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Во сите општества жените и девојчињата се изложени на различни форми на 
насилство (физичко, психолошко, сексуално насилство итн), кое може да се случува 
во јавниот или приватниот простор. Насилството врз жените претставува повреда на 
основните човекови права и форма на дискриминација на жените. Длабоко вкоренето 
во патријархалните општества и дискриминаторски културни норми, насилството се 
користи како механизам за системска контрола, покорување и присилно одржување 
на подредената положба на жените во однос на мажите, истовремено поттикнувајќи ја 
машката доминацијата. Насилството врз жените е глобален проблем, кој ги погодува 
жените од сите социјални категории и предизвикува сериозни последици врз нивното 
физичко и ментално здравје, што доведува до економски губитоци за властите. 
И покрај тоа што владите прават напори, креираат политики и преземаат мерки за 
спречување на насилството врз жените, сепак голем број од постоечките системи за 
поддршка се несигурни и неефикасни.

Глобалните проценки укажуваат дека триесет проценти од жените во светот над 15 
години, имаат искусено физичко и/или сексуално насилство од сегашен или поранешен 
сопруг или машки интимен партнер, од лице со кое не биле во партнерски односи или 
комбинација од двете горенаведени форми на насилство. Исто така истражувањата 
на глобално ниво укажуваат дека секоја втора жена е жртва на психилошко насилство. 
Наодите од истражувањето за насилството врз жените Благосостојбата и безбедноста 
на жените, спроведено од ОБСЕ, во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна 
Македонија, Србија, Молдавија, Украина и во Косово укажуваат дека: 70% од жените, 
кои навршиле 15 години, доживеале некаква форма на сексуално вознемирување, 
демнење, насилство од интимен партнер или насилство од лице со кое не биле во 
партнерски односи (вклучувајќи психолошко, физичко или сексуално насилство), 45% 
од жените доживеале сексуално вознемирување, вклучително и вознемирување преку 
интернет, 23% од жените доживеале физичко и/или сексуално насилство од интимен 
партнер, додека психoлошкото насилство е најраспространетата форма на насилство 
врз жените бидејќи 60% од жените изјавиле дека доживеале психoлошко насилство од 
интимниот партнер. Во однос на Северна Македонија, наодите од истражувањето на 
ОБСЕ укажуваат дека насилството врз жените се смета за прилично распространет 
феномен во земјата: речиси половина (45%) од жените во РСМ кои некогаш имале 
партнер изјавиле дека доживеале психичко, физичко или сексуално насилство од 
интимен партнер од 15 годишна возраст. Во најголем дел, ова насилство е психолошко, 
но десет проценти од жените кои некогаш имале партнер велат дека доживеале 
физичко насилство, додека 3% жени велат дека доживеале сексуално насилство. 
Дополнително 30% од жените доживеале сексуално вознемирување. Констатираната 
распространетост на насилството врз жените во земјава е значително пониско од 
земјите на ЕУ, што се смета дека се должи на постоењето страв и срам од пријавување, 
недоверба во институциите, но и традиционални ставови за улогата на жените во 
општеството и во домот.
Според податоците на МТСП, во 2020 година, бројот на ново евидентиарни жртви е 
1531, од кои 76% жени жртви и 8% деца жртви, додека во 2021 година, бројот на ново 
евидентирани жртви е 1608 од кои 69,58% жени жртви, а 13% деца жртви. Најчесто 
пријавувано насилство е психичкото, по што следи физичкото насилство.

Вовед
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Според резултатите од истражувањето Анализа на случаи на фемициди – убиства 
на жени во Република Северна Македонија, спроведено од Национална мрежа против 
насилство врз жените и семејно насилство, во периодот 2017 – 2020 година се убиени 
вкупно 26 жени, според податоците на Државниот завод за статистика. Од нив, 22 
убиства (84%) може да бидат квалификувани како фемициди. Од направените увиди 
во предметите за убиства на 16 жени, кривичното дело може да биде квалификувано 
како фемицид во 14 случаи. Кај повеќе од 75% од анализираните случаи на убиства на 
жена кривичното дело е извршено од страна на актуелниот или поранешен брачен или 
вонбрачен партнер со кого живеела во заедница. Во најголем дел овие случаи не биле 
пријавени во релевантните институции. 

Според истражувањето на опсегот на родово базираното насилство на јавни места 
во Скопје, спроведено од  Реактор (наоди од онлајн анкета), 2,4% од испитаничките 
изјавиле дека биле жртви на сексуален напад или силување,  додека 21,4% изјавиле 
дека познаваат жена која доживеала сексуален напад или силување

Цел на ова истражување е да се добијат сознанија за 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 и  врз основа на добиените 
наоди да се предложат можни решенија и конкретни мерки за воспоставување и 
финансирање на специјализирани услуги за жени и деца жртви на родово базирано и 
семејно насилство од страна на локалните самоуправи. 

Методологијата на анализата се заснова на анализа на документи: меѓународни 
договори, релевантно национално законодавство и стратешки документи, локални 
стратешки и акциски докумети, истражувања, вклучително и анализа на добиени 
одговори на барања за информации од јавен карактер од релеванти институции 
(МТСП, МВР, МЗ). 

