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Овпј извещтај е ппдгптвен пд Организација на жени пд Струмица вп рамки на прпектпт за 
Институципнална ппддрщка на прганизацијата, финансиски ппддржан пд Здружение за 
унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција Здруженска – Скппје. 
Една пд двете дплгпрпшни прпмени на прпектпт за Институципнална ппддрщка е наспшена кпн 
„Ппгплема ефикаснпст вп превенцијата и защтитата пд рпдпвп базиранп насилствп на 
теритпријата на ппщтина Струмица и ппмалите  ппщтини кпи гравитираат пкплу Струмица“.   
Организација на жени пд Струмица, заеднп сп пстанатите претставници на Мултисектпрскптп телп 
за защтита на жени и девпјки пд рпдпвп базиранп и семејнп насилствп вп ппщтина Струмица, вп 
перипдпт пд декември 2021 дп декември 2023 гпдина ќе рабпти на впппставуваое механизам на 
лпкалнп нивп за системскп и инклузивнп планираое, спрпведуваое, следеое и пценуваое на 
мерките за превенција и защтита пд рпдпвп базиранп насилствп на давателите на услуги на 
рпдпвп базиранп и на семејнп насилствп, какп и на активнпстите и прпграмите кпи  ппщтина 
Струмица и ппмалите ппщтини щтп гравитираат пкплу Струмица ги спрпведуваат вп дадената 
пбласт.  
Првипт дел пд кварталнипт извещтај дава приказ на активнпстите на Мултисектпрскптп телп за 
защтита на жени и девпјки пд рпдпвп базиранп и семејнп насилствп вп ппщтина Струмица, а кпи 
беа наспшени кпн впсппставуваое на внатрещни прпцедури за рабпта. Втприпт дел се пднесува на 
напдите пд изврщенипт мпнитпринг  на давателите на услуги кпи рабптат вп пваа пбласт на 
теритпријата на ппщтина Струмица и на мерките и активнпстите на ппщтина Струмица. 
 

 

 

 

Спдржината на пвпј извещтај е единствена пдгпвпрнпст на Организација на 
жени пд Струмица и на никакпв нашин не мпже да се смета дека ги пдразува 
гледищтата на Здружениетп за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст Акција 
Здруженска – Скппје. 
 
Репрпдукцијата е дпзвплена за некпмерцијални цели сп наведуваое на 
извпрпт. 
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ДЕФИНИЦИИ 

Ппимник – член 3 пд Закпн за спречуваое и заштита пд насилствп врз жените и семејнптп 

насилствп1 

1. Насилствп врз жените е крщеое на шпвекпвите права, дискриминација врз жените и ги 

пзнашува сите дејствија на рпдпвп-базиранп насилствп щтп дпведуваат или верпјатнп ќе дпведат 

дп физишка, сексуална, психишка или екпнпмска ппвреда или страдаое на жените, вклушувајќи и 

директни и индиректни закани и заплащуваое за такви дејствија, изнуда, прпизвплнп 

пгранишуваое и/или лищуваое пд слпбпда, без пглед дали се слушуваат вп јавнипт или 

приватнипт живпт. 

2. Рпдпвп-базиранп насилствп врз жените е насилствп наспшенп прптив жената затпа щтп е жена 

или кпещтп несразмернп ја ппгпдува. Рпдпвп-базиранптп насилствп врз жените ги ппфаќа 

пришините и резултатпт пд нееднаквипт пднпс на мпќта ппмеду жените и мажите какп резултат на 

ппщтествен, а не индивидуален прпблем. Рпдпвп-базиранптп насилствп врз жените се пднесува и 

на насилствптп врз жените дефиниранп вп тпшка 1 и 3. 

3. Семејнп насилствп е малтретираое, навредуваое, загрпзуваое на сигурнпста, телеснп 

ппвредуваое, пплпвп или другп психишкп, физишкп или екпнпмскп насилствп сп кпе се 

предизвикува шувствп на несигурнпст, загрпзуваое или страв, вклушувајќи и закани за такви 

дејствија, спрема брашен другар, рпдителите или децата или други лица кпи живеат вп брашна или 

впнбрашна заедница или заеднишкп дпмаќинствп, какп и спрема сегащен или ппранещен брашен 

другар или впнбрашен партнер или лица кпи имаат заеднишкп дете или се напдаат вп блиски лишни 

пднпси, без пглед дали стпрителпт гп дели или гп делел истптп живеалищте сп жртвата или не. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Закпн за спрешуваое и защтита пд насилствп врз жените и семејнп насилствп, Службен весник на 

Република Северна Македпнија, бр. 24/2021 
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ВОВЕД 

„Насилствптп врз жените мпжеби е најсрамен и  најраспрпстранет пблик на крщеое на  

шпвекпвите права. Тпа не ппзнава гепграфски и културплпщки граници, ниту граници на екпнпмскп 

бпгатствп. Се дпдека прпдплжува насилствптп врз жените, не мпжеме да тврдиме дека имаме 

вистински напредпк кпн еднаквпста, развпјпт и мирпт“.2 

Насилствптп врз жените вп знашајна мера ги нарущува и спрешува жените да ги уживаат свпите 

пснпвни шпвекпви права, пспбенп правата на: живпт, слпбпда, безбеднпст, здравје, дпстпинствп, 

психишки и физишки интигритет. Рпдпвп баизранптп насилствп (РБН) и семејнптп насилствп (СН) 

претставуваат серипзен ппщтествен прпблем.  Тие не ги загрпзуваат самп жените и девпјшиоата, 

туку претставуваат закана за ппщтествптп какп целина и затпа е пптребен сеппфатен пдгпвпр, 

кпнтинуирана и навремена интервенција на релевантните актери на сите нивпа (институција, 

заедница, држава).  

Република Северна Македпнија вп 2011 гпдина ја пптпища Кпнвенцијата на Спветпт на Еврппа за 

спрешуваое и бпрба прптив насилствптп врз жените и семејнптп насилствп - Истанбулска 

кпнвенција3, а ја ратификуваще на 23 март 2018 гпдина. Кпнвенцијата стапи на сила на 1 јули 2018 

гпдина. 

Четири гпдини пп пптпищтуваоетп на Кпнвенцијата, пднпснп вп 2014 гпдина, беще дпнесен 

првипт Закпн за спрешуваое и защтита пд семејнп насилствп4, а вп 2021 гпдина, три гпдини пп 

ратификација на истата, беще усвпен нпвипт  Закпн заспрешуваое и защтита пд насилствп врз 

жени и семејнп насилствп5. 

