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Почитувани,

Грижата за децата е приоритет во работењето на оваа Влада и Министерството 
за труд и социјална политика. Токму тие се нашата иднина, но и членови на нашето 
општество кои зависат од нас за да им обезбедиме заштита и квалитетни услови за 
раст и развој.

Децата треба да се чуствуваат безбедни дома, во градинка, училиште и 
заедницата во која живеат. Секое дете заслужува детство кое е безгрижно, наместо 
исполнето со страв. Насилството, особено за време на раниот развој, има серизони 
последици врз понатамошниот живот на детето, неговата доверба во другите, 
емоционалниот и интелектуален развој. Насилството врз децата од рани години 
креира и насилна општествена култура, која се пренесува низ генерациите.

За жал честопати насилството врз децата се премолчува или воопшто не се 
препознава. Наша должност е да создадеме систем кој ќе нуди едукација, превенција, 
заштита на децата жртви на насилство и нивна интеграција во општеството. Да 
воспоставиме механизми кои ќе гарантираат почитување на основните права на 
детето, запишани во Конвенцијата за правата на детето.

За да обезбедиме ефикасна детска заштита неопходна е соработка меѓу повеќе 
институции, граѓанскиот сектор, кадарот кој работи со децата и самите родители. 
Токму затоа, силно го подржав формирањето на Национално координативно тело 
за заштита на деца од злоупотреба и занемарување - одлична платформа која ги 
обединува сите релевантни чинители.

Паралелно, работиме на подигнување на свеста кај родителите, меѓу другото 
и за штетните последици од насилството врз развојот на детето и стимулирање 
позитивни промени. Дополнително, во над 15 градинки низ Македонија во функција 
се ставени и советувалишта за родители кои работат токму на развој на успешното 
родителство. Исто така планираме зајакнување на капацитетите на советувалиштата 
за родители и деца, со цел активно вклучување на родителите во планирање на 
предучилишното воспитание и образование, обезбедување континуитет на воспитно 
образовната компонента и во семејството.

Една од најраспространетите форми на насилство е занемарување на децата, 
а со занемарување со соочуваат сите деца кои живеат и растат во институциите. 
Затоа започнавме обемна реформа и деинституционализација. Минатата година 
ја завршивме со 60% деца помалку во институциите, а целта е до 2020 година да 
нема ниту едно дете сместено во институција. Состојбата треба да се подобри и во 
градинките каде што децата ги имаат првите чекори во социјализацијата. Токму затоа 
за оваа година имаме издвоено 300% повисок Буџет за предучилишното образование. 
Ова значи создавање капацитет за повеќе деца да одат во градинка, но и подобрување 
на квалитетот со нови современи програми кои што ќе ги пресретнат предизвиците 
на современото живеење.

Национално координативно тело е формирано со цел да овозможи ефикасно 
и координирано постапување помеѓу надлежните ресори и другите учесници при 
заштитата на децата од злоупотреба и занемарување. Овој извештај е подготвен врз 
основа на собраните податоци за деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување 
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во секторите: образование, здравство, социјала и полиција. Извeштајот има за цел 
да ја утврди состојбата со децата жртви на насилство, злоупотреба и занемарување, 
ефикасноста на институциите во спречување на појавата, како и нивната подготвеност 
за собирање релевантни податоци.

Секоја инвестиција во децата е инвестиција во нашата иднина. Како 
Министерство и Влада остануваме посветени на заложбата да обезбедиме еднакви 
услови и подобар живот за секое дете. 

Преку Национално координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување ќе добиеме пристап до повеќе и попрецизни податоци за деца жртви на 
насилство, злоупотреба и занемарување. 

Со помош на овие информации ќе ја утврдиме и следиме состојбата во оваа 
област, што ќе биде основа за креирање на идните политики.

Со почит,
Мила Царовска,
министер за труд и социјална политика
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Вовед 
 
 
Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија бр.44-7278/1 од 12.12.2017 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.181/17) формирано е Национално 
координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување кое има обврска да 
изработи Годишен извештај за својата работа, во чии рамки е содржан и Извештајот за 
состојбата во однос на заштитата на децата од злоупотреба и занемарување согласно 
креираните индикатори за 2017 година. 

 

Годишниот извештај го изработуваат членовите на Националното координативно 
тело и согласно Законот се доставува до Владата на Република Македонија.  

Извештајот  е структуриран  во  три дела:  
 
ПРВИОТ дел се однесува на остварување на надлежноста на Националното 

координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување во 2018 година.  
   

ВТОРИОТ  дел се однесува на прикажување на состојбата со децата жртви на 
злоупотреба и занемарување и остварување на нивните права согласно индикаторите 
добиени од страна на институциите во 6 сектори во системот на правда за децата во 2017 
година (Министерството за образование и наука, Министерство за здравство, Министерство 
за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Јавно обвинителство 
на РМ, Судови во РМ). Состојбата со децата жртви на насилство, злоупотреба и 
занемарување е прикажана преку поединечни извештаи од секторите вклучени во системот 
за правда за децата, но направен е и обид за компарација на општиот индикатор по 
институции. 
 

ТРЕТИОТ дел содржи заклучоци и препораки за унапредување на работата на 
телото и преземање активности за заштита на децата од злоупотреба и занемарување. 

 
Врз основа на целокупната анализа во последниот дел од извештајот изведени се 

заклучоци  во однос на: 
 
 Состојбата со децата жртви на насилство, злоупотреба и занемарување во 

Република Македонија во 2017 година; 
 Ефикасноста и ефективноста на институциите во спречување на појавата, 

спроведување на законските одредби и процедурите за постапување со деца жртви 
на насилство, како и заштитата и почитување на правата на децата; 

 Подготвеноста на институциите за собирање релевантни податоци и користењето 
на нивните електронски програми за бележење и собирање податоци за деца 
жртви на насилство. 
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Листа на кратенки 
 

КЧП Европска конвенција за заштита на човековите права и основните 
слободи 

ЕМБГ Единствен матичен број на граѓанинот  

ИЈЗ Институт за јавно здравје 

ИМП Итна медицинска помош 

ЛИПС Лекарски извештај за причина за смрт 

ЗКП Закон за кривичната постапка  

ЗПСЗСН Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство  

ЗПД Закон за правда за децата  

ОЈО Основно јавно обвинителство  

КЗ Кривичен законик на РМ  

ГО Граѓанска организација 

НКТ Национално координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување 

МКБ10 Меѓународната класификација на болестите и здравствено сродните 
проблеми – десетта ревизија 

МТСП Министерство за труд и социјална политика  

МВР Министерство за внатрешни работи  

МОН Министерство за образование и наука  

МЗ Министерство за здравство  

МП Министерство за правда  

ООН Организација на Обединетите нации  

ПЗЗ Примарна здравствена заштита 

РМ Република Македонија  

СЕ Совет на Европа  

СЗО Светска здравствена организација 

ЦСР Центар за социјална работа  

ФЗО Фонд за здравствено осигурување 
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Листа на дефиниции користени во Извештајот  
 

ПОИМ ДЕФИНИЦИЈА 
Дете Секоја индивидуа на возраст под 18 години (Конвенција за правата на детето) 

 
 
Дете жртва 

Секое дете на возраст до 18 години кое претрпело штета, вклучувајќи физичка 
или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или друга 
повреда или загрозување на правата и интересите како последица на сторено 
дејствие со закон предвидено како кривично дело (Закон за правда за деца) 
 

 
Насилство 

Намерна употреба на физичка сила или моќ, заканувачка или вистинска, 
против себе, друга личност или против група или заедница, која резултира или 
има голема веројатност дека ќе резултира со повреда, смрт, психолошка 
траума, пореметен развој или депривација1 
 

 
 
 
Семејно насилство 

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување 
на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко 
или економско насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, 
загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема брачен 
другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или 
вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или 
поранешен брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко 
дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед дали сторителот го 
дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не.2 
 

 
 
Насилство врз дете 

Злоупотреба, насилство и занемарување на децата е било каква форма на 
физичко и/или емоционално злоупотребување, сексуална злоупотреба, 
занемарување или занемарувачки третман или комерцијална или друг вид 
експлоатација, што потенцијално или реално предизвикува закана или штети 
па здравјето на детето, опстанокот, развојот или дигнитетот, во контекст 
на меѓусебен однос на одговорност, доверба или моќ3 (Светска здравствена 
организација) 
 

Физичко насилство Акт со кој насилникот предивикува физичка или телесна повреда на детето, 
или има можност за тоа. 
 

Сексуално 
насилство 

Акт со кој насилникот детето го користи за сексуално задоволување. 

Емоционално 
насилство 

Потфрлување на негувателот да обезбеди соодветна и поддржувачка средина и 
вклучува дејства какви што се рестрикција на движење на детето, 
омаловажување, исмејување, заканување или застрашување, дискриминација и 
други форми на не-физичко непријателско третирање. 
 

 
 
Запоставување 

Неуспех на старателот да обезбеди услови за развој на детето - кога 
старателот е во позиција да го направи тоа во една од следните области: 
здравство, образование, емоционален развој, исхрана, засолниште и безбедни 
услови за живот. 
Негрижа на родителите за основните животни потреби на детето, 
исклученост од образовниот процес, наведување однесувања кои го доведуваат 
детето во допир со законот (питачење) или се несоодветни на неговата 
возраст и зрелост (тешка физичка работа) (Кривичен законик) 

 
                                                 
1  Krug EG et al., eds. World report on violence and health. Geneva. World Health Organization, 2002. 
2 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Службен Весник на РМ бр. 138/14 

3 World Health Organization. Report of the Consultation on Child Abuse Prevention. Geneva: WHO; 1999.  
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Малтретирање / 
силеџиство 

Психичко или физичко насилство што трае во подолг временски период, 
нечовечко однесување, телесно казнување и сл., коишто создаваат голема 
душевна и физичка болка, страдање и негативно влијаат врз психо-физичкиот 
развиток на детето, негово воспитување и социјализација (КЗ) 

 
Насилник/сторител Секое лице кое врши насилство или злоупотреба или придонесува да се иврши 

насилство или злоупотреба врз дете.4 
 

Официјален 
извештај 

Случај на насилство врз дете кој е пријавен и регистриран во системот 
кривична правда или во системот за социјална заштита на децата.  
 

 
Само-пријавување 

Случај на насилство врз дете кој е пријавен од самото дете во неофицијално 
истражување (или преку proxy-извештај од родител или негувател или преку 
ретроспективен извештај на млад возрасен) 
 

Опоравување, 
реинтеграција или 
психосоцијална 
поддршка 

Терапевтски услуги за деца жртви на насилство, како што се дневен третман, 
индивидуална терапија, групна терапија, семејна терапија, хоспитализација 
итн. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
4  Saltzman et al. Intimate partner violence surveillance: Uniform definitions and recommended data 
elements. Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control. Centers for Disease Control, 1999. 
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I. Остварување на надлежноста на Националното координативно 
тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување 

1. Конституирање на националното тело, одржани седници и членство на 
составот на Националното тело 
 

Национално координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување, 
конституирано е со Одлука на Владата на Република Македонија бр.44-7278/1 од 12.12.2017 
(Службен весник бр.181/17).  

Целта на ова тело е да го следи и координира спроведувањето на активностите за 
заштита на децата од злоупотреба и занемарување. 

Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и 
занемарување, е составено од претставници на Министерството за труд и социјална 
политика - претседател и два членa, Министерството за внатрешни работи - член и заменик 
член, Министерството за образование и наука - член и заменик член, Министерството за 
здравство - член и заменик член, Министерството за правда - член и заменик член, ЈЗУ 
Универзитетска клиника за психијатрија - член и заменик член, ЈУ Завод за ментално 
здравје на деца и младинци „Скопје“ - член и заменик член, ЈУ Завод за социјални дејности 
- Скопје, член и заменик член, Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје - член, Прва детска 
амбасада во светот „Меѓаши“ - член и заменик член, СОС Детско село - Скопје член и 
заменик член, Здружение за заштита на правата на децата - член и заменик член и Совет за 
превентива против малолетничка деликвенција - Кавадaрци - член и заменик член.  

Претседавач на Националното координативно тело за заштита на деца од 
злоупотреба и занемарување е министерот за труд и социјална политика. 

Мандатот на претседателот и членовите на Национално координативно тело за 
заштита на децата од злоупотреба и занемарување е четири години. 

На седниците на Национално координативно тело за заштита на деца од 
злоупотреба и занемарување свое учество имаат претставници од Канцеларијата на  
УНИЦЕФ и претставници на други институции и организаци. Членовите во Националното 
тело се професионалци со долгогодишно искуство, кои работат директно со деца или за и во 
интерес на унапредување на правата на децата жртви на насилство, вработени се во 
државни и јавни установи и членови на здруженија на ѓрагани. Нивниот ангажман во 
советот е задолжителен, тоа е нивна дополнителна активност, со динамика која зависи од 
Програмата за работа на Национално координативно тело за заштита на деца од 
злоупотреба и занемарување, условите за работа и ангажманите кои им се делегираат од 
страна на телото.   

Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и 
занемарување, согласно одлуката за конституирање, како работи од својата надлежност кои  
ги извршува се: 

 Планирање и извршување координирани активности на полето на превенцијата и 
заштита на деца од злоупотреба и занемарување; 

 Следење и анализа на состојбата со злоупотреба и занемарување деца на 
национално ниво; 

 Следење на примената на Протоколот за постапување на институциите во случаи на 
откривање и третирање случаи на злоупотреба и занемарување на деца; 

 Развивање на систем за прибирање податоци за злоупотреба и занемарување деца и 
обработка на добиените податоци; 

 Развивање иницијативи во однос на воспоставување соработка со здруженијата на 
граѓани и единиците на локалната самоуправа; 

 Изготвување предлози и мислења за законски и подзаконски акти на полето на 
превенцијата и справувањето со злоупотребата и занемарувањето деца; 
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 Презема други активности кои се однесуваат на заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување. 
 
Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 

занемарување за својата работа доставува годишен извештај до Владата на Република 
Македонија. 

На ден 27.12.2017 година, во  просториите на Владата на Република Македонија, 
Свечената сала за состаноци, се одржа конститутивната седница  на Националното 
координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување на која  
претседаваше Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска. 
  

2. Услови за работа на НКТ 
 

НКТ за своите седници и работни состаноци ги користи просториите на МТСП.  
Административно техничките работи на телото ги врши Одделението за социјална, 

семејна и правна заштита на децата и семејството при МТСП. НКТ има своја електронска 
адреса која е препознатлива и ја користи за службена кореспонденција со сите сектори. Во 
наредниот период ќе се  решаваат некои од прашањата кои директно влијаат врз работата на 
НКТ во насока на унапредување на квалитетот на неговата работа, како воспоставување 
страница на интернет, назначување секретар на НКТ и сл. 
 

3. Информација за креирање индикатори за следење на состојбата со децата 
жртви на насилство 

 
Конвенцијата за правата на детето која е најприфатен, универзално ратификуван 

меѓународен документ, ја промени позицијата на детето во современиот свет и го назначи за 
субјект и носител на голем број права кои треба да станат реалност и да се остварат. Во 
Конвенцијата е воведен каталог на правата на децата и е предизвик овие права да се 
остварат во сите држави и за секое дете. Согласно Конвенцијата, грижата за децата е 
должност на секој поединец, на семејството, институциите и на општество во целина. Таа 
грижа потребно е да биде постојана, квалитетна и соодветна.  

Но, иако преку документите за правата на децата се настојува да се обезбедат 
квалитетни услови за раст и развој на децата и остварување на нивните права, факт е дека 
голем број деца во светот се изложени на опасности кои го загрозуваат нивното здравје и 
живот. Децата се жртви на војни, трговија, расна дискриминација, детска порнографија и 
проституција, жртви на различни кривични дела, како занемарување и сите видови 
злоупотреба во семејството и надвор од него и многу други повреди на нивните права. На 
тој начин доаѓа до несогласувања на правата на децата кои им се гарантираат преку 
меѓународните документи и реалните права кои ги имаат во општеството. 

Развивањето систем на индикатори за состојбата со децата жртви на насилство  има 
за цел да ги унапреди праксата и заштитата на децата, со цел понатаму да се унапредуваат и 
заштитуваат правата на децата преку почитувањето на меѓународните норми и стандарди. 

Сериозните физички, психолошки и емоционални последици од насилството или 
кривичното дело, стигматизација и виктимизацијата на децата - жртви, особено во случаите 
кои вклучуваат сексуална експлоатација, како и фактот дека учеството на децата - жртви  во 
кривично-правниот процес е неопходно за ефикасно судско гонење, особено онаму каде 
што детето - жртва можеби е единствениот сведок, се препознатлива потреба за 
создавањето пишани индикатори за следење на состојбата за постапките во случаи кои 
вклучуваат деца - жртви на насилство или од кривични дела. 
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Индикаторите за следење на состојбата се алатка која е дизајнирана за да се зајакнат 
капацитетите на оние кои се вклучени во заштита на деца - жртви и во процесот на ,,правда 
за децата“. Овие индикатори имаат за цел да постават стандарди на пракса со што 
значително ќе се подобри квалитетот на заштитата на децата и правдата за деца. Тие се 
првенствено наменети за професионалците од системот на заштита на децата, за секоја 
институција и организација која е вклучена во работа со деца - жртви. 

Податоците добиени од развиените индикатори, имаат за  цел  да се подобри 
компетентноста на професионалците кои постапуваат во системот на ,,правда за децата“, 
кои се вклучени во законските интервенции, а со цел зголемена чувствителност кај 
професионалците за децата - жртви и нивните посебни потреби во кривичната постапка. 

Развивањето на системот индикатори е детерминиран поради тоа што денес голем 
број деца страдаат од криминал и злоупотреба на моќ, поради тоа што правата на децата - 
жртви не се соодветно препознаени. 

Со помош на индикаторите ќе се утврди дали постапувањата, процесите и ресурсите 
се имплементираат и функционираат, дали тие се препознатливи, кои и какви се воочените 
недостатоци и потребата од измени и дополнувања на истите, со цел да се заштитат децата 
и да се спречи нивна секундарна виктимизација.  На овој начин се идентификуваат, а потоа 
и дефинираат ефикасни процедури во постапувањето на институциите, кои  водат кон 
унапредување и заштита на правата на децата жртви, а притоа почитувајќи ги 
меѓународните норми и стандарди, при што императивна е обврската за собирање на 
податоци за состојбата во постапките што се водат за кривични дела во кои децата се жртви 
од насилство или кривични дела.  

Поради тоа, невладината организација „Совет за превентива против малолетничка 
делинквенција“, со поддршка на УНИЦЕФ, од 2016 до 2018 година ги имплементираше 
активностите за креирање индикатори за следење на состојбата со децата жртви на 
насилство. Активностите ги спроведуваа експерти од сите области, но се обезбеди и учество 
на практичари кои директно работат со децата, од секторите здравство, социјална заштита, 
полиција, образование, обвинителство и судство, преку серија консултативни средби. Од 
особено значење беше и соработката со Државниот завод за статистика. 

Нацрт верзиите на индикаторите за следење на состојбата со децата жртви на 
насилство беа подготвени од страна на националните експерти, Георге Николов од 
Министерството за образование и наука, д-р Невена Петровска од ЈУ Завод за социјални 
дејности - Скопје, Цена Чаловска од Министерство за внатрешни работи, проф. д-р Фимка 
Тозија од Институтот за јавно здравје, проф. д-р Гордана Лажетиќ, во областа на 
обвинителството, и проф. д-р Лазар Нанев и доц. д-р Олга Кошевалиска, во сферата на 
работењето на судовите. 

За да се обезбеди учество на практичарите во процесот на креирање на 
индикаторите, како и заради валидирање и финализирање на листата на идникатори, 
организирани се четири работилници со релевантните институции по апелационите 
подрачја.  

Учествуваа преставници од центрите за социјална работа, полициски службеници, 
јавни обвинители, судии, претставници од образовните институции и преставници од 
здравствените институции. На работилниците, од страна на експертскиот тим, беше 
презентирана нацрт верзија на индикаторите за состојбата со децата жртви од насилство во 
секоја област. Потоа во рамки на работни групи се работеше по однос на поединечните 
предлози во однос на: квалитетот на индикаторите, можноста за нивното собирање, 
пречките при собирањето и дефинирањето на индикаторите, а се предлагаа и други 
индикатори, заради сеопфатност на појавата, сé со цел проценка на постоечките системи за 
собирање податоци во релевантните институции и унапредување на методологијата и 
модалитетите за развивање на индикаторите за потребите на надлежните институции и 
НКТ.  

Целите на проектот за прибирање податоци според индикаторите се 
мултифакторски и се насочени кон: 
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 Подигање на свеста кај институциите за постоење на децата - жртви, за нивните 
права и потреба од заштита; 

 Идентификување на институциите кои треба да ја превенираат појавата, да ги 
пријавуваат и да ги заштитат децата - жртви; 

 Партиципативност и интерактивен пристап на претставници на различните 
институции во креирањето на индикаторите кои што ќе помогнат да се добие 
првична слика за состојбата со децата - жртви; 

 Мерење на индикаторите кое е потребно да се следи во период од најмалку пет 
години за да може да се изведат релевантни заклучоци; 

 Прибирањето на податоците и изготвувањето на извештајот можат да доведат до 
извесни корекции, измени или дополнувања на листата индикатори, со цел 
унапредување на релевантноста на добиените податоци. 
 
Листата индикатори содржи општи и специфични податоци, кои ги опишуваат 

генералните карактеристики на насилството, но и преземените специфични процесни 
дејствија и форми за заштита. Податоците ќе обезбедат осврт на одредени карактеристики 
кои се многу важни за следење на појавата, како пол и возраст на децата, вид на 
злоупотреба и занемарување, социјален ризик во кој се децата, пријавен сторител на 
насилството, како и поспецифични аспекти кои се однесуваат на посебни видови насилство, 
постапките кои се водат за доследно гонење на сторителите и ангажирање на 
професионалците за да се обезбеди правилно функционирање на системот. Податоците ќе 
се собираат од повеќе извори и области, од секторот образование и здравство, од центрите 
за социјална работа, секторите за внатрешни работи, јавно обвинителство и судовите.  

При развивањето на индикаторите, особено се внимаваше секој индикатор да е 
мерлив квантитативно или квалитативно, да биде независен, релевантен и временски 
ограничен. За секој индикатор важно е да се согледа можноста за негова примена и 
достапноста за собирање на податоците која често зависи од развиеноста на 
информацискиот систем на институциите, но и од мотивираноста на вработените за 
собирање на релевантните податоци. 

Индикаторите од кои ќе може да се генерира извештај и да се прават анализи, ќе 
дадат целосно согледување на една сложена појава, на начин што ќе ги апстрахираат и на 
јасен начин ќе ги прикажуваат најважните карактеристики на појавата. Понатаму истите ќе 
дадат насока за креирање политики и подобри решенија за заштита и третман на децата 
жртви, но и во насока на превенција од насилство врз деца. Собирањето податоци за 
преваленцата или обемот на одреден облик насилство и постапките, претставува и појдовна 
точка за развивање ефективни и прецизни интервенции. 
 
3.1. Листа на дефинирани индикатори 

По завршување на процесот на идентификување на индикаторите, земајќи ги 
предвид предлозите и забелешките на претставниците од релевантните институции, креиран 
е финален документ -  Индикатори за следење на состојбата со децата жртви на 
насилство. Во продолжение прикажана е листата на дефинирани индикатори во сите 
области од системот за правда за децата. 

3.1.1 Листа на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на 
насилство во Министерство за образование и наука 

 
1.  Деца жртви на семејно насилство; 
2.  Деца жртви на физичко  насилство; 
3.  Деца жртви на психичко/емоционално насилство; 
4.  Деца жртви на сексуално насилство; 
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5.  Деца жртви на малтретирање/силеџиство. 
 
3.1.2 Листа на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на насилство 

во Министерство за здравство  
 
1. Стапка на насилство врз децата; 
2. Процент на деца жртви на насилство регистрирани во здравствените служби, и 

пријавени од нив во центрите за социјална работа или полицијата; 
3. Стапка на лекувани деца во службите за итна медицинска помош (ИМП) поради 

насилство; 
4. Стапка на деца лекувани во примарна здравствена заштита (ПЗЗ) поради насилство; 
5. Стапка на болнички лекувани деца поради насилство; 
6. Процент на деца жртви на насилство кои се упатени до службите за опоравување, 

реинтеграција или психолошка поддршка; 
7. Процент на користење на службите од деца жртви на насилство;  
8. Стапка на убиства на деца. 
    
    3.1.3. Листа на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на   

насилство во Министерството за внатрешни работи 
 
1. Деца жртви на кривични дела; 
2. Деца жртви на сексуална злоупотреба; 
3. Деца жртви на запуштање и малтретирање; 
4. Извршен разговор со деца-жртви на  злоупотреба и запуштање во  посебно  
    опремени простории за водење разговор; 

      5. Остварено право на бранител за дете жртва на злоупотреба и запуштање,  
      6. Деца жртви на кривични дела - злоупотреба и запуштање со кои за време на  
          разговорот воден во полиција бил вклучен претставник од ЦСР. 

 

3.1.4 Листа на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на 
насилство во Министерството за труд и социјална политика 

1. Деца жртви на насилство;  
2. Деца жртви на занемарување евидентирани во центар за социјална работи; 
3. Деца жртви на физичка злоупотреба евидентирани во центар за социјална работа; 
4. Деца жртви на емоционална злоупотреба евидентирани во центар за социјална работа; 
5. Деца жртви на сексуална злоупотреба евидентирани во центар за социјална работа; 
6. Деца жртви на друг вид насилство евидентирани во центар за социјална работа; 
7. Примена на надзор над вршењето на родителското право спроведен од страна на  
    центарот за социјална работа; 
8. Вкупен број деца жртви на насилство за чиј случај е формиран и работел  
    меѓусекторски тим (МСТ). 
 