2. Обврските на локалните власти кои произлегуваат 
од Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и 
борба против насилството врз жените и домашното 

насилството (Истанбулска конвенција) 

Република Северна Македонија ја ратификуваше Конвенцијата на Советот на Европа 
за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилството 
(Истанбулска конвенција) на 23 март 2018, а Конвенцијата стапи на сила на 01 јули 2018 
година. Конвенцијата претставува меѓународен правен иструмент за елиминација 
на насилството врз жените и семејното насилство кој воспоставува јасни и високи 
стандарди за превенција на насилството, заштита на жртвите, гонење на
сторителите, се во рамки на интегрирани и сеопфатни политики. 

1. Методологија
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За разлика од другите меѓународни документи, оваа Конвенција обезбедува многу 
специфични и детални насоки за државите и за сите чинители вклучени во спречување 
на насилството врз жените. 

Истанбулската конвенцијата прави цивилизациско достигнување дефинирајќи 
го „насилството врз жените“ како кршење на човековите права и форма на 
дискриминација врз жените кое ги означува сите акти на родово засновано насилство 
коишто доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или 
економска повреда или страдање на жените, вклучувајќи и закани за такви акти, 
изнуда или принудно лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот 
или приватниот живот. 

Конвенцијата дефинира дека „семејното насилство“ ги означува сите акти на физичко, 
сексуално, психичко односно економско насилство што се случуваат во рамките на 
семејството или домаќинството односно помеѓу поранешни или сегашни сопружници 
или партнери, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со 
жртвата или не. 

Конвенцијата го дефинира „родово базираното насилство врз жените“ како насилство 
насочено против жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја погаѓа.

Истанбулската конвенција се заснова на четири столбови: 

• Превенција – подразбира спроведување на активности за предизвикување 
на негативните родови стереотипи и поттикнување променa во ставовите и во 
однесувањата на мажите и жените, а со крајна цел долгорочно спречување на 
насилството врз жените и семејното насилство. Во оваа насока државите членки на 
Конвенцијата се обврзни редовно да спроведуваат кампањи за подигање на свеста 
и препознавање на формите на родово базирано насилство врз жените, обуки за 
професионалци кои работат со жртвите или сторителите, да обезбедуваат програми 
за третман на сторители, вклучување на теми за ненасилство и еднаквост меѓу мажите 
и жените во програмите за образование, како и учеството на приватниот сектор и 
медиумите во овие процеси. 

• Заштита – подразбира усвојување на мерки за помош и поддршка на жртвите 
на насилство. Во оваа насока државите членки треба да обезбедат механизми 
за информирање на жртвите за нивните права, на јазик што го разбираат, да ја 
обезбедат потребната инфраструктура односно пристапност и достапност до 
општи, но и специјализирани услуги за помош и поддршка на жртви на насилство, 
да обезбедат мерки за заштита, посебна поддршка на децата сведоци на насилство, 
како и регулирање на начините на пријавување на случаите на насилство од страна на  
професионалните структури.

• Истрага и гонење – со цел да се овозможи ефективно гонење и казнување на 
сторителите државите кои ја ратификувале Истанбулската конвенција се обврзни 
да ја усогласат националната легислатива со одредбите на Конвенцијата и да ги 
инкриминираат следните форми на насилство врз жени: психичко насилство, 
демнење, физичко насилство, сексуално насилство (силување и сексуален напад), 
присилен брак, осакатување на женски генитални гениталии, принуден абортус и 
присилна стерилизација и сексуално вознемирување. 
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Во овој дел исто така се покриваат прашањата за потребата од спроведување постојана 
проценка на ризик од сериозна опасност по животот и физичкиот и психичкиот 
интегритет на  жртвата и членовите на нејзиното семејство, обезбедување мерки за 
заштита и итни мерки за заштита за жртвите, брзи и ефективни истраги и судски 
постапки и соодветна заштита на жртвите за време на истрагата и судските процеси.

• Координирани политики – за да се обезбеди ефикасен и соодветен одговор кон 
насилството врз жените и семејното насилство потребни се заеднички напори и 
координирани политики меѓу различни чинители во општеството, државните 
институции, невладините организации, локалните власти и други институции и 
агенции. Во оваа насока Истанбулската конвенција повикува на воспоставување на 
сеопфатни и координирани политики во чиј центар се наоѓаат правата и потребите на 
жртвите.  Конвенцијата наметнува обврска на државата за издвојување на финансиски 
средства за спроведување на интегрираните политики и мерки, вклучително и 
обврска за финансирање на специјализираните сервиси за помош и поддршка на 
жените жртви на насилство врз жени и семејно насилство и нивните деца.  

Конвенцијата бара вклучување на локалните власти во креирањето на координирани 
политики, што всушност значи дека локалните власти треба да учествуваат во 
процесите на креирање на национални политики за спречување на насилството врз 
жените и семејното насилство, но истовремено и да бидат вклучени во имплементација 
на истите. За таа цел тие треба да креираат локални политики и мерки за спречување 
на насилство врз жени и семејно насилство и да обезбедат соодветни финансиски 
ресурси за нивна имплементација. 