Ппадајќи пд фактпт и пд закпнските нпрми дека спрабптката ппмеду сите релевантни шинители 

(какп на наципналнп така и на лпкалнп нивп) е пд сущтинскп знашеое за ппдпбруваое на 

превенцијата и защтита на жените и девпјките пд насилствп, вп ппщтина Струмица ущте  вп 2010 

гпдина беще фпрмиранп Лпкалнп кппрдинативнп телп за защтита пд семејнп насилствп. Вп 2016 

гпдина истптп е преименуванп вп Мултисектпрскп телп за бпрба прптив рпдпвп базиранп и 

семејнп насилствп (МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица), а вп 2022 е прпщиренп и гп 

спшинуваат 16 пфицијалнп нпминирани претставници пд сите релевантни институции на 

теритпријата на ппщтина Струмица: МЦСР, СВР, Оснпвен суд, ОЈО, здравствп, пбразпвание, ЕЛС и 

граданска прганизација. 

                                                           
2
 Кпфи Анан, ппранещен генерален секретар на Обединетите нации, Глпбална видепкпнференција на 

Обединетите нации „Свет слпбпден пд насилствп врз жените“, 08.03.1999 
3
 Истанбулска кпнвенција https://rm.coe.int/168046253a  

4
 Закпн за превенција, спрешуваое и защтита пд семејнп насилствп, Службен весник на Република 

Македпнија, бр.33/2015; 150/2015 
5
 Закпн за спрешуваое и защтита пд насилствп врз жените и семејнп насилствп, Службен весник на 

Република Северна Македпнија, бр. 24/2021 

https://rm.coe.int/168046253a
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Финансиска ппддрщка за телптп е пбезбедена преку прпектпт на ОЖС за институципнална 

ппддрщка. Улпгата и знашеоетп на телптп е преппзнаена и ппддржана и пд страна на ппщтина 

Струмица и Спветпт на ппщтината. Спветпт на ппщтина Струмица дпнесе пдлука за финансиска 

ппддрщка на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица за 2022 гпдина. Ппддрщката вп изнпс пд 

250.000 денари е дел пд Бучетпт на ппщтината за 2022 гпдина, вп рамки на пвпгпдищната 

Прпграма за еднакви мпжнпсти на жените и мажите на ппщтина Струмица. 
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КЛУЧНИ НАОДИ 

 

 Сите ппщти даватели на услуги на рпдпвп базиранп  семејнп насилствп се заппзнаени  на 

нпвипт Закпн  за спрешуваое и защтита пд насилствп врз жените и семејнптп насилствп. Вп 

свпетп рабптеое се впдат пд нашелптп на дплжнп внимание кпн интересите и пптребите 

на жртвата на рпдпвп базиранп насилствп и семејнп насилствп, ги применуваат 

принципите на еднаквпст и елиминираое на стерептипите за рпдпвите улпги и 

заеднишкипт прптпкпл за ппстапуваое сп жртви на насилствп. Самп еден пд давателите на 

услуги ппстапува и рабпти врз пснпва на сппствен интерен елабпрат. 

 Надлежните институции изјавуваат дека спбираат расшленети статистишки ппдатпци (ппл, 

рпд, впзраст, етнишка заедница, пппрешенпст, живеалищте, пднпс на жртва и стпрител, 

квалификација на кривишнптп делп и други ппдатпци утврдени сп закпн) и истите ги 

дпставуваат дп надлежните министерства. Од изврщенипт мпнитпринг мпже да се заклуши 

дека ваквптп тврдеое не мпже да се пптврди, бидејќи ппдатпците не се јавнп пбјавени и 

не се дпстапни за ппщтата пппулација. 

 Ниту една надлежна институција сампстпјнп и сампиницијативнп не спрпведува 

превентивни пплитики. Ваквите активнпсти најшестп се реализираат пп иницијатива и вп 

спрабптка сп градански прганизации. 

 Решиси сите даватели на услуги (псвен една институција) сметаат дека е пптребна 

заеднишка спрабптка ппмеду сите засегнати страни  за планираое, следеое и пценуваое 

на мерките и прпграмите за превенција и защтита пд рпдпвп базиранп насилствп и  

семејнп насилствп на лпкалнп нивп. 

 Давателите на услуги имаат дпбра медусебна спрабптка и кпмуникација, базирана на 

закпнската регулатива. Спрабптуваат и сп граданските прганизации вп активнпсти сп 

едукативен карактер, какп и сп ЕЛС. 

 Опщтина Струмица вп свпите гпдищни прпграми прпектира мерки и бучетски средства за 

ппддрщка на прпекти и активнпсти за спрешуваое и защтита пд рпдпвп базиранп и семејнп 

насилствп. 

 Дпвербата на граданите/ките вп надлежните институции е на задпвплителнп нивп. 

Најгплема дпверба имаат вп МЦСР, СВР и граданските прганизации, а најмала вп 

правпсудните пргани. 

 Граданите/ките сметаат дека пд сущтинскп знаешеое е  релевантните институции и 

градански прганизации медусебнп да спрабптуваат, сп цел да се  пбезбеди брз и сеппфатен 

пдгпвпр на насилствптп врз жените и девпјките на лпкалнп нивп. 

 Најгплемп влијание врз дпвербата на граданите вп институциите на системпт кпи рабптат 

вп пбласта на РБ и СН има брзината на ппстапките и висината на изрешените  казни на  

стпрителите на насилствп. 
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1. ПОРТФОЛИО НА МСТ ПРОТИВ РБСН ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Вп 2010 гпдина вп ппщтина Струмица беще фпрмиранп Лпкалнп кппрдинативнп телп за защтита 

пд семејнп насилствп. Следејќи ги глпбалните трендпви и впдени пд нашелата на Истанбулската 

кпнвенција, вп 2016 гпдина истптп беще преименуванп вп Мултисектпрскп телп за бпрба прптив 

рпдпвп базиранп и семејнп насилствп (МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица), а на ппшетпкпт на 

2022 беще прпщиренп сп претставници пд ппщтина Струмица и пд Кпмисијата за еднакви 

мпжнпсти на жените и мажите при Спветпт на ппщтина Струмица. 

Мултисектпрскптп телп вп ппщтина Струмица е спставенп пд 16 пфицијалнп нпминирани 

претставници пд релевантни институции/прганизации кпи спрпведуваат активнпсти  вп пбласта на 

рпдпвп базиранптп и семејнптп насилствп на теритпријата на ппщтина Струмица.  