3.1.5 Листа на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на 

насилство во Јавно обвинителство 
 

1.  Дете жртва на кривични дела со насилство, злоупотреба, запуштање или  
 малтретирање; 

2.  Сторител на кривично дело во кое жртва е дете; 
3.  Подносител на кривична пријава за сторено насилство, злоупотреба, запуштање и  

 малтретирање на дете; 
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4.  Примена на аудио-визуелен запис од исказот на детето жртва; 
5.  Примена на целесообразност спрема дете над 14 години за кривични  дела во кои 
     дете е жртва; 
6. Условно одлагање на поведувањето постапка спрема дете над 14 години за кривични 
    дела во кои дете е жртва; 
7. Неповедување постапка поради постигната спогодба во ЦСР спрема дете над 14  
    години за кривични дела во кои дете е жртва; 
8. Проширен опортунитет и неповедување постапка спрема дете над 14 години за  
    кривични дела во кои дете е жртва; 
9. Потпишани писмени спогодби во постапката за медијација (според ЗКП и според  

           Законот за правда за децата) кога дете е жртва. 
 

3.1.6 Листа на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на 
насилство во Судовите  

 
1. Деца жртви на кривични дела; 
2. Осудени лица сторители на кривични дела во кои дете е жртва и видови на законска 

инкриминација на кривичните дела; 
3. Изречени кривични санкции за осудени лица за кривични дела во кои дете е жртва; 
4. Примена на посебни мерки на процесна заштита на деца жртви; 
5. Испитување дете - жртва на насилство или кривично дело; 
6. Примена на правото на обештетување на дете жртва; 
7. Број на поднесени предлози до судот за изрекување на привремена мерка за заштита  

на дете од семејно насилство согласно Закон за превенција, спречување и заштита 
од семејно насилство. 
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II. Согледување на состојбата со деца жртви на насилство согласно 
индикаторите преку поединечни извештаи од секторите  
 

Вториот дел од Извештајот на НКТ се однесува на прикажување на состојбата со 
децата жртви на насилство во Република Македонија во 2017 година. 

За таа цел, во извештајната 2017 година користена е листата од 43 индикатори, а 
податоците се собрани од 222 институции во системот на правда за децата и тоа од:  30 
центри за социјална работа, 8 сектори за внатрешни работи кои вклучуваат 38 полициски 
станици, 133 образовни институции (основни и средни училишта), Центар за јавно здравје - 
Скопје, 22 основни јавни обвинителства во Република Македонија и едно основно јавно 
обвинителство за гонење на кривични дела од организиран криминал и корупција и 27 
основни судови. 

Добиените податоци преку индикаторите во секоја област поединечно, статистички 
се обработени од страна на членовите на НКТ, направена е квантитативна и квалитативна 
анализа на истите, дел од податоците се прикажани во табели и графикони и генерирани се 
6 поединечни извештаи.  

Имајќи предвид дека ова е прва година на собирање ваков вид податоци од 
надлежните институции, направена е споредба на дел од податоците добиени од различни 
сектори, односно на општите индикатори кои се застапени во сите области.     
 
 
Индикатор бр.1  Деца жртви на насилство 
 
               Со овој индикатор се мери бројот на деца кои биле жртви на насилство 
евидентирани во институциите во системот на правда за децата во 2017 година. Овој 
индикатор се следи во здравствените установи, полицијата, центрите за социјална работа, 
јавното обвинителство и судовите.  
 

1.1. Евидентирани деца жртви на насилство во училиштата 
 

Преку дефинирани два индикатори во областа на образованието се мери бројот на 
идентификувани деца жртви на семејно насилство и деца жртви на физичко, 
психичко/емоционално насилство, сексуално насилство и малтретирање/силеџиство кое се 
случува во училиште. Од добиените податоци констатирано е дека во основните и средните 
училишта идентификувани и евидентирани се 49 деца жртви на семејно насилство, од кои 
23 деца се на вораст од 6 до 9 години, 20 во возрасна група од 7 до 14 години и 6 во 
возрасна група од 14 до 18 години. Според полот се констатира дека се идентификувани и 
евидентирани повеќе случаи на семејно насилство врз машките деца одошто врз женските, 
односно евидентирани се 28 машки  и 21 женски деца жртви на насилство. 

Во однос на вториот индикатор евидентирани се 55 деца жртви на физичко, 
психичко/емоционално насилство и малтретирање/силеџиство кое се случува во училиште. 
11 случаи се деца на возраст од 6 до 10 години,  21 случај во возрасната група од 11 до 14 
години и вкупно 23 случаи во возрасната група од 15 до 18 години. 

Анализата на насилството според пол, покажува дека физичкото насилство е 
позачестено кај машките отколку кај женските (20 случаи кај машките и четири случаи кај 
женските), наспроти тоа, психичкото/емоционалното насилство е подеднакво присутно (13 
кај машките и 13 кај женските). Доминираат физичкото и психичкото/емоционалното 
насилство.  
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1.2. Евидентирани деца жртви на насилство во службите за здравствена 
заштита 

 
Овој индикатор претставува стапка на деца официјално регистрирани во 

соодветните служби за здравствена заштита како жртви на насилство во период од 12 
месеци на 100.000 деца. Во текот на анализираната 2017 година, пријавата за насилство 
согласно Законот за евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во 
здравствените установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 

Но, во областа на здравствената заштита се располага со податоци од здравствените 
установи во ПЗЗ од Скопскиот Регион каде во 2017 година се регистрирани 7 случаи 
лекувани поради насилство - намерно самоповредување за кои е потребна амбулантно-
поликлиничко лекување во ПЗЗ (шифра X64-X84 по МКБ 10) на возраст 0-18г. 

Во 2017 година во болничко-стационарните здравствени установи во Скопје 
регистрирани се 88 случаи болнички лекувани поради насилство, запоставување и негрижа 
на возраст 0-18г., од кои 5 се поради намерно самоповредување и обид за нанесување 
телесна повреда.  

 
1.3. Евидентирани деца жртви на кривични дела во Министерство за 

внатрешни работи 
 
Со овој индикатор се мери вкупниот број деца кои биле жртви на кривични дела 

против половата слобода и половиот морал и кривични дела против бракот, семејството и 
младината, евидентирани во МВР во текот на 2017 година.  

Извор на податоци за овој индикатор се 8-те Сектори за внатрешни работи во кои се 
вклучени и полициските станици од општа надлежност. Според добиените податоци во 2017 
година во МВР биле евидентирани вкупно 151 дете - жртви на сексуална злоупотреба и на 
запуштање и малтретирање. Вкупниот број деца жртви евидентирани во СВР Скопје 
изнесува 65 деца, број кој е значително поголем во однос на останатите сектори. Во однос 
на полот доминираат деца од женски пол во однос на деца жртви од машки пол. 

Според возрасната група најголем е бројот на деца жртви до 14 години, додека кај 
останатите возрасни групи бројот е речиси идентичен.  

 
1.4. Евидентирани деца жртви на насилство во Центрите за социјална  работа 
 
Со овој индикатор се мери вкупен број на деца жртви на насилство евидентрани во 

ЦСР во 2017 год., како и деца евидентирани во претходната 2016 год. кои добивале психо-
социјална поддршка и услуги и во тековната 2017 год. Ова е општ индикатор во кој се 
вбројуваат сите деца кои имале „влез“ во ЦСР во 2017 година по основ на некој вид 
насилство, злоупотреба и занемарување. Извор на овој податок се 30 центри за социјална 
работа. Во седум центри за социјална работа не се евидентирани деца жртви на насилство, 
злоупотреба и занемарување и тоа во: Демир Хисар, Крушево, Струга, Македонски Брод,  
Гостивар, Валандово и Ресен.  

Во 2017 година во центрите за социјална работа психо-социјална услуга и помош 
добиле вкупно 327 деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување. Од нив во 2017 
година новоевидентирани се 259 деца, а 68 деца за првпат се евидентирени во 2016 година, 
но со нив сé уште се работело и во тековната 2017 година. 

Според полот евидентирани се незначителоно повеќе машки деца од женски 
односно психо-социјална помош во центрите за социјална работа добиле 169 машки деца и 
158 женски деца. Податоците покажуваат дека најголем број на деца жртви се на училишна 
возраст од 6 до 14 години и тоа 195 деца односно речиси 60% од вкупниот број 
евидентирани. Но сепак највисока е стапката на деца жртви од 6 до 10 годишна возраст и 
изнесува 100 деца или 32,7% од сите евидентирани деца. 
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1.5. Евидентирани деца жртви на кривични дела со насилство, злоупотреба, 
запуштање или малтретирање евидентирани во ОЈО  

 
Со овој индикатор се мери вкупниот број деца жртви на кривични дела со 

насилство, злоупотреба, запуштање или малтретирање евидентирани во ОЈО во тек на 2017 
година.  

Податоците во однос на овој индикатор се прибавени од сите 22 основни јавни 
обвинителства на територија на Република Македонија и Јавното обвинителство за гонење 
на кривични дела од организиран криминал и корупција. 

Деца жртви не се евидентирани во шест (6) основни јавни обвинителства и тоа: 
Дебар, Делчево, Кичево, Радовиш, Ресен и Св. Николе. Во текот на анализираната 2017 
година на територија на ЈО биле регистрирани вкупно 411 деца жртви на кривични дела.  

Според полот на детето жртва се забележува речиси идентично учество на обата 
пола, децата жртви од машки пол учествуваат со незначително повисок процент во 
вкупниот број на деца жртви во однос на децата жртви од женски пол. 

Од претставените податоци произлегува дека близу една третина од сите деца жртви 
спаѓаат во возрасната група од 11 до 14 години, а половина од сите деца жртви (51%) се на 
возраст од 11 до 16 години. 
 

1.6. Евидентирани деца жртви на кривични дела во судовите 
чно де 

Со овој индикатор се мери стапката на сите деца кои биле жртви на насилство или 
кривични дела во период од 12 месеци на популација од 100.000 деца. Податоците во однос 
на овој индикатор се прибавени од сите 27 основни судови. Во текот на анализираната 2017 
година во основните судови се идентификувани вкупно 295 деца жртви на кривични дела. 

Деца жртви не се евидентирани во 15 (петнаесет) основни судови и тоа: Берово, 
Битола, Гостивар, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крушево, Охрид, Радовиш, 
Ресен, Скопје 2, Струга и Тетово.  

Во однос на видот на кривичните дела на кои децата биле жртви, највисок е 
процентот на кривични дела против бракот, семејството и младината и тоа со 71 %, додека 
кривичните дела против животот и телото (8%), кривичните дела против половата слобода и 
половиот морал (8%) и кривичното дело насилство (7%) се застапени во скоро ист процент.
 Од анализираните податоци произлегува дека најголем процент на децата жртви е 
во возрасната група од 11 до 14 години или 34%. Најмал е процентот на деца жртви на 
возрасната група од 0 до 5 години со 9% за 2017 година. Децата жртви од машки пол 
учествуваат со незначително повисок процент во вкупниот број на деца жртви во однос на 
децата жртви од женски пол. 

 
 

Институции 
Број на деца жртви на насилство 

евидентирани во 2017 година 
Основни и средни училишта 104 

Здравствени установи 95 

Сектори за внатрешни работи 151 

Центри за социјална работа 259 

Јавни обвинителства 411 

Судови 295 

Табела 1. Број на деца жртви според сектори во 2017 
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Од прикажаните податоци од надлежните институции се забележува одредено 
отстапување за кое може да има различни толкувања. Следејќи го ЗПД, очекувано би било 
за децата кои се пријавени како жртви на насилство во МВР или во ЦСР да има приближно 
исти податоци, да се движат низ системот на правда за децата, односно да се појават во 
постапки кои ги води ОЈО и Судот. Се разбира дека за дел од нив ОЈО може да не поведе 
постапка и да останат во системот на социјална заштита и/или дел од случаите по кои 
постапува ОЈО и судот во извештајната година да се пренесени од претходни години. За 
евентуални причини кои довеле до прикажаната состојба по институции потребни се 
дополнителни анализи и истражувања. 
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1. Министерство за образование и наука 
 

 
РЕЗИМЕ 

 
 Образовниот систем во Република Македонија има за цел да обезбеди хармоничен, 

интелектуален, емоционален и социјален развој на учениците соодветно со нивните 
способности, развивање самодоверба и свест кај ученикот за сопствената индивидуалност и 
одговорност за своите постапки и воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, 
почитување на различноста, основните човекови слободи и права. 

Во рамките на различни истражувања спроведени во Република Македонија, се  
покажува дека учениците во училиштата имаат перцепција дека се случуваат повеќе форми 
насилство. 

Превенирањето на насилството во училиштата е регулирано во Законот за основно 
образование и Законот за средно образование, но во нив не се дефинирани различните 
појавни форми на насилството и не се дадени конкретни надлежности и обврски за 
релизација на активности за превенирање.  

Стратегијата за намалување на насилството во училиштата ги дефинира најголемиот 
број појавни облици на насилството во училиштето. Таа ги определува процедурите за 
евидентирање на случаите на насилство во училиштето и проследувањето на истите до 
надлежните и заинтересираните страни. Истата во  иднина може да биде добра основа за 
мерење и собирање податоци за индикатори за децата жртви на насилство во училиштата. 

Водењето евиденција на податоците за децата жртви на насилство во најголем број 
случаи е само на училишно ниво и се користи за унапредување на училишните политики за 
намалување на насилството. Обврската за водење на евиденцијата е најчесто во надлежност 
на стручната служба во училиштето. Училиштето низ формални процедури најчесто 
проследува податоци за насилство до МВР, ЦСР и здравствените институции. Не постои 
воспоставен единствен систем за евидентирање и проследување на податоците за децата 
жртви на насилство во училиштата. 

Со цел собирање податоци кои ќе овозможат формите на насилство да станат 
видливи и да бидат добра основа за да се градат образовни политики за нивно соодветно 
разрешување, креирана е листа од пет клучни индикатори за деца жртви на насилство.  

За оваа анализа се добиени и користени податоци од 133 централни основни и 
средни училишта, од вкупно 457 централни основни и средни училишта во земјата, што е 
помалку од една третина од вкупниот број на училишта, но сепак е битен примерок од 
вкупниот број училишта, поради што анализата насочува кон првичните состојби и 
тенденции во системот на образование. 

 
1.1. Индикатори за следење на состојбата со деца жртви на насилство во системот на 

образование 
  

Индикаторите за следењето на состојбите во системот на образование се 
дефинирани и сите елементи кои се од интерес за нив се определени низ сеопфатна и 
транспарентна процедура, во која активно беа вклучени претставници од централно, 
локално и училишно ниво низ четири работилници во различни региони од државата. 
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Индикатор бр.1  Деца жртви на семејно насилство 
 

Системот на образование има доволни човечки ресурси, кои се компетентни за 
препознавање деца жртви на семејно насилство. Со овој индикатор се мери бројот на 
идентификувани деца жртви на семејно насилство поради малтретирање, грубо 
навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко 
или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или 
страв, од родителите или други лица што живеат во брачна или вонбрачна заедница или 
заедничко домаќинство. 

Од добиените податоци за потребите на оваа анализа евидентирани се 49 деца жртви 
на семејно насилство. 

Од вкупниот број идентификувани деца жртви на семејно насилство видливо е дека 
повеќето се идентификувани во системот на основното образование, односно  23 деца 
жртви на семејно насилство, во возрасна група од 6 до 9 години, 20 во возрасна група од 7 
до 14 години и 6 во возрасна група од 14 до 18 години. (сите бројни податоци може да се 
видат во прилог-табела 1).  
 

 
Графикон. 1. Вкупно идентификувани деца жртви на семејно насилство според возраста 

 
Од анализата на податоците според полот се констатира дека се идентификувани и 

евидентирани повеќе случаи на семејно насилство кај машките деца отколку кај  женските, 
односно евидентирани се 28 машки и 21 женски деца. 

 

 
Графикон 2.  Преглед на идентификуваните деца жртви на семејно насилство според пол 

 
Карактеристично е дека според типот на идентификуваното семејно насилство 

доминираат занемарувањето, со евидентирани 34 случаи и физичкото насилство со 
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евидентирани 12 случаи. Еден случај е евидентиран како сексуално насилство од член на 
семејството и два случаи се евидентирани како психичко/емоционално насилство. 
 

 
Графикон 3. Приказ на идентификуваните деца жртви на семејно насилство според типот на насилството 

 
Во однос на сторителите на семејното насилство, може да се констатира дека во 

најголемиот број случаи, односно 99% од случаите како сторители се појавуваат 
родителите, при што во 58% од случаите сторител е  таткото, а во 41% мајката. 

 

 
Графикон 4. Преглед на идентификувани деца на семејно насилство според сторителот 

 
Добиените податоци за образовната структура на родителите покажуваат дека 

идентификуваните случаи на семејно насилство претежно се од семејства кај што 
родителите се без завршено основно образование или имаат само основно образование. 

Кога станува збор за образованието на мајката во семејствата кај што е 
идентификувано семејното насилство, во 55% од случаите мајката е без завршено основно 
образование, во 31% од случаите е со завршено основно образование и 14% со средно 
образование. 

Кога станува збор за образованието на таткото, во 59% од случаите таткото е без 
завршено основно образование, во 28% од случаите е со завршено основно образование и во 
13% од случаите е со завршено средно образование.  

Според етничката припадност на родителите на децата идентификувани како жртви 
на семејно насилство 60% од родител-татко и 63% од родител-мајка се Роми, а 36% од 
родител-татко и 35% од родител мајка се Македонци. 
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Графикон 5. Преглед на сторителите на семејно насилство според етничка припадност 

 
Според Регионите во Република Македонија најголем број случаи на семeјно 

насилство се евидентирани во источниот и скопскиот регион. 
Во врска со проследувањето на случаите на семејно насилство идентификувани во 

системот на образование се констатира дека случаите на семејно насилство целосно се 
проследуваат до надлежна институција центар за социјални работи (46 случаи), додека 
помал број случаи се проследени и во ЦСР и во МВР. 
 

 
Графикон 6.  Преглед на проследувањето на случаите до надлежните центри за понатамошно постапување 

 
 
Индикатор бр.2 за физичко, психичко/емоционално насилство, сексуално насилство и 
малтретирање/силеџиство 
 

Оваа група индикатори ја анализираме во целина бидејќи индикаторите се 
однесуваат на типови насилство кои се случуваат во училиште.5 

                                                 
5 „Во училиште“ значи насилство кое се случило додека детето е во училиште, додека детето е под 
надзор на наставник (било каде) во било која форма на наставна активност (практична настава, 
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Од прегледите на сите училишта кои што доставија податоци за насилството во 
училиштето се констатира дека во ниту едно од нив не е идентификуван и евидентиран 
случај на сексуално насилство. Од тие причини во понатамошната обработка на податоците 
заради поедноставување на приказите не се појавуват податоци за случаи на сексуално 
насилство, поради тоа што не се иднетификувани односно пријавени.  

Сите бројни податоци можат да се видат во прилогот, Табела 2 - Табеларен преглед 
со податоци за индикаторите: деца - жртви на насилство (физичко, психичко/емоционално, 
сексуално насилство и малтретирање/силеџиство). 

Од анализата на податоците според возрасните групи, се констатира дека кај сите 
типови насилство се забележува раст во повозрасните групи, вкупно 11 случаи  во 
возрасната група од 6 до 10 години, вкупно 21 случај во возрасната група од 11 до 14 
години и вкупно 23 случаи во возрасната група од 15 до 18 години. 

Исто така, видливо е дека доминираат физичкото и психичкото/емоционално 
насилство. 
 

 
Графикон 7. Преглед на типовите на насилство во училиште според возраста на децата 

 
Анализата на насилството според пол, покажува дека физичкото насилството е 

позачестено кај машките отколку кај женските (20 случаи кај машките и четири случаи кај 
женските), наспроти тоа, психичкото/емоционално насилство е подеднакво присутно (13 кај 
машките и 13 кај женските).  

Малтретирањето/силеџиството6 во светски размери зазема сѐ поголем замав, а од 
доставените податоци може да се заклучи дека во системот на образование во Република 
Македонија истото е препознаено како насилство, но не е доминантно. 
 

                                                                                                                                                
екскурзија, воннаставни активности и др..) и при превоз, ако превозот е организиран од училиштето, 
без разлика на сторителот на насилството. 
 
6 Жаргонски прифатен термин е „булинг“ (македонска транскрипција на англискиот термин 
“bullying”) 
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Графикон 8.   Преглед на насилството во училиштата според типови и пол 

 
Од анализата на податоците на идентификувани и евидентирани случаи на 

насилство според јазикот на кој се изведува наставата, се констатира дека најголем број на 
случаи има во училиштата со настава на македонски јазик - 42 случаи, а 11 случаи во 
училиштата со настава на албански јазик. 

Од оваа анализа произлегува констатацијата дека идентификувањето и 
евидентирањето на насилството во училиштата е во фаза на воведување и има потреба да се 
истражува дали претходните податоци се резултат на реалната состојба или е последица од 
други состојби во училиштата, како што се: воведени практики на идентификување и 
евидентирање на случаите на насилство, разликите во праговите на сензитивност на чинот 
насилство во училиште, училишните политики кон тоа прашање и сл. 
 

 
Графикон 9.  Преглед на идентификуваното училишно насилство според тип и јазикот на наставата 

 
Анализата на сторителот на насилството во училиштето нуди можност да се 

препознаваат сите можни чинители инволвирани во наставниот процес и училишниот 
живот во целина. Од доставените податоци може да се заклучи дека во најголемиот број на 
случаи на насилство, сторител е ученик врсник- во вкупно 40 случаи, повозрасен ученик со 
значајно помал број како сторител – во 8 случаи. 
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Графикон 10.  Преглед на типовите насилство во училиште според сторител 

 
Анализата на образовната структура на родителите на децата жртви на насилство во 

училиштата упатува на тоа дека најголем процент од родителите, 52% мајка родител и 53% 
татко родител се со завршено средно образование. Потоа следуваат родителите со завршено 
основно образование, 28% мајка родител и 30% татко родител, а родителите со високо 
образование се појавуваат во случаите со 18% мајка родител и 15% татко родител. Од 
расположивите податоци не може експлицитно да се утврди поврзаноста на насилството во 
училиштето и образовното ниво на родителите на детето жртва на насилството, бидејќи не е 
позната распределбата на севкупното образовно ниво на родителите на децата во системот 
на образование во Република Македонија. Тоа понатаму може да биде предмет на  
дополнително истражување. 
 

               
Графикон 11. Преглед на образовната структура на родителите на децата жртви на насилство во училиштата 

 
Анализата на зачестеноста на насилството во училиштата според регионите во 

Република Македонија, јасно укажува дека во скопскиот регион се 79% од 
идентификуваните случаи на насилство во училиштата, поради најголемата концентарција 
на училишта и ученици. Од останатите региони североисточниот има 9% од случаите на 
насилство, а полошкиот, пелагонискиот и југоисточниот со 4% идентификувани случаи. 

Ваквата состојба дава информации за сензибилизираноста на училиштата за активно 
спроведување училишни политики за справување со насилството. Тоа укажува дека 
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скопскиот регион е во понапреднa фаза од сите други региони во Република Македонија во 
поглед на напорите за евидентирање и справување со насилството во училиштата. 
 

        
 

Графикон 12. Преглед на распределбата на насилството во училиштата по региони 
 
Од доставените податоци од училиштата евидентно е дека помалку од половината 

идентификувани случаи на насилство во училиштата се проследуваат до надлежни 
институции за понатамошно постапување. Училиштата образложуваат дека во поголемиот 
број на случаи на насилство самостојно постапуваат, бидејќи имаат соодветни кадровски 
ресурси и протоколи за постапување. 
 

 
Графикон 13.  Преглед на упатувањето на случаите на насилство до надлежен орган за понатамошно 

постапување. 
 
 

ЗАКЛУЧОЦИ: 
 
1. За анализата се користени податоци добиени од 133 основни и средни училишта, што е 

помалку од една третина од вкупниот број на училишта, што е битен, но, не доволен  
примерок од вкупниот број училишта, поради тоа анализата само ги дава првичните 
состојби и тенденции во системот на образование; 
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2. Системот на образование во Република Македонија преку стручните служби во 
најголем број училишта има обезбедено доволна кадровска екипираност (педагози, 
психолози и социолози) во основните и средните училиштата  кои се компетентни за 
проблематиката на насилство во училиштата, но сѐ уште недостасува воспоставена 
пракса за унифицирано системско идентификување и евидентирање на случаите на 
насилство во училиштата;  

3. Анализата на индикаторот за  семејното насилство укажува дека најчесто родителите се 
сторители на насилството. Семејното насилство е тесно поврзано со образовната 
структура на родителите, односно тоа претежно се случува во семејства кај што 
родителите се без завршено образование или со завршено основно образование; 

4. Жртви на насилство се децата од двата пола, а позачестена е појавата кај децата од 
машки пол; 

5. Во идентификуваните и евидентираните случаи на насилство во училиштата доминира 
физичкото насилство и психичкото/емоционалното насилство. Препознаено е и 
малтретирањето/силеџиството како вид на насилство; 

6. Врсниците се доминантни сторители на насилството во училиштата; 
7. Соработката на училиштата со другите надлежни институции не е на потребното ниво. 
 
 

 ПРЕПОРАКИ: 
 

За подобрување на состојбата со идентификување и евидентирање на појавата на 
насилство во училиштата потребно е: 

 
1. Дополнување на законската регулатива за различните облици насилство во основните и 

средните училишта; 
2. Задолжителното идентификување од страна на наставниот кадар и стручните служби и 

евидентирање на појави на насилство во училиштата како дел од редовните работни 
обврски на стручните служби во училиштата на унифициран начин; 

3. Редовно доставување на евидентираните податоци за насилство во училиштето до 
МОН; 

4. Надградба и функционалност на ЕМИС системот за унапредување на евиденцијата во 
функција на заштита на децата жртви; 

5. Да се воспостави поефикасна меѓусекторска соработка на училишно, локално и 
централно ниво. 
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2. Министерство за здравство 
 
РЕЗИМЕ 

 
Насилството врз децата претставува сериозен јавно-здравствен проблем којшто има 

големо влијание врз здравјето и благосостојбата на децата. Индикаторите за следење на 
насилството врз деца во здравството се базираат на дефиницијата на Светската здравствена 
организација (СЗО) и основните принципи дефинирани во Светскиот извештај за насилство 
и здравје за 2002,7 како и на Прирачникот на УНИЦЕФ за мерење на индикатори за 
насилство врз деца.8  
 Индикаторите во здравството се дизајнирани за да се добијат повеќе податоци за 
насилството врз децата, крајниот исход на насилството врз децата, и мерките за заштита и 
ефективните интервенции, согласно СЗО препораките,9 и ECHI индикаторите.10 Сетот  
предложени осум индикатори во здравството ги вклучува и индикаторите за состојбата на 
детето, инциденца, преваленца, морбидитет, морталитет, како и индикаторите кои го 
покажуваат нивото на функционирање на системот на заштита на детето. 