Согласно со Конвенцијата, локалните политики за спречување на насилството врз 
жени и семејно насилство треба да се засноваат на докази и во оваа насока локалните 
власти пред се треба да располагаат со податоци за пријавени случаи на насилство 
врз жени и семејно насилство во релевантните институции на територија на 
нивната општина. Дополнително, со цел да добијат сознанија за распространетоста 
на различните форми на насилство, потребите на жртвите и за ставовите во однос 
на насилството, локалните власти треба да спроведуваат соодветни истражувања 
на локално ниво. Овие податоци и созанија се очекува дека ќе овозможат увид во 
преваленцата на различните форми на насилството, подетален увид во потребата за 
воспоставување на специјализирани услуги, како и потребата од спроведување на 
превентивни активности.

Конвенцијата експлицитно наметнува обврски на локалните власти во 
три од четирите столбови: координирани политики, превенција и заштита. 

2.1 Локалните власти како дел од координираните политики за 
спречување на насилството врз жените и семејното насилство
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Согласно со Конвенцијата, тие имаат обврска да спроведуваат активности со цел 
зголемување на јавната свест за формите на насилство врз жените, препознавање 
и пријавување на насилството.
 
Исто така тие имаат обврска за спроведување на активности со цел отварање на 
прашањето за родовите стереотипи и предизвикување промена во ставовите и во 
однесувањето на членовите во заедницата. Превентивните активности треба да се 
спроведуваат во соработка со други локални чинители (училишта, полициски станици, 
центри за социјална работа, здравствени институции, медиуми, граѓански организации, 
особено женски невладини организации). 

Согласно со Конвенцијата, локалните власти може исто така да поддржат 
воспоставување на програми за третман за сторители  на насилство за да им се 
помогне на сторителите да ги променат своите ставови и однесување и да се спречат 
понатамошни акти на насилство. 

Локалните власти, како одговорни за обезбедување на низа услуги за граѓаните, 
вклучувајќи ги и услугите во заедницата, имаат обврска активно да се вклучат 
во воспоставување и унапредување на системот на заштита на жртви, односно да 
обезбедат финансиски средства за специјализираните услуги за помош и поддршка 
на жртвите на сите форми на насилство врз жените и семејно насилство. Значајно е 
да се спомене дека Истанбулската конвенција дефинира и прави разлика меѓу општи 
и специјализирани услуги за жртви на насилство. Под општите услуги за поддршка 
се подразбираат услугите поврзани со социјалната и здравствената заштита, 
домувањето, помош при вработување, образование, обука, а ги обезбедуваат јавните 
власти како што се социјалните и здравствените служби, службите за вработување 
итн. Општите услуги не се исклучиво дизајнирани за потребите на жртвите туку тие 
се обезбедуваат за сите граѓани. Специјализираните услуги за помош и поддршка се 
дизајнирани на начин да одговараат на специфичните потреби на жените жртви и 
овие услуги не се достапни за јавноста. Иако овие услуги честопати се финансирани 
или управувани од органите на државата, сепак поголем број од овие услуги ги 
обезбедуваат женските граѓански  организации. 

Истанбулската Конвенција бара воспоставување на следните специјализирани услуги 
на поддршка: 

2.3 Улогата на локалните власти во заштита на жртвите на насилство

Засолништа 
• обезбедуваат итен и 24 часовен пристап до безбедно сместување,   
кога постои ризик за безбедност на жртвата и нејзините деца во домот;

• треба да  бидат достапни во секој регион, со едно семејно место на 
10000  жители.

2.2 Улогата на локалните власти во превенција на насилството врз 
жените и семејното насилство

Локалните власти имаат значајна улога во спроведување активности за превенција 
на насилството врз жените и семејното насилство. 
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Истанбулската конвенција препорачува специјализираните услуги да ги обезбедуваат 
женските граѓански организации, поради тоа што тие имаат родово разбирање на 
проблемот на насилството врз жените, вкучително и семејното насилство, услугите ги 
обезбедуваат на начин на кој во центарот на сите дејствија се наоѓа жртвата и нејзините 
права и потреби, услугите кои ги обезбедуваат многу често се воспоставени врз 
основа на нивно искуствено познавање на проблемот, а некои од нив овозможуваат 
и учество на жртвите во дизајнирањето на услугите кои тие ги обезбедуваат. 

Услуги за поддршка на жртви на сексуално насилство 

Кризни центри за жртви на силување 
• долгорочна индивидуална психолошка поддршка или групи за помош;
• поддршка во тек на судски постапки;

Центри за упатување на жртви на сексуално насилство
• обезбедуваат медицински и форензички преглед;
• итно советување и кризна интервенција;
• сместени во здравствена институција;

Еден ваков центар треба да биде достапен на секои 200.000 жители. 

Сервиси за поддршка на жртвите во текот на правниот процес 
• психолошка поддршка во истрагите и судските процеси против 
сторителот;
• придружба во суд.

Советувалишта за жени жртви на насилство
• советување и поддршка на жените жртви и нивните деца; 
• кризна интервенција и психолошка помош; 
• се препорачува да постои едно советувалиште на 50.000 жени.