Членови на МСТ против РБСН во општина Струмица 

Име и презиме; Институција/Организација  Име и презиме; Институција/Организација 

Ленше Христпва, Организација на жени пд 
Струмица 

 Верица Зимбакпва, Оснпвен суд  Струмица 

Марија Танущева, Организација на жени пд 
Струмица 

 Д-р Билјана Аризнакпска - Ефтимпва, психијатар 

Натаща Кптева, ЈУ Медуппщтински центар за 
спцијални рабпти -  Струмица 

 Д-р Катица Кузманпвска, ЈЗУ Опщта бплница 
Струмица 

Маја Иванпва, МВР/ ЕСПСКК  Д-р Христинка Дузелпва , ЈЗУ Опщта бплница  
Струмица 

Мартин Крстев, Сектпр за внатрещни рабпти 
Струмица 

 Нела Масалкпвска, Опщтина Струмица 

Нетка Кпвашева, Адвпкатка 
 

 Спфше Иванпва, Опщтина Струмица 

Виплета Малшпвска, Оснпвнп јавнп пбвинителствп 
Струмица 

 Танкица Митрева, Спвет на ппщтина Струмица 
(КЕМЖМ) 

Лидија Гепргиева, Оснпвнп јавнп пбвинителствп 
Струмица 

 Бпрка Дпншева, Прпфеспрка – СОУ „Јане Сандански“ 
Струмица 

 

Рабптеоетп на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица гп администира и кппрдинира 

Организација на жени пд Струмица. 

Мисија   

Кппрдиниранп делуваое на сите релевантни шинители за планираое и спрпведуваое на мерки и  

пплитики за намалуваое на преваленцата на рпдпвп базиранптп и семејнптп насилствп на 

теритпријата на ппщтина Струмица и ппмалите  ппщтини кпи гравитираат пкплу Струмица.  
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Визијата на МСТ прптив РБСН е наспшена кпн спздаваое на заедници без насилствп врз жените и 

девпјките.  

Целта на МСТ прптив РБСН вп ппштина Струмица е да ја унапреди спрабптката ппмеду 

надлежните лпкални институции/прганизации  заради пбезбедуваое на кппрдиниран, ефикасен и 

брз пдгпвпр за спрешуваое на насилствп врз жени и девпјки. 

Активнпстите на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица  се наспшени кпн впсппставуваое на 

механизми за: 

 Инклузивни  лпкални пплитики вп пбласта на рпдпвп базиранптп и семејнптп насилствп вп 

спгласнпст сп пптребите на целните групи; 

 Кпнтинуирана размена на инфпрмации; 

 Кпнтинуиранп прибираое на ппдатпци; 

 Следеое и евалуација на имплементацијата на пплитиките, мерките и активнпстите за 

превенција и защтита на жени и девпјки пд рпдпвп базиранп и семејнп насилствп; 

 Редпвнп известуваое за напдите пд следеоетп и пценуваоетп. 

Вп свпетп рабптеое шленпвите на МСТ се впдат пд принциппт на дпверливпст и тајнпст на 

инфпрмациите и ппдатпците (Правилник за делпвна тајна и дпверливпст на ппдатпци и 

инфпрмации на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица).   

Делпвна тајна и дпверливпст на ппдатпци и инфпрмации претставуваат сите дпкументи, ппдатпци 

и инфпрмации и се пстанатп сп шие щтп спппщтуваое, предаваое или пвпзмпжуваое дпстапнпст 

на трети лица би се нанела щтета на угледпт и шеста на МСТ прптив РБСН, а кпи се пднесуваат на: 

 Ппдатпци за кприсници на даватели на услуги на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп; 

 Планпви и прпграми за рабпта кпи не се јавнп пбјавени; 

 Спдржини  кпи не се пбјавени јавнп; 

 Сите интерни прпцедури щтп не се јавнп дпстапни; 

 Записници пд спстанпци кпи не се пбјавени јавнп. 

Исклушпци пд правилата за делпвна тајна и дпверливпст на ппдатпци и инфпрмации на МСТ 

прптив РБСН ппстпјат вп следните слушаи: 

 Ппднесуваое на извещтаи дп даватели на грант на МСТ прптив РБСН, и тпа за следните 
дпкументи: 

 Сумарни извещтаи пд записници без наведуваое на лишни ппдатпци за кприсници на 
даватели на услуги на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп; 

 Статистишки ппдатпци на даватели на услуги на рпдпвп рпдпвп базиранп и семејнп 
насилствп; 

 Финансиски и наративен извещтај за рабптата на МСТ прптив РБСН; 
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 Акциски план и други стратещки дпкументи на  МСТ прптив РБСН; 
 

 Вп слушаите кпга  статистишките ппдатпци, планпвите и другите стратещки дпкументи на 
МСТ прптив РБСН ќе бидат јавнп пбјавени пп претхпднп дпнесена пдлука пд  страна на 
мнпзинствптп пд вкупнипт брпј на  на шленпви на телптп 
 

 Спппщтенија и извещтаи дп медиуми, и тпа за следните инфпрмации: 

 Активнпсти на МСТ прптив РБСН; 

 Статистишки ппдатпци на даватели на услуги на рпдпвп рпдпвп базиранп и семејнп 
насилствп; 

 Заклушпци и преппраки на МСТ прптив РБСН; 

 Извещтаи на МСТ прптив РБСН кпи не спдржат дпкументи, ппдатпци и инфпрмации пд 
дпверлив карактер 

 

 

 

 

  

 

Мултисекторскиот одговор на РБН и СН претставува холистички и координиран 
пристап  и се заснова на меѓусебна  соработка на сите засегнати страни при 
решавање  на прашањата поврзани со насилството врз жените и девојките. Ваквиот 
пристап го зголемува нивото на сигурност и поддршка на жртвите низ една 
ефикасна  мрежа на услуги.  Исто така, обезбедува и ја ослеснува размената на 
податоци за слуачите на насилство врз жени и девојки, како и на податоци за 
претходни интервенции и упатувања.  

 

Координираното делување на релевантните  институции/организации обезбедува 
соработка и подобра, полесна  и побрза комуникација, а го подобрува квалитетот на 
услугите кои им се пружат на жртвите.  Овозможува ефективен и ефикасен одговор 
на насилството врз жените и девојките. 

