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Пвпј извещтај е ппдгптвен пд Прганизација 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“.   
Прганизација 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 смејнп насилствп, какп и на активнпстите и прпграмите кпи  ппщтина 
Струмица и ппмалите ппщтини кпи гравитираат пкплу Струмица ги спрпведуваат вп дадената 
пбласт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Спдржината на пвпј извещтај е единствена пдгпвпрнпст на Прганизација 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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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

РБН       Рпдпвп базиранп насилствп 

СН      Семејнп насилствп 

РБСН      Рпдпвп базиранп и семејнп насилствп 

Истанбулска кпнвенција Кпнвенција на Спветпт на Еврппа за спрешуваое и 

бпрба прптив насилствптп врз жените и семејнптп 

насилствп 

МСТ Мултисектпрскп телп 

МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица Мултисектпрскп телп прптив рпдпвп базиранп и 

семејнп насилствп вп ппщтина Струмица 

ГП Градански прганизации 

МЦСР Медуппщтински центар за спцијални рабпти 

СВР Сектпр за внатрещни рабпти 

ПЈП Пснпвнп јавнп пбвинителствп 

ПС Пснпвен суд 

ЕЛС Единица на лпкална сампуправа 

КЕМЖМ Кпмисија за еднакви мпжнпсти на жените и мажите 

Кппрдинатпрка за ЕМ Кппрдинатпрка за еднакви мпжнпсти 
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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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ВПВЕД 

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 базиранптп 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 претставници пд сите релевантни институции на теритпријата на ппщтина 

Струмица: МЦСР, СВР, Пснпвен суд, ПЈП, здравствп, пбразпвание, ЕЛС и граданска прганизација. 

Финансиска ппддрщка за телптп е пбезбедена преку прпектпт на ПЖС 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 

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

Пбединетите 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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ппддрщка на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица за 2021 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 НАПДИ 

 

 Решиси сите ппщти даватели на услуги на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп 

дпставуваат разделени статистишките ппдатпци  (ппл, рпд, впзраст, етнишка заедница, 

пппрешенпст, живеалищте, пднпс на жртва и стпрител, квалификација на кривишнптп делп 

и други ппдатпци утврдени сп закпн). Ваквата практика, сппред дпбиените пдгпвпри на 

БПИЈК не е присутна самп кај една институција. 

 Брпјпт на ппплаки пд граданите сп елементи на семејнп насилствп вп втприпт квартал на 

2022 е згплемен за  дури 41% вп пднпс на првипт квартал пд текпвната гпдина. 

 Сите пријавени и прпцесуирани слушаи пд страна на надлежните институции се пднесуваат 

на семејнп насилствп. 

 Најгплем прпцент на жртви на семејнп насилствп се жени. 

 Насилтвптп врз жените вп струмишкипт регипн е ппдеднаквп застапенп и вп градпт и вп 

населените места. 

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

закпнската регулатива.  
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1. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП И АКТИВНПСТИТЕ НА МСТ ПРПТИВ РБСН ВП ППШТИНА 

СТРУМИЦА (АПРИЛ – ЈУНИ 2022) 

МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица вп втприпт квартал на 2022 гпдина рабптеще на израбптка 

на метпдплпгија за мпнитпринг и евалуација на свпетп и на рабптеоетп на даватлите на услуги на 

рпдпвп баиранп насилствп. Пдржуваще редпвни спстанпци сп цел размена на инфпрмации за 

кпнкретни и текпвни слушаи на насилствп врз жени и девпјки, заради пбебзедуваое на ппбрз 

пдгпвпр пд страна на надлежните институции вп напприте за спрешуваое на рпдпвп базиранптп и 

семејнптп насилствп.  

1.1 Брпј на пдржани спстанпци 

Вп перидпт април – јуни 2022 пдржани се три спстанпци, пп еден вп текпт на секпј месец.  

Спстанпците се пдржуваат заради размена на инфпрмации, надминуваое на институципналните 

пптещкптии за кпнкретни слушаи сп жртви на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп и планираое 

на шекпри и активнпсти за надминуваое на институциналните пптещкптии и слабпсти.  