Сервиси за заштита и поддршка на деца сведоци 
• психо-социјално советување за децата-сведоци

СОС-линии 
• нивниот број треба да е јавен, а повикот бесплатен;
• обезбедуваат кризно советување и упатуваат кон другите услуги; 
• достапни на сите јазици кои се зборуваат во заедницата;
• достапни 24 часа на територијата на целата држава;
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3. Обврските на локалните самоуправи предвидени 
во Акцискиот план за спроведување на Конвенцијата 

за спречување и борба против насилството врз 
жените и домашното насилство на РМ 2018-2023 

Со цел воспоставување на јасно дефинирани и насочени политики за спречување на 
сите форми на насилство врз жените, во 2018 година, Владата на РСМ го усвои првиот 
Акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство на РМ 2018-2023.
Акцискиот план дефинира три основни цели и во нивни рамки предвидени се активности 
кои треба да бидат спроведени од локалните самоуправи или во соработка со нив:

Цел 1: Усогласување на законската рамка со одредбите на Конвенцијата

АП предвидува измена и дополнување на член 22 од Законот за локална самоуправа, 
од страна на Министерството за локална самоуправа, со цел додавање на жртвите на 
родово базирано насилство како лица кои се наоѓаат во социјален ризик и вклучување 
на специјализираните сервиси како услуги кои треба да ги обезбедува општината. 
Измена на ЗЛС сеуште не е направена. 

Цел 2: Воспоставување општи и специјализирани сервиси за унапредување на 
заштитата на жртвите на родово-базирано насилство и на жртвите на семејно 
насилство

Согласно со АП, во периодот од прва половина на 2019 до прва половина на 2023,  
предвидено е, во соработка со локалните самоуправи и граѓанските организации, 
да се воспостават следните специјализирани сервиси за жртви: (1) четири центри 
за жртви на семејно насилство/засолништа, во скопски, полошки, југоисточен и 
југозападен регион; (2) четири кризни центри за жртви на семејно насилство, во рамки 
на засолништата, со капацитетот од по 20 легла; (3) центри за советување жртви на 
семејно насилство/советувалишта за психосоцијална поддршка на жртви на семејно 
насилство, сторители на семејно насилство и деца, во кои ќе се обезбедуваат и услуги 
за правна помош на жртвите на семејно насилство. 

Цел 3: Спроведување активности за превенција од родово-базирано насилство и 
семејно насилство

АП предвидува вклучување на локалните самоуправи во спроведување општи обуки за 
родово-базирано насилство за локалните тела за еднакви можности и одговорните 
лица за социјална заштита и изработка на информативни материјали (постери и 
летоци) за расположливите сервиси за жртви на родово-базираното насилство. 
Дополнително, единиците на локална самоуправа се појавуваат како носители на 
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 и воведување на стратешка цел спречување и 
заштита на сите форми на насилство врз жени и семејно насилство во постојните и 
идните стратешки документи на локалните самоуправи. 
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4. Надлежностите на локалната самоуправа 
во превенција и заштита на жртвите на 

родово базираното и семејното насилство во 
согласност со Законот за социјална заштита

Законот за социјална заштита ја дефинира социјалната заштита како мерки, 
активности и политики за заштита од социјални ризици, превенција и надминување 
на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на 
граѓаните. Законот го дефинира социјалниот ризик како состојба која има потенцијал 
да го отежни или оневозможи непреченото социјалното функционирање на поединецот, 
семејството и  одредна група. 

Законот за социјална заштита утврдува дека носители на социјалната заштита се 
државата, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје.

Социјалната заштита се обезбедува преку: а) остварување на права на парична помош 
од социјална заштита и (б) социјална превенција и обезбедување на социјални услуги. 

Приказ 1: Права и услуги на социјална заштита

Согласно со Законот, надлежностите на општините во социјалната заштита во 
најголема мера се однесуваат на спроведување социјална превенција и обезбедување 
на социјални услуги, но секако и преземање мерки во образованието, вработувањето, 
домувањето, здравствената заштита итн.

Социјалната превенција е исклучително значајна компонента во социјалната 
заштита имајќи предвид дека спречува настанување и појава на социјални 
проблеми. Социјалните услуги пак се ориентирани кон помош во задоволување на 
нефинансиските потреби и непреченото остварување на развојни и социјализаторски 
задачи

Во оваа насока, општините се задолжени да развиваат локални мерки и активности 
за социјалната заштита и да донесуваат годишни програми за социјална заштита. 
Локалната политика за социјална заштита треба да се креира врз основа на 
социјалниот план на општината изготвен од општинскиот совет за социјална 
заштита. 

Права и услуги на социјална
заштита

Права на парична помош од 
социјална заштита

Социјална превенција и 
социјални услуги
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Превенција и заштитата на жртвите на родово базираното и семејното насилство

На почетокот е многу значајно да се спомене дека Законот за социјална заштита ги 
препознава жртвите на родово базирано и семејно насилство како лица во социјален 
ризик и корисници на социјална заштита.  Имајќи предвид дека општините се главни 
носители на социјалната заштита, тие имаат обврски да преземаат мерки во насока 
на превенција на родово базираното и семејно насилство и заштита на жртвите. 

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

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

Во оваа насока, мерките за превенција на родово базираното и семејно насилство во 
голема мера можат да придонесат кон искоренување на насилството врз жените преку 
промена на културните и социјалните модели и прифатени обрасци на однесување 
поврзани со насилството врз жените. Согласно со Законот, социјалната превенција се 
спроведува во соработка меѓу 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. 