 

 

 

 

Мултисектпрски пдгпвпр и кппрдиниранп делуваое 
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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА МСТ ПРОТИВ РБСН ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА  

Активнпстите на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица вп првипт квартал на 2022 гпдина беа 

наспшени кпн впсппставуваое на внатрещни прпцедури за свпетп рабптеое и израбптка на 

прпграма за рабпта за 2022 – 2023 гпдина. Телптп пдржуваще редпвни спстанпци за размена на 

инфпрмации за кпнкретни и текпвни слушаи на насилствп врз жени и девпјки, заради 

пбезбедуваое на ппбрз пдгпвпр пд страна на надлежните институции.  

2.1 Брпј на пдржани спстанпци 

Реализирани се вкупнп шетири  спстанпци, пд кпи еден инфпрмативен и три редпвни месешни 

спстанпци.  МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица на свпјпт прв спстанпк избра кппрдинатпр на 

активнпстите на истптп. Одлушенп е рабптеоетп на телптп да гп администрира и кппрдинира ОЖС. 

Спстанпците се тематски и се пднесуваат на: 

 Планираое на активнпсти на телптп 

 Израбптка на интерни прпцедури и дпкументи 

 Размена на инфпрмации за кпнкретни слушаи сп жртви на рпдпвп базиранп и семејнп 

насилствп  

 Планираое на шекпри и активнпсти за надминуваое на институциналните пптещкптии и 

слабпсти за кпнкретни и текпвни слушаи. 

 

2.2 Прпдукти 

1. Правилник за делпвна тајна и дпверливпст на ппдатпци и инфпрмации на МСТ прптив 

РБСН вп ппщтина Струмица 

2. Двегпдищна Прпграма за рабпта на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица (2022 – 2023) 

2.3 Брпј на прпцесуирани случаи какп резултат на рабптеоетп на МСТ прптив РБН 

Мултисектпрскипт пристап на претставниците на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица 

пвпзмпжи ефективнп и ефикаснп преземаое на мерки и ппстапуваое на институциите вп еден 

слушај, щтп изнесува 20% пд ппставените целни вреднпсти на гпдищнп нивп (пшекуванипт резултат 

е прпцесуираое на 5 слушаи на гпдищнп нивп).  

Какп резултат на спрабптката на сите шленпви на телптп, за ппмалку пд 24 шаса, надминати се 

пптещкптиите и предизвиците сп кпи се сппшија институциите при спрпведуваое на правпсилна  и 

изврщна судска пдлука за привремена мерка.  
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3. ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА РОДОВО БАЗИРАНОТО И 

СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА  

3.1 Цели на мпнитпрингпт 

Целта е да се пценат дпсегащните практики на ппщтите и специјализираните даватели на услуги 

кпи делуваат на теритпријата на ппщтина Струмица вп ппглед на: 

 Примена на Закпнпт за спрешуваое и защтита пд рпдпвп базиранп и семејнп насилствп 

 Примена на заеднишките прптпкпли 

 Нивп на медусебна кпмуникација и спрабптка 

 Степен на инфпрмиранпст на граданите за рпдпвп базиранп и семејнп насилствп 

 Нивп на дпверба на граданите вп давателите на услуги 

Ппадајќи пд надлежнпстите на ЕЛС вп пваа пбласт, една пд целите е наспшена и кпн прпграмите и 

мерките на ппщтина Струмица за спрешуваое и защтита на жени и девпјки пд насилствп. 

3.2 Метпдплпгија 

За ппдгптпвка на извещтајпт кпристени се примарни и секундарни ппдатпци. Инфпрмациите се 

дпбиени преку пребаруваое и истражуваое на интернет страниците на релевантните институции 

(СВР Струмица, Медуппщтински центар за спцијални рабпти, Оснпвнп јавнп пбвинителствп, 

Оснпвен суд), пфицијалната страна на спцијалните мрежи на ЈЗУ Опщта бплница Струмица и 

пребаруваое истражуваое на релевантни  пфицијални дпкументи щтп се дпстапни на интернет 

страницата на ппщтина Струмица и пфицијалната интернет страница на граданска прганизација – 

специјализирана за даваое услуги вп пбласта на семејнптп насилствп. 

 

Вп перипдпт на известуваое дп ппщтите 
даватели на услугите беа  испратени  бараоа за 
слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен 
карактер, пд кпи се ппбараа пдгпвпри за  
разделени статистишки ппдатпци ппврзани сп 
слушаи на рпдпвп базиранп и семејнп 
насилствп. 

Претхпднп, заради идентификуваое на пптребите на жените и девпјките, беа спрпведени 240 

анкетни пращалници на теритпријата на ппщтина Струмица. Изврщени се и разгпвпри/интервјуа 

сп претставници на ппщти даватели на услуги и на ппщтина Струмица, сп цел мапираое на 

прпблемите и предизивиците сп кпи се сппшуваат  вп свпетп рабптеое вп дадената пбласт. 
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4.1 ДОСТАПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ НА РБ И 

СН И НА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Целта на пваа анализа, преку пребаруваое на пфицијалните интернет страници,  беще да се 

утврди  практиката на иснтитуциите и прганизациите на јавнп пбјавуваое дпкументи, инфпрмации 

и статистишки ппдатпци за нивнптп рабптеое вп пбласта на рпдпвп базиранптп и семејнптп 

насилствп.  

Предмет на анализа беа интернет страниците на сите даватели на услуги (ппщти и 

специјализирани) и на ппщтина Струмица.  

Дел пд институциите немаат сппствени страници, какп: СВР, ОЈО, ЈЗУ Опщта бплница. Предмет на 

анализа беа и спппщтенијата и дпкументите кпи ја третираат прпблематиката сп рпдпвп 

базиранптп и семејнптп насилствп, а кпи се пбјавуваат на пфицијалните интернет страници на 

министерствата, ппд шија щтп надлежнпст се наведените институции на лпкалнп нивп. 

Од пребаруваоетп на интернет страниците мпже да се заклуши дека ниту една 

институција/прганизација  не пбјавува пфицијални и расшленети статистишки  ппдатпци за рпдпвп 

базиранп и семејнп насилствп.  

Меѓуопштински центар за социјални работи 

На веб страницата на Медуппщтинскипт центар за спцијални рабпти – Струмица нема инфпрмации 

какпв вид на услуги нуди пваа институција за спрешуваое и защтита на жени и девпјки пд рпдпвп 

базиранп и семејнп насилствп. Вп категпријата „Активнпсти“6 набрпени се самп категприите на 

градани кпи се излпжени на спцијален ризик,  меду кпи се наведени и: 

 Лице – жртва на семејнп насилствп; 

Лице – стпрител на семејнп насилствп; 

Дете жртва на сексуална злпупптреба. 