1.2 Прпдукти 

- Метпдплпгија за мпнитпринг и евалуација на рабптеоетп на МСТ и на давателите на услуги на 

рпдпвп базиранп и на семејнп насилствп 

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

Мултисектпрскипт пристап на претставниците на МСТ прптив РБСН вп ппщтина Струмица и вп 

перипдпт пд април дп јуни 2022 гпдина пвпзмпжи ефективнп и ефикаснп преземаое на мерки и 

ппстапуваое на институциите вп ущте еден слушај, щтп изнесува 40% пд ппставените целни 

вреднпсти на гпдищнп нивп (пшекуванипт резултат е прпцесуираое на 5 слушаи на гпдищнп нивп).  
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2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ СЛУЧАИ НА РПДПВП БАЗИРАНП И СЕМЕЈНП НАСИЛСТВП И  

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ПД СТРАНА НА НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (АПРИЛ - ЈУНИ 2022) 

2.1 Метпдплпгија 

За ппдгптпвка на извещтајпт кпристенп е квантитативнп истражуваое.  Испратени се бараоа за 

пристап дп инфпрмации пд јавен карактер дп давателите на услуги на рпдпвп базиранп и семејнп 

насилствп (СВР Струмица, Медуппщтински центар за спцијални рабпти, Пснпвнп јавнп 

пбвинителствп и Пснпвен суд – Струмица) , сп цел да се дпбијат расшленети статистишки ппдатпци  

за брпјпт на пријавени слушаи на рпдпвп базиранп и семејнп насилствп и за брпјпт на преземените 

мерки и прпцесуирани слушаи 

2.2. Статистички ппдатпци дпбиени преку БПИЈК 

Пријавени случаи и преземени мерки пд страна на давателите на услугите на рпдпвп базиранп  

и семејнп насилствп 

Сектор за внатрешни работи - Струмица 

Ппдатпците ппкажуваат дека ппстпи ппраст на пријавени слушаи на семејнп насилствп вп пднпс на 

првипт квартал на 2022, за дури 41%. Така, вп перипдпт пд 01.04.2022 дп 01.07.2022 гпдина на 

ппдрашјетп на Ппщтина Струмица пријавени се вкупнп 118 ппплаки сп елементи на семејнп 

насилствп или 49 ппвеќе вп пднпс на првипт квартал пд пваа гпдина.  Пд вкупнипт брпј на жртви, 

81 се жени, а 38 се мажи, пд кпи вп улпга на сппруга – 48, сппруг – 6, деца – 11, рпдител – 31, 

ппранещен брашен другар – 8, лица вп впнбрашна заедница – 8 и пстанати шленпви на заеднишкп 

дпмаќинствп – 7. Вп 103 слушаи на пријавенп семејнп насилствп какп пришина е наведена  

вербална расправија, а вп петнаесет слушаи физишкптп малтретираое. 

Етнишка заедница: 93 Македпнци, 22 Турци, 3 Срби и еден Албанец.  

Вп 60 слушаи насилствптп е изврщенп вп рурална, а вп 58 вп урбана средина. 

Впзрасна структура:  

 Дп 18 гпдини – 1 лице 

 Пд 20 дп 25 гпдини – 25 лица 

 Над 25 гпдини – 93 лица 

Вп истипт перипд, пд страна на СВР – Струмица ппднесени се 22 кривишни пријави  за стпрени 

дела сп елементи на семејнп насилствп. Четиринаесет кривишни пријави се пднесуваат на делптп 

Телесна ппвреда  и псум кривишни пријави за Загрпзуваое на сигурнпста (Табела 2). 
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Табела 1: Разделени ппдатпци сппред ппднесени кривишни пријави 

Телесна повреда – член 30 став 2 од Кривичен законик 

Број на пријави Ппл Впзраст Етничка заедница Улпга/Пднпс сп 
стпрител  

14 Жени - 14 Над 25 гпдини  Македпнци – 9 
Турци - 5 

Сппруга – 6 
Рпдител – 3 
Впнбрашна 
заедница – 2 
Пстанати шленпви 
пд семејствптп - 3 

 

Загрозување на сигурноста – член 144 став 2 од Кривичен законик 

Број на пријави Ппл Впзраст Етничка 
припаднпст 

Улпга/Пднпс 

8 Жени - 6 
Мажи - 2 

Над 25 гпдини Македпнци – 4 
Турци - 4 

Сппруга – 3 
Сппруг - 2 
Рпдител – 2 
Дете - 1 
 

Извпр: СВР – Струмица 

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

насилствп. 

Мешуопштински центар за социјални работи 

Вп втприпт квартал на 2022, МЦСР – Струмица дп Пснпвнипт суд вп Струмица има предлпженп 3 

привремени мерки за защтита (шетири ппмалку вп пднпс на првипт квартал): 

- Забрана дека ќе стпри семејнп насилствп - три 

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

кпмуницира сп шлен пд семејствптп, директнп или индиректнп  - три 

-  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 – три 

Сите три жрти се пд женскипт ппл, на впзраст пд 28, 54 и 22 гпдини. Две пд жртвите на семејнп 

насилствп се пд македпнска етнишка заедница, а една пд турската етнишка заедница.  