Индикаторите во здравството се користат со цел да се промовира и подобри 
системот за мониторинг на насилството врз децата. Иако е пожелно да се соберат податоци 
за сите индикатори, може да не се добијат податоци за некои индикатори, што зависи од 
почитувањето на легислативата и ефикасноста на информациониот систем. 

Здравствените работници во случај на сторено насилство/повреда се должни да ја 
констатирааат здравствената состојба, видот на повредата, природата на насилството, 
околностите под кои тоа се случило, со што или на кој начин е направена повредата и сите 
други релевантни податоци за стореното насилство/повреда што се неопходни во случај на 
водење судски постапки за сторени кривични дела поврзани со телесни и друг вид повреди. 

Согласно Законот за евиденции во областа на здравството11, за секоја преземена 
мерка поврзана со прегледот, лекувањето и натамошниот третман, здравствените работници 
треба да водат евиденција во постојната основна медицинска документација. При тоа, 
здравствениот работник ја внесува шифрата за природата на повредата и шифрата за 
надворешна причина за повреда и насилство согласно Меѓународната класификација на 
болестите и здравствено сродните проблеми – десетта ревизија (МКБ 10), во основната 
медицинска документација. Медицинска документација и евиденции во здравството 
задолжително треба да се водат во сите здравствени установи од ПЗЗ, служба за ИМП и 
ургентна медицина, болнички одделенија и интензивна нега итн.  

Со  Законот за евиденции во здравството е предвидено задолжително да се води 
индивидуална евиденција за насилство, со што здравствениот работник треба да пополни 
пријава за насилство. Пријавата-Образец за насилство ќе се пополнува on-line преку 
софтверската апликација „Мој термин“ за оние пациенти кај кои е утврдено насилство, а во 
печатена форма ќе ја следи жртвата во понатамошниот третман, каде што се дополнуваат 
податоци од соодветните служби: полиција и ЦСР, со цел да се спречи секундарната 
виктимизација на жртвите на насилство. Една копија од пријавата се доставува преку 
подрачниот центар за јавно здравје до Институтот за јавно здравје, каде ќе се води регистар 
                                                 
7 Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB. The world report on violence and health. Geneva: World 
Health Organization; 2002.   
8 Manual for the Measurement of Indicators of Violence against Children. UNICEF, 2006 
9 WHO. Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. 2006; European 
Health for all database (HFA-DB). WHO/Europe. Available at http://data.euro.who.int/hfadb/   
10 European Commission. European Core Health Indicators (ECHI). Available at 
https://ec.europa.eu/health/indicators/echi_en  
11 Министерство за здравство (2009): Закон за евиденции во областа на здравството; Службен весник 
на РМ бр. 20/09, 55/11. 
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за насилство. Пополнетите индивидуални евиденции за насилство здравствената установа 
треба да ги доставува до ЦЈЗ (на чија територија се наоѓа здравствената установа) секој 5-ти 
во месецот за претходниот месец. ЦЈЗ пополнетите индивидуални евиденции за насилство 
секој 10-ти во месецот за претходниот месец.ги доставува до ИЈЗ, каде треба да се води 
регистар за насилство. 

Здравствениот работник документацијата со која што располага за дете жртва на 
насилство, треба да ја проследува до релевантните институции кои што се вклучени во 
интегрираниот и координираниот систем на интервенции за помош на жртви на семејно 
насилство, согласно важечките законски прописи, а тие се должни добиените податоци да 
ги третираат како доверливи, во согласност со Законот за заштита на пациентите и Законот 
за заштита на личните податоци. 

Главен извор на податоци за предложените индикатори е пријавата за насилство врз 
децата пополнета во здравствените установи, со податоци за детето жртва на насилство и 
податоци за насилникот. Ако пријавата е целосно пополнета ги содржи сите потребни 
податоци за следење (ЕМБГ или друг идентификационен број) и за расчленување (возраст 
(0-4, 5-6, 7-9, 10-14, 15-17), пол, етничка или јазична група на детето, регион/место, 
град/село, ниво на образование на родителите/негувателите, вид насилство (физичко, 
психичко, сексуално, запоставување), дијагноза – МКБ 10, возраст и пол насилникот, 
идентитет на насилникот, место на виктимизација (насилство), кој пријавил насилство во 
здравствена установа и каде е упатена жртвата на насилство.  

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за сите предложените индикатори. 

Анализирани се само доставените податоци за 2 индикатори, за кои се добиени 
агрегирани податоци од Центарот за јавно здравје Скопје, од официјалната здравствена 
статистика, амбулантно-поликлинички морбидитет од ПЗЗ и болнички морбидитет.  

Останатите 9 Центри за јавно здравје воопшто не доставиле податоци, поради што 
не е можно да се анализираат добиените податоци расчленети по предложените варијабли. 

Оваа анализа дава само основни, базични наоди за морбидитетот од насилство кај 
деца врз основа на податоците добиени само од еден ЦЈЗ, но, не и на преваленцата, 
морбидитетот и морталитетот од насилството врз децата во РМ, ниту по региони, пол, 
возраст, видови злоупотреба, сторители, пријавители на насилството.  

Загрижува фактот дека и покрај законската обврска на здравствените работници за 
задолжително евидентирање и документирање, здравствените работници не  ја исполнуваат 
оваа обврска, и евидентирањето, документирањето и пријавувањето на насилството врз 
децата во здравствените установи и нивното упатување до ЦСР и полиција е многу 
инсуфициентно и незадоволително. 

 
2.1. Индикатори за следење на состојбата со деца жртви од насилство, 

злоупотреба, запуштање или малтретирање евидентирани во здравствените 
установи во Република Македонија 

 
Индикатор бр. 1  Стапка на насилство врз децата 

 
Индикаторот бр.1 претставува стапка на деца официјално регистрирани во 

соодветните служби за здравствена заштита како жртви на насилство во период од 12 
месеци на 100.000 деца. Со овој индиктор се мери вкупниот број деца официјално 
регистрирани во здравствените установи како жртви на насилство во период од 12 месеци, 
кој се множи по 100.000 и дели со вкупниот број деца. 

Овој индикатор го мери нивото на функционирање на системот за заштита на  
децата. Системот кој добро функционира би требало да ги идентификува, пријави, испита, 
упати и третира случаите на насилство. Екстремно ниското ниво на пријавување од 
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различните даватели на услуги, укажува на слаб систем за детска заштита, а не на ниска 
преваленца на насилство врз децата.  

Главен извор на податоци за овој индикатор е пријавата за насилство пополнета во 
здравствените установи, со податоци за детето жртва на насилство и податоци за 
насилникот. Ако пријавата е целосно пополнета ги содржи сите потребни податоци за 
следење (ЕМБГ или друг идентификационен број) и за расчленување (возраст (0-4, 5-6, 7-9, 
10-14, 15-17), пол, етничка или јазична група на детето, регион/место, град/село, ниво на 
образование на родителите/негувателите, вид на насилство (физичко, психичко, сексуално, 
запоставување), дијагноза – МКБ 10, возраст и пол насилникот, идентитет на насилникот, 
место на виктимизација (насилство), кој пријавил насилство во здравствена установа. Ова се 
однесува и на индикаторите со реден број од 2 до 7.  

Насилството може да биде пријавено во полиција, правниот систем или во системот 
за детска заштита и истите можат да бидат извори на информации на локално, регионално 
или централно ниво, зависно од расположивоста на доволно расчленети податоци на 
повисоко ниво во употреблива форма. Неопходно е во пријавата да е внесен ЕМБГ како би 
можеле податоците за истата жртва на насилство од различни извори да се интегрираат. 

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 
 
Индикатор бр. 2 Процент на деца жртви на насилство регистрирани во  
здравствените служби и пријавени од нив во центрите за социјална работа или 
полиција 
 

Овој индикатор се пресметува кога вкупниот број на деца официјално регистрирани 
како жртви на насилство во здравствените установи и пријавени од нив во ЦСР или 
полиција во период од 12 месеци се множи со 100 и дели со вкупниот број деца официјално 
регистрирани во соодветните служби за здравствена заштита како жртви на насилство во 
истиот период од 12 месеци (ист број како во Индикатор 1).   

Овој индикатор го мери нивото на функционирање на системот за заштита на  
децата. Системот кој добро функционира би требало да ги идентификува, пријави, испита, 
упати и третира случаите на насилство. Екстремно ниското ниво на пријавување и 
упатување од страна на здравствените служби, укажува на слаб систем за детска заштита во 
делот на процесирање на случаите, а не на ниска преваленца на насилство врз децата. 

Главен извор на податоци за овој индикатор е пријавата за насилство пополнета во 
здравствените установи, со податоци за детето жртва на насилство и податоци за 
насилникот. Ако пријавата е целосно пополнета ги содржи сите потребни податоци за 
следење (ЕМБГ или друг идентификационен број) и за расчленување (возраст (0-4, 5-6, 7-9, 
10-14, 15-17), пол, етничка или јазична група на детето, регион/место, град/село, ниво на 
образование на родителите/негувателите, вид на насилство (физичко, психичко, сексуално, 
запоставување), дијагноза – МКБ 10, возраст и пол насилникот, идентитет на насилникот, 
место на виктимизација (насилство), кој пријавил насилство во здравствена установа и каде 
е упатена жртвата на насилство.  

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 

 
Индикатор бр. 3 Стапка на лекувани деца во службите за итна медицинска помош 
(ИМП) поради насилство 
 

Овој индикатор се пресметува како стапка од вкупниот број на деца лекувани во 
службите за итна медицинска помош и ургентните служби поради насилство врз нив во 
период од 12 месеци на 100.000 деца. 
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Во принцип би требало сите форми насилство врз децата да бидат регистрирани и 
пријавени од овие служби, т.е. оние случаи кои не резултираат со смрт на детето, но за кои е 
потребна амбулантно-поликлиничка здравствена заштита, во форма на посета во службите 
за ИМП во целната популација. Овој индикатор го прикажува степенот на помалку тешките 
форми на насилство. Валидноста зависи од компетентноста на медицинскиот персонал 
обучен да идентификува, евидентира и пријавува насилство врз децата. 

Овој индикатор треба да обезбеди информации за физичко, психичко и сексуално 
насилство, повреда, како и злоупотреба, занемарување, запоставување и негрижа. 

Извори на податоци се здравствена статистика (пријава за насилство, извештаи од 
ИМП, извештаи од ургентни служби, мој термин), ЦСР, НВО. 

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 

 
 

Индикатор бр. 4 Стапка на деца лекувани во примарна здравствена заштита (ПЗЗ) 
поради насилство 
 
  
 Овој индикатор претставува стапка на деца лекувани во примарна здравствена  
заштита поради насилство врз децата во период од 12 месеци на 100.000 деца, а се 
пресметува од вкупниот број на деца лекувани во ПЗЗ поради насилство  во период од 12 
месеци, кој се множи со 100.000 и дели со бројот на деца. 
 Овој индикатор го мери степенот на полесните форми на насилство врз децата, оние 
акти кои не резултираат со смрт на детето, но за кои е потребна амбулантно-поликлиничко 
лекување во ПЗЗ. Валидноста зависи од компетентноста на медицинскиот персонал обучен 
да  идентификува, евидентира и пријавува насилство кај  децата. 

Овој индикатор треба да обезбеди  информации за физичко, психичко и сексуално 
насилство, повреда, како и злоупотреба, занемарување, запоставување и негрижа. Извори на 
податоци се здравствена статистика (пријава, мој термин, извештаи од ПЗЗ), ЦСР, НВО. 

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 

Анализирани се само доставените податоци за овој индикатор, кои се добиени како 
агрегирани податоци од Центарот за јавно здравје Скопје, од официјалната здравствена 
статистика, амбулантно-поликлинички морбидитет од ПЗЗ од здравствените установи во 
Скопскиот Регион (Табела 2). Останатите 9 Центри за јавно здравје воопшто не доставиле 
податоци, поради што не е можно да се анализираат добиените податоци расчленети по 
предложените варијабли.  

Во 2017 година во здравствените установи во ПЗЗ од Скопскиот Регион 
регистрирани се 7 случаи лекувани поради насилство - намерно самоповредување (шифра 
X64-X84 по МКБ 10) на возраст 0-18г. или стапка 4,9 на 100.000 деца. 
  

MKB10 Насилство број Стапка на 100.000 
X64-X84 Намерно самоповредување 7 4,9 

     
Табела бр. 2 Број и стапка на деца лекувани во ПЗЗ поради насилство  

во Скопскиот Регион во 2017г 
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Индикатор бр. 5  Стапка на болнички лекувани деца поради насилство 

 
Овој индикатор го мери степенот на потешките форми на насилство врз децата во 

целната популација, оние акти кои не резултираат со смрт на детето, но за кои е потребна 
болничко-стационарна  здравствена заштита, прием и лекување во болница.  

Овој индикатор треба да обезбеди  информации за физичко, психичко и сексуално 
насилство, повреда, како и злоупотреба, занемарување, запоставување и негрижа. 

Се пресметува како стапка според формулата: број на деца во земјата кои се 
болнички лекувани поради насилство во период од 12 месеци, кој се множи  со 100.000, и се 
дели со вкупниот број деца во истиот период од 12 месеци. 

Извори на податоци се здравствена статистика (болнички извештаи, пријава за 
насилство, мој термин), ЦСР, НВО. 

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 

Анализирани се само доставените агрегирани податоци за овој индикатор, кои се 
добиени од Центарот за јавно здравје Скопје, од официјалната здравствена статистика, 
болнички морбидитет, од болничко-стационарните здравствени установи во Скопје.  

Останатите 9 Центри за јавно здравје воопшто не доставиле податоци, поради што 
не е можно да се анализираат добиените податоци расчленети по предложените варијабли. 

Во 2017 година во болничко-стационарните здравствени установи во Скопје 
регистрирани се 88 случаи хоспитално лекувани поради насилство, запоставување и 
негрижа на возраст 0-18г. или стапка 61,8 на 100.000 деца, од кои по 5 (стапка 3,5 на 
100.000) се поради намерно самоповредување и обид за нанесување телесна повреда. 
(Табела 3 и Графикон 14). 

 
 

MKB10 Повреда-насилство  Број Стапка на 
100.000 

F50.0 Анорексија нервоза 3 3,1 

R62.0 Недостаток во очекуваниот нормален 
физиолошки развој 

2 1,4 

R62.9 Недостаток во очекуваниот нормален 
физиолошки развој 

4 2,8 

T07 Неозначени мултипли повреди 5 3,5 

T40 Труење со наркотици и психолептици 
(халуциногени) 

5 3,5 

T43 Труење со психотропни лекови, 
некласифицирани на друго место 

9 6,3 

T51 Токсично дејство од алкохол 5 3,5 

T54 Токсичен ефект од корозивни супстанции 28 19,7 
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T58 Токсичен ефект од јаглероден моноксид 3 2,1 

T60 Токсичен ефект од пестициди 10 7,0 

T75.1 Давење и нефатално потопување 4 2,8 

X60-X84 Намерно самоповредување 5 3,5 

X85-Y09 Обид за нанесување на телесна повреда 5 3,5 

Вкупно 88 61,8  
Табела бр. 3 Број и стапка на деца болнички лекувани поради насилство во здравствени установи во 

Скопје во 2017г. 
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Графикон 14: Број и стапка на деца болнички лекувани поради насилство во здравствени установи 
во Скопје во 2017г. 

 
 

Индикатор бр. 6  Процент на деца жртви на насилство кои се упатени до службите за 
опоравување, реинтеграција или психолошка поддршка 

 
Овој индикатор се пресметува како процент, така што вкупниот број на деца жртви 

на насилство упатени од здравствените служби во служби за опоравување, реинтеграција 
или психосоцијална поддршка во период од 12 месеци се множи  со 100 и се дели со 
вкупниот број на деца жртви на насилство официјално регистрирани во здравствените 
служби во период од 12 месеци (индикатор 1). 

Овој индикатор го мери нивото на функционирање на системот за заштита на  
децата. Системот кој добро функционира би требало да ги идентификува, пријави, испита, 
упати и третира случаите на насилство. Екстремно ниското ниво на упатување на децата 
жртви до давателите на услуги, укажува на слаб систем за детска заштита, а не на ниска 
преваленца на насилство врз децата. 
 Овој индикатор се добива од официјалните податоци за сите регистрирани случаи 
на насилство врз деца во здравствените установи, а кои се упатени во службите за 
опоравување, реинтеграција и психосоцијална поддршка. Насилството може да биде 
пријавено во полиција, правниот систем или во системот за детска заштита и истите можат 
да бидат  извори на информации на различни нивоа, и да се интегрираат доколку содржат 
ЕМБГ на детето. 

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 
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Индикатор бр. 7  Процент на користење на службите од деца жртви на насилство 
 

Се пресметува по формула: броител х 100/именител. Броител на популацијата се 
сите деца во земјата кои биле регистрирани како жртви на насилство и кои користеле 
услуги од службите за опоравување, реинтеграција или психосоцијална поддршка во период 
од 12 месеци. Именител; вкупно официјално регистрирани деца жртви на насилство во 
здравствените служби и упатени во службите за опоравување, реинтеграција или 
психолошка поддршка во истиот период од 12 месеци. 

Овој индикатор го мери нивото на функционирање на системот за заштита на  
децата. Системот кој добро функционира би требало да ги идентификува, пријави, испита, 
упати и третира случаите на насилство. Екстремно ниското ниво на користење на 
услугите, укажува на слаб систем за детска заштита, а не на ниска преваленца на насилство 
врз децата. 

Овој индикатор се добива од официјални податоци за сите регистрирани  случаи кои 
користеле услуги од  службите за опоравување, реинтеграција и псхосоцијална поддршка. 

 Главен извор на податоци е пријава за насилство. Информациите треба да бидат 
добиени од официјалните служби кои ги упатиле децата и од службите кои даваат услуги.  

Списокот на упатените регистрирани деца како жртви во период од 12 месеци треба 
да се провери и спореди со списокот на деца кои добиле услуги во истиот период. 

Во текот на анализираната 2017 година пријавата за насилство согласно Законот за 
евиденции во здравството не е официјално пуштена и не е користена во здравствените 
установи, поради што и не се доставени податоци за овој индикатор. 

 
 

Индикатор бр. 8  Стапка на убиства на деца  
 

Стапка на убиства на деца во период од 12 месеци на 100.000 деца. Се пресметува  
од вкупниот број на убиства на деца по возрасни групи во период од 12 месеци кој се 
множи по 100.000 и се дели со вкупниот број деца. 

Овој индикатор го мери степенот на најтешката форма на насилство врз децата, 
морталитет, оние акти на насилство кои резултираат со смрт на децата, во целната 
популација. Бидејќи убиството може да се смета за релативно високо пријавен криминал, 
стапките можат да се користат како прокси индикатор за вкупната стапка на насилство во 
животната средина. 

Смртта на децата од убиства може се евидентира во системите за регистрација за 
здравствена статистика (пријава за насилство, медицински извештаи) и витална статистика - 
лекарски извештај за причина за смрт (ЛИПС). Податоците за умрените лица од насилство 
се внесуваат во ЛИПС и се доставуваат во Државен завод за статистика, каде што се 
обработуваат и објавуваат во годишните публикации. Податоците за смрт од надворешна 
причина за 2017г. сѐ уште не се објавени и од тие причини не се коментирани во овој 
извештај. 

Овие информации можат да бидат дополнети со информации за смрт на децата од 
полиција и од евиденцијата од системот на кривична правда. Извори на информации треба 
да се одредат во секој од овие органи. 

 
ЗАКЛУЧОЦИ: 

 
1. Важно е да се напомене дека за секој од предложените здравствени индикатори за 

насилство врз децата постои недоволно пријавување и евидентирање. 
2. Една од причините за инсуфициентно пријавување е што пријавата за насилство сѐ 

уште не е официјално пуштена во употреба, така што во анализираната 2017 година не 
била користена. 



Извештај за состојбата во однос на заштитата на децата од 
злоупотреба и занемарување согласно креираните индикатори за 2017 година 39

39 
 

3. За 2017 година само ЦЈЗ Скопје доставил агрегирани податоци од амбулантно-
поликлиничкиот и болничкиот морбидитет регистриран во здравствените установи во 
Скопје, кои се рефлектирани во овој извештај. 

4. Здравствените професионалци, покрај нивните редовни задачи поврзани со 
пружањето куративни и превентивни здравствени услуги12, треба и да проверуваат 
дали кај пациентот има знаци на насилство и истите да ги откриваат, веднаш да 
пружат соодветна здравствена заштита ако има такви знаци, да преземаат мерки за 
превенција на насилството, особено кај децата. 

5. Со Законот за евиденции во областа на здравството, здравствените работници 
задолжително треба да го евидентираат и документираат насилството во основната 
медицинска документација и да го пријават со пополнување на индивидуална 
евиденција – пријава за насилство, а податоците ќе се интегрираат во регистар за 
насиллство. 

6. Здравствените работници иако имаат законска обврска да го документираат и 
пријавуваат насилството врз децата, не ја исполнуваат оваа обврска и евидентирањето 
и пријавувањето на насилството е многу незадоволително, со што се губат податоци 
за обемот, видот и тежината на насилството врз децата, кои треба да бидат основа за 
превенција и интервенција. 

7. Несоодветното шифрирање и евидентирање на насилството врз децата во 
здравствените установи е сериозен проблем, бидејќи тоа ја маскира вистинската 
големина на насилството врз децата, така што може да доведе до премногу позитивна 
слика за ситуацијата. Лесно може погрешно да се интерпретираат индикаторите и да 
се дојде до погрешен заклучок дека насилството врз децата не е проблем.  

8. Информациите што се бараат за индикаторите за морбидитетот и морталитетот се 
добиваат од медицинската евиденција и полициски извештаи. Ниту една институција, 
најверојатно, не може да ги обезбеди сите потребни информации, поради што се 
собираат од повеќе извори (полициски досиеја и медицинските извештаи) и ќе треба 
да се комбинираат со цел да се пресметаат индикаторите.  

 

 
ПРЕПОРАКИ: 

 
1. Задолжително и соодветно евидентирање на насилството врз децата во согласност со 

МКБ 10 е важно заради препознавањето на случаите на насилство и на факторите на 
ризик, особено кај ранливите категории како што се децата, што понатаму ќе има 
значајно влијание на превенцијата.  

2. Медицинската евиденција треба да обезбеди податоци за морталитетот и 
морбидитетот за деца. Полициските досиеја треба да обезбедат дополнителни 
информации за насилни злосторства врз децата. Податоците за морталитет ќе ги 
рефлектираат најтешките инциденти на насилство врз децата, додека податоците за 
морбидитет ќе ја прикажат големината на проблемот и искористеноста на ресурсите. 

3. Потребно е примената на пријавата за насилство да почне што побрзо, да се 
воспостави Регистар за насилство и да се обучат здравствените работници за нивната 
примена преку организирани обуки. 

4. Ревизија на националната политика и ефикасно спроведување на законите, со поголем 
акцент врз превенцијата и намалувањето на сите облици на насилството врз децата, 
согласно со целите за одржлив развој на ООН и тоа, цел 16.1 и 5.2.  

                                                 
12 Влада на Република Македонија. Закон за здравствена заштита (Сл. Весник на РМ, бр. 17/97; 15/02; 
7/04; 3/05; 19/05; 26/05; 16/06; 11/07; 12/07; 16/08; 27/08; 29/09); Влада на Република Македонија. 
Закон за здравствено осигурување (Сл. Весник на РМ бр. 17/00; 25/00; 5/03; 30/05; 3/06; 28/06; 15/07; 
27/07;8/08; 15/09; 29/09. 
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5. Спроведување превентивни програми засновани на докази за промовирање и 
поттикнување на ненасилните облици на дисциплинирање на децата преку медиумски 
кампањи, и менување на традиционалните норми во врска со насилно 
дисциплинирање. 

6. Зајакнување на системскиот одговор за превенција, меѓусекторската соработка и 
градење на капацитетите. Здравствениот, социјалниот, полицискиот, образованиот и 
правосудниот сектор треба да усвојат координиран приод на испорачување 
квалитетни услуги за евидентирање, откривање, третирање, превенирање и заштита на 
децата од насилство. 

7. Подобрување на системот за прибирање податоци и истражување, мониторинг и 
евалуација со цел да се усвои стандардизиран приод во собирањето валидни податоци.  

8. Истражувањата да се спроведуваат на редовна основа со цел да се измери напредокот 
во намалувањето на оптовареноста од злоупотребата и занемарувањето на децата, 
согласно методологиите предложени од страна на СЗО.13  

9. Унифициран начин на евидентирање, документирање и пријавување дете жртва, со 
задолжително користење ЕМБГ 

10. Да се изготват дополнителни анализи за причините за инсуфициентното 
евидентирање и пријавување на насилството врз децата од здравствените работници и 
да се преземат соодветни мерки. Многу внимателно треба да се толкуваат и 
презентираат овие информации. 

11. Секое сомневање за несоодветно евидентирање  треба понатаму да се анализира за да 
се овозможи имплементацијата на овие индикатори. 

12. Потребно е податоците од рутинската здравствена статистика да се дополнат и со 
податоци кои ќе се добијат од други институции кои пријавиле и/или упатиле деца 
жртви на насилство во здравствените установи и затоа во листата на индикатори во 
здравството се препорачани и индикатори од системот на заштита на децата покажани 
погоре. 