Не се јавнп дпстапни мерките кпи ги презема Медуппщтинскипт центар за кпнкретната пбласт, 

ниту пак има пбјавенп телефпнски брпј или електрпнска ппщта за пријавуваое на насилствп. Вп 

категпријата „Кпнтакт“  наведени се пфицијалнипт телефпнски брпј и електрпнска ппщта на 

                                                           
6
 Интернет страница на МЦСР Струмица, Текпвни активнпсти https://ju-mcsrstrumica.mk/index.php/2017-12-

17-14-03-00/tekovni-aktivnosti  

4. НАОДИ 

https://ju-mcsrstrumica.mk/index.php/2017-12-17-14-03-00/tekovni-aktivnosti
https://ju-mcsrstrumica.mk/index.php/2017-12-17-14-03-00/tekovni-aktivnosti
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институцијата. Истп така, нема инфпрмација и дали ппстпи 24-шаспвен тлефпнски брпј за 

пријавуваое на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп. 

Медуппщтинскипт центар за спцијални рабпти на свпјата интернет страница вп категпријата 

„Дпкументи“  ги нема пбјавенп Закпнпт за превенција, спрешуваое и защтита пд семејнп 

насилствп, Прптпкплите за ппстапуваое, Истанбулската кпнвенција и пстанатите стратещки 

дпкументи.  

Пребаруваоетп на интернет страницата на Министерствптп за труд и спцијална пплитика ппкажа 

дека ппстпи категприја „Пријави семејнп насилствп“, кпја впди и дп кпнтакти дп центрите за 

спцијална рабпта, меду кпи и МЦСР Струмица. Објавена е листа сп кпнтакти за сите центри вп кпја 

се наведени телефпнските брпеви, за кпи мпже да се претппстави дека се брпеви за пријавуваое 

на семејнп насилствп (034/325-401, 034/324-377 и 075/377-798).  

На страната на Министерствптп за труд и спцијална пплитика на Република Северна Македпнија 

дпстапни се сите дпкументи (закпни, ппдзакпнски акти, прптпкпли итн.) кпи ја тплкуваат 

прпблематиката сп РБ и СН. 

Препораки 
 

МЦСР Струмица на својата официјална интернет страница да објави:  
 Официјални документи од областа на родово базираното и семејното насилство 

(закони, протоколи, стратегии, НАП, Истанбулска конвенција итн.)  
  24-часовен телефонски број за пријавување на родово базирано и семејно 

насилство 
 Мерки и услуги за спречување и заштита од насилство врз жени и девојки, а за 

кои е надлежен МЦСР  
 Расчленети статистички податоци за број на пријавени случаи на РБ и СН 

насилство, број на преземени мерки и сл. 
 

 

Сектор за внатрешни работи – Струмица 

СВР Струмица нема сппствена интернет страница преку кпја граданите пд Струмица и регипнпт би 

се инфпрмирале за активнпстите на пваа институција. Надлежнпстите се пбјавени на пфицијалната 

страница на Министерствптп за внатрещни рабпти на Република Северна Македпнија. Преку 

пребаруваоетп на интернет страницата на МВР не успеавме да дпјдеме дп ппдатпк за тпа дали 

има инспектпр или другп службенп лице вп СВР Струмица кпе е надлежнп за рпдпвп базранп и 

семејнп насилствп. Дпстапни се самп имиоата и презимиоата на ракпвпдните лица на СВР 

Струмица (меду кпи нема ракпвпднп лице за пваа прпблематика), какп и листата на пплициски 
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станици, меду кпи и „Пплициски станици СВР – Струмица“7 сп кпнтакт телефпни: Дежурен вп 

пплициска станица 034 336 424, Централа 034 336-311, лпкал 63 11, Факс 034 336 430. 

Предизивик е да се најдат и  ппдатпци за брпјпт и видпвите на насилствп.  

Министерствптп за внатрещни рабпти на свпјата интернет страница вп категпријата „Легислатива“ 

гп има пбјавенп Закпнпт за спрешуваое и защтита пд насилствп врз жените и семејнп насилствп. 

Ппкрај тпа, има и ппсебна категприја „Рпдпва еднаквпст“ каде се дпстапни и Оперативнипт план 

за спрпведуваое на активнпстите пд Акцискипт план за спрпведуваое на Истанбулската 

кпнвенција, Акцискипт план за спрпведуваое на кпнвенцијата за спрешуваое и бпрба прптив 

насилствп врз жените и дпмащнптп насилствп (2018 – 2023) итн.8  

 

Препораки 
 

 СВР Струмица да воспостави механизам за редовно информирање на граѓаните 
за мерките и услугите кои ги нуди во областа на родово базирано и семејно 
насилство; 

 Да објавува или на друг начин да ја информира јавноста за бројот на пријавени 
случаи на РБ и СН – родово разделени податоци; 

 Да објавува или на друг начин да ја информира јавноста за бројот  на преземени 
мерки – родово разделени податоци; 

 Да назначи и/или објави податок за одговорно  службено лице  за родово 
базирано и семејно насилство. 
 

 

Основно јавно обвинителство – Струмица 

На интернет страницата на Јавнптп пбвинителствп на Република Северна Македпнија има линкпви 

кпи впдат дп сите пснпвни јавни пбвинителства вп државата, меду кпи и дп ОЈО Струмица.9 

Медутпа и пвде нема расшленети статистишки ппдатпци за преземени мерки пд страна на ОЈО 

Струмица за фпрмите на насилствп (ппл, рпд, впзраст, етнишка припаднпст, пппрешенпст, местптп 

на живееое, семејнп насилствп). 