Вп сите три слушаи делптп е телесна ппвреда. 

Местп на живееое:  

- Урбана средина – 2 

- Рурална срдина – 1 

Пднпс на жртва – стпрител: сппруга – сппруг.  
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Вп наведенипт перипд  дп Медуппщтинскипт центар за спцијални рабпти пристигнати се 57 

пријави за семејнп насилствп, пд кпи 55 пд страна на СВР - Струмица МВР, една пријава пд 

граданска прганизација и една пд страна на правен застапник.  Пд вкупнипт брпј, 51 пријава се пд 

женскипт, а щеснаесет пд мащкипт ппл.  Пд нив, 51 се пд македпнска етнишка заедница, 6 пд 

турска етнишка заедница, а 36 пд рурална и 21 пд урбана средина. Впзрасната зтруктура на 

жртвите се движи пд 25 дп 70 гпдини. Пднпсите на жртва – стпрител вп најгплем дел пд слушаите 

се сппруга – сппруг, рпдител – дете и ппранещни брашни другари.  

Најшести квалификации на делата: 

- Пмалпважуваое 

- Впзнемируваое 

- Навреди 

- Телесни ппвреди 

Основен суд - Струмица 

Вп перипдпт пд 01.04.2022 дп 01.7.2022 гпдина ппднесени се три предлпзи за изрекуваое на 

привремени мерки за защтита пд семејнп насилствп и дпнесени се рещенија сп кпи се изрешени 

следните мерки: 

- Забрана на стпрителпт да стпри семејнп насилствп 

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

кпмуницира сп шлен пд семејствптп, директнп или индиректнп 

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

ушилищтетптп, рабптнптп местп или ппределенп местп кпе редпвнп гп ппсетува друг 

шлен на семејствптп. 

Вп изрешените мерки, стпрители на семејнп насилствп се трпјца мажи, а жртви на семејнп 

насилствп се 3 жени. 

Основно јавно обвинителство – Струмица 

Сп пглед на тпа щтп вп првипт квартал на 2022 не беа дпбиени пдгпвпри пд страна на Пснпвнптп 

јавнп пбвинителствп – Струмица, ппбарани се ппдатпци пд имателпт на инфпрмациите за 

перипдпт пд 01.01.2022 дп 01.07 2022 гпдина. 

Вп првите щест месеци пд гпдината, Пснпвнптп јавнп пбвинителствп има инициранп 18 ппстапки  

(предмети), пд кпи седум предмети се за делптп Загрпзуваое на сигурнпста  - шлен  144 пд 

Кривишнипт закпник  и 11 за делптп Телесна ппвреда - шлен 130 пд Кривишнипт закпник (Табела 1). 

Најгплем дел пд жртвите на насилствп се жени -  13 слушаи жртви се жени, двајца се мажи, а вп 

два предмети жртви се мажи и жени – семејнп насилствп ппмеду рпдители и деца.  
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Решиси 90% пд жртвите се Македпнци (вкупнп 16), а две жртви се прпадници на турската етнишка 

заедница. 

Табела 2 – Разделени статистишки ппдатпци сппред иницирани предмети 

Ппл Рпд Впзраст Етничка 
припаднпст 

Живеалиште 
(урбана/рурална 

средина) 

Пппреченпст Пднпс 

Женски Женски 41 Македпнци Урбана  Нема Љубпвна 
врска 

Женски Женски 23 Македпнци Рурална Нема Таткп - ќерка 

Женски Женски 23 Македпнци Рурална Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 33 Македпнци Рурална Нема  

Мащки Мащки 43 Македпнци Рурална Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 36 Македпнци Урбана Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 31 Македпнци Урбана Нема Таткп - ќерка 

Женски 
Мащки 

Женски 
Мащки 

68 
66 

Македпнци Рурална Нема Рпдители - 
син 

Женски Женски 62 Македпнци Рурална Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 41 Македпнци Урбана Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 57 Македпнци Урбана Нема Мајка - син 

Женски Женски 54 Македпнци Рурална Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 31 Македпнци Урбана Нема Љубпвна 
врска 

Женски 
Мащки 

Женски 
Мащки 

64 
65 

Македпнци Урбана Нема Рпдители - 
син 

Мащки Мащки 36 Македпнци Рурална Нема Брашни 
партнери 

Мащки Мащки 36 Македпнци Рурална Нема Брашни 
партнери 

Женски Женски 39 Турци Рурална Нема Впнбрашен 
партнер 

Женски Женски 39 Турци Рурална Нема Мајка - син 

Извпр: Пснпвнп јавнп пбвинителствп - Струмица 

 

 

 

 

 

Струмица, август 2022 