 
 

 

                                                 
13 Meinck F, Steinert JI, Sethi D, Gilbert R, Bellis MA, Mikton C, et al. Measuring and monitoring national 
prevalence of child maltreatment: A practical handbook. Copenhagen: World Health Organization, Regional 
Office for Europe; 2016. 
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3. Министерство за внатрешни работи 
 
 
РЕЗИМЕ 

Поразителен е фактот што сѐ уште голем број деца се соочуваат со злоупотреба, 
особено во средини во кои тие треба да се чувствуват најбезбедни - домот, училиштето, 
заедницата. Злоупотребата и запоставувањето на децата, како и причините поради кои се 
случуваат, претставуваат комплексен психосоцијален проблем кој предизвикува негативни 
последици врз развојот на децата, но и на целокупната заедница. Главно, злоупотребата се 
однесува на суровиот третман на луѓето над децата и во себе може да ги вклучува сите 
форми  насилство - физичко, сексуално, вербално, психолошко, интелектуално и духовно, 
односно сѐ  она што го попречува  развојот на едно дете. Поради тоа не треба да се изостави 
и фактот дека злоупотребата и запоставувањето, односно недостатокот на внимание од 
страна на  личноста од која зависи детето и покрај навидум нејзината пасивност, во голема 
мера влијае врз развојот на детето.  
       Процесот на заштита на децата е долготраен процес кој во своето заедничко 
постапување обединува повеќе ресорни министерства од кои се очекува меѓусебна 
соработка  со цел  подобрување на состојбата со децата жртви од сите форми на насилство и 
злоупотреба.  
       Градењето капацитети за рано препознавање на злоупотребата кај децата, креирање 
превентивни програми и активности, како и преземање  сеопфатни мерки неопходни  за 
намалување и сузбивање на злоупотребата и спречување на причините и ризик факторите 
кои доведуваат до оваа појава, треба да бидат приоритет на секоја држава која се стреми кон 
остварување на најдобриот интерес на децата.  
        Во рамки на МВР, воспоставен е систем за заштита и третман на децата жртви, 
оштетени и децата сведоци, со помош на кој се следи состојбата со децата жртви и 
сторители на кривични дела и врз основа на истиот се изработуваат аналитички  показатели.   
 Собирањето  и анализата на податоците од ваков тип се неопходни, пред сé, за да се 
добие јасна слика за состојбата со децата жртви на кривични дела и детското 
престапништво во Р. Македонија. И покрај тоа што во Р. Македонија кај институциите 
постои подготвеност за собирање податоци со помош на кои може да се следи состојбата со 
детските права, неопходна е потребата од креирање и развивање  индикатори во областа на 
злоупотребата и запоставувањето на децата, со цел да се обезбеди целосен профил на 
проблемот со децата жртви на злоупотреба и идентификување на причините.  
 Очекувањата се дека со помош на добро креиран и развиен систем на индикатори, 
ќе се согледа состојбата со децата жртви на регионално и национално ниво и дека тој 
систем ќе помогне во развивање програми, планирање и преземање дејствија во насока на 
намалување на злоупотребата, како и во креирање политики за сузбивање на појавата.          
          Појдовна основа за креирање индикатори за злоупотреба и запоставување е  
дефиницијата за  дете-жртва, која ги вклучува кривичните дела кои се однесуваат на сите 
форми на злоупотреба врз основа на кои ќе се врши расчленување по повеќе показатели - 
пол, возраст, роднинска врска, сторител... Во МВР е креирана листа со шест индикатори кои 
ја вклучуваат злоупотребата и запоставувањето на децата жртви преку кои ќе се обидеме да 
ја прикажеме не само состојбата со децата жртви на наведените кривични дела, туки и 
подготвеноста на институциите за собирање на податоци, кои ќе бидат прикажани со 
помош на табелите.   
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3.1. Индикатори за следење на состојбата со децата жртви на кривични дела, 
злоупотреба и запуштање евидентирани во Министерството за внатрешни работи  
 
Индикатор бр.1  Деца жртви на кривични дела 
 

Индикаторот број еден е општ, базичен индикатор кој ни ја дава основната слика за 
децата жртви на кривични дела, врз основа на кој се извлечени и креирани останатите 
индикатори.  Со овој индикатор се мери вкупниот број  деца кои биле жртви на кривични 
дела против половата слобода и половиот морал и кривични дела против бракот, семејството 
и младината, евидентирани во МВР во текот на 2017 година.  Податоците од овој  индикатор  
ни овозможуваат да ја согледаме состојбата не само за децата жртви на кривичните дела по 
пол и возраст, туку и состојбата, односно бројот на возрасните лица кои се јавуваат во 
својство на пријавители и сторители на овие дела.  Извор на податоци за овој индикатор се 
8-те Сектори за внатрешни работи во кои се вклучени и полициските станици од општа 
надлежност.   

Според добиените податоци во 2017 година, во Министерството за внатрешни 
работи биле евидентирани вкупно 151 дете – жртва на сексуална злоупотреба и запуштање и 
малтретирање. И покрај тоа што од податоците во Табелата бр. 1 евидентно е  дека во сите 
Сектори за внатрешни работи се евидентирани деца жртви на наведените кривични дела, 
сепак податоците не ја даваат целосната слика за состојбата со децата жртви, особено не 
кога станува збор за расчленети податоци по пол и возраст на децата, како и по однос на 
пријавител и сторител на кривичното дело.  

Од вкупно 8-те Сектори за внатрешни работи, расчленети податоци согласно 
индикаторот број 1 добиени се од седум сектори, додека од СВР Скопје податоците ја 
прикажуваат само вкупната бројка на деца жртви на кривични дела од глава 19 и глава 20 од 
КЗ на РМ, но не и полот, возраста, пријавителот и сторителот. Како што може да се види од 
табелата и графиконот вкупниот број деца жртви во СВР Скопје изнесува  65 деца, број кој е 
значително поголем во однос на останатите сектори и истиот поради неможноста за негова 
обработка и анализа во табелите и графиконите ќе биде прикажан само како вкупен број.  

Според табелата број 1 најголем број  деца жртви се евидентирани во СВР Скопје - 
65, а најмал е бројот во СВР Велес - 7 деца  жртви на  кривични дела. Во останатите сектори 
бројот на деца жртви се движи  од 11 - до 17 деца и тоа: СВР Куманово и СВР Штип - 11, 
СВР Тетово 12, СВР Струмица 13, СВР Битола  - 15 и СВР Охрид -17  (во прилог Табела 4; 
Графикон  15 ).  

 

 
Графикон 15: Вкупен број  деца жртви на кривични дела против половата слобода и половиот морал  и 
кривични дела против бракот, семејството и младината евидентирани во 2017 година  на ниво на СВР 

 
      Во однос на полот евидентирани се повеќе деца од женски пол - 65 спрема 28 деца 
жртви од машки пол. 
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Според возрасната група најголем е бројот на деца жртви до 14 години – 38 деца 
жртви од женски пол во однос на 24 деца од машки пол. Додека кај останатите возрасни 
групи бројот речиси е идентичен на возраст од 14 до 16 години  - 15 деца, а од 16 до 18 
години - 16 деца,  евидентирани како жртви. Во оваа целна група особено голема е разликата 
помеѓу полот, 14 деца од женски пол од 14 до 16 години и едно дете од машки пол. Слична е 
состојбата и со возраста од 16 до 18 години, 13 женски во однос на 3 машки. (прилог табела 
број 1-а ).    

Од податоците добиени со индикаторот број 1, може да се добие слика и за 
состојбата, односно бројот на возрасните лица кои се евидентирани во МВР во својство на 
пријавители и сторители на кривичните дела. Како што може да се забележи од Табелата 1б 
и Графиконот 16, најголем е бројот на родители кои ги пријавиле кривичните дела во 
полициските станици, а потоа следува категоријата останати со вкупно 14 пријави, што 
подразбира се онаа што не е опфатено со индикаторот /граѓани, телефонска пријава од 
анонимно лице, електронска пријава и др./. Според добиените податоци во ниту еден случај 
не е пријавено кривично дело од страна на сосед и невладина организација.   

 
 

 
Графикон 16.  Процент на лица евидентирани во МВР во својство на  пријавители, за  период од 

12 месеци 
    

Во однос на сторителите од табелата 1б и Графиконот 17 според добиените податоци 
како најзастапена категорија сторители е онаа која се однесува на останати, категорија во 
која влегуваат сите кои не се опфатени со табелата, односно пријатели, роднини, познаници 
и други. Нивниот број изнесува 36. Во категоријата сторители доста висок е бројот на 
родители – 22 кои според евидентираните податоци од министерството се јавуваат како 
сторители на кривичните дела. Ако се земе  предвид фактот дека децата во рамки на домот 
/семејството треба да се чувствуваат најбезбедни, најсигурни и најзаштитени, тогаш може да 
констатираме дека овој податок е поразителен. 

Останатите категории  сторители се речиси занемарливи во споредба со првите две 
категории - останати и родители. Нивниот број се движи од 1 до 3 сторители по категорија 
што може да се види од табелата 1в и графичкиот приказ под број 17. 
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Графикон 17.  Процент на  сторители на кривични дела од Глава XIX и Глава XX од КЗ на РМ 

евидентирани во МВР во период од 12 месеци  
 
          Од добиените податоци кои се однесуваат на индикаторот со број 1 може да се 
извлече заклучок дека во Министерството за внатрешни работи бројот на евидентирани деца 
жртви на кривични дела против бракот, семејството и младината е доста повисок во однос 
на бројот на деца-жртви против половата слобода и половиот морал. Од вкупно 151 дете 
евидентирано во МВР - 97 деца се евидентирани како жртви на запуштање и малтретирање, 
додека 54 деца се евидентирани како жртви на сексуална злоупотреба. 

Сепак она што е особено важно и што треба да се истакне е тоа дека без разлика на 
формата на злоупотребата или запуштањето, институциите, системот за правда за децата и 
државата мора да најдат начин за заштита на децата, почитување на нивните права и 
интереси  и сузбивање на сите форми на злоупотреба и запуштање.   

 
Индикатор бр.2   Деца  жртви на сексуална злоупотреба 
 
      Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви на кривични дела од половата 
слобода и половиот морал евидентирани во МВР, во период од една година.  Извор на 
податоци за овој индикатор се 8-те Сектори за внатрешни работи вклучително и 38-те 
полициски станици од општа надлежност. Преку податоците добиени со овој индикатор  е 
прикажана состојбата со децата жртви на кривични дела според видот на кривичното дело, 
односно членот од КЗ на РМ, застапеноста на делата и децата жртви на истите дела во 
рамки на СВР, како и полот и возраста на децата.     
       Од добиените податоци може да се забележи дека од вкупниот број евидентирани 
деца жртви (151) за период од 12 месеци,  54  деца  се  жртви на кривични дела од половата 
слобода и половиот морал. Според членот од КЗ, најзастапено е кривичното дело полов 
напад врз малолетник кој не наполнил 14 години, член 188.  Во текот на 2017 година во 
МВР биле регистрирани 23 кривични дела по член 188, а она што е очигледно во табелата 
број 2 е тоа дека ова кривично дело е регистрирано во сите СВР. Според податоците 
добиени од секторите за внатрешни работи најмногу кривични дела по член 188 се  
регистрирани во СВР Скопје  - 6 дела, а најмалку во СВР Битола – 1 кривично дело. Бројот 
на ова кривично дело во останатите сектори се движи од  2 до 4 дела  и тоа СВР Велес,  СВР 
Тетово и СВР Куманово по 2 дела, СВР Струмица и СВР Штип по 3 дела и СВР Охрид 4 
дела.  Кривичното дело Силување, член 186 од КЗ, е застапено во голема бројка во однос на 
останатите дела. Доколку се земе   предвид тежината на ова дело и последиците по развојот 
на децата жртви, треба да се обрне посебно внимание на ова дело со цел утврдување на 
причините, факторите и ризиците. Бројот на извршените кривични дела  по  СВР и 
останатите  членови од Глава XIX се прикажани во  табелата број 2 (прилог табела број 2; 
графикон број 18). 
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Графикон 18.  Графички приказ на застапеност според бројот на извршени кривични дела од глава од 

Глава XIX од КЗ на РМ на ниво на СВР за период од 12 месеци   
 
      Според полот на децата жртви и нивната возраст, од добиените податоци видливо е 
дека децата од женски пол во многу поголем број се жртви на наведените кривични дела, во 
однос на децата од машки пол. Разликата е очигледна 43 деца – жртви од женски пол и 11 
деца жртви од машки пол. Според возрасната група цел на овие кривични дела се најмалите, 
децата до 14 години, потоа следуваат децата од 16 до 18 години и на крај се децата од 14 до 
16 години.  

Доколку се погледнат податоците во табелата 2, во која е прикажан бројот на децата 
жртви на овие кривични дела на ниво на СВР, ќе се забележи дека во два сектори отскокнува 
бројот на деца жртви во однос на останатите шест сектори. Во СВР Струмица евидентирани 
се вкупно 12 деца жртви, СВР Охрид 11, СВР Битола 8, СВР Скопје и СВР Штип по 7 деца. 
Најмал број деца жртви евидентирани се во СВР Куманово 2, СВР Велес 3 и СВР Тетово 4 
(прилог табела број 2 а; табела број 2 б). 
 

 
 

Графикон 19.  Вкупен број на деца жртви на кривични дела против половата слобода и половиот 
морал пријавени во МВР за период од 12 месеци по основ на пол и возраст 

 
 

Индикатор бр.3 Деца жртви на запуштање и малтретирање 
 
     Со овој индикатор се мери вкупниот број  деца жртви на кривични дела против 
бракот, семејството и младината –Глава XX од КЗ на РМ пријавени во МВР по кои е 
постапувано во период од 12 месеци.   

Извор на податоци за овој индикатор се 8-те Сектори за внатрешни работи 
вклучително и 38-те Полициски станици од општа надлежност. Податоците добиени со овој 
индикатор даваат една слика за состојбата со децата жртви на кривични дела според видот/ 
членот на кривичното дело, нивната застапеност, бројот на децата жртви на ниво на СВР, 
како и податоци  според полот и возрата на децата.     
    
 



Извештај за состојбата во однос на заштитата на децата од 
злоупотреба и занемарување согласно креираните индикатори за 2017 година 46

46 
 

 Од вкупниот број  евидентирани деца жртви (151), 97  деца се жртви на кривични дела 
против бракот, семејството и младината. Од добиените податоци  евидентно е дека од 
пријавените кривични дела најголемиот број се однесува на  кривичното дело запуштање и 
малтретирање  малолетно лице, казниво по член 201 од КЗ на РМ, со вкупно извршени 57 
дела. Најмногу дела се извршени во СВР Скопје – 38, а ниту едно дело во СВР Штип. 
Останатите дела се во СВР Тетово – 6, СВР  Куманово - 5,  СВР Битола - 4, СВР Охрид - 2 и 
СВР Велес и СВР Струмица по 1 дело. 

  Според податоците 20 кривични дела се извршени по член 198 - Одземање дете и 
13 по член 197- Вонбрачен живот со дете. Најголем број од наведените кривични дела се 
извршени во СВР Скопје, а целосна слика за извршените дела по СВР може да се види  во 
прилог Табела број 3, графикон број 20. 

 

женски  
56%

машки
44%

 
Графикон 20.  Процент на деца жртви на кривични дела против бракот, семејството и младината  

пријавени во МВР за период од 12 месеци по основ на пол  

 
 

Индикатор бр.4 Извршен разговор со деца-жртви на злоупотреба и запуштање во 
посебно опремени простории за водење разговор   
 

Со овој индикатор се мери бројот на деца спрема кои МВР ги запазило стандардите / 
условите пропишани во законските одредби, а кои се однесуваат на посебните простории за 
разговор со деца.  

При земањето исказ и распит на дете жртва или сведок, полицијата е должна да води 
сметка за личните својства и карактеристики на детето за заштита на неговите интереси и за 
неговиот правилен развој (член 149 став 4 и став 5 од ЗПД).  
              Од вкупно 151 дете жртва на кривични дела против половата слобода и половиот 
морал и дела против бракот, семејството и младината кои биле пријавени во МВР и по кои е 
постапувано од страна на полициските службеници, разговор со децата во посебно 
опремените простории е извршен само со 15 деца како што може да се забележи и од 
графиконот 4. Ова е поразителна бројка доколку се земе  предвид фактот дека во 6 СВР 
постојат посебно опремени простории за разговор со деца, а според добиените податоци 
разговорот со децата е извршен само во два сектори СВР Струмица 15 деца и СВР Велес 3 
деца.  Во СВР Битола, Штип и Тетово каде се евидентирани деца жртви на наведените 
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кривични дела во ниту еден случај разговорот не бил воден во посебните простории, додека 
од СВР Скопје не беа доставени бараните податоци согласно индикаторот 4.  

Што се однесува до  СВР Охрид и СВР Куманово треба да се напомене дека во овие 
два сектори нема опремено посебни простории за разговор со деца (прилог табела број 4).  

Во однос на половата структура 12 од децата со кои е воден разговорот во овие 
простории се од женски пол, а три од машки пол. Во однос пак на возраста од податоците 
не може да се добие јасна слика поради тоа што истите не се расчленети согласно  
индикаторот. 

 
Графикон 21.  Извршен разговор со деца жртви во посебно опремени простории 

Индикатор бр.5 Остварено право на бранител на деца жртви на злоупотреба и 
запуштање 
 
     Со овој индикатор се мери бројот на деца кои биле повикани во полиција во 
својство на жртви на кривични дела од глава 19 и глава 20 од КЗ, а кои го оствариле 
законското право на бранител во полициска постапка, во период од 12 месеци. 
    Од вкупниот број  
 деца жртви на кривични дела од половата слобода и половиот морал и дела против бракот, 
семејството и младината (151 дете жртва), право на бранител оствариле 28 деца, од кои 11 
во Струмица (39,30%), СВР Охрид – 7 (25%), СВР Штип – 4 (14,30%), СВР Куманово – 3 
(10,70%), СВР Велес – 2 (7,20%), СВР Битола – 1 (3,50%), СВР Тетово – 0, а СВР Скопје 
нема доставено податоци. Како што може да се види од Табелата број 5 највисок % на деца 
кои оствариле право на бранител има во СВР Струмица (39,30), а најнизок во СВР Тетово.  
      Во однос на полот 22 деца од женски пол го оствариле законското правото на 
бранител во полициска постапка и шест деца од машки пол. Што се однесува до  возрасната 
структура, највисок е бројот на децата жртви до 14 години (15 деца од женски пол и 6 од 
машки), а најнизок број бележат децата од 16  до 18 години. Целосен преглед за половата и 
возрасна структура на децата е даден во Табела 5.  
 

 
Графикон 22.  Процент на деца жртви кои оствариле право на бранител во полициска постапка 
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Индикатор бр.6 Деца жртви на кривични дела злоупотреба и запуштање со кои за 
време на разговорот воден во полиција бил вклучен претставник од ЦСР 
 
     Со овој индикатор се мери бројот на децата жртви на кривични дела од половата 
слобода и половиот морал и дела против бракот, семејството и младината со кои за време на  
разговорот воден во полиција присуствувал претставник од ЦСР, за период од 12 месеци. 

Извор на информации и за овој индикатор се 8-те СВР и 38-те полициски станици.  
     Од добиените податоци за вкупниот број на деца жртви на наведените кривични 
дела (151 дете жртва) за време на разговорот воден во полициска станица во 53 случаи бил 
присутен претставник од ЦСР.  Разговорот во присуство на претставник од ЦСР бил воден 
со 37 деца од женски пол и 16 деца од машки пол.  Во однос на возрасната структура 
најголемо е присуството на претставникот од ЦСР кај децата до 14 години (35), а најмало 
кај децата од 16 до 18 години  (прилог табела 6 ).  
 
 

 
 

Графикон 23.  Процент на деца со кои е извршен разговор во присуство на претставник од ЦСР 
според  возраст  

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ:   

1. Обезбедувањето податоци согласно индикаторите беше проследено со одредени 
потешкотии, особено на централно ниво, поради што дојде до одреден застој и 
пролонгирање на временската рамка која беше предвидена за доставување на истите 
и нивна обработка. За разлика од централното ниво, на ниво на СВР постоеше 
подготвеност за собирање на податоците. 

2. Во текот на обработката на податоците беа воочени одредени несовпаѓања помеѓу 
вкупниот број и расчленетите податоци, со што беше отежнат процесот на 
обработка и анализа на податоците 

3. Невоедначен пристап на пополнување на податоците, нецелосно внесени податоци, 
особено во делот на расчленети податоци согласно  индикаторите, при што не може 
да се прикаже целосна слика за состојбата со децата жртви 
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4. Најголем број на деца жртви на кривичните дела од Глава XIX и Глава XX од КЗ се 
евидентирани во СВР Скопје, а најмалку во СВР Велес. 

5. Од кривичните дела од Глава XIX од КЗ најзастапено е кривичното дело по член 
188, полов напад врз малолетник кој не навршил 14 години, додека од Глава XX од 
КЗ, најзастапено е кривичното дело Запуштање и малтретирање на малолетно лице 
член 201 од КЗ. 

6. Во однос на евидентираните лица – пријавители на делото по различни основи 
најмал е бројот на пријави од институции и граѓански организации 

7. Постои неискористеност на посебно опремените простории за разговор со деца, во 
секторите во кои постојат вакви простории, со што се прекршува законското право 
на децата жртви. 

 
ПРЕПОРАКИ: 

 
1. Задолжително водење статистика во МВР врз основа на дефинираните индикатори 

од страна на НКТ 
2. Унифицираност во собирањето и обработката на податоците за децата жртви  
3. Подигнување на свеста за препознавање, идентификување и пријавување на децата 

жртви на кривични дела. 
4. Во службената белешка за разговор со дете жртва да постои можност за 

евидентирање на местото каде е обавен разговорот. 
5. Доследно почитување на процедурите за постапување со дете жртва во полиција од 

2013 година. 
6. Унапредување и функционалност на меѓусекторските тимови. 
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4. Министерство за труд и социјална политика 
 
РЕЗИМЕ  

Намалувањето на насилството врз децата, преку вложување на државата во 
законодавни, социјални и образовни активности за заштита на децата од сите форми на 
насилство и злоупотреба, како и преку зајакнување на родителските капацитети и 
подигнување на свеста на јавноста е приоритетна и значајна заложба на нашето општество. 

Имајќи ја предвид оваа приоритетна цел, неопходно е отпочнување процес за 
идентификување и собирање на податоци за деца жртви на насилство, злоупотреба и 
занемарување, заради следење на обемот на овој проблем и развивање соодветни 
превентивни програми, како на локално така и на национално ниво.  

Од тие причини за системот на социјална заштита креирана е листа од осум 
индикатори за собирање податоци кои ќе овозможат сите форми на насилство и 
дискриминација, кои влијаат на децата, да станат видливи и ќе дадат насоки за нивно 
соодветно разрешување. Оваа анализа дава само основни, индикативни наоди до кои е 
дојдено врз основа на податоците добиени преку индикаторите од сите 30 центри за 
социјална работа во РМ. Податоците даваат преглед на распространетоста на појавата 
воопшто, но и по региони и само неколку клучни социо  демографски податоци за децата и 
видовите злоупотреба, сторители и пријавители на насилството.  

Овие податоци се само почетен ориентир, основа за понатамошни подлабоки 
анализи и истражувања по повеќе дескриптивни показатели и фактори кои придонеле кон 
насилството каки анализа на дадените услуги. 
 

4.1. Индикатори за следење на состојбата со деца жртви на насилство, деца 
злоупотребени и занемарени во системот на социјална заштита 

 
Индикатор бр. 1  Деца жртви на насилство евидентирани во центрите за социјална 
работа (ЦСР) во РМ 
 

Со овој индикатор се мери вкупен број на деца жртви на насилство евидентрани во 
ЦСР во 2017 год., како и деца евидентирани во претходната 2016 год. кои добивале психо-
социјална поддршка и услуги и во тековната 2017 год. Ова е општ индикатор во кој се 
вбројуваат сите деца кои имале влез во ЦСР во 2017 година по основ на некој вид  
насилство, злоупотреба и занемарување. Извор на овој податок се 30 центри за социјална 
работа во Република Македонија. Во седум центри за социјална работа не се евидентирани 
деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување и тоа во: Демир Хисар, Крушево, 
Струга, Македонски Брод, Гостивар, Валандово и Ресен. (во прилог: табела бр.1) За 
причините на оваа состојба во посочените градови каде нема евидентирани деца жртви, 
потребно е да се направи дополнителна анализа или истражувања. Сите други евентуални 
претпоставки би можеле да не доведат кон погрешен заклучок. 

Во 2017 година, во центрите за социјална работа во Р. Македонија, психо-социјална 
услуга и помош добиле вкупно 327 деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување. 
Од нив во 2017 година евидентирани се 259 деца, а 68 деца за прв пат се евидентирени во 
2016 година, но со нив се уште се работело и во тековната 2017 година. (во прилог: табела 
бр.1)  
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Според пол, евидентирани се повеќе машки деца од женски односно психо-
социјална помош во центрите за социјална работа добиле 169 машки деца и 158 женски 
деца (во прилог: табела бр.3; графикон 24). 
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Графикон 24. Вкупен број деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување по пол во 2017 
година и деца евидентирани во претходната 2016 год. кои добивале психо-социјална помош и во 
тековната 2017год. 

Според територијалната припадност најголем број деца жртви на насилство, 
злоупотреба и занемарување со кои се работело и добиле психо-социјална поддршка, 
евидентирани се во големите градови односно во центрите за социјална работа  Скопје (111) 
и Охрид (72). Во ЦСР Куманово се работело со 28 деца, во Прилеп со 26, Битола 15 деца, а 
во сите останати центри  евидентирани се под 10 случаи (во прилог: табела бр.1). 

На регионално ниво овој ризик е најизразен во скопскиот и југозападниот плански 
регион, потоа следи пелагонискиот плански регион и североисточниот. Но нема регион без 
деца жртви на насилство. Бројката во сите региони е двоцифрена (во прилог: табела бр.2; 
графикон 25). 

 
Број на деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување по плански региони во РМ
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Графикон 25. Број на деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување по плански региони во 
РМ. 
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Во 2017 година во центрите за социјална работа во Република Македонија за прв пат 
евидентирани се вкупно 259 деца, од кои 123 деца од женски пол и 136 машки деца. 

Во 15 центри за социјална работа во РМ, 68 деца се уште добивале психо-социјална 
услуга и во 2017 година, иако за прв пат се евидентирани во претходната 2016 година. 