                                                           
7
 Министерствп за внатрещни рабпти, Телефпнски брпеви и адреси на пплициски станици 

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9
A%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%20111.pdf  
8
 Министерствп за внатрещни рабпти на Република Северна Македпнија, Рпдпва еднкавпст 

https://mvr.gov.mk/page/rodova-ednakvost  
9
 Веб страна Оснпвнп јавнп пбвинителствп – Струмица https://jorm.gov.mk/obvinitelstvo/osnovno-javno-

obvinitelstvo-strumicza/  

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%20111.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%20111.pdf
https://mvr.gov.mk/page/rodova-ednakvost
https://jorm.gov.mk/obvinitelstvo/osnovno-javno-obvinitelstvo-strumicza/
https://jorm.gov.mk/obvinitelstvo/osnovno-javno-obvinitelstvo-strumicza/


16 
Квартален извещтај за рабптата на Мултисектпрскптп телп прптив рпдпвп базиранп и семејнп 

насилствп вп ппщтина Струмица 
Јануари – Март 2022 

 
 

Оснпвнптп јавнп пбвинителствп – Струмица на свпјата интернет страница преку спппщтенија ги 

пбјавува преземените мерки вп свпјпт делпкруг на рабптеое. Вп перипдпт  на мпнитпрингпт, ОЈО 

– Струмица има пбјавенп спппщтение за истрага за прпизвпдствп и дистрибуција на детска 

ппрнпграфија вп Струмица:  „ Наредба за спрпведуваое истражна ппстапка прптив две лица за кпи 

ппстпи пснпванп спмнение дека стприле кривишни дела – Прикажуваое ппрнпграфски материјал 

на дете пд шлен 193 и Прпизвпдствп и дистрибуција на детска ппрнпграфија пд шлен 193-а пд 

Кривишнипт закпник“.10 

Препораки 
 

 Основното јавно обвинителство – Струмица преку  својата интернет страница да 
ја информира јавноста за  преземените мерки за сите форми на насилство, 
расчленети по пол, род, возраст, место на живеење, етничка припадност, 
попреченост итн. 

 

Основен суд – Струмица 

И на интернет страницата на Оснпвнипт суд вп Струмица нема никакви статистишки ппдатпци за 

мерките кпи судпт ги дпнел, а кпи се ппврзани сп рпдпвп базиранптп и семејнптп насилствп. 

Категпријата „Извещтај и статистики“, ппткатегприја „Статистика“ е празна и не нуди мпжнпст за 

пребаруваое.  

Истп така, не се дпстапни и закпните и другите ппдзакпнски акти кпи ја тплкуваат пваа 

прпблематика. 

Мпже да се забележи и дека страницата не се ажурира редпвнп. 

Препораки 
 

 Основниот суд – Струмица на својата интернет страница да објавува  расчленети 
статистички податоци за преземените мерки за сите форми на родово базирано 
и семејно насилство; 

 Редовно ажурирање на страницата; 
 Да се објават законските акти кои ја регулираат проблематиката на родово 

базираното и семејното насилство. 

 

 

 

                                                           
10

 https://jorm.gov.mk/istraga-za-proizvodstvo-i-distribuczi%d1%98a-na-detska-pornografi%d1%98a-vo-strumicza/  

https://jorm.gov.mk/istraga-za-proizvodstvo-i-distribuczi%d1%98a-na-detska-pornografi%d1%98a-vo-strumicza/
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Општина Струмица 

Опщтина струмица на свпјата пфицијална интернет страница гп има пбјавенп Бучетпт на 

ппщтината за 202211, нп бучетските прпграми не се леснп дпстапни. Истите се пбјавени вп 

службените гласници. Вп бучетпт на ппщтината – X1 Рпдпва еднаквпст мпже да се види самп 

висината на прпектираните средства вп бучетската линија 46 – Субвенции и трансфери - еден 

милипн денари12.  

Бучетските прпграми и висината на средствата се пбјавени вп Службен гласник бр.2713 , пд каде 

мпже да се утврди дека ппщтината има прпектиранп бучетски средства за ппддрщка на прпекти и 

активнпсти вп пбласта на рпдпвп базиранптп и семејнптп насилствп: 

1. Прпграма за активнпстите на Опщтина Струмица за пбласта на спцијалната и детската 

защтита вп 2022 гпдина 

- Ппддрщка на веќе ппстпешкипт щелтер центар вп Струмица заради негпвп 

функципнираое и згрижуваое на жртви на семејнп насилствп вп кпнтекст на 

справуваое сп прпблемите сп семејнптп насилствп на лпкалнп нивп (Прпдплжуваое 

на дпгпвпр за партнерска спрабптка сп партнер прганизација – Меначер сп Шелтер 

центарпт за 2022/23). Планиран бучет – еден милипн денари; 

 

2. Прпграма за активнпстите на Опщтина Струмица вп пбласта на еднаквите мпжнпсти на 

жените и мажите за 2022 гпдина 

- Едукативни рабптилници за среднпщкплци на тема дискриминација, еднакви 

мпжнпсти, рпдпвп базиранп насилствп, рпдпва еднаквпст. Планиран бучет – 30.000 

денари. 

- Финансиска ппддрщка на 5 (пет) жени жртви на семејнп насилствп пп напущтаое на 

Шелтер центарпт вп перипд пд 6 месеци (5 жени x 6.000 денари x 6 месеци). Планиран 

бучет – 180.000 денари, пбезбедени пд бучетската прпграма Градпнашалник. 

- Финансиска ппддрщка за три месеци за Спветувалищте за жени жртви на семејнп 

насилствп и деца. Планиран бучет – 150.000 денари. 

- Впсппставен механизам на ппщтина Струмица за следеое, планираое и спрпведуваое 

на мерки за превенција и защтита пд рпдпвп базиранп насилствп. Планиран бучет – 

250.000 денари. 

                                                           
11

 Бучет на ппщтина Струмица за 2022 https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/101.-Buxet-22-po-
sednica-Komplet.pdf  
12

 Бучет на ппщтина Струмица за 2022, стр.86 https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/101.-
Buxet-22-po-sednica-Komplet.pdf  
13

 Службен гласник на ппщтина Струмица, бр.27 https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/Sl.-
glasnik-br.27.pdf  

https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/101.-Buxet-22-po-sednica-Komplet.pdf
https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/101.-Buxet-22-po-sednica-Komplet.pdf
https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/101.-Buxet-22-po-sednica-Komplet.pdf
https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/101.-Buxet-22-po-sednica-Komplet.pdf
https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/Sl.-glasnik-br.27.pdf
https://strumica.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/Sl.-glasnik-br.27.pdf
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- Одбележуваое на 16 дена активизам прптив рпдпвп насилствп. Планиран бучет – 

50.000 денари. 

Опщтина Струмица на свпјата интернет страница редпвнп пбјавува спппщтенија пд настани и 

активнпсти ппврзани сп рпдпвптп насилствп. 

Опщтината нема пбјавенп расшленети статистишки ппдатпци за кприсниците на мерките пд 

прпграмите и активнпстите вп пбласта на РБСН и не е ппзнатп каквп е  влијание на мерките врз 

кприсниците. 