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). 

Социјалниот план ги идентификува социјалните проблеми во заедницата, ги мапира 
ранливите групи и нивните потреби, прави преглед на постоечките социјални услуги, но 
ги анализира и потребите за развој на нови социјални услуги. Исто така, на иницијатива 
од општината со најголем број жители во регионот, во секој плански регион треба да 
се воспостави Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање и 
развој на мрежата на социјални услуги на ниво на регион. 

Значајно е да се спомене дека општината исто така ја координира и мониторира 
имплементацијата на мерките и програмите, ја следи состојбата во општината, со цел 
понатамошно креирање на нови мерки и програми за надминување на социјалните 
проблеми.  
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Приказ 2: Социјална превенција и социјални услуги за жртви на родово базирано и 
семејно насилство

Во однос на обезбедувањето на социјални услуги, Законот дефинира дека 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 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.

Значајно е да се спомене дека, согласно со член 11 од Законот за социјална заштита, 
општината донесува одлуки за утврдување и на други права и социјални услуги 
во областа на социјалната заштита, права и услуги во поголем обем од обемот на 
правата и услугите утврдени со Законот и поповолни услови за нивно остварување и 
обезбедуваат средства за нивна имплементација.

Тоа значи дека Законот дава можност, доколку општината идентификува одредени 
социјални проблеми и потреби на својата територија, самостојно да одлучи да 
обезбеди одредени права и социјални услуги за кои смета дека ќе дадат соодветен 
одговор на потребите.   

На крај, Законот за социјална заштита обезбедува правна основа за воспоставување 
и финансирање на специјализираните сервиси за жртви на родово базирано 
насилство врз жени и семејно насилство во согласност со Истанбулската конвенција, 
освен центри за упатување 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 како даватели на социјални услуги и ја 
дефинира надлежноста на локалната самоуправа за обезбедување на финансиски 
средства, свои сопствени или преку МТСП, со цел финансирање на социјални услуги 
на лиценцирано здружение или друг давател на социјална услуга.  

Социјална превенција и 
социјални услуги

Социјална 
превенција

Услуги на 
информирање 
и упатување

Услуги на 
стручна помош 

и поддршка

Услуги на 
советување

Услуги во 
заедницата

Услуги на 
привремен 

престој

Услуги за 
вон-семејна 

заштита

Згрижување 
во друго 

семејство
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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. Законот ги регулира 
мерките кои треба да ги преземаат релевантните институции, здруженијата на 
граѓани, локалната самоуправа, но и приватниот сектор и медиумите за да спречат 
појава на родово-базирано и семејното насилство и ги дефинира мерките кои треба 
да ги преземат центрите за социјална работа, полицијата, здравствените установи и 
здруженијата на граѓани со цел обезбедување заштита на жртвите.

Во однос на улогата на локалната самоуправа, Законот утврдува дека:
 
• локалните самоуправи, 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.

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

од насилство врз жени и семејно насилство

17



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.

Град Скопје - финансиска поддршка за воспоставување на Куќа за отворено домување 
за домување/услуга за реинтеграција на жени жртви на насилство на локално ниво  

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.

6. Добри практики – финансиска поддршка 
на специјализирани сервиси за жртви на 

насилство од страна на општините 
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Град Скопје - финансиска поддршка за воспоставување на советувалиште  

Град Скопје финансиски го поддржа воспоставувањето на Првиот семеен центар 
на Град Скопје во 2013 година. Ова советувалиште, управувано од граѓанската 
организација ХЕРА обезбедува индивидуално советување, психо-социјална 
интервенција, психо-социјален третман и терапевтски третман за жени и деца жртви на 
насилство. Советувалиштето исто така обезбедува и упатување во институции, помош 
при воспоставување контакти со други институции, придружување во институции и 
правни совети. 
Од основањето па до денес услугите на советувалиште ги користеле повеќе од 1600 
жени и деца жртви на насилство. Град Скопје се уште финансиски го поддржува 
функционирањето на овој специјализиран сервис.  

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. 
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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. 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). Во однос на роднинската врска со сторителите, во 47,9 % како 
жртва се појавува сопругата, а во 8,33 % вонбрачната партенерка. Според податоците, 
91,6% од делата се извршени со употреба на физичка сила или закана. Во рамки на 
семејното насилство се примени 244 поплаки, а регистрирани се 13 прекршоци.

Значајно е да се напомене е дека институциите сеуште не прибираат податоци за сите 
форми на насилство врз жени дефинирани во Истанбулската конвенција.

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 година, во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар 
евидентирани се вкупно 27 нови случаи на СН, од кои 92,5% 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 2021 година, во ЈУ МЦСР Гостивар, евидентирани се вкупно 31 нови случаи 
на СН, од кои 87% се жени жртви. Најчесто пријавувано насилство е физичкото, по 
што следи психичкото насилство. Најчесто обезбедена услуга е правната и психо-
социјалната помош и поддршка. 

Во Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство, 
кое функционира во рамки на ЈУ МЦСР Тетово, во 2020 и 2021 година услуги користеле 
7 жртви на семејно насилство. 