 Најголем број деца чиј третман продолжил во центарот се во Охрид (20) и 
Куманово (12), а во останатите центри имало под 10 случаи (во прилог: табела бр.1). 

Децата може да станат жртви на насилство на секоја возраст во зависност од 
факторите на ризик на кои се изложени. Сепак децата на најмала возраст (0-5 години)  се 
најранлива група и лесно може да станат жртви на насилство, злоупотреба и занемарување 
како од полнолетни лица, така и од децата и врсничката група. Податоците покажуваат дека 
најголем број на деца жртви се на училишна возраст од 6 до 14 години и тоа 195 деца 
односно речиси 60% од вкупниот број евидентирани. Но сепак највисока е стапката на деца 
жртви од 6 до 10 годишна возраст и изнесува 100 деца или 32,7% од сите евидентирани деца 
(во прилог: табела бр.4; графикон 26). 
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Графикон 26. Деца жртви на насилство, злоупотреба и занемарување според возрасни групи 

 
Примарниот ризик по кој биле евидентирани децата како жртви во центрите за 

социјална работа било насилството, односно одреден вид злоупотреба или занемарување.  
Според податоците децата биле пријавени како жртви на занемарување, жртви на 

физичка, емоционална и сексуална злоупотреба или друг вид насилство (кое не влегува во 
претходно назначените индикатори). Воедно видот злоупотреба може да се вкрстува со 
социјалниот ризик во кој се наоѓаат децата на пр. деца на улица, деца жртви на трговија со 
луѓе, жртви на семејно насилство, деца сведоци на насилство (индиректни жртви на 
насилство) или деца жртви на сексуална злоупотреба (во прилог: табела бр. 6, 7 и 8; 
графикон 27. 



Извештај за состојбата во однос на заштитата на децата од 
злоупотреба и занемарување согласно креираните индикатори за 2017 година 53

53 
 

Примарен ризик на децата жртви  по кој се евидентирани во центрите за социјална работа 
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Графикон 27. Примарен ризик по кој на децата се евидентирани како жртви во центрите за 

социјална работа 

 Од добиените податоци може да се констатира дека децата истовремено биле жртви 
на повеќе видови злоупотреби или занемарување. Дете кое е сексуално злоупотребено 
истовремено доживува и емоционална злоупотреба, а често и физичка, бидејќи тој чин е 
пропратен со бруталност, грубост и заплашување на децата. Сепак како примарен ризик 
односно влезен вид насилство кај децата евидентирани во центрите за социјална работа се 
јавува емоционалната злоупотреба која е констатирана особено кај децата жртви на семејно 
насилство. 

Децата се жртви на занемаување, злоупотреба и насилство најчесто од сопствените 
родители. Родителството само по себе не значи знаење, грижа и осетливост за потребите на 
децата,  развојните фази и последиците од злоупотребата која ја направиле. Напротив, 212 
родители се евидентирани како сторители и вршеле насилство врз своите деца (еден од нив 
или заедно), особено кај семејното насилство каде децата се директни или индиректни 
жртви односно сведоци на насилство.(табела бр.12). Тоа е потенцирано и во поединечните 
индикатори како наод кој не води кон генерален заклучок дека родителите и семејството не 
секогаш се најсигурното и најбезбедно место за децата, туку дека често се извор на страв, 
ризик и кризи.  

 
Индикатор бр.2  Деца жртви на занемарување евидентирани во ЦСР 
 

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви на занемарување евидентирани во 
ЦСР во 2017 година (како новоевидентирани или за прв пат евидентирани во претходната 
година, но со нив се работи и во тековната). Во табела бр. 5 прикажано е дека кај 70 деца 
занемаувањето е примарен ризик по кој истите се влезени во ЦСР. Во индикаторот 1 кој е 
општ индикатор податокот за број на занемарени деца е идентичен со податокот во 
индиктаор 2, што е прикажан во табела бр.6. Најголем број занемарени деца се 
евидентирани во социјалниот ризик деца на улица. Но, тие се евидентирани и како деца 
жртви на физичка и емоционална злоупотреба, што се забележува во наредните индикатори.  

Најголем број пријави/известувања за занемарени деца центрите за социјална работа 
ги добиват од страна на МВР и како реакција на стручните тимови од центрите за социјална 
работа кои децата ги идентификуваат на терен. Како сторители на занемарување 
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детектирани се родителите на децата, односно нивните мајки и татковци, спрема кои се 
покренати постапки за вршење надзор над родителско право или предлози за одземање на 
децата, што е видливо во индикатор 7. Имајќи предвид дека најголем број занемарени деца 
се децата на улица кои потекуваат од крајно сиромашни семејства со недостаток на ресурси, 
останува нејасна границата помеѓу сиромаштијата и „намерно“ занемарување на децата од 
страна на родителите, што се наметнува како критично прашање.    
 

Индикатор бр.3  Деца жртви на физичка злоупотреба  евидентирани   во ЦСР 
 

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви кои претрпеле некој вид на физичка 
злоупотреба и кои се евидентирани во ЦСР во 2017 година (како новоевидентирани или за 
прв пат евидентирани во претходната година, но со нив се работи и во тековната). 

Како примарен ризик за кој се пријавени децата во ЦСР за физичка злоупотреба во 
првиот, општ индикатор констатиран е кај 71 дете. Во индикатор бр. 3, ЦСР евидентирале 
72 деца кај кој е забележан овој вид на злоупотреба (кај едно дете физичката злоупотреба е 
констатирана како секундарен ризик, односно дополнително утврден вид на злоупотреба 
независно од примарниот со кој детето влегло во ЦСР) (во прилог: табела бр.7). 

Најголем број деца жртви на физичка злоупотреба се евидентирани во социјалниот 
ризик семејно насилство. И во овој вид злоупотреба доминантни сторители се родителите, а 
пријавител е МВР кој го известува ЦСР за злоупотребата.  

Речиси 22% од вкупно пријавените деца биле изложени на насилство внатре во 
семејството, од лица кои требале да се грижат за нив. Телесното казнување на децата се 
уште е присутно во нашите семејства како метода и легитимен начин на дисциплинирање.  

Децата растат и се развиваат во култура во која физичкото казнување е широко 
распространето и со тек на време стануваат толерантни во однос на истото.  

 
Индикатор бр.4  Деца жртви на емоционална злоупотреба евидентирани во ЦСР 
 

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви на емоционална злоупотреба 
евидентирани во ЦСР во 2017 година (како новоевидентирани или за прв пат евидентирани 
во претходната година, но со нив се работи и во тековната). Како примарен ризик за кој се 
пријавени децата во ЦСР за емоционална злоупотреба во првиот, општ индикатор 
констатирано е кај 143 деца. Во индикатор бр. 4, ЦСР евидентирале дека кај 173 деца е 
забележан овој вид на злоупотреба (кај 30 деца емоционалната злоупотреба е констатирана 
како секундарен ризик, односно дополнително утврден вид на злоупотреба независно од 
примарниот со кој децата влегле во ЦСР) (во прилог: табела бр.8). 

Децата жртви на емоционална злоупотреба се евидентирани како директни или 
индиректни жртви на семејно насилство. И во тие случаи семејството се покажало како 
небезбедно место за живеење на децата. Децата страдаат емоционално без разлика на каков 
друг вид насилство и злоупотреба се изложени и се јавува како пропратна и индиректна 
болка на секој вид насилство. Но децата може да бидат емоционално злоупотребени и на 
активен начин преку погрдни и вулгарни зборови, закани, отфрлување, игнорирање или 
повреда на нивните емоционални потреби. Од вкупниот број пријавени деца во ЦСР, 53% 
од нив биле емоционално злоупотребени. 

 
Индикатор бр.5  Деца жртви на сексуална злоупотреба пријавени во ЦСР 
 

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви на сексуална злоупотреба 
евидентирани во ЦСР (како новоевидентирани или за прв пат евидентирани во претходната 
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година, но со нив се работи и во тековната). Како примарен ризик за кој се пријавени децата 
во ЦСР за сексуална злоупотреба во првиот, општ индикатор констатирани се  26 деца. Во 
индикатор бр. 5 кој се однесува на овој вид злоупотреба евидентиран е истиот број деца.  

Тоа се должи на јасната кривично-правна постапка која се води за овој вид 
злоупотреба, со вклучување на повеќе сектори во системот за правда за децата. 

Центрите за социјална работа давале помош и поддршка на 26 деца жртви на 
сексуална злоупотреба. Од нив 19 се девојчиња, а 7 момчиња. Од евидентираните случаи, 
најголем број деца - жртви на сексуална злоупотреба се децата под 14 годишна возраст,  
вкупно 18 деца. Од нив седум деца се на возраст под десет години, а останатите се над 11 
годишна возраст. Дел од овие деца воедно се евидентирани и како деца жртви на 
емоционална злоупотреба. Најголем број пријави/известувања се поднесени од страна на 
МВР, од ЈО и само една од родител.  Како сторители најчесто се јавуваат личности познати 
на децата, но кои не живееле во нивниот дом, односно најголем број се соседи, потоа 
блиски сродници и вонбрачни партнери на родителот. Како сторители се јавуваат и 
непознати лица и родители на децата. Во три случаи децата биле сексуално злоупотребени 
од други деца кои поради возраста се третираат согласно Законот за правда за децата (во 
прилог: табела 9, 10, 11; графикон 28). 
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Графикон 28. Број на деца жртви на сексуална злоупотреба по возрасни групи 

 
Индикатор бр.6. Деца жртви на друг вид насилство евидентирани во ЦСР 
 

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви на друг вид насилство (кое не е 
евидентирано во претходните индикатори) пријавено во ЦСР. Само во 5 центри за 
социјална работа (Битола, Прилеп, Скопје, Велес и Куманово) евидентирано е дека 17 деца 
биле жртви на друг вид насилство. Во Прилеп врсничкото насилство е сторено врз девет 
деца и насилство од полнолетно лице врз едно дете. Во Битола евидентиран е случај на 
прикажување на порнографски материјал на едно девојче под 14 годишна возраст од страна 
на семеен пријател и овој случај спаѓа во делот на загрозување на половата слобода и 
морал. Во Велес едно машко дете под десет години било жртва на физичко насилство во 
училиште од страна на наставник и во Куманово едно машко дете е жртва на врсничко 
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насилство. Во Скопје има евидентирано три случаи на деца жртви на трговија со луѓе. Сите 
случаи се пријавени од страна на МВР (табела бр.13). 

 
Индикатор бр.7 Надзор над вршење на родителско право спроведено од страна на ЦСР 
 

Со овој индикатор се мери бројот на постапки за постојан надзор над вршењето на 
родителското право спроведени од страна на ЦСР. 

Примената на мерката постојан надзор над вршењето на родителското право (кое 
согласно законот го спроведува центарот за социјална работа како механизам на контрола 
на родителите кои ги занемариле своите родителски должности и ги повредиле своите деца) 
е важна превентивна мерка и дава можност родителите да ги зајакнат своите родителски 
капацитети. Во 2017 година оваа мерка ја примениле 11 центри за социјална работа и тоа во 
Битола, Кавадарци, Кичево, Кочани, Неготино, Скопје, Штип, Радовиш, Струмица, Виница 
и Велес. Мерката е применета спрема 57 родителии и тоа спрема 30 мајки и 27 татковци. 

 Најголем број надзори над вршење на родителско право се спроведени во центарот 
во Скопје и во Радовиш. Надзор над вршење на родителското право го спроведува центарот 
за социјална работа по спроведена проценка на стручниот тим за потреба од користење на 
овој механизам.  

Поведени се вкупно 11 постапки од страна на центрите за социјална работа за 
одземање на родителското право, поради злоупотреба или грубо занемарување на вршењето 
на родителските права. Најголем број постапки иницирал центарот во Скопје, потоа во  
Дебар, Гевгелија, Виница и Радовиш. Но добиени се само четири решенија од страна на 
Судот за одземено родителско право и прифаќање на предлогот на центарот. Ниту едно во 
Скопје (табела бр. 14). 

 
Индикатор бр.8 Состанок на меѓусекторскиот тим (МСТ) во случај на дете жртва на 
насилство 

 

Со овој индикатор се мери бројот на деца жртви на насилство за чиј случај е 
формиран и работи меѓусекторски тим (МСТ). Во пет центри за социјална работа формиран 
е меѓусекторски тим за постапување со деца жртви на насилство и тоа во Берово, Гевгелија, 
Кратово, Неготино и Охрид, за осум деца жртви на семејно насилство (директни или 
индиректни/сведоци) кои воедно претрпеле и емоционална злоупотреба (табела бр. 15; 
графикон 29). 
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Графикон 29. Состанок на меѓусекторскиот тим за деца жртви 
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ЗАКЛУЧОЦИ: 

1. Стручните работници од центрите за социјална работа кои учествуваа во креирање на 
индикаторите, покажаа подготвеност за собирање податоци кои се однесуваат на децата 
жртви на насилство. На дел од центрите за социјална работа им беше потребна 
дополнителна помош и насоки за идентификување на децата жртви на насилство, особено 
во центри каде обучените стручни работници се преместени на други работни места. 
2. Имајќи предвид дека центрите за социјална работа за прв пат собираат ваков вид  
податоци, можни се одредени отстапувања во прикажување на податоците за деца жртви 
на насилство или евентуални несогласувања со веќе прикажани податоци во други 
извештаи. 
3. Најголем број деца жртви на насилство евидентирани се во градовите со најголема 
концентрација на население односно во Скопје, Охрид, Прилеп, Куманово и Битола. 
4. Жртви на насилство се децата од двата пола, но според податоците со мала разлика 
повеќе се децата од машки пол. 
5. Ниту едно дете не е жртва само на еден вид злоупотреба. Децата истовремено се жртви 
на повеќе видови злоупотреба и занемарување;  
6. Во ЦСР Прилеп е евидентирано врсничкото насилство, во другите центри училиштата 
не пријавиле ваков вид на насилство. 
7. Од податоците од центрите за социјална работа, во евидентираните случаи, во најголем 
број родителите се јавуваат како сторители на насилство.  
8. Центрите за социјална работа недоволно го користат механизмот надзор над вршење на 
родителско право. 

 

ПРЕПОРАКИ: 

1. Развивање и унапредување на работата на меѓусекторскиот тим за постапување со деца 
жртви на насилство, занемарување и злоупотреба, преку официјализирање на Протоколот за 
постапување на меѓусекторски тим во случај на деца жртви на насилство, злоупотреба и 
занемарување. 
2. Подигнување на родителските капацитети во насока на одговорно извршување на 
родителските обврски преку спроведување на Програмата за позитивно родителство и 
развивање на други услуги и ресурси за родителите надвор од центрите за социјална работа. 
3. Развивање на услуги во делот на психосоцијална заштита на деца жртви на занемарување 
и злоупотреба кои ќе се користат како ресурс надвор од центрите за социјална работа. 
4. Зајакнување на капацитетите на центрите за социјална работа за спроведување на 
механизмот надзор над вршење на родителско право. 
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5. Јавни обвинителства 
 
 
РЕЗИМЕ 

 
 Индикаторите за децата жртви евидентирани во ОЈО во Република Македонија 
имаат за цел да ги идентификуваат податоците во однос на вкупниот број на деца жртви на 
насилни кривични дела и деца жртви на различни облици на злоупотреба, запуштање или 
малтретирање, податоци во однос на подносителот на пријавата со цел да се идентификува 
кои органи најчесто го препознаваат ризикот во однос на детето жртва, податоци за 
сторителот на кривичното дело, примена на одредбите за аудио-визуелно снимање на 
исказот на детето заради спречување на негова секундарна виктимизација, како и добивање 
податоци во однос на примената на одредбите на ЗПД во однос на постапката за примена на 
мерки на одвраќање, примена на можноста за проширен опортунитет од страна на јавниот 
обвинител, како и потпишани спогодби за медијација како начин за алтернативно решавање 
на споровите. 
 Водејќи сметка за опасноста едно дете жртва повеќепати да биде вклучено во 
пресметките за состојбата со децата жртви, индикаторите во однос на основните јавни 
обвинителства се креирани така што опфаќаат податоци за јавнообвинителски одлуки во 
случаи коишто не одат потоа во судот, туку завршува постапувањето со конкретната 
јавнообвинителска одлука.  

Од извештајот и приложените табели кон него се добива претстава за бројот на деца 
жртви во случаи во коишто постапувале основните јавни обвинителства, и може да се 
изведе заклучок во однос на корелацијата со пријавителот, но и со сторителот на 
кривичното дело. 

 Особено загрижува сознанието дека голем дел од одредбите од ЗПД остануваат 
неприменливи во практиката, што бара и дополнителни анализи за етиологијата на вакавата 
состојба. Неспорен е фактот дека мора да се продолжи со промовирање на предностите што 
ги имаат различните процесни решенија во ЗПД со коишто се овозможува прилагодување 
односно индивидуализација на постапувањето според својствата на сторителот односно 
жртвата.  
 Првиот впечаток при увид во добиените податоци укажува на невоедначена 
евиденција, несовпаѓање на презентираните податоци за иста категорија, а според различни 
карактеристики. Разликите се должат на повеќе фактори: разлика во водење на уписниците 
во однос на детето жртва во зависност од фактот дали сторителот бил полнолетен или 
станувало збор за дете во судир со законот, но разлики постојат и во однос на фактот дали 
се презентира вкупен број предмети каде што се јавува дете жртва или податоците се 
презентирани според бројот на децата жртви, без оглед дали се тие жртви во еден ист 
кривично правен настан или не. 
  
Индикатор бр. 1  Дете жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање 
или малтретирање 

Дете жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање ил 
Со овој индикатор се мери вкупниот број деца жртви на кривични дела со 

насилство, злоупотреба, запуштање или малтретирање евидентирани во ОЈО во тек на 2017 
година. Податоците согласно овој индикатор ќе ја прикажат состојбата со децата жртви 
според кривичното дело кое во себе вклучува насилство, злоупотреба, запуштање или 
малтретирање, ќе се овозможи компарирање на состојбата со деца жртви на годишно ниво 
како основа за развивање и планирање превентивни програми и развивање служби и други 
ресурси во системот на правдата за децата со кои ќе се овозможи пружање помош, но и 
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третман на децата жртви со цел намалување или амортизирање на последиците што биле 
предизвикани со стореното кривично дело.  

Податоците во однос на овој индикатор се прибавени од сите 22 основни јавни 
обвинителства на територија на Република Македонија и Јавното обвинителство за гонење 
на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата и од нив може да 
се добие сознание за следниве аспекти поврзани со децата жртви: 
 Вкупниот број на деца жртви (види: Прилог – Табела бр. 1); 
 Дистрибуцијата на деца жртви според ОЈО (види: Прилог – Табела бр. 1); 
 Полот на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 1); 
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 1); и 
 Видот на кривичното дело сторено спрема детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 

2). 
Деца жртви не се евидентирани во шест основни јавни обвинителства и тоа: Дебар, 

Делчево, Кичево, Радовиш, Ресен и Св. Николе. Поради ваквата состојба, процентуалните 
податоци ќе се презентираат опфаќајќи ги 16 –те ЈО каде што биле евидентирани деца 
жртви. 

Во текот на анализираната 2017 година на територија на ЈО биле регистрирани 
вкупно 411 деца жртви на кривични дела, кои вклучуваат насилство спрема децата (види: 
Прилог – Табела 1). 

 
 

 
Графикон 30.  Процентуално учество на секое ОЈО  

во вкупниот број случаи на деца жртви регистрирани во ОЈО 
 

Дистрибуцијата на деца жртви според ОЈО покажува дека близу три четвртини од 
сите случаи или 73% од децата жртви биле регистрирани во четири јавни обвинителства: 
Скопје, Велес, Битола и Струмица. На Графикон 31 е претставено процентуалното учество 
на секое од наведените обвинителства со случаи на деца жртви во однос на вкупниот број 
на деца жртви. 
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Графикон 31. Процентуално учество на четири ОЈО  

во вкупниот број случаи на деца жртви регистрирани во ОЈО 
 
Високи 92% од сите случаи на дете жртва се регистрирани во осум обвинителства: 

Скопје, Велес, Битола, Струмица, Кочани, Кр.Паланка, Куманово и Тетово. 
 
 

 
Графикон 32. Процентуално учество на осум ОЈО  

во вкупниот број случаи на деца жртви регистрирани во ОЈО 
 
Ако вкупниот број на деца жртви се анализира според полот на детето жртва се 

забележува речиси идентично учество на обата пола. 
 

Деца жртви  
регистрирани во ОЈО според пол 

женски Машки Вкупно: 

192 219 411 
Табела 4.  Деца жртви регистрирани во ОЈО според полот 

 
 Подолу на Графиконот 33 е претставено процентуалното учество на децата жртви 
според полот во вкупниот број на деца жртви. Воочливо е дека децата жртви од машки пол 
учествуваат со незначително повисок процент во вкупниот број на деца жртви во однос на 
децата жртви од женски пол. 



Извештај за состојбата во однос на заштитата на децата од 
злоупотреба и занемарување согласно креираните индикатори за 2017 година 61

61 
 

 
Графикон 33.  Деца жртви регистрирани во ОЈО според полот 

 
Од доставените податоци од ОЈО може да се изведе заклучок и за возраста на децата 

жртви и учеството на секоја одделна возрасна група во вкупниот број деца жртви на 
кривични дела на насилство, злоупотреба, запуштање и малтретирање. 
 

 
Возраст на детето жртва 

 
вкупно 

  
 % 

0-5 г. 53 13% 

6-10г. 80 19% 

11-14г. 114 28% 

15-16г. 93 23% 

17-18г. 71 17% 

Вкупно: 411 100% 

Табела 5.  Деца жртви регистрирани во ОЈО според возраста 
 
Од претставените податоци произлегува дека близу 1/3 од сите деца жртви спаѓаат 

во возрасната група од 11 до 14 години, а половина од сите деца жртви (51%) се на возраст 
од 11 до 16 години. 

Податоците во однос на видот на кривичното дело што било сторено спрема детето 
жртва се претставени во Прилог: Табела 2 од овој Извештај. 
 Веднаш се забележува дека вкупниот број на регистрирани деца жртви во однос на 
кривичните дела не соодветствува со вкупниот број деца жртви според полот и возраста.  

Причината за ваквата невоедначеност лежи во начинот на регистрирање на 
податоците, поточно, дали се претставува вкупниот број деца жртви или вкупниот број 
предмети, како и дали сторителот на кривичното дело е дете во судир со законот или 
возрасен сторител. 
 На Графиконот 34 е претставено процентуалното учество на одделните глави на 
кривични дела од КЗ во однос на вкупниот број од 386 регистрирани случаи на деца жртви.  
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Графикон 34. Процентуалното учество на одделните глави на кривични дела од КЗ  

во однос на вкупниот број регистрирани случаи на деца жртви 
 

 Во повеќе од половината регистрирани случаи, децата биле жртви на некое 
кривично дело од главата на Кривични дела против бракот, семејството и младината.  

Другите кривични дела учествуваат со 18%, Кривичните дела против половата 
слобода и половиот морал со 11%, еднакво учество од по 8% бележат кривичните дела 
Насилство и делата од главата Кривични дела против животот и телото. Во најмала мера 
децата биле жртви на Кривичните дела на семејното насилство (4%). 
 
Индикатор бр.2  Сторител на кривично дело во кое жртва е дете 

Дете жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање или 
 Индикаторот бр. 2 се однесува на податоци во однос на сторителот на кривично 
дело во кое жртвата е дете. Притоа, ирелевантна е возраста на сторителот на кривичното 
дело. За потребите на овој индикатор сторителот на кривичното дело е дефиниран како 
секое лице (без оглед на неговата возраст) кое ќе изврши физичко, психичко насилство, 
сексуална злоупотреба или запуштање на дете жртва.  
 Индикаторот има за цел да го претстави вкупниот број сторители на кривични дела 
спрема деца жртви идентификувани од страна на ОЈО во период од 12 месеци во 2017 
година. Добиените податоци претставуваат корисен индикатор за споредба на бројот на 
сторители на кривични дела спрема деца жртви со вкупниот број сторители на кривични 
дела и можна споредба со податоците од другите држави. 
 Податоците во однос на сторителите на кривични дела се претставени во Прилогот 
кон овој Извештај во Табелите 3, 4 и 5. 
 Анализата нуди податоци за сторителите на кривичните дела и тоа во однос на 
следниве околности: 
 Процентуалното учество на одделните ОЈО според бројот на сторители (види: 

Прилог – Табела бр. 3);  
 Видот на стореното кривично дело (види: Прилог – Табела бр. 3); 
 Пол на сторителот (види: Прилог – Табела бр. 3); 
 Податоци за полнолетните сторители според својството што ги поврзува со детето-

жртва (види: Прилог – Табела бр. 4); и  
 Податоци за деца во ризик односно деца во судир со законот како сторители на 

кривични дела според својството што ги поврзува со детето-жртва (види: Прилог – 
Табела бр. 5). 
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Графикон 35. Процентуалното учество на одделните ОЈО 

 според бројот на сторители  
 
 Според податоците претставени на Графиконот 35, најголемо учество во вкупниот 
број предмети каде што кривичното дело било сторено спрема дете жртва имаат ОЈО 
Скопје, Белес, Битола и Струмица или вкупно 78% од сите регистрирани случаи. 

Особено е корисен податокот какви кривични дела биле сторени спрема дете жртва 
во текот на анализираниот период и кои облици бележат највисоко учество во вкупниот 
број на случаи. 
 

Вид на кривично дело: вкупно: % 
Кривични дела против  
бракот, семејството и младината 

199 62% 

Кривични дела против  
половата слобода и половиот морал 

36 11% 

Кривични дела против животот и телото 35 11% 

Насилство 24 7% 
Други кривични дела 23 7% 

Кривични дела на семејно насилство 6 2% 
Вкупно: 323 100% 

Табела 6.  Деца жртви регистрирани во ОЈО според возраста 
 

 Табелата 6 покажува дека најголемо учество имаат Кривичните дела против бракот, 
семејството и младината (со високи 62%), додека останатите глави на кривични дела имаат 
многу помало учество во вкупната бројка. 
 Доколку се расчленат податоците во однос на сторителот според полот, види Табела 
7, без оглед на видот на кривичното дело што било сторено, се добива сознание дека 
значително поголем број од сторителите на кривични дела спрема децата жртви се од 
машки пол. 
 