Препораки 
 

 Освен во службените гласници, општината да ги споделува програмите на 
својата интернет страница во посебна категорија, која ќе биде лесно видлива и 
достапна за сите граѓани; 

 Објавување на разделени статистички податоци за корисници на мерките за 
заштита и спречување од РБ и СН (пол, род, возраст, место на живеење, етничка 
припадност, попреченост итн.). 

 

Шелтер центар – Струмица 

На интернет страницата на Шелтер центарпт за защтита на жртви на семејнп насилствп мпже да се 

види дека капацитетпт на истипт изнесува 13 лица - псум жени и пет деца. Истипт е финансиски 

ппддржан сп средства пд бучетпт на ппщтина Струмица. 14  

На видливп местп, пднпснп на ппшетната страна е истакнат брпјпт за пријавуваое на семејнп 

насилствп – 078/453-190. 

Здружениетп нема пбјавенп статистишки ппдатпци за вкупнипт брпј на кприсници на услугите на 

Шелтер центарпт, ниту пак ппдатпци за згрижени лица и пружени услуги на гпдищнп нивп. 

Единственп, пищува дека вп текпт на еднпгпдищнптп рабптеое 20-тина жени и деца дпбиле 

засплнищте15, нп пстанува нејаснп за кпја гпдина се пднесува пвпј ппдатпк.  

Вп категпријата „Нащ Шелтер“ наведенп е следнпвп:  „Сместуваоетп е предвиденп вп рпк пд 

24/48 – какп кризен центар и систематскп сместуваое пд 3 + 6 месеци + 6 (сппред предхпднп 

изгптвен елабпрат пд релевентните инвплвирани шинители и струшен тим вп спрабптка сп ЦСР и 

МВР)16. 

 

                                                           
14

 Интернет страница на здружение Скај плус https://skajplus.org/category/za-nas/  
15

 https://skajplus.org/category/aktivnosti/  
16

 Категприја Нащ Шелтер https://skajplus.org/nas-shelter/  

https://skajplus.org/category/za-nas/
https://skajplus.org/category/aktivnosti/
https://skajplus.org/nas-shelter/
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Препораки 
 

 Воведување на посебна категорија за детални и разделени статистички 
податоци (број на корисници на услуги на квартално ниво, форма на 
насислство, пол, род, место на живеење, етничка припадност, попреченост итн.) 
 

 Јавно објавување на изготвениот елаборат од страна на релевантните 
инволвирани линители и стручен тим во соработка со МЦСР и МВР 

 Објавување и постапување по заедничките протоколи  

 

4.2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ДОБИЕНИ ПРЕКУ БПИЈК 

Пријавени случаи и преземени мерки пд страна на даватели на услуги на рпдпвп базиранп  и 

семејнп насислтвп 

Вп перипдпт на известуваое беа дпставени бараоа за пристап дп инфпрмации дп СВР – Струмица, 

МЦСР – Струмица, Оснпвнипт суд и Оснпвнптп јавнп пбвинителствп вп Струмица за брпј на 

пријавени слушаи, преземени мерки и прпцесуриани слушаи.   

Сектор за внатрешни работи 

На ппдрашјетп на Опщтина Струмица вп перипдпт пд 01.01.2022 дп 01.04.2022 гпдина пријавени се 

69 слушаи сп елементи на семејнп насилствп, пд кпи девет се кривишни дела  „Телесна ппвреда сп 

елементи на семејнп насилствп" а 60 се ппплаки пд градани. За деветте пријавени кривишни дела  

ппднесени се кривишни пријави дп надлежнптп Јавнп пбвинителствп вп Струмица. 

За сите пријавени слушаи, СВР - Струмица гп известува Медуппщтинскипт центар за спцијални 

рабпти вп Струмица.  

Вп наведенипт перипд на ппдрашјетп на Струмица не се пријавени слушаи на рпдпвп базиранп 

насилствп. 

Мешуопштински центар за социјални работи 

Вп перипдпт пд 01.01.2022 дп 01.04.2022 МЦСР – Струмица дп Оснпвнипт суд вп Струмица има 

предлпженп 7 привремени мерки за защтита и сите седум се изрешени пд страна на судпт: 

- Забрана дека ќе стпри семејнп насилствп – две мерки 

- Забрана да малтретира, впзнемирува, телефпнира, кпнтактира или на друг нашин да 

кпмуницира сп шлен пд семејствптп, директнп или индиректнп  - две мерки 

- Забрана да се приближува на растпјание ппмалп пд 100 метри дп живеалищтетп, 

ушилищтетп, рабптнптп местп или ппределенп рабптнп местп кпе редпвнп гп ппсетува 

друг шлен на семејствптп – две мерки 
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- Задплжителнп лекуваое на стпрителпт дпкплку упптребува алкпхпл, дрпга или други 

психптрппни или има психишкп забплуваое – една мерка 

Од јануари дп крај на март 2022 гпдина дп МЦСР  се дпставени 70 пријави на семејнп насилствп, 

пд кпи 69 се пп пријава пд СВР, а две лица, и ппкрај тпа щтп имаат пријавенп вп СВР – Струмица, 

истптп лишнп гп имаат пријавенп и вп Медуппщтинскипт центар за спцијални рабпти. За еднп лице 

е дпбиенп известуваое пд ЈУМЦСР - Гевгелија. 

ЈУ МЦСР – Струмица вп перипдпт пд 01.01.2022 дп 01.04.2022 нема дпбиенп бараое за упатуваое, 

ниту пак има изгптвенп рещение за упатуваое на жртви на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп 

вп засплнищта – Шелтер центри. 

Основен суд Струмица 

Вп перипдпт пд 01.01.2022 дп 01.04.2022 гпдина изрешени се следните мерки за семејнп 

насилствп: 

- Забрана на стпрителпт да стпри семејнп насилствп – две мерки 

- Забрана да малтретира, впзнемирува, телефпнира, кпнтактира или на друг нашин да 

кпмуницира сп шлен пд семејствптп, директнп или индиректнп – две мерки 

- Забрана да се приближува на растпјание ппмалп пд 100 метри дп живеалищтетп, 

ушилищтетп, рабптнптп местп или ппределенп рабптнп местп кпе редпвнп гп ппсетува 

друг шлен на семејствптп – 2 мерки 

- Задплжителнп лекуваое на стпрителпт дпкплку упптребува алкпхпл, дрпга или други 

психптрппни или има психишкп забплуваое вп психијатриска бплница – една мерка. 

АКМИС системпт не дпзвплува разгранишуваое на ппдатпците за рпдпвп базиранп и семејнп 

насилствп. 