7. Состојбата со семејното насилство 
во Полошки плански регион

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.
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8. Специјализирани услуги за поддршка 
на жртвите на родово базирано и семејно 

насилство во Полошки плански регион

Засолниште

Во целиот Полошки регион нема ниту едно засолниште за згрижување на жени - 
жртви на насилство. Согласно стандардите на ИК, достапно едно семејно место на 
10 000 жители, во Полошки плански регион треба да има засолниште/а со достапни 
најмалку 25 семејни места. 

Центар за кризно сместување 

Во овој регион нема ниту еден кризен центар за жртви на семејно насилство. 

Советувалиште 

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 работа со жени жртви 
на родово базирано/семејно насилство, кое обезбедува индивидуално советување, 
психо-социјален третман и терапевтски третман за жртвите на семејно насилство и 
нивните деца.
Сепак, услугите кои се обезбедуваат во советувалиштето не се во согласност со 
меѓународните стандарди за испорака на советувалишни услуги. Имено стручните 
лица кои работат во советувалиштето обезбедуваат услуги освен за жени жртви 
на насилство и за останати корисници/лица во социјален ризик и услугите за сите 
корисници се обезбедуваат во ист простор. Советувалиштето не е пристапно за лица 
со попречености.

Од 2018 година до крајот на 2021година во Центарот за упатување на жртви на 
сексуално насилство, кој функционира во рамки на Клиничката болница во Тетово, 
помош побарале девет жртви на сексуално насилство, сите од женски пол, на возраст 
од 8г., 13г., 14г., 15г., 16г. и 17 г.

Табела 1
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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. Советувалиштето 
започна со работа во октомври 2021 година и обезбедува услуги за жени и деца жртви 
на родово базирано и семејно насилство. 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. 
Услугите се обезбедуваат бесплатно од страна на психолог, социјална работничка како 
и правна и кариерна советничка. Женскиот центар за поддршка е целосно пристапен 
за жени и деца со физичка попреченост, од самиот влез на зградата каде е лоциран до 
просториите за советување во самиот центар.  Женскиот центар е достапен за жени 
и деца кои зборуваат на јазиците на малцинствата, преку обезбедување на превод 
кога е потребно, во согласност со корисничката. Советувалиштето е воспоставено со 
финансиска поддршка од Балканскиот Фонд за Демократија и Норвешката амбасада. 
Здружението Кортекс не користи финансиски средства од локалната самоуправа за 
обезбедување оддржливост на овој советувалишен центар. 

Земајќи го предвид бројот на жители во Полошкиот регион, во овој регион не се 
исполнети минимум стандардите на ИК во однос на пристапноста, односно во овој 
регион треба да бидат достапни најмалку три советувалишта за жени жртви на 
родово базирано и семејно насилство. 

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.  Од 2018 година до крајот на 2021 
година во Центарот за упатување на жртви на сексуално насилство, помош побарале 
девет жртви на сексуално насилство, сите од женски пол. 

Бесплатна правна помош за жртви на насилство

Значајно е да се спомене дека во Полошки плански регион има едно граѓанско 
здружение кои обезбедува бесплатна правна помош и застапување за жртви на 
насилство. 
Здружението Женски форум, со седиште во Тетово е овластено здружение за 
обезбедување бесплатна правна помош на жртви на насилство врз жени, со фокус 
на жртви на семејно насилство. Во рамки на сервисот за бесплатна правна помош 
се обезбедуваат следните услуги: упатување во други институции, помош при 
воспоставување контакти со други институции, придружување во институции, 
примарна правна помош, како и секундарна правна помош и застапување во суд 
(во соработка со надворешни соработници адвокати). Услугата воглавно е достапна 
за жртви од Полошкиот регион. Здружението не користи финансиска поддршка од 
локалната самоуправа.
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СОС линија за жртви на семејно насилство

Во РСМ достапни се три национални СОС линии кои 24/7 обезбедуваат правни 
информации, советување и упатување до релевантни институции или организации, а 
доколку жртвата побара обезбедуваат и поддршка при воспоставување контакти со 
други институции, како и пријавување на случајот во полиција, Центар за социјална 
работа, здравствена институција или јавен обвинител. Мобилната СОС линија 070 141-
700 и 075/077 141-700 ја раководи Национален совет за родова рамноправност, СОС 
линијата 02 15-700 ја раководи Организација на жени на Град Скопје, a СОС линијата 
02 15-315 ја раководи Кризен Центар „Надеж“. Услугите кои се обезбедуваат на овие 
СОС линии во целост не ги исполнуваат минимум стандардите на ИК, од аспект на 
24/7 достапност на услугите на јазиците кои се зборуваат во заедницата. Во поглед 
на финансирањето, една од СОС линиите е финансирана од МТСП, додека другите 
две се обезбедуваат на волонтерска основа или се привремено финансирани преку 
донаторски проекти.

Општина Тетово

Општина Тетово нема развиено социјален план. Во рамки на Програмата за социјална 
заштита на Општина Тетово за 2022 година има утврдено мерка за заштита на жртви 
на семејно насилство - Поддршка на советувалишен центар за семејно насилство 
(кризна интервенција, психолошко советување, бесплатна правна помош). Мерката 
е предвидено да се реализира во соработка со невладина организација и за неа се 
издвоени финансиски средства во висина од 40.000,00 денари. Општината нема 
предвидено мерки за превенција на РБН и СН. 