 
Сторител на кривично дело спрема дете жртва 

 
Женски Машки Вкупно: 

88 235 323 
Табела 7. Сторители на кривични дела спрема деца жртви според полот 
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 Со цел да се добие претстава за процентуалното учество на сторителите според 
полот во вкупниот број сторители на кривични дела спрема деца жртви, податоците од 
Табелата 7 се претставени на Графиконот 36. 
 

 
Графикон 36: Процентуалното учество на сторителите на кривични дела  

спрема деца жртви според полот 
 
На Табелата 4 во Прилогот кон овој Извештај содржани се податоците во однос на 

полнолетните сторители на кривично дело во кое жртвата била дете и тоа расчленети 
според својството на сторителот во однос на детето жртва.  
 Од достапните податоци може да се констатира дека имало регистрирано вкупно 
259 возрасни (полнолетни) сторители на кривични дела спрема деца жртви. Застапеноста на 
одделните ОЈО во однос на полнолетните сторители е претставена на Графиконот 8. На 
него не се претставени податоците за оние ОЈО каде што процентот на учество е под 1%, а 
такви се ОЈО Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Кичево, Кочани, Радовиш, Ресен, Св. 
Николе и Струга.  
 

 
Графикон 37.  Процентуалното учество на ОЈО  
според вкупниот број на полнолетни сторители  

 
Својството на сторителот во однос на детето жртва опфаќа податоци за семејните 

односи, роднински врски, соседство, лице со кое детето се запознало на училиште или 
додека спортува и друго својство на сторителот. 

 
  

Својство Вкупно: % 

Татко 112 43% 
Мајка 74 29% 
Брат 1 0% 
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Сестра 0 0% 
Роднина 1 0% 

Семеен пријател 3 1% 
Сосед 9 3% 

Учител/ 
Воспитач 

4 2% 

Тренер 1 0% 
Друго 54 21% 

Вкупно: 259 100% 

Табела 8.  Својство на полнолетниот сторители  
на кривични дела спрема деца жртви  

 
Според својството на сторителот, претставено во Табелата 8 во овој текст, 

загрижува податокот дека најголем процент (43%) отпаѓа на таткото, потоа следи мајката во 
близу 1/3 од случаите и друго лице со кое детето било во определена релација односно 
постоело познанство и тоа:  
 во 8 случаи детето и сторителот не биле во никакво сродство; 
 во 2 случаи сторител на насилството бил вонбрачниот друга на родителот; 
 во 1 случај сторителот бил братучед на таткото на детето жртва; 
 во 1 случај насилникот бил очувот и 
 во 1 случај сторителот на делото било лице познаник на детето жртва. 

 
     Во Табелата 5 во Прилог на овој Извештај, наведени се податоците за детето во ризик 

односно детето во судир со законот коешто е регистрирано како сторител на кривично дела 
спрема друго дете. Со оглед на фактот што детското престапништво е во надлежност на 
судовите со проширена одговорност и на ОЈО што постапуваат пред овие судови, во однос 
на оваа околност сврзана за Индикаторот бр. 2 ќе бидат презентирани податоци само за ОЈО 
што постапуваат на територија на суд со проширена надлежност каде што биле 
регистрирани вакви случаи. Тоа е случај само со седум ОЈО и тоа ОЈО во: Велес, Куманово, 
Охрид, Прилеп, Струга, Струмица и Штип. Во текот на 2017 година биле регистрирани 
вкупно 54 вакви случаи. 

 
ОЈО Вкупно: % 

Велес 23 43% 
Куманово 8 15% 

Охрид 10 19% 
Прилеп 5 9% 
Струга 2 4% 

Струмица 5 9% 
Штип 1 2% 

Вкупно: 54 100% 

Табела 9. Дете сторител регистриран како сторител во одделни ОЈО 
 
 Во однос на својството на детето сторител и детето жртва, податоците говорат во 

прилог на фактот дека најголем е процентот на случаи каде што не постоело познанство 
ниту роднинска врска помеѓу детето сторител и детето жртва. Податоците во однос на оваа 
околност се претставени на Графиконот 38. 
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 Графикон 38. Својството на детето сторител на кривично дело  

спрема дете жртва 
 
 

Индикатор бр.3  Подносител на кривична пријава за сторено насилство, злоупотреба, 
запуштање и малтретирање на дете 

Дете жртва кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање или 
 Индикаторот бр.3 се однесува на податоци во однос на подносителот на кривична 
пријава за сторено насилство, злоупотреба, запуштање и малтретирање на дете. Под 
подносител се подразбира секој што  ќе поднесе кривична пријава за сторено кривично дело 
со облиците наведени во индикаторот. Индикаторот овозможува добивање сознанија за 
вкупниот број подносители на кривични пријави каде што имало дете жртва во текот на 
2017 година и за видот на органот или поединецот што ја поднел пријавата. Основна цел на 
добиените податоци е да се добие претстава за застапеноста на различни институции како 
пријавители на насилство спрема деца, кој орган/поединец највеќе идентификувал деца 
жртви и поднел кривични пријави по тој основ.  
 Податоците во однос на овој индикатор се претставени во две табели во прилог на 
овој Извештај (Табела 6) и од прибавените податоци може да се изведат заклучоци во однос 
на следниве околности: 
 Вкупен број на поднесени пријави, 
 Видот на кривичното дело за коешто била поднесена пријавата и  
 Структура на органите што поднеле пријава. 

Во текот на 2017 година биле поднесени вкупно 333 кривични пријави. Близу 2/3 од 
пријавите (или 61%) се однесувале на кривични дела против бракот, семејството и 
младината од КЗ, а пријавите во однос на останатите кривични дела изнесувале нешто 
повеќе од 1/3 или (39%). 

 

 
Графикон 39. Процентуално учество на различните видови кривични дела во однос на поднесените 

кривични пријави  
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Интересна за анализа е и структурата на органите коишто се јавиле во улога на 
подносители на кривичната пријава за предметните кривични дела. Кривични пријави нема 
поднесено од страна на училиште ниту на установа во која се наоѓа детето. Од здравствена 
установа била поднесена само една пријава. Ваквата состојба не изненадува, туку напротив 
е аргумент повеќе во прилог на впечатокот дека училиштата, установите за деца и 
здравствените институции се инертни кога станува збор за пријавување на случаи на 
сторено кривично дело каде што детето било жртва.  
 

 
 Графикон 40.  Структура на подносители на кривични пријави  

 
 Од податоците произлегува дека повеќе од половина од поднесените кривични 
пријави стигале од МВР, што е во контекст на вообичаената практика МВР да поднесува 
кривични пријави и до него да се пријавува сторување на кривично дело. Висок е процентот 
на кривични пријави што ги поднел родителот на детето жртва, а во контекст на негова 
заштита и преземање мерки за расчистување на случајот и одговорност за сторителот.  

Висок е процентот (39%) на случаи каде што во разговор со детето се добива 
сознание за сторено некое од предметните кривични дела. 
 Со оглед на непрецизноста на дадените одговори од ОЈО не може да се добие 
претстава кој друг субјект во категоријата „Друго“ се јавил во улога на поднесувач на 
пријавата.  

 
Индикатор бр.4  Аудио-визуелен запис од исказот на детето жртва 

Дете жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање илвично  
 Овој индикатор има за цел да понуди податоци во однос на имплементација на ЗПД 
во делот што се однесува на снимање на исказот на детето по пат на средства за аудио-
визуелно снимање. Одлуката на судот да се снима исказот на детето претставува една од 
посебните мерки на процесна заштита што судот може да ја определи кога исказот го даваат 
деца жртви или деца сведоци. Согласно ЗПД, видео и аудио записот се користи  како доказ 
во постапката со цел да се одбегне повторно испитување на засегнатото дете и негово 
изложување на секундарна виктимизација.  
 Податоците ќе овозможат добивање претстава за вкупниот број на деца жртви или 
сведоци чијшто исказ бил снимен по пат на аудио-визуелни средства во текот на 2017 
година.  
 Согласно податоците наведени во табелите во однос на овој индикатор, анализата 
може да опфати неколку аспекти и тоа: 
 Вкупен број на деца жртви или деца сведоци чијшто исказ бил снимен со аудио-

визуелни средства (види: Прилог – Табела бр. 7); 
 ОЈО каде што се применила оваа процесна мерка (види: Прилог – Табела бр. 7); 
 Пол на детето чијшто исказ бил снимен (види: Прилог – Табела бр. 7); 
 Возраст на детето чијшто исказ бил снимен (види: Прилог – Табела бр. 7); 
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 Видот на кривичното дело кога била применето снимањето (види: Прилог – Табела 
бр. 8). 
Процесната мерка на заштита на детето жртва или детето сведок којашто се состои 

во аудио-визуелно снимање на исказот на детето се применила само во 8 случаи во текот на 
2017 година и тоа во четири ОЈО: Берово, Велес, Прилеп и Штип. 

Исказот бил аудио-визуелно снимен кај 2 деца од машки пол и 6 деца од женски 
пол.  

Во однос на возраста, децата од машки пол биле на возраст од  6 до 10 години.  
Пет од децата од женски пол биле на возраст од 11 до 14 години, а само едно женско 

дете било на возраст од 15 до 16 години.  
 Што се однесува пак до видот на кривичното дело сторено кон детето жртва или 
сведок на кого му се пружила процесна заштита, освен еден случај на Кривично дело 
против бракот, семејстсвото и младината, сите други случаи се однесуваат на сторени 
Кривични дела против половата слобода и половиот морал.  
 

 
Индикатор бр.5  Примена на целесообразност спрема дете над 14 години за кривични  
дела во кои дете е жртва 

 
Овој индикатор произлегува од јавнообвинителската одлука во рамките на 

Постапката за примена на мерки на одвраќање (чл. 75 до 78 од ЗПД). Т 
Начелото на целесообразност му овозможува на јавниот обвинител да не поведе 

постапка пред судот иако постојат докази дека детето над 14 години го сторило дејствието 
што со закон е предвидено како кривично дело, а со оглед на природата на дејствието што 
со закон е предвидено како кривично дело и на околностите под кои е сторено, на 
поранешниот живот на детето и на неговите лични својства, како и кога извршувањето на 
казната или на воспитната мерка е во тек, во случај кога дете е жртва. 

Овој индикатор овозможува добивање податоци за вкупниот број на случаи во кои е 
применето начелото на целесообразност за кривично дело во кое дете е жртва во период од 
12 месеци во текот на 2017 година.  

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа: 
 Вкупен број на случаи каде што било применето начелото на целесообразност ње 

(види: Прилог – Табела бр. 9); 
 Дистрибуција на случаи на примена на начелото на целесообразност според ОЈО 

(види: Прилог – Табела бр. 9); 
 Вид на сторено кривично дело кога обвинителот применил целесообразност (види: 

Прилог – Табела бр. 9); 
 Полот на детето во ризик  (види: Прилог – Табела бр. 10);  
 Возраста на детето ризик (види: Прилог – Табела бр. 10); 
 Полот на детето жртва  (види: Прилог – Табела бр. 11); и  
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 11). 

Ли Според достапните податоци очигледно е дека во практиката оваа можност не наоѓа 
примена. Регистриран е само еден случај во ОЈО Штип кога начелото на целесообразност 
било применето во случај на сторено Кривично дело против половата слобода и половиот 
морал спрема дете во ризик од машки пол на возраст од 14 до 16 години.  
 Детето жртва во наведениот случај во ОЈО Штип била од женски пол, на возраст од 
11 до 14 години. 
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жртва на кривично  
Индикатор бр.6 Условно одлагање на поведувањето постапка спрема дете над 14 
години за кривични дела во кои дете е жртва 

Дете жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање или 
Овој индикатор произлегува од јавнообвинителската одлука во рамките на 

Постапката за примена на мерки на одвраќање (чл. 75 до 78 од ЗПД). Т 
Јавниот обвинител може да одлучи условно да го одложи поведувањето на 

постапката пред судот за време од шест месеци под услов во тој рок детето над 14 години да 
не стори друго дејствие што со закон е предвидено како кривично дело и да ја надомести 
штетата или на друг начин да ги поправи штетните последици предизвикани со сторување 
на делото во кое дете е жртва. 

Овој индикатор овозможува добивање податоци за вкупниот број на случаи во кои 
јавниот обвинител одлучил условно да го одложи поведувањето на постапката за кривично 
дело во кое дете е жртва во период од 12 месеци во текот на 2017 година.  
             Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа: 
 Вкупен број на случаи каде што било условно одложено гонењето (види: Прилог – 

Табела бр. 12); 
 Дистрибуција на случаи каде што било условно одложено гонењето според ОЈО 

(види: Прилог – Табела бр. 12); 
 Вид на сторено кривично дело каде што било условно одложено гонењето (види: 

Прилог – Табела бр. 12); 
 Полот на детето во ризик  (види: Прилог – Табела бр. 13); 
 Возраста на детето во ризик (види: Прилог – Табела бр. 13); 
 Полот на детето жртва  (види: Прилог – Табела бр. 14); и  
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 14). 

Оваа законска можност не била воопшто искористена во текот на анализираниот 
период. 

 
Индикатор бр.7  Неповедување постапка поради постигната спогодба во ЦСР спрема 
дете над 14 години за кривични  дела во кои дете е жртва 

Дете жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запушта 
Овој индикатор произлегува од јавнообвинителската одлука во рамките на 

Постапката за примена на мерки на одвраќање (чл. 75 до 78 од ЗПД). Т 
Јавниот обвинител може да одлучи да не поведе постапка спрема дете на возраст 

над 14 години доколку врз основа на извештајот од ЦСР утврди дека е постигната спогодба 
меѓу детето и неговото семејство и детето жртва и неговото семејство за враќање на 
имотната корист, надоместувањето на штетата или поправањето на штетните последици на 
делото.  

Овој индикатор овозможува добивање податоци за вкупниот број на случаи кога 
јавниот обвинител одлучил да не поведе постапка поради постигната спогодба во ЦСР кога 
дете е жртва во период од 12 месеци во текот на 2017 година.  

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа: 
 Вкупен број на случаи кога јавниот обвинител одлучил да не поведе постапка 

поради постигната спогодба во ЦСР (види: Прилог – Табела бр. 15); 
 Дистрибуција на случаи кога јавниот обвинител одлучил да не поведе постапка 

поради постигната спогодба во ЦСР според ОЈО (види: Прилог – Табела бр. 15); 
 Вид на сторено кривично дело кога јавниот обвинител одлучил да не поведе 

постапка поради постигната спогодба во ЦСР (види: Прилог – Табела бр. 15); 
 Полот на детето (види: Прилог – Табела бр. 16); 
 Возраста на детето (види: Прилог – Табела бр. 16); 
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 Полот на детето жртва  (види: Прилог – Табела бр. 17); и  
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 17). 

 Според достапните податоци очигледно е дека во практиката оваа можност не наоѓа 
примена. Регистриран е само еден случај во ОЈО Велес кога јавниот обвинител одлучил да 
не поведе постапка поради постигната спогодба во ЦСР во случај на сторено Кривично дело 
на семејно насилство спрема дете во ризик од машки пол на возраст од 16 до 18 години.  
 Детето жртва во наведениот случај во ОЈО Велес била од женски пол, на возраст од 
15 до 16 години. 
 
Индикатор бр. 8  Проширен опортунитет и неповедување постапка спрема дете над 
14 години за кривични  дела во кои жртвата е дете 

Дете жртва на кривично дело со наситво, злоупотреба, запуштање или 
е жр Овој индикатор произлегува од јавнообвинителската одлука да се примени 
можноста да не гони поради исполнетост на условите за примена на проширениот 
опортунитет согласно чл. 76 од ЗПД. Т 

Јавниот обвинител може да одлучи покрај мерките од Членот 75 од ЗПД, за 
дејствија што со закон се предвидени како кривични дела за кои е утврдена казна затвор до 
пет години, да не поведе постапка иако постојат докази дека детето над 14 години го 
сторило дејствието што со закон е предвидено како кривично дело, ако смета дека не би 
било целесообразно да се води постапка со оглед на природата на дејствието што со закон е 
предвидено како кривично дело и на околностите под кои е сторено, на поранешниот живот 
на детето и на неговата личност, а кога дете е жртва. 

Овој индикатор овозможува добивање податоци за вкупниот број на случаи кога 
јавниот обвинител одлучил да примени проширен опортунитет за кривично дело во кое дете 
е жртва во период од 12 месеци во текот на 2017 година.  

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа: 
 Вкупен број на случаи кога јавниот обвинител одлучил да примени проширен 

опортунитет (види: Прилог – Табела бр. 18); 
 Дистрибуција на случаи кога јавниот обвинител одлучил да примени проширен 

опортунитет според ОЈО (види: Прилог – Табела бр. 18); 
 Вид на сторено кривично дело кога јавниот обвинител одлучил да примени 

проширен опортунитет (види: Прилог – Табела бр. 18); 
 Полот на детето  (види: Прилог – Табела бр. 19);  
 Возраста на детето (види: Прилог – Табела бр. 19); 
 Полот на детето жртва  (види: Прилог – Табела бр. 20); и  
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 20). 

Оваа законска можност не била воопшто искористена во текот на анализираниот 
период. 
 
 
Индикатор бр. 9  Потпишани писмени спогодби во постапката за медијација (според 
ЗКП и според Закон за правда за децата) кога дете е жртва 

Дете жртва на кривично дело со насилство, злоу 
Овој индикатор произлегува од јавнообвинителската одлука да ги упати странките 

на медијација без оглед на возраста на сторителот, а кога детето е жртва и кога постапката 
за медијација успешно завршила со потпишување писмена спогодба. Т 

Медијација е секое посредување, без оглед на неговиот назив, при решавање на 
спорниот однос во постапка на медијација во коешто на страните во спорниот однос им се 
овозможува истиот да го решат по пат на преговарање, на мирен начин со помош на еден 
или повеќе медијатори  со цел да се постигне заедничко прифатливо решение изразено во 
форма на писмена спогодба (чл. 2, Закон за медијацијата). 
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Овој индикатор овозможува добивање податоци за вкупниот број на случаи кога е 
потпишана писмена спогодба во постапка за медијација (и според ЗКП и според ЗПД) за 
кривични дела во кои дете е жртва во период од 12 месеци во текот на 2017 година.  

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа: 
 Вкупен број на случаи кога била потпишана писмена спогодба (види: Прилог – 

Табела бр. 20); 
 Дистрибуција на случаи кога била потпишана писмена спогодба според ОЈО којшто 

ги упатил странките на медијација (види: Прилог – Табела бр. 20); 
 Вид на сторено кривично дело во случај кога била потпишана писмена спогодба 

(види: Прилог – Табела бр. 20); 
 Полот на детето жртва  (види: Прилог – Табела бр. 21); и  
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 21). 

 
Според достапните податоци очигледно е дека во практиката оваа можност не наоѓа 

примена. Регистриран е само еден случај во ОЈО Тетово кога јавниот обвинител ги упатил 
страните на медијација и таа успешно завршила со потпишување писмена спогодба за 
сторено некое Друго кривично дело.  
 Не се наведени податоци за возраста и полот на детето жртва.  
 
 

ЗАКЛУЧОЦИ: 
 

1. ОЈО покажаа подготвеност за собирање и доставување на бараните податоци, иако 
повеќето од нив со пречекорување на првично определениот рок; 
2.  Воочлива е невоедначена евиденција и несовпаѓање на презентираните податоци за иста 
категорија, а според различни карактеристики со што значително се отежнува 
анализирањето и изведувањето аргументирани заклучоци;  
3. Некои податоци се делумно одговорени и каде што се бара да се наведат определени 
околности, дадени се голи бројки без какво било образложение; 
4. Најголем дел деца жртви се регистрирани во ОЈО Скопје, Велес, Битола и Струмица; 
5. Децата најчесто биле жртви на Кривичните дела против бракот, семејството и младината, 
а најмалку на Кривични дела на семејно насилство; 
6. И машките и женските деца се во подеднаков ризик да станат деца жртви на насилничко 
кривично дело, да бидат злоупотребени или малтретирани; 
7. Високи три четвртини од сторителите на кривични дела спрема деца жртви биле лица од 
машки пол, и тоа најчесто сторител бил таткото; 
8. Многу ретко во праксата се користи можноста за аудио – визуелно снимање на исказот на 
детето; 
9. Мал е бројот на пријавени случаи од страна на училиштата, установите за деца и 
здравствените институции за сторено кривично дело каде што детето било жртва; 
10. Голем дел од одредбите од ЗПД кои овозможуваат прилагодување односно 
индивидуализација на постапувањето според својствата на сторителот односно жртвата не 
се применуваат во практиката. 
 

ПРЕПОРАКИ: 
 

1. Унифициран начин на регистрирање на податоците според дете жртва, без оглед на 
возраст на сторителот; 

2. Посебен начин на регистрирање на деца жртви кога во еден кривично правен настан 
имало повеќе деца жртви; 

3. Нагласување на водечката улога на јавниот обвинител во случаите на дете жртва и 
примена на посебни мерки на процесна заштита на детето жртва; 
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4. Активно учество во работата на меѓусекторските тимови за деца жртви; 
5. Аудио – визуелно снимање на разговорите со детето жртва со учество на претставници 

од сите релевантни институции со задолжително присуство на адвокат за заштита на 
правата на детето жртва; 

6. Специјализирани обуки за јавните обвинители што постапуваат во случаи каде што има 
дете жртва. 
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7. Судство 
 
РЕЗИМЕ 
 

Сериозните физички, психолошки и емоционални последици од насилството или 
кривичното дело и виктимизацијата за децата - жртви, особено во случаите кои вклучуваат 
сексуална експлоатација, како и фактот дека учеството на децата - жртви во кривично– 
правниот процес е неопходно за ефикасно судско гонење, особено онаму каде што детето - 
жртва можеби е единствениот сведок, се препознатлива потреба за создавањето на пишани 
индикатори за следење на состојбата за постапките во случаи кои вклучуваат деца - жртви 
од насилство или од кривични дела. Развивањето на систем на индикатори за состојбата со 
децата жртви на насилство  имаат за цел да ја унапредат праксата и заштитата на децата,  и 
понатаму да ги унапредуваат и заштитуваат правата на децата со почитувањето на 
Меѓународните норми и стандарди. 

Индикаторите за следење на состојбата се алатка која е дизајнирана за да се зајакнат 
капацитетите на оние кои се вклучени во работа со деца-жртви во процесот на „правда за 
децата“. Овие индикатори имаат за цел да постават стандарди на пракса со што значително 
ќе се подобри квалитетот  на правдата. Тие се првенствено наменети за професионалците од 
системот на правда за децата, но треба да се преземат како репер за секоја организација која 
е вклучена во работа со деца-жртви. Податоците добиени од развиените индикатори, имаат 
за  цел  да се подобри компетентноста на професионалците кои постапуваат во системот 
„правда за децата“ - судиите, кои се вклучени во законските интервенции, а со цел да се 
зголеми чувствителноста на овие професионалци за децата-жртви и нивните посебни 
потреби во кривичната постапка.  

Развивањето на системот на индикатори е детерминиран поради тоа што денес 
голем број на  деца страдаат поради криминал и злоупотреба на моќ и дека правата на тие 
деца не се соодветно препознаени, дека тие може да бидат изложени на дополнителни 
тешкотии кога помагаат во правниот процес, дотолку повеќе што децата се ранливи и имаат 
потреба од посебна заштита која одговара на нивната возраст, ниво на зрелост и 
индивидуални посебни потреби, а со тоа и да се спречи виктимизацијата на децата, да се 
утврди дали процедурите, процесите и ресурсите се имплементираат и функционираат, дали 
се препознатливи, кои се неговите недостатоци и потреби. На овој начин се детектираат, а 
потоа и дефинираат ефикасни процедури во постапувањето на институциите, кои  водат кон 
унапредување и заштита на правата на децата жртви, а притоа почитувајќи ги  
меѓународните норми и стандарди, при што императивна е обврската за собирање на 
податоци за состојбата во постапките што се водат за кривични дела во кои децата се жртви 
од насилство или кривични дела.  

Листата на индикатори содржи општи и специфични податоци, кои ги опишуваат 
генералните карактеристики на насилството, но и преземените специфични процесни 
дејствија и форми за заштита. Особено полезно е што оваа анализа обезбедува одредени 
демографски аспекти, кои се многу важни за следење на бројот на деца жртви на кривични 
дела. Од оваа анализа можеме да увидиме кои основни судови во Р. Македонија најчесто 
постапуваат во случаи со деца жртви па оттаму индиректно да заклучиме на подрачјето на 
кој суд имаме најмногу деца жртви како вкупен број, но и податоци на кои кривични дела се 
тие деца жртви, од кој пол се, кое е својството на лицето кое е осудено за кривичното дело 
во кое е детето жртва (на пример родител, брат или сестра и сл.). Сите овие податоци се 
есенцијални кога станува збор за креирање на генерална политика со која треба децата да се 
заштитат за да не се јавуваат како жртви на кривични дела, но ако веќе се жртви како треба 
државата да развие механизми да ја елиминира нивната понатамошна виктимизација во 
кривичната постапка.   
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Од анализата на добиените податоци можеме да забележеме дека се води 
невоедначена евиденција, несовпаѓање на презентираните податоци за иста категорија а 
според различни карактеристики. Разликите се должат на повеќе фактори: разлика во 
водење на уписниците во однос на детето жртва во зависност од различните расчленети 
податоци и во однос на фактот дали се презентира вкупен број предмети каде што се јавува 
дете жртва или податоците се презентирани според бројот на децата жртви, без оглед дали 
се тие жртви во еден ист кривично правен настан или не.  

Анализата ни дава и генерална перцепција за доследноста на постапките кои се 
водат за гонење на сторителите и ангажирање на професионалците за да се обезбеди 
правилно функционирање на системот.  

Оваа анализа дава едноставно резиме на една сложена појава затоа што е направен 
обид со истата на јасен начин да се прикажат само најважните карактеристики на 
застапеноста на основните судови по постапките каде што децата се жртви на кривични 
дела.  