Основно јавно обвинителство – Струмица 

Одгпвпрпт пд ОЈО – Струмица е дпбиен вп закпнски утврденипт рпк. Медутпа, истипт е дпбиен без 

бараните ппдатпци и сп пбразлпжение дека е пптребнп бараоетп да се дпстави дп Јавнптп 

пбвинителствп на Република Северна Македпнија, пд каде треба да гп препратат дп ОЈО 

Струмица, кпе пптпа, какп имател на инфпрмациите, пдпгвпрпт треба да гп дпстави дп барателпт 

на инфпрмациите.  

Ппради краткипт рпк дп пищуваое на извещтајпт, не бевме вп мпжнпст да дпставиме БПИЈК дп ЈО 

на Република Северна Македпнија. 
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4.3 ПОДАТОЦИ ОД  СПРОВЕДЕНИ АНКЕТНИ ПРАШАЛНИЦИ 

Анкетирани се вкупнп 240 испитаници на теритпријата на ппщтина Струмица (градпт и населени 

места), пд кпи 228  жени и  12  мажи. 

Најгплем дел пд анкетираните лица се на впзраст пд 45 дп 49 гпдини (37%), а најмал дел спадаат 

вп впзрасната група пд 15 дп 19 гпдини (3%). 

Дури 82% пд испитаниците имаат слущнатп за рпдпвп базиранп насилствп и знаат дека истптп се 

пднесува на насилствп врз жени.  

Најпреппзнатлива фпрма за граданите/ките е физишкптп насилствп (93%), пптпа следува 

психишкптп, а најмалку ппзнати фпрми на насилствп врз жени се екпнпмскптп, силуваоетп вп брак 

и демнеоетп (ппд 3%).  

Најгплем дел анкетирани лица (74%) имаат пдгпвпренп дека знаат кпи се надлежни институции за 

пријавуваое на насилствптп врз жените и девпјките – МЦСР и СВР. 

 Граданите/ките имаат најгплема дпверба вп СВР, МЦСР и граданските прганизации. Најмала е 

дпвербата вп правпсудствптп.  

Дури 85% пд испитаниците сметаат дека институциите и граданските прганизации треба ппшестп 

да спрпведуваат инфпрмативнп – едукативни кампаои вп градпт и населените места за 

превенција и защтита пд рпдпвп базиранп и семејнп насилствп. Сппред нив,  пптребнп е 

кампаоите ппшестп да бидат застапени на спцијалните мрежи.  

Ппвеќе пд пплпвина пд испитаниците (128) сметаат дека ппвиспките казни за стпрителите на 

насилствп и ппбрзптп ппстапуваое на институциите би придпнелп за згплемуваое на дпвербата 

вп институциите, а 122 пд нив мислат дека на тпа би влијаеле спрабптката ппмеду сите релевантни 

институции и градански прганзации на лпкалнп нивп и инфпрмативнп – едукативните кампаои.  

4.4 ПОДАТОЦИ ОД СПРОВЕДЕНИ РАЗГОВОРИ/ИНТЕРВЈУА 

Организација на жени пд Струмица спрпведе разгпвпри/интервјуа сп претставници на сите ппщти 

и специјализирани даватели на услуги на рпдпвп базиранп и семејнп насислтвп и сп претставници 

пд ппщтина Струмица (кппрдинатпрка за ЕМЖМ на ппщтина Струмица). 

Сите интервјуирани лица се инфпрмирани за целите на нпвипт Закпн. Сите ппстапуваат сп дплжнп 

внимание и вп спгласнпст сп заеднишкипт прптпкпл. Здружениетп Скај Плус пд Струмица, кпе 

меначира сп Шелтер центарпт вп Струмица, ппстапува и врз пснпва на сппствен елабпрат, 

изгптвен вп спрабптка сп претставници пд СВР – Струмица и МЦСР – Струмица. 
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Давателите на услуги спбираат расшленети статистишки ппдатпци, нп истите не ги пбјавуваат на 

свпите интернет страници или на другп видливп местп, туку ги препраќаат дп надлежните 

министерства. Сите заинтересирани страни мпжат да ги дпбијат ппдатпците сп ппднесуваое на 

бараоа за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер. 

Спрабптката и кпмуникацијата ппмеду сите институции и прганизации кпи делуваат на 

теритпријата на ппщтина Струмица е на задпвплителнп нивп. 

Решиси сите сметаат дека е пптребна заеднишка спрабптка за планираое, спрпведуваое, следеое 

и евалуација на мерките и прпграмите за спрешуваое и защтита пд рпдпвп базиранп и семејнп 

насилствп. Исклушпк пд пва мислеое е ставпт на самп еднп интевјуиранп лице, сппред кпе „сите 

институции треба да делуваат вп рамки на свпите надлежнпсти прппищани сп закпнската 

регулатива“. Сепак, и ппкрај ваквптп мислеое, институцијата пд кпја беще интервјуиранп лицетп 

има свпј претставник вп Мултисектпрскптп телп, кпе дава активен и успещен придпнес вп 

рабптата на истптп. 

Сппред разгпвпрпт сп пвластенипт застапник на Шелтер центарпт вп Струмица, вп перипдпт пд 

01.01.2022 дп 01.04.2022 згрижени се вкупнп 11 лица, пд кпи 4 жени и 7 деца. Три лица се упатени 

сп  рещение пд Центарпт за спцијални рабпти – Валандпвп, 3 пд ЦСР – Берпвп  и еднп лице е 

сместенп пткакп самп пријавилп семејнп насилствп вп Спветувалищтетп. Седум кприсници на 

услугите на Шелтер центарпт се пд урбана средина, а 4 пд рурални средини.   

 

Препораки од спроведени интервјуа 
 

 Собирање на расчленети податоци за сите форми на насилство (поделени по 
пол, род, возраст, етничка припадност, попреченост, место на живеење, врска 
жртва - сторител, вид и број на услуги штом им се пружиле на жртвите и 
сторителите); 

 Воспоставување/изнаоѓање на механзиам за редовно објавување на 
статистичките податоци од сите релевантни институции и организации преку 
средствата за јавно информирање; 

 Меѓусебна соработка помеѓу сите институции и организации кои работат во 
оваа област, заради заедничко планирање, спроведување, следење и евалуација 
на мерките и програмите за спречување и заштита од родово базирано и 
семејно насилство на локално ниво; 

 Заедничка соработка за развој и спроведување на активности за едукација на 
јавноста. 

 

Струмица, Мај 2022 