Општина Гостивар

Општина Гостивар има развиено и усвоено социјален план. Социјалниот план на 
Општина Гостивар го препознава проблемот на семејно насилство како социјален 
проблем и жртвите на семејно насилство како ранлива група. Социјалниот план содржи 
информации за евидентирани случаи на СН во ЈУ МЦСР Гостивар (иако податоците не 
се родово разделени), како и подетална анализа на проблемот на семејно насилство 
и потребите на жртвите. Во социјалниот план општината предвидува развивање на 
нови услуги за жртви на СН: a) воспоставување на услуга за привремен престој – 
засолниште за жртви на семејно насилство (на регионално ниво); б) воспоставување 
на СОС линија за помош на жртви на семејно насилство (на општинско ниво); в) 
воспоставување на советувалиште со специјализирани програми за советодавно-
тераписка работа со жртви на семејно насилство (на општинско ниво); г) развивање 
на услугата интервентно згрижување на жртви на семејно насилство (на општинско 
и регионално ниво); д) воспоставување на групи на самопомош на жртви на 
семејно насилство (на општинско ниво). Социјалниот план предвидува исто така 
воспоставување на советувалиште со специјализирани програми за советодавно-
тераписка работа со сторители на семејно насилство (на општинско ниво), како и 
мерки и активности за превенција на семејното насилство. 

9. Локални политики за превенција на 
родово базирано и семејно насилство 

и заштита на жените жртви 
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Иако социјалниот план предвидува воспоставување на нови услуги за жртви на СН, 
сепак социјалниот план прецизно не го утврдува начинот на воспоставување, како и 
потребните финансиски средства и ресурси за воспоставување на овие услуги.

Програмата за активностите на Општина Гостивар во областа на социјалната и 
детската заштита во 2020, 2021 и 2022 година, не ги препознава жртвите на семејно 
насилство како ранливи лица и не се предвидени мерки за превенција на родово-
базираното насилство и семејно насилство, мерки за заштита на жртвите, ниту 
финансиска поддршка за даватели на специјализирани услуги за жртви.

Општина Маврово и Ростуше

Општината нема усвоено социјален план. Во програмите за социјална, детска и 
здравствена заштита за 2020, 2021 и 2022 година жртвите на родово-базирано и 
семејно насилство не се препознаени како лица во социјален ризик и општината нема 
развиено мерки за превенција на родово-базирано и семејно насилство, мерки за 
заштита на жртвите, ниту финансиска поддршка за даватели на специјализирани 
услуги за жртви.

Општина Желино

Општината нема развиено и усвоено социјален план. Во Програмата за активностите 
на општина Желино во областa на социјалната заштита за 2020, 2021 и 2022 година, 
како активност во областа на детска заштита, предвидена е мерка за превенција 
на семејното насилство, односно вклучување на стручни кадри во спроведување 
предавања за семејното насилство. Сепак Програмата не предвидува конкретни 
мерки за заштита на жртвите на семејно насилство, ниту финансиска поддршка 
за даватели на специјализирани услуги за жртви. Значајно е да се спомене дека 
Програмата обезбедува заложба за поддршка на институциите и здруженијата на 
граѓани кои ќе реализираат проекти  од областа на социјалната заштита финансирани 
од други донатори. 

Општина Теарце

Општина Теарце нема социјален план. Цел на Програмата во областа на социјалната 
заштита за 2020 и 2022 година меѓудругото е и изнаоѓање форми за згрижување на 
социјално ранливи групи и изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани 
групи. Програмите ги препознаваат жртвите на семејно насилство и предвидуваат 
обезбедување помош за оваа ранлива група, но специфично не е дефинирано каков 
вид помош се обезбедува . Значајно е да се спомене дека општината на годишно ниво 
предвидува мерка – трансфери на НВО за реализација на проекти кои се во согласност 
со целите на Програмата, а буџетот за оваа мерка е 200.000,00 денари. 

Општините Боговиње, Брвеница, Јегуновце и Врапчиште немаат развиено социјален 
план ниту Програма за социјална заштита. 
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10. Заклучоци 

Правна рамка

• Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството 
врз жените и домашното насилството (Истанбулска конвенција), експлицитно 
наметнува обврски на локалните власти за вклучување во координирани политики 
за спречување на насилство врз жени и семејно насилство,  спроведување на 
активности за превенција на насилството и обезбедување заштита на жртвите на 
насилство.

• Акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство на РСМ 2018-2023 предвидува 
вклучување на локалните самоуправи во воспоставување специјализирани сервиси 
за жртви: засолништа, кризни центри и советувалишта за психосоцијална поддршка 
на жртви на семејно насилство, како и спроведување активности за подигање на 
свеста за сите форми на родово-базирано насилство. 

Законот за социјална заштита обезбедува правна основа за спроведување 
активности за превенција на родово базирано и семејно насилство и  воспоставување 
на сите специјализираните услуги за жртви на насилство од страна на општините, 
освен центри за упатување на жртви на сексуално насилство, кои според ИК се 
воспоставуваат во рамки на здравствените институции. Во согласност со овој Закон, 
општината може да обезбеди сопствени средства на граѓански здруженија кои 
обезбедуваат услуги за жртви на насилство. 

Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство 
дефинира дека локалните самоуправи треба да креираат локални политики и програми 
за заштита на жените жртви на родово базирано и семејно насилство и да издвојат 
финансиски средства за превенција и заштита на жените жртви (да воспоставуваат 
засолништа, советувалишта за жртви и други услуги за заштита на жените жртви на 
насилство). 

Достапност на специјализирани услуги за жени и деца жртви на 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 не е воспоставено ниту едно засолниште, а во согласност 
со стандардите на ИК потребно е 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. 
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• Во рамки на ЈУ МЦСР Тетово е воспоставено советувалиште за работа со жени 
жртви на родово базирано/семејно насилство, кое обезбедува советување, психо-
социјална интервенција и третман за жртвите на родово базирано и семејно насилство, 
но сепак услугите кои се обезбедуваат во советувалиштето не се во согласност со 
меѓународните стандарди за испорака на советувалишни услуги. Имено стручните 
лица кои работат во советувалиштето обезбедуваат услуги освен за жени жртви 
на насилство и за останати корисници/лица во социјален ризик и услугите за сите 
корисници се обезбедуваат во ист простор. Советувалиштето не е пристапно за лица 
со попречености. Во овој регион треба да бидат достапни најмалку три советувалишта 
за жени жртви на родово базирано и семејно насилство.

• Во Полошки плански регион идентификувани се две здруженија на граѓани лоцирани 
во Тетово, кои обезбедуваат услуги за жени и деца жртви на родово базирано 
и семејно насилство, и тоа Женски Форум – Тетово и Кортекс – здружение за 
психотерапија и советување. Женски Форум обезбедува бесплатна правна помош, а 
Кортекс обезбедува психо-социјална помош и поддршка, бесплатна правна помош, 
психолошко и психотерапевтско советување и третман, кариерно советување и 
менторство при вработување. Здруженијата не користат финансиска поддршка од 
локалната самоуправа. 

• Осум од вкупно девет општини во Полошки плански регион, немаат развиено и 
усвоено социјален план на општината, што ги ограничува можностите за стратешко 
планирање на локални мерки за спречување на родово-базирано и семејно насилство. 
Целта на социјалниот план е меѓудругото следење на состојбата со родово-базираното 
и семејно насилство, идентификување на потребите на жртвите, идентификување 
на постоечките услуги, како и анализа на ресурсите за воспоставување на нови 
услуги. Единствено Општина Гостивар има усвоено социјален план во кој предвидува 
развивање на нови услуги за жртви на СН: засолниште за жртви на СН (регионално 
ниво), советувалиште за жртви на СН (на општинско ниво), СОС линија (општинско 
ниво), интервентно згрижување на жртви на семејно насилство (на општинско и 
регионално ниво) и воспоставување на групи на самопомош на жртви на семејно 
насилство (на општинско ниво), но начинот на воспоставување и потребните ресурси 
за овие услуги не се прецизно дефинирани. 

Пет 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 СН како ранлива група 
(Тетово и Теарце), а единствено Програмата на Општина Тетово јасно утврдува 
финансиски средства за поддршка на даватели на специјализирани услуги. Општина 
Теарце предвидува обезбедување помош за оваа ранлива група, но специфично не е 
дефинирано каков вид помош се обезбедува. Единствено Општина Желино предвидува 
мерки за превенција на семејното насилство. 
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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:  

• Социјалните планови и програмите за социјална заштита на општините во Полошкиот 
регион да ги препознаат жртвите на родово-базирано и семејно насилство како лица 
во социјален ризик, да предвидат мерки за превенција на насилството и мерки за 
заштита на жените и децата жртви. 

• Општините во Полошки плански регион да спроведат општи обуки за РБН и СН, 
како и за обврските кои произлегуваат за локалните власти од ратификуваната 
Истанбулска конвенција и Законот за спречување и заштита од насилство врз жени 
и семејно насилство. 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 во Полошки плански регион, освен Општина Гостивар, да развијат 
социјален план. Социјалниот план како стратешки документ, ќе овозможи следење 
на состојбите со родово-базираното и семејното насилство на локално ниво, 
идентификување на потребите на жртвите, како и краткорочно и долгорочно 
планирање за воспоставување на специјализирани услуги за жртви. Со цел следење 
на состојбите со родово-базираното насилство врз жените и семејното насилство, 
општинските совети за социјална заштита треба редовно да собираат и анализираат 
податоци од МВР, МТСП и здруженијата на граѓани кои се даватели на услуги, а 
наодите да ги инкорпорираат 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. 

• Општините Боговиње, Брвеница, Јегуновце и Врапчиште да развијат Програми 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..).

11. Препораки 
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• 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 обезбедуваат советувалишни услуги за жени и 
деца жртви на родово базирано и семејно насилство, во согласност со меѓународните 
стандарди. 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. 
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• Акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство на РМ 2018-2023

• Борнарова, С., Богоевска, Н., (2020), Прирачник за зајакнување на капацитетите за 
социјална заштита на локално ниво, Скопје

• Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence 
estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence 
estimates for non-partner sexual violence against women. Executive summary. Geneva: 
World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

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

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

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