Во оваа анализа се опфатени вкупно 7 индикатори за следење на состојбата со 
децата жртви на насилство во судовите и тоа: 

1. Деца жртви на кривични дела; 
2. Осудени лица сторители на кривични дела, во кое дете е жртва  и видови на 

законска инкриминација на кривичните дела; 
3. Изречени кривични санкции за осудени лица за кривични  дела во кои дете е жртва; 
4. Примена на посебни мерки на процесна заштита на деца жртви; 
5. Испитување на дете жртва на насилство или кривично дело; 
6. Примена на  правото на обештетување на дете жртва; 
7. Број на поднесени предлози  до судот за изрекување на привремена мерка за 

заштита  на  дете од семејно насилство согласно ЗПСЗСН. 
 

6.1.Индикатори за следење на состојбата со децата жртви на насилство 
евидентирани во Основните судови во Република Македонија 

Индикатор бр. 1  Дете жртва на кривично дело  
 
Со овој индикатор се мери стапката на сите деца кои биле жртви на насилство или 

кривични дела во период од една година, споредено со вкупната детска популација во РМ. 
Со добивањето на податоците согласно овој индикатор се добива претстава за процентот на 
децата жртви во однос на целата детска популација во РМ, се овозможува да се врши 
споредба со бројот на деца жртви евидентирани во судовите во поединечните сектори на 
системот и причини за можните отстапувања во податоците, компарирање на состојбата со 
деца жртви на годишно ниво како основа за развивање и планирање на превентивни 
програми и развивање на служби и други ресурси во системот на правда за децата за помош 
и третман на децата како и за можност на споредба со други држави. 

Податоците во однос на овој индикатор се прибавени од сите 27 основни судови на 
територија на Република Македонија и од нив може да се добие сознание за следниве 
аспекти поврзани со децата жртви: 

 
 Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од страна на 

судот во период од 12 месеци (2017 година) според видот на кривичните дела (види: Прилог 
– Табела бр. 1); 

 Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од страна на 
судот во период од 12 месеци (2017 година) според територијата на судот (види: Прилог – 
Табела бр. 1); 

 Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од страна на 
судот во период од 12 месеци (2017 година) според возраста (види: Прилог- Табела бр.2); 
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 Полот на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 1 и 2); 
 Возраста на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 1 и 2). 

 
Деца жртви не се евидентирани во 15 (петнаесет) основни судови и тоа: Берово, 

Битола, Гостивар, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крушево, Охрид, Радовиш, 
Ресен, Скопје 2, Струга и Тетово. Поради ваквата состојба, процентуалните податоци ќе се 
презентираат опфаќајќи ги 12 –те основни судови каде што биле евидентирани деца жртви. 

Во текот на анализираната 2017 година во основните судови се идентификувани 
вкупно 295 деца жртви на кривични дела (види: Прилог – Табела 1). 

 

 
Графикон 41. Графички приказ на учество на секој основен суд во вкупниот број случаи на деца 

жртви идентификувани во основните судови 
 
Дистрибуцијата на деца жртви според основните судови покажува дека најголем 

процент од сите случаи или 36% од децата жртви биле во надлежност на ОС Скопје 1, а 
веднаш потоа е ОС Куманово со високи 19 %, ОС Велес со 11% а потоа ОС Струмица со 9 
%. Останатите седум основни судови во кои се идентификувани деца жртви се со пониска 
процентуална застапеност. На Графикон 42 е претставено процентуалното учество на секој 
од основните судови во однос на вкупниот број на деца жртви. 
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Графикон 42. Процентуално учество на основните судови  во идентификувањето на вкупниот број 

случаи на деца жртви 
 
Во однос на видот на кривичните дела на кои децата биле жртви највисок е 

процентот на кривични дела против бракот, семејството и младината и тоа со 71 %, додека 
кривичните дела против животот и телото (8%), кривичните дела против половата слобода и 
половиот морал (8%) и кривичното дело насилство (7%) се застапени во скоро ист 
процент.
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Графикон 43. Процентуално учество на видовите на кривични дела на кои децата биле жртви 

согласно нивното идентификување од страна на основните судови. 
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Во однос на полот и видот на кривичното дело од графикон 44 можеме да увидиме 
дека кај кривичните дела против бракот, семејството и младината и женските и машките 
деца изедначено се јавуваат како жртви (104 евидентирани случаи и за женски и за машки 
лица) додека женските деца се многу почесто жртви на кривичните дела против половата 
слобода и половиот морал (22 жртви) вооднос на машките деца (3 случаи). Во случаите на 
кривично дело насилство, во 2017 година женските деца воопшто не се јавуваат како жртва, 
додека за машките деца жртви се идентификувани во 21 случај. Кај кривичните дела против 
животот и телото почесто е случај жртвата да биде од машки пол (14 случаи), наспроти 
женските деца жртви (9 случаи), што е и случај кога станува збор за кривичните дела на 
семејно насилство каде машки деца жртви има 7 додека женско дете жртва е 
идентификувано во еден случај. 

 

 
Графикон 44.  Вкупен број на деца жртви на кривични дела идентификувани од страна на судот во 

период од 12 месеци (2017 година) според видот на кривичните дела и според полот на жртвата 
 

Ако вкупниот број на деца жртви се анализира според полот на детето жртва се 
забележува мала разлика во учество на обата пола. 
 

Деца жртви  
индентификувани од страна на судот според пол 

Женски Машки Вкупно: 
140 155 295 

Табела 10.  Вкупен број на деца жртви идентификувани од страна на судот, според пол. 
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 На Графиконот 45 е претставено процентуалното учество на вкупниот број на 
децата жртви според полот. Воочливо е дека децата жртви од машки пол учествуваат со 
незначително повисок процент во вкупниот број на деца жртви во однос на децата жртви од 
женски пол. 

 
Графикон 45. Деца жртви идентификувани од судот според полот 

 
 Од доставените податоци од основните судови може да се изведе заклучок и за 
возраста на децата жртви и учеството на секоја одделна возрасна група во вкупниот број 
деца жртви на кривични дела на насилство, злоупотреба, запуштање и малтретирање. 
 

 
Возраст на детето жртва 

 
вкупно 

  
 % 

0-5 г. 23 9% 
6-10г. 51 19% 

11-14г. 88 34% 
15-16г. 63 24% 
17-18г. 36 14% 

Вкупно: 261 100% 
Табела 11. Деца жртви идентификувани од страна на основните судови според возраста 

 
Од анализираните податоци произлегува дека најголем процент на децата жртви е 

во возрасната група од 11 до 14 години или 34%. Најмал е процентот на деца жртви на 
возрасната група од 0 до 5 години со 9% за 2017 година.  
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 Графикон 46. Деца жртви идентификувани од судот според возрасните групи 
  
       Деталните податоците во однос на видот на кривичното дело што било сторено 
спрема детето жртва и спрема возрасната група, расчленети по основни судови се 
претставени во Прилог: Табела 1 и 2, соодветно, од овој Извештај. 
 Мораме да напоменеме дека вкупниот број на идентификувани деца жртви од 
страна на судовите во однос на видот на кривичните дела не соодветствува со вкупниот број 
деца жртви според полот и возраста. Причината за ваквата невоедначеност лежи во начинот 
на регистрирање на податоците, а имено дали се претставува вкупниот број деца жртви или 
вкупниот број предмети. 
 На графиконите бр. 47, 48, 49, 50 и 51 е претставено процентуалното учество на 
основните судови по одделните глави на кривични дела од КЗ во однос на бројот 
идентификувани случаи на деца жртви.  
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Графикон 47. Процентуално учество на основните судови според бројот на деца жртви на 

кривичните дела против животот и телото 
 

Од графиконот број 47 можеме да заклучиме дека најмногу деца жртви на 
кривичните дела против животот и телото се евидентирани во Основниот суд во Скопје 1 и 
тоа со 61 %. 

 

 
Графикон 48.  Процентуално учество на основните судови според бројот на деца жртви на 

кривичните дела половата слобода и половиот морал 
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Во однос на кривичните дела против половата слобода и половиот морал највисок 
процент на деца жртви на некое од кривичните дела од оваа глава на КЗ се идентификувани 
во Основниот суд во Струмица (32%) додека во другите основни судови каде што се 
евидентирани деца жртви на овие кривични дела процентот е најмалку една половина од 
бројот на деца идентификувани во ОС Струмица.  

 

 
Графикон 49 Процентуално учество на основните судови според бројот на деца жртви на 

кривичните дела против бракот, семејството и младината 
 

Од графиконот број 49 можеме да заклучиме дека најмногу деца жртви на 
кривичните дела против бракот, семејството и младината се евидентирани во Основниот 
суд во Скопје 1 и тоа со 40 %. 
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Графикон 50. Процентуално учество на основните судови според бројот на деца жртви на 

кривичното дело насилство 
 

За дете жртва на кривичното дело насилство имаат постапувано 3 основни судови – 
Куманово, Скопје 1 и Велес, при што највисок процент на идентификувани случаи има во 
судот во Куманово и тоа 76%, што преставува навистина огромен процент на евидентирани 
случаи.  

 

 
Графикон 51. Процентуално учество на основните судови според бројот на деца жртви на 

кривичните дела на семејно насилство 
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Една половина од вкупниот број на деца жртви на семејно насилство 
идентификувани од основните судови во Македонија за 2017 година е регистриран во 
основниот суд во Куманово. Основниот суд во Прилеп има постапувано во ¼ од овие 
случаи додека во основните судови во Велес и Неготино процентот е скоро ист и се движи 
околу 12 %. Останатите судови немаат постапувано во случаи на деца жртви на семејно 
насилство.  

 

Индикатор бр. 2  Осудени лица сторители на кривични дела, во кое дете е жртва 
и видови на инкриминација на кривичните дела 
,  

 Индикаторот бр. 2 се однесува на податоци во однос на осудени лица сторители на 
кривични дела, во кое дете е жртва и видови на законска инкриминација на кривичните 
дела. Со овој индикатор се мери вкупниот број на сите осудени лица сторители на кривично 
дело во кое дете е жртва во период од 12 месеци, споредено со вкупниот број на 
осуденичката популација. За потребите на овој индикатор дефинирани се поимите 
осомничен, обвинет и осуден. Во оваа смисла, осомничен е лице против кое се води 
претходна постапка. Обвинет е лице против кое е потврден обвинителен акт, поднесен 
обвинителен предлог, поднесен предлог за примена на мерка за безбедност, поднесена 
приватна тужба или поднесен предлог за издавање на казнен налог. Изразот обвинет во овој 
закон се употребува и како општ назив за осомничен, обвинет и осуден. Осуден е лице за 
кое со правосилна пресуда е утврдено дека е кривично одговорно за определено кривично 
дело (чл.21 ст.1т.1т.2 и т.3 од ЗКП).  
 Овие податоци се корисен индикатор за мерење на: 

- процент  на осудените лица сторители на кривични дела во кое дете е жртва; 
- споредба на вкупниот број на осудени лица на кривични дела во кое дете е жртва 

спрема вкупниот број на осуденичка популација; 
- споредба на вкупниот број на осудени лица на кривични дела во кое дете е жртва 

спрема вкупниот број на деца на кои им е изречена санкција за сторени кривични 
дела во кое дете е жртва; 

- број на кривични дела по законска инкриминација во кое се јавува дете жртва, 
(Глава четиринаесетта кривични дела против животот и телото, Глава деветнаесетта 
кривични дела против половата слобода и половиот морал, Глава дваесетта 
кривични дела против бракот, семејството и младината) и др; 

- број на осудени лица за кривични дела во кој дете е жртва при семејно насилство, 
својство на осудениот со детето жртва на кривично дело; 

- процент на кривичните дела во кои се јавува дете жртва според законската 
инкриминација и вкупното учество во криминалитетот; 

- можност за споредба со осуденичката популација во постапките за другите видови 
на кривични дела, односно процентот на зачестеност на појавата спрема вкупниот 
криминалитет; 

- споредба  на податоците за бројот на осудени лица сторители на кривични дела во 
кое дете е жртва со други држави. 
Извори на информации за овој индикатор се: судовите во РМ, а како извор на 

информации е користена базата на податоци од АКМИС системот. 
Податоците во однос на сторителите на кривични дела се претставени во Прилогот 

кон овој Извештај во Табелите 4 и 5. 
 Анализата нуди податоци за сторителите на кривичните дела и тоа во однос на 
следниве околности: 

 Вкупен број на осудени лица за сторени кривични дела во кои дете е жртва 
според територијалната надлежност на основниот суд (види: Прилог – Табела бр. 4);  
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 Видот на стореното кривично дело (види: Прилог – Табела бр. 4); 
 Пол на детето жртва (види: Прилог – Табела бр. 4); 
 Својството на осуденото лице за сторено кривично дело во кое дете е жртва 

(види: Прилог – Табела бр. 5). 
 

 
Графикон 52. Процентуалното учество на основните судови според бројот на осудени лица 

сторители на кривични дела во кое дете е жртва 
 

Согласно добиените податоци од основните судови за осудени лица сторители на 
кривични дела, во кое дете е жртва и видови на законска инкриминација на овие 
кривичните дела (Прилог: Табела бр.4), вкупно 11 основни судови имаат осудено лица за 
сторено кривично дело во кое дете е жртва и тоа основните судови во: Виница, Велес, 
Кочани, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Прилеп, Св.Николе, Скопје 1, Струмица и 
Штип. 

Според податоците претставени на Графиконот 52, најголемо учество во вкупниот 
број на осудени лица за предмети каде што кривичното дело било сторено спрема дете 
жртва имаат ОС Скопје 1 и ОС Куманово.  
 Особено е корисен податокот за законската инкриминација на кривичните дела кои 
биле сторени спрема дете жртва, за кое се осудени овие лица во анализираниот 12 месечен 
период. Согласно добиените податоци од судовите во РМ, а како извор на информации се 
користи базата на податоци од АКМИС системот, најголем процент припаѓа на кривичните 
дела против бракот, семејството и младината. 
 

Вид на кривично дело: Вкупно 
осудени 

лица: 

% 

Кривични дела против  
бракот, семејството и младината 

135 57% 

Кривични дела против  
половата слобода и половиот морал 

22 9% 
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Кривични дела против животот и телото 24 10% 
Други кривични дела 39 17% 

Кривични дела на семејно насислтво 17 7% 
Вкупно: 237 100% 

Табела 12. Осудени лица сторители на кривични дела во кое дете е жртва според инкриминацијата 
на кривичното дело 

 Табелата 12 покажува дека најголемо учество имаат Кривичните дела против 
бракот, семејството и младината (со високи 57%), додека останатите кривични дела имаат 
многу помало учество во вкупната бројка. 
 

 
Графикон 53. Процентуална застапеност на законските инкриминации 

 според бројот на осудени лица сторители на кривични дела во кое дете е жртва 
  

Доколку се расчленат податоците во однос на сторителот според неговиот пол, 
(види Табела 4 во прилог на овој извештај), без оглед на видот на кривичното дело што 
било сторено, се добива сознание дека најголем број од осудените лица што сториле 
кривично дело спрема дете жртва, се од машки пол (92%). 
 

 
Осудени сторители на кривично дело спрема полот  

 
Женски Машки Вкупно: 
36 (8%) 201 (92%) 237 

Табела 13.  Осудени сторители на кривични дела во кои дете е жртва според полот на осуденото 
лице 
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На Табелата 5 во Прилогот кон овој Извештај содржани се податоците во однос на 
осудени лица сторители на кривични дела, во кое дете е жртва и тоа расчленети според 
својството на сторителот во однос на детето жртва.  
 Од достапните податоци може да се констатира дека имало регистрирано вкупно 
180 осудени сторители на кривични дела во кои дете е жртва. Од нив во најголем процент 
се јавува таткото како осудено лице, а брат или сестра воопшто не се јавуваат во својство на 
осудени лица. Осудено лице со својство мајка има во 27 случаи, а останатите 65 се во 
својство „друго лице“. 
 

 
Графикон 54. Процентуално учество на осудените лица за кривично дело во кое деете е жртва, 

согласно нивното својство спрема детето  
 
 Според својството на осуденото лице, претставено во Графикон 54 во овој текст, 
загрижува податокот дека најголем процент (49%) отпаѓа на таткото, што укажува на 
фактот дека улогата на таткото наместо да биде заштитничка во однос на своите деца, тој се 
јавува во својство на сторител. Потоа следи групата на други лица со кое детето било во 
определена релација односно постоело познанство со 36% (овде недостасува подетално 
расчленување за врската на детето во смисла братучед, вонбрачниот другар на родителот; 
очув, учител, тренер и сл.) и на крај има податок и за осудени лица во својство мајка со 15 
% од вкупниот број на осудени лица за кривично дело во кое дете е жртва во 2017 година.  
 
 
Индикатор бр. 3 Изречени кривични санкции за осудени лица за кривични дела во кои 
дете е жртва 
е жртва на кривично дело со насилство, злоупотреба, запуштање илривично  

 Индикаторот бр. 3 се однесува на изречените кривични санкции за осудени лица за 
кривични дела во кои дете е жртва. Накратко да напоменеме дека основна цел на 
казнувањето, покрај остварувањето на правдата е специјалната и генералната превенција во 
симисла спречување на сторителот да врши кривични дела и негово превоспитување и 
воспитно да се влијае врз другите да не вршат кривични дела (чл.32 од КЗ). Со овој 
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индикатор се мери процентот по вид на изречени кривични санкции спрема осудени лица за 
кривични дела во кои дете е жртва. Како именител се зема вкупен број на осудени лица 
против кои е изречена кривична санкција за кривично дело во кое дете е жртва, спрема сите 
деца во период од 12 месеци. За овој индикатор собрани се информации за број и видот на 
кривичните санкции по кривични дела изречени на осудените лица за кривични дела во кои 
дете е жртва.  

Податоците во однос на овој индикатор се претставени во три табели во прилог на 
овој Извештај (Табела 6, 7/1 и 7/2) и од добиените податоци може да се изведат заклучоци 
во однос на следниве околности:  

 Вкупен број на изречените кривични санкции за осудени лица за кривични 
дела во кои дете е жртва (види во Табели 7/1 и 7/2 – Прилог на овој Извештај); 

 Вкупен број на осудени лица за кривични дела во кои дете е жртва (види во 
Табела 6 – Прилог на овој Извештај) 

 Законска инкриминација на кривичното дело за кое е изречена санкција на 
осудено лице за кривично дело во кое дете е жртва (види во Табела 6 – Прилог 
на овој Извештај); 

 Територијална надлежност на основниот суд кој ги изрекол санкциите по вид 
на кривичната санкција (види во Табела 7/1 и 7/2– Прилог на овој Извештај) 

 Вид на кривична санкција (види во Табела 7/1 и 7/2 – Прилог на овој 
Извештај); 

 Кривични санкци по видови на кривични дела (види во Табела 7/1 и 7/2 – 
Прилог на овој Извештај); и  

 Временско траење на казната затвор и законска инкриминација на кривичното 
дело за кое е изречена (види во Табела 7/1 и 7/2 – Прилог на овој Извештај). 

Во текот на 2017 година изречени се вкупно 249 кривични санкции согласно табела 
бр.6 во прилог на овој Извештај. Од анализата и вкрстувањето на податоците од табелите 6, 
7/1 и 7/2 може да се забележи невоедначеност во водењето на евиденцијата односно дали се 
евидентирани број на осудени лица или број на изречени санкции или евентуално број на 
предмети.  

За овој индикатор се добиени податоци од 12 основни судови: ОС Виница, ОС Велес, 
ОС Гевгелија, ОС Кочани, ОС Крива Паланка, ОС Куманово, ОС Неготино, ОС Прилеп, ОС 
Св.Николе, ОС Скопје 1, ОС Струмица и ОС Штип. Бројот на осудени лица согласно 
територијалната надлежност на овие судови е претставен во Графикон 57, од каде може да 
се види дека најмногу предмети имало во СО Скопје 1 (98), потоа во ОС Куманово – 34 и 
ОС Велес 30 предмети. 
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Графикон 55.  Вкупен број на осудени лица за кривични дела во кои дете е жртва според 

територијалната надлежност на судот 
 
 

Графикон 56. Изречени санкции според законската инкриминација и полот  
 

 Интересни за анализа се видовите на санкции кои се изречени на осудените лица за 
кривични дела во кои деца се жртва. Оваа анализа е направена со вкрстување на податоците 
од табелите 7/1 и 7/2, коишто се во прилог на овој извештај. 
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Алтернати
вни мерки

Парична 
казна

Затвор

 
Графикон 57. Процентуално учество на видовите на санкции изречени спрема осудените лица за 

кривични дела во кои дете е жртва 
 

 Во 81% од случаите, основните судови изрекле алтернативна мерка, во 11% од 
случаите е изречена казната затвор додека во 8 % од случаите е изречена паричната казна.  
 Во однос на деталната анализа за тоа кои кривични санкции најчесто се изрекуваат, 
следува графички приказ на изречените санкции спрема одделните законски инкриминации 
за 2017 година.  
 

 
Графикон 58. Видови на изречени санкции според одделните законски инкриминации на осудени 

лица за кривични дела во кои дете е жртва 
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 Од податоците произлегува дека за кривичните дела против животот и телото и за 
„други кривични дела“ најчесто се изрекуваат алтернативни мерки, додека само во случајот 
на кривичните дела против половата слобода и половиот морал повеќе пати е изречена 
казната затвор (8 изречени казни затвор), а помалку алтернативните мерки (7 алтернативни 
мерки) што и не е голема разлика. Паричната казна најмалку се изрекува и тоа за 
кривичните дела против животот и телото 2 изречени парични казни, за кривичните дела 
против половата слобода и половиот морал ниту една изречена парична казна, за 
кривичните дела против бракот, семејството и младината 8 изречени парични казни и за 
други кривични дела вкупно 10 изречени парични казни.  
 Во табела 7/2 од Прилогот на овој извештај може да се анализира подетално 
изречената казна затвор во однос на временскиот период на кој е изречена и за кои 
кривични дела се изречени најстроги казни затвор. Во оваа смисла најдолга казна затвор е 
изречена за кривичните дела против бракот семејството и младината каде е изречена една 
казна доживотен затвор од Основниот суд во Струмица. Потоа имаме две затворски казни 
над 15 години за кривичните дела против животот и телото изречени од ОС Неготино и ОС 
Скопје 1, и по 4 казни до 15 години за крвичните дела против половата слобода и половиот 
морал и кривичните дела против бракот семејството и младината. Останатите затворски 
казни се до 10 години. 
 
 
Индикатор бр. 4  Примена на посебни мерки на процесна заштита на деца 
жртви 
е  ва на кривично  
 Овој индикатор овозможува добивање на податоци за процентот на децата и 
примената на посебните мерки на процесна заштита на децата жртви спрема вкупниот број 
на судски постапки во кој се јавуваат деца жртви. За овој индикатор собрани се информации 
за број на деца жртви на кривично дело спрема кои е определена посебна мерка на 
процесната заштита на деца жртви и број на определени посебни мерки по видови. 

 Како посебни мерки на процесната заштита при давањето исказ, судот може да 
определи:  

-  користење на екрани за заштита на жртвата и сведокот од погледот на обвинетиот;  
-  прикривање на идентитетот или на изгледот;  
-  давање исказ преку видеоконференција;  
-  отстранување на тогите и капите;  
-  исклучување на јавноста;  
-   видео и аудио запис на исказот кој ќе се користи како доказ;  
- видео и аудио запис од распитот кој ќе се користи како доказ;  
-  земање исказ преку посредство на стручно лице;  
-  употреба на посебни технички средства за комуникација; 
- заштита на приватноста на детето и на неговото семејство (чл.147 од ЗПД).  
Согласно податоците наведени во табелите во однос на овој индикатор, анализата 

опфаќа неколку аспекти и тоа: 
 Вкупен број на деца жртви или деца сведоци чиј исказ бил снимен со аудио-

визуелни средства (види: Прилог – Табела бр. 8 и 9); 
 Основен суд каде што се примениле овие процесни мерки (види: Прилог – 

Табела бр. 8 и 9); 
 Пол на детето кон кое се применети мерките исклучување на јавност и 

земање исказ преку посредство на стручно лице (види: Прилог – Табела бр. 8). 
 

Посебните мерки за процесна заштита се употребуваат маргинално. Иако 
релевантното законодавство нуди широк спектар на процесна заштита на деца кои се жртви 
на кривични дела, сепак само 4 судови примениле посебни мерки на процесна заштита, а 
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тоа се судовите во Виница, Кочани, Прилеп и ОС Скопје 1, од вкупно 12 основни судови 
кои имаат постапувано во предмети за кривични дела каде што дете е жртва на кривично 
дело во 2017 година. 

Во ОС Виница се изречени 2 мерки, во ОС Кочани 6, во ОС Прилеп и во ОС Скопје 
по 4 мерки на посебна процесна заштита.  

Посебната мерка на процесна заштита „исклучување на јавноста“ била применета во 
еден случај во ОС Виница и ОС Скопје 1 и 4 пати во ОС Прилеп или вкупно 5 пати во 2017 
година. Процесната мерка земање исказ преку посредство на стручно лице е применета 
еднаш во ОС Виница и ОС Скопје 1 и 6 пати во ОС Кочани, или вкупно 8 пати во 2017 
година. По еднаш се применети и процесните мерки видео и аудио запис на исказот кој ќе 
се користи како доказ и заштита на приватноста на детето и на неговото семејство и тоа од 
ОС Скопје 1. 

 

 
Графикон 59. Видови на применети мерки на посебна процесна заштита по одделните основни 

судови за 2017 година 
 
 Недостасуваат податоци за полот и возраста на децата спрема кои се применети 
посебни мерки за процесна заштита. Од Табела 8 во Прилог на овој Извештај имаме 
податок дека ОС во Виница има применето мерка на процесна заштита спрема дете од 
машки пол, додека останатите судови кои што имаат применето мерки на процесна заштита 
не доставиле податоци за полот на децата жртви, ниту за нивната возраст.  
 
