
Надлежностите на локалната самоуправа кои 
произлегуваат од Законот за спречување и заштита 

од насилство врз жени и семејно насилство, 
член 21, член 27 и член 53 

1) креирање на локални политики и програми за заштита на жените жртви на родово базирано 

насилство и жртвите на семејното насилство;

2) воспоставување на центри за згрижување на жртви и советувалишта за жртви, советувалишта 

за сторители и други услуги за превенција од родово-базирано насилство; 

3) обезбедување на финансиски средства за функционирање на услуги за превенција и заштита на 

жените жртви на родово базирано и семејното насилство; 

4) спроведување почетна и континуирана едукација за вработените;

5) воспоставување меѓусебна и координирана соработка на локално ниво;

6) соработка со здруженијата, фондациите и други организации во промоција, превенција и 

заштита од родово-базирано насилство на жените и семејното насилство; 

7) во своите ресорни буџети да предвидат средства за спроведување на активностите кои се во 

нивна надлежност;

8) во буџетот да обезбедат средства за финансиска поддршка на жртви на родово-базирано 

насилство и семејно насилство

Надлежностите на локалната самоуправа 
согласно Законот за социјална заштита

Општините како главни носители на социјалната заштита имаат обврска да преземаат мерки и тоа: 

*во социјалниот план на општината, да ги препознаат жртвите на РБН и СН како посебно ранлива 

категорија лица, да обезбедат податоци за состојбата со насилството на територија на општината, 

проблемите и потребите на жртвите, постоечките услуги за жртвите и потребата од нови услуги;  

*во годишните Програми за социјална заштита да утврди конкретни мерки и да издвои финансиски 

средства за превенција и заштитата на жртвите; 

*да спроведува социјална превенција, вклучително и превенција на РБН и СН во соработка со сите 

релевантни чинители на локално ниво, установи за социјална заштита, предучилишни, образовни, 

здравствени установи, полициски станици, единицата на локалната самоуправа и други државни 

органи, правни и физички лица и здруженија.

Законот дава можност општините да обезбедуваат социјални услуги преку основање 
установи за социјална заштита или пак да ја делегираат оваа надлежност на здруженија, 

други правни и физички лица.



Документот е подготвен во рамки на проектот „Застапување за  обезбедување на одржливи услуги за помош и поддршка на жени  жртви на родово 
базирано  и семејно  насилство во општина  Кавадарци и Росоман” на Здружение за родоваеднаквост „Визија„ – Кавадарци во склоп на проектот 
На пат кон ЕУ: Спречување на насилството врз жените во Република Северна Македонија“ финансиран од Фондацијата „Kvinna �ll Kvinna“(The Kvinna 
�ll Kvina Fonda�on), а имплементиран од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. 
Содржината е единствена одговорност на авторот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледишта и ставовите на Kvinna �ll Kvinna 
и Шведска

ЗАКЛУЧОЦИ ОД СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБАТА И 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДДРЖЛИВИ УСЛУГИ ЗА ПОМОШ И 

ПОДДРШКА НА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА РБН и СН

Во општините во Тиквешкиот регион недостасува системски пристап во справување со проблемот на 

насилство врз жени и семејно насилство.  

Жртвите на РБН и СН не се препознаени како посебна ранлива категорија во програмите за социјална 

заштита, не се предвидени мерки за нивна заштита и поддршка. 

Единствено е предвидена парична помош за жртви на семејно насилство која не се искористува 

поради непостоењето на барања за ваков тип на поддршка. 

Во овој регион, постои само една специјализирана услуга – советувалиштен центар за помош и 

поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство, финансиски поддржан од 

општините Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман, а раководен од женска граѓанска 

организација. Центарот е отворен во септември 2022 година и се обезбедени средства за негово 

функционирање за период од една година. 

Не постои засолниште – центар за згрижување на жени и деца жртви на родово базирано и семејно 

насилство, а според минималните стандарди на Совет на Европа кои ги препорачува и Истанбулската 

конвенција, треба да се обезбедат најмалку 7 семејни места согласно бројот на жители. 

Во регионот не постои ни центар за жртви на сексуално насилство и силување за чие што 

воспоставување и раководење е одговорно Министерството за здравство. 

Општините во Тиквешкиот регион да изготват Социјални планови и програми за социјална заштита во 

кои ќе ги препознаат жртвите на родово-базирано и семејно насилство како посебно ранлива 

категорија, а во кои ќе предвидат мерки за превенција на насилството, како и мерки за заштита на 

жените и децата жртви. За навремено спроведување на активностите предвидени во овие документи, 

потребно е општините да алоцираат финансиски средства во нивните локални буџети, како и да 

предвидат финансиска поддршка за обезбедување одржливост на регионалниот советувалишен 

центар – Женски 

Центар за поддршка Кавадарци и во 2023. 

Општините можат да развијат и заедничка програма за превенција и спречување на насилство врз 

жените и семејно насилство, како и да планираат заедничко финансирање и спроведување. 

Што е потребно да се направи? 