 
Индикатор бр. 5  Испитување на дете жртва на насилство или кривично дело  
 

Со овој индикатор се мери процентот на деца жртви кои се повторно испитани од 
страна на судот. За овој индикатор потребни се информации за број на деца жртви на 
кривично дело и бројот на испитувањата. 
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Како што веќе наведовме за индикаторот бр.4 и за индикатор бр.5, детето жртва има 
право на посебни мерки на процесна заштита при давањето исказ и испитувањето во сите 
фази на постапката. Судот мора да определи посебна мерка на процесна заштита и тоа:  

- кога детето жртва има потреба од посебна грижа и заштита; или 
- кога детето е жртва на трговија со луѓе, насилство или сексуална злоупотреба, како 

и на кривични дела против човечноста и меѓународното право или други тешки дела 
сторени спрема деца за кои со закон е утврдена казна затвор над четири години.  

Судот определува поединечно или заедно со друга посебна мерка на заштита да се 
регистрира исказот на детето со видео и тонски запис, кој ќе се користи како доказ во 
натамошната постапка. Во исклучителни случаи, ако се појават нови околности, судот 
може повторно да го испита детето жртва најмногу уште еднаш преку користење на 
технички средства за комуникација (чл.146 од ЗПД). 

Жртвите имаат право на посебни мерки на процесна заштита при давањето исказ и 
испитувањето во сите фази на постапката, ако: 1) во времето на давањето на исказот се на 
возраст под 18 години; 2) со давањето исказ или одговор на определено прашање би се 
изложиле себе си или блиско лице на сериозна опасност по животот, здравјето или 
физичкиот интегритет (загрозени жртви) и 3) заради возраста, природата и последиците на 
кривичното дело, физичкиот или психичкиот инвалидитет или друга од значење 
здравствена состојба, општественото и културното минато, семејните околности, 
религиозните уверувања и етничката припадност на жртвата, однесувањето на обвинетиот, 
членовите на семејството или пријателите на обвинетиот кон жртвата би имало штетни 
последици по нивното психичко или физичко здравје или негативно ќе влијае врз 
квалитетот на дадениот исказ (посебно чувствителни жртви).  

Посебните мерки на процесна заштита ги определува судот по предлог на јавниот 
обвинител или на жртвата или по сопствена оцена кога е потребно да се заштитат 
загрозените и посебно чувствителните жртви. При одлучувањето за определување на 
посебните мерки за процесна заштита, судот мора да ја земе предвид волјата на жртвата.  

Судот мора да определи посебна мерка на процесна заштита во случаите кога: 1) 
детето жртва има потреба од посебна грижа и заштита или 2) детето е жртва на трговија со 
луѓе, насилство или сексуална злоупотреба. Во овие случаи судот мора да определи 
поединечно или заедно со друга посебна мерка на заштита, видео и тонски запис на 
исказот и испитувањето на детето за да се користи како доказ во постапката. Во 
исклучителни случаи, заради нови околности на случајот, судот може да нареди повторно 
испитување на детето жртва најмногу уште еднаш преку користење на технички средства 
за комуникација (чл.54од ЗКП).  

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа:  
 Вкупен број на деца жртви кој првпат се испитани пред суд (види Прилог – Табела 

бр.10); 
 Вкупен број на деца жртви кој првпат се испитани пред суд согласно нивниот пол 

(види Прилог – Табела бр.10); 
 Вкупен број на деца жртви кога од страна на судот се непосредно повторно 

испитани во текот на постапката/втор или трет пат/(види Прилог – Табела бр.10); 
 Вкупен број на деца жртви кога од страна на судот се непосредно повторно 

испитани во текот на постапката/втор или трет пат согласно полот на детето (види 
Прилог – Табела бр.10); 

 Вкупен број на кривични дела и полот на децата (види Прилог – Табела бр.10). 
Ли 
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За овој индикатор согласно добиените податоци од основните судови, во вкупно 5 
основни судови детето е сослушано по првпат во ОС Виница во еден случај, во ОС Велес во 
31 случај од кои 19 деца се од машки 12 деца се од женски пол, во ОС Крива Паланка едно 
дете од женски пол, во ОС Неготино едно дете од машки пол и во ОС Скопје 1 се 
сослушани 19 деца од машки пол и 10 деца од женски пол.  

Согласно табелата 10 во прилог на овој Извештај, едно дете од женски пол е 
сослушано од страна на судот во Крива Паланка непосредно повторно во текот на 
постапката при што отсуствува податок дали ова дете жртва е сослушано по трет или четврт 
пат. 

 
Графикон 60. Вкупен број на деца жртви на кривично дело повторно испитани од страна на 

судот, а кои претходно во постапката биле испитани во период од 12 месеци. 
 

Индикатор бр. 6  Примена на правото на обештетување на дете жртва  
 

Овој индикатор произлегува од правото на обештетување на дете жртва согласно 
членот 151 став (1) од ЗПД. Врз основа на чл.151 ст.1 од ЗПД, заради обесштетување на дете 
кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на 
насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, се издвојуваат средства во 
рамките на буџетот на Министерството за правда. Согласно чл.152 ст.1 од детето за кое со 
правосилна судска одлука е утврдено дека е жртва, односно оштетено со дејствие што со закон 
е предвидено како кривично дело или прекршок со елементи на насилство и на кое му е 
признато имотноправно побарување, може да поднесе барање  за обесштетување од средствата  
од членот 151 став (1) од овој закон  до надлежниот суд, кога поради фактички или правни 
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пречки имотнотоправно побарување не може да се изврши од имотот на сторителот на 
кривичното дело или другиот акт на насилство и кога од правосилноста на одлуката за 
имотноправното побарување изминале повеќе од шест месеци. 

Со овој индикатор се мери процентот на деца кои поднеле барање за обесштетување, 
од средствата од членот 151 став (1) од ЗПД, од надлежниот суд. Истиот се добива преку 
мерење на вкупен број на деца-жртви кои оствариле право на обештетување спрема бројот 
на децата кои поднеле барање за обесштетување до надлежниот суд од средствата од членот 
151 став (1) од ЗПД, во период од 12 месеци. За овој индикатор собрани се информации за 
број на деца спрема кои е извршена исплата на решението за обештетување. 

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа: 

 Вкупен број на деца за кои е донесено правосилно решение за обештетување 
(види: Прилог – Табела бр. 11); 

 Вкупен број на деца за кои е донесено правосилно решение со кое се одбива 
барањето за обештетување (види: Прилог – Табела бр. 11); 

 Вкупен број на деца на кои им е исплатено обештетување (види: Прилог – 
Табела бр. 12); 

 Полот на детето жртва за кое е донесено правосилно решение за 
обештетување или за кое е донесено правосилно решение со кое се одбива барањето за 
обештетување (види: Прилог – Табела бр. 11); 

 Полот на децата на кои им е исплатено обештетување (види: Прилог – 
Табела бр. 12).  

Во анализираниот 12 месечен период во 2017 година, само ОС во Велес има 
донесено правосилно решение за обештетување на едно дете жртва од машки пол и едно 
дете жртва од женски пол, и само овој суд има донесено решение за едно дете од машки пол 
со кое се одбива барањето за обештетување.  

За жал финализацијата односно исплатата на обештетувањето не е евидентирана во 
ниту еден случај за 2017 година (Види: Прилог – Табела бр.12). 

 
Индикатор бр. 7  Број на  поднесени предлози до судот за изрекување на 
привремена мерка за заштита на дете од семејно насилство согласно ЗПСЗСН  

 
Со овој индикатор се мери бројот на евидентираните предлози за поведување на 

постапка со деца жртви на семејно насилство. За овој индикатор собрани се информации за 
број предмети оформени во судот по поднесен предлог за изрекување на привремена мерка 
на заштита во период на една година. Анализата на податоци се врши на бројот на 
поднесени предлози до судот за изрекување на привремена мерка за заштита на дете жртва 
од семејно насилство согласно ЗПСЗСН, евидентирани во уписник за евидентирање на 
предмети од ЗПСЗСН во судот во период од 12 месеци. 

Дете е жртва кога трпи директно насилство, кога е присутно на насилни односи 
помеѓу членовите на неговото семејство или кога живее во средина во која има насилни 
односи. 

Кон дете сторител на семејно насилство не се применуваат привремените мерки за 
заштита од овој закон, а се применуваат одредбите од Законот за правда на децата и 
одредбите од Закон за семејството кои се однесуваат на уредување на односите на 
родителите и децата, надзор над вршењето на родителското право и старателството (Закон 
за превенција, спречување и заштита од семејно насилство,чл.10). 
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Заради запирање на насилството, отстранување на последиците од извршеното 
насилство и преземање на ефикасни мерки кон сторителот на насилството, заради 
елиминирање на причините за вршење на натамошно семејно насилството, на сторителот на 
семејното насилство може да му се изречат следниве привремени мерки за заштита: 1) 
забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство; 2) забрана да малтретира, 
вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин комуницира со член на 
семејството, директно или индиректно; 3) забрана да се приближува на растојание помало 
од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое 
редовно го посетува друг член на семејството; 4) отстранување од домот без оглед на 
сопственоста, 5) забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде 
одземено; Службен весник на РМ, бр. 138 од 17.09.2014 година 12 од 18 6) задолжително да 
ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на 
семејството; 7) задолжително законско издржување на семејството; 8) задолжително да 
посетува соодветно советувалиште; 9) задолжително лекување на сторителот, доколку 
злоупотребува, алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко 
заболување; 10) задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати 
од семејното насилство и 11) изрекување на која било друга мерка која судот ќе ја смета за 
неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на другите членови на семејството 
(чл.35 од ЗПСЗСН). 

Податоците добиени врз основа на овој индикатор овозможуваат анализа на повеќе 
околности и тоа:  

 Вкупен број на деца жртви на семејно насилство според ЗПСЗСН (види: 
Прилог – Табела бр. 13); 

 Пол на деца деца жртви на семејно насилство според ЗПСЗСН (види: Прилог 
– Табела бр.13); 

 Вкупен број и вид на изречена мерка на заштита спрема сторителот на 
семејно насилство (види: Прилог – Табела бр. 13); 

 Својство на старателот кој е сторител на семејното насилство спрема дете 
жртва (види: Прилог – Табела бр. 13) и  

 Основни судови кои постапувале во поднесени предлози за изрекување на 
привремена мерка за заштита на дете жртва од семејно насилство согласно ЗПСЗСН, 
евидентирани во уписник за евидентирање на предмети од ЗПСЗСН (види: Прилог – Табела 
бр. 13). 

Иако во обрасците за податоци по овој индикатор изречно стои да се наведат точно 
сите привремени мерки, овој податок не е обезбеден од ниту еден суд. Во однос на овој 
расчленет податок, доставени се само бројки за вкупен број на изречени мерка на заштита 
спрема сторителот на семејно насилство. 

Од добиените податоци за овој период по поднесени предлози до судот за 
изрекување на привремена мерка за заштита на дете жртва од семејно насилство согласно 
ЗПСЗСН, евидентирани во уписник за евидентирање на предмети од ЗПСЗСН, постапувале 
вкупно 4 основни судови и тоа ОС Гевгелија, ОС Куманово, ОС Свети Николе и ОС Скопје.  
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Графикон 61. Вкупен број на деца жртви на семејно насилство според ЗПСЗН и вкупен број 

на изречени мерки на привремена заштита 
 

Вкупниот број на деца жртви на семејно насилство според ЗПСЗСН е 49 деца, од 
кои 31 се деца од машки пол, а 18 деца од женски пол. Вкупниот број на изречена мерка на 
заштита спрема сторителот на семејно насилство е 8 мерки, од кои 7 се изречени во случај 
со  дете жртва од машки пол, а 1 со дете од женски пол. Во овој сегмент недостасуваат 
податоци за видот на изречената мерка за заштита, иако во овој индикатор е потенцирано да 
се наведат сите привремени мерки. Иако бројот на деца жртви на семејно насилство 
согласно ЗПСЗСН е 49 сепак судовите имаат изречено вкупно 8 мерки на привремена 
заштита. Недостасува податок за бројот на поднесени предлози за изрекување на 
привремени мерки кои се прифатени од судот. Од овие бројки не можеме да добиеме 
претстава од колку предлози за изрекување на мерки на привремена заштита судовите 
изрекле 8 мерки, затоа што разликата помеѓу бројот на жртвите (49) и изречените мерки (8) 
е навистина голема. 

Во однос на својството на старателот, во 22 случаи старателот е татко или мајка, а 
во еден случај брат или сестра. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ: 
 

1. Основните судови покажаа подготвеност за собирање и доставување на бараните 
податоци, иако повеќето од нив со пречекорување на првично определениот рок; 
2. Воочлива е невоедначена евиденција и несовпаѓање на презентираните податоци   за иста 
категорија, а според различни карактеристики со што значително се отежнува 
анализирањето и изведувањето аргументирани заклучоци;  
3. Некои податоци се делумно одговорени и каде што се бара да се наведат определени 
околности, дадени се голи бројки без какво било образложение; 
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4. Дистрибуцијата на деца жртви според основните судови покажува дека најголем процент 
од сите случаи или 36% од децата жртви биле во надлежност на ОС Скопје 1, а веднаш 
потоа е ОС Куманово со високи 19 %, ОС Велес со 11% а потоа ОС Струмица со 9 %.; 
5. Во однос на видот на кривичните дела на кои децата биле жртви највисок е процентот на 
кривични дела против бракот, семејството и младината и тоа со 71 %, додека кривичните 
дела против животот и телото (8%), кривичните дела против половата слобода и половиот 
морал (8%) и кривичното дело насилство (7%) се застапени во скоро ист процент; 
6. Во однос на полот и видот на кривичното дело заклучивме дека кај кривичните дела 
против бракот, семејството и младината и женските и машките деца се изедначено јавуваат 
како жртви (104 евидентирани случаи и за женски и за машки лица) додека женските деца 
се многу почесто жртви на кривичните дела против половата слобода и половиот морал (22 
жртви) вооднос на машките деца (3 случаи) а пак во случаите на кривично дело насилство 
женските деца во 2017 година, воопшто не се јавуваат како жртва додека за машките деца 
жртви се идентификувани 21 случај. Кај кривичниде дела против животот и телото почесто 
е случај жртвата да биде од машки пол (14 случаи) наспроти женските деца жртви (9 
случаи), што е и случај кога станува збор за кривичните дела на семејно насилство каде 
машки деца жртви има 7 додека женски деца жртви се идентификувани во еден случај. 
7. Од анализираните податоци произлегува дека најголем процент на децата жртви е во 
возрасната група од 11 до 14 години или 34%. Најмал е процентот на деца жртви на 
возрасната група од 0 до 5 години со 9% за 2017 година; 
8. Најмногу деца жртви на кривичните дела против животот и телото се евидентирани во 
ОС Скопје 1 и тоа со 61 %, кај кривичните дела против половата слобода и половиот морал 
највисок процент на деца жртви се идентификувани во ОС Струмица (32%), кај кривичните 
дела против бракот, семејството и младината најмногу деца се евидентирани во основниот 
суд во Скопје 1 и тоа со 40 %, за дете жртва на кривичното дело насилство највисок процент 
на идентификувани случаи има во ОС Куманово и тоа 76% и една половина од вкупниот 
број на деца жртви на семејно насилство идентификувани од основните судови во 
Македонија за 2017 година е регистриран ОС Куманово; 
9. Најголемо учество во вкупниот број на осудени лица за предмети каде што кривичното 
дело било сторено спрема дете жртва имаат ОС Скопје 1 (105) и ОС Куманово (34) а во 
однос на законската инкриминација за која се осудени, најмногу осудени лица има за 
кривичните дела против бракот, семејството и младината. Најголем број од осудените лица 
што сториле кривично дело спрема дете жртва, се од машки пол (92%) а во однос на 
својството на осуденото лице најголем процент (49%) отпаѓа на таткото, потоа следи 
групата на други лица со кое детето било во определена релација односно постоело 
познанство со 36% (овде недостасува подетално расчленување за врската на детето во 
смисла братучед, вонбрачниот другар на родителот; очув, учител, тренер и сл.) и на крај 
има податок и за осудени лица во својство мајка со 15 % од вкупниот број на осудени лица 
за кривично дело во кое дете е жртва во 2017 година. 
10. Во 81% од случаите, основните судови изрекле алтернативна мерка, во 11% од случаите 
е изречена казната затвор додека во 8 % од случаите е изречена паричната казна; 
11 .За кривичните дела против животот и телото и за „други кривични дела“ најчесто се 
изрекуваат алтернативни мерки, додека само во случајот на кривичните дела против 
половата слобода и половиот морал повеќе пати е изречена казната затвор (8 изречени 
казни затвор) а помалку алтернативните мерки (7 алтернативни мерки). Паричната казна 
најмалку се изрекува и тоа за кривичните дела против животот и телото 2 изречени парични 
казни, за кривичните дела против половата слобода и половиот морал ниту една изречена 
парична казна, за кривичните дела против бракот, семејството и младината 8 изречени 
парични казни и за други кривични дела вкупно 10 изречени парични казни. Најдолга казна 
затвор е изречена за кривичните дела против бракот семејството и младината каде е 
изречена една казна доживотен затвор од Основниот суд во Струмица. Потоа имаме две 
затворски казни над 15 години за кривичните дела против животот и телото изречени од ОС 
Неготино и ОС Скопје 1, и по 4 казни до 15 години за кривичните дела против половата 
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слобода и половиот морал и кривичните дела против бракот семејството и младината. 
Останатите затворски казни се до 10 години; 
12. Посебните мерки за процесна заштита се употребуваат маргинално. Иако релевантното 
законодавство нуди широк спектар на процесна заштита на деца кои се жртви на кривични 
дела, сепак само 4 судови примениле посебни мерки на процесна заштита. Посебната мерка 
на процесна заштита „исклучување на јавноста“ била применета во еден случај во ОС 
Виница и ОС Скопје 1 и 4 пати во ОС Прилеп или вкупно 5 пати во 2017 година. 
Процесната мерка земање исказ преку посредство на стручно лице е применета еднаш во 
ОС Виница и ОС Скопје 1 и 6 пати во ОС Кочани, или вкупно 8 пати во 2017 година. По 
еднаш се применети и просецните мерки видео и аудио запис на исказот кој ќе се користи 
како доказ и заштита на приватноста на детето и на неговото семејство и тоа од ОС 
Скопје1.; 
13. Во вкупно 5 Основни судови детето е сослушано еднаш во ОС Виница во еден случај, во 
ОС Велес во 31 случај, во ОС Крива Паланка и во ОС Неготино едно дете и во ОС Скопје 1 
се сослушани 29 деца. Согласно табелата 10 во прилог на овој Извештај, едно дете од 
женски пол е сослушано од страна на судот во Крива Паланка непосредно повторно во 
текот на постапката при што отсуствува податок дали ова дете жртва е сослушано по втор 
или трет пат; 
14. Само ОС во Велес има донесено правосилно решение за обештетување на едно дете 
жртва од машки пол и едно дете жртва од женски пол, и само овој суд има донесено 
решение за едно дете од машки пол со кое се одбива барањето за обештетување. За жал 
финализацијата односно исплатата на обештетувањето не е евидентирана во ниту еден 
случај за 2017 година; 
15. Вкупниот број на деца жртви на семејно насилство според ЗПСЗСН е 49 деца од кои 31 
се деца од машки пол а 18 деца од женски пол. Вкупниот број на изречена мерка на заштита 
спрема сторителот на семејно насилство е 8 мерки. Во однос на својството на старателот во 
22 случаи својството на старателот е татко или мајка а во еден случај брат или сестра. 

 
 

ПРЕПОРАКИ: 
 

1. Унифициран начин на регистрирање на податоците според дете жртва, без оглед на 
возраст на сторителот во АКМИС-от. 
2. Посебен начин на регистрирање на деца жртви кога во еден кривично правен настан 
имало повеќе деца жртви (децата жртви да не се регистрираат како оштетени). 
3. Специјализирани обуки на сите судии (кривични, граѓански) во однос на постапувањето 
со детето жртва. 
4. Да се преиспитаат одредбите во КЗ во однос на семејното насилство - обележја на 
кривичното дело, начинот на гонење, пропишана кривична санкција. 
5. Анализа на казнената политика во случаите на дете жртви. 
6. Почитување на начелото на итност во случаите на деца жртви. 
7. Ревидирање на законските одредби во ЗПД со цел за остварување на правото на 
обештетување на детето жртва. 
8. Доследно почитување на законските одредби во однос на посебните мерки за процесна 
заштита 
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III.  Заклучоци и препораки 
 

1. ОСВРТ ВРЗ ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ПОДАТОЦИ: 
 

ЗАКЛУЧОЦИ: 
 Констатирани се потешкотии во прибирањето податоци од надлежните институции, 

со што значително се отежнува анализирањето и изведувањето аргументирани 
заклучоци и добивање целосна слика за состојбата со децата жртви (види Табела 1 
од овој Извештај). 

 Имајќи предвид дека институциите за првпат собираат ваков вид податоци, постојат 
одредени отстапувања во прикажување на податоците за децата жртви на насилство 
и несогласувања со веќе прикажани податоци во други извештаи. 

 Одреден број институции од областа на образованието, здравството, јавните 
обвинителства и судовите не доставија податоци. 

 Постои невоедначена евиденција и несовпаѓање на презентираните податоци за иста 
категорија во делот на расчленети податоци, како и нецелосно внесени податоци. 

 
ПРЕПОРАКИ: 

 Подигнување на свеста за препознавање, идентификување и пријавување на децата 
жртви на кривични дела.  

 Подобрување на системот за прибирање податоци и истражување, мониторинг и 
евалуација со цел да се усвои стандардизиран приод во собирањето на валидни 
податоци во сите сектори. 

 Надградба и функционалност на ЕМИС системот во МОН за унапредување на 
евиденцијата во функција на заштита на децата жртви. 

 Посебен начин на регистрирање деца жртви кога во еден кривично правен настан 
имало повеќе деца жртви. 

 Унифициран начин на регистрирање на податоците според дете жртва, без оглед на 
возраст на сторителот во АКМИС-от. 

 Развивање посебен електронски национален систем за собирање и евидентирање на 
податоци на едно место и од сите сектори (Based on Guidelines on Data Collection and 
Monitoring Systems on Child Abuse (ChildONEurope, 2009), којшто е од суштинско 
значење за развојот на политики кои се базираат на релевантни информации и 
податоци за децата жртви, без нивно дуплирање. 

 
 
2. СОСТОЈБАТА СО ДЕЦАТА ЖРТВИ: 

 
ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Од евидентираните случаеви ниту едно дете не е жртва само на еден вид 
злоупотреба.  

 Од доставените податоцин најзастапени се деца жртви на возраст од 11 до 14 
години, а најмала е застапеноста на деца жртви на возрасната група од 0 до 5 
години.  

 Од доставените податоци жртви на насилство се децата од двата пола, а позачестена 
е појавата кај децата од машки пол. 

 Децата истовремено се жртви на повеќе видови злоупотреба и занемарување, а 
најзастапени се физичкото и психичкото/емоционалното насилство врз децата. 

 Најголем број деца жртви на насилство се евидентирани во Скопскиот плански 
регион како регион со најголема концентрација на  ученици. 
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 Анализата на индикаторот за семејно насилство укажува дека  родителите, а 
најчесто таткото е сторител на насилството. 

 Децата најчесто биле жртви на Кривичните против бракот, семејството и младината. 
 Во најголем број случаи, основните судови изрекле алтернативна мерка, а значително 

е мал бројот на случаите каде што е изречена казната затвор односно паричната 
казна. 

 
              ПРЕПОРАКИ: 

 Анализа на причините и факторите кои доведуваат до насилство врз децата од 11 до 
14 годишна возраст. 

 Анализа на причините и факторите кои доведуваат до насилство врз децата од  0 до 
5 годишна возраст. 

 Развивање форми на заштита на децата жртви на локално ниво, вклучително и 
специјализирани згрижувачки семејства за деца жртви. 

 Подигање на родителските капацитети во насока на извршување на родителските 
обврски и спроведување на Програмата за позитивно родителство. 

 Зајакнување на капацитетите на патронажните сестри, педијатрите и семејните 
лекари во препознавање, идентификување и пријавување на насилство врз децата. 

 Зајакнување на капацитетите на стручните работници од системот на социјална 
заштита во препознавање, идентификување и пријавување на насилство врз децата. 

 Спроведување превентивни програми засновани на докази за промовирање и 
поттикување на ненасилните облици на дисциплинирање на децата и менување на 
традиционалните норми во врска со насилно дисциплинирање. 

 Анализа на казнената политика во случаите на дете жртви. 
 
 

3. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ – ЖРТВА 
 

ЗАКЛУЧОЦИ: 
 Првото на обештетување на детето жртва не се остварува. 
 Само во еден суд има донесено две решенија во однос на обештетување на дете 

жртва. Со едното решение било досудено обештетување за едно дете жртва, но тоа 
не е реализирано. Барањето во однос на второто дете жртва не било досудено. 

.  
           ПРЕПОРАКИ:  

 Подигање на свеста во јавноста за постоење на правото на обештетување на детето 
жртва. 

 Поедноставување на законски пропишаната постапка за остварување на првото на 
обештетување. 

 Специјализирани обуки за сите стручни лица што постапуваат во случаи каде што 
има дете жртва. 

 
 

4. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ОБВРСКИ 
 
ЗАКЛУЧОЦИ:  

 Здравствените работници не ја исполнуваат законската обврска за евидентирање и 
пријавување на насилството, поради што нема податоци за обемот, видот и 
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тежината на насилството врз децата, кои треба да бидат основа за превенција и 
интервенција. 

 Центрите за социјална работа недоволно го користат механизмот надзор над вршење 
на родителско право. 

 Многу ретко во праксата се користи можноста за аудио – визуелно снимање на 
исказот на детето; 

 Се констатира  неискористеност на посебно опремените простории за разговор со 
деца  

 Особено е загрижувачки што посебните мерки за процесна заштита се употребуваат 
маргинално  

 Голем дел од одредбите од ЗПД кои овозможуваат прилагодување односно 
индивидуализација на постапувањето според својствата на сторителот односно 
жртвата не се применуваат во практиката. 

 
ПРЕПОРАКИ: 

 Дополнување на законската регулатива за различните облици на насилство во 
основните и средните училишта. 

 Задолжително и соодветно евидентирање на насилството врз децата во согласност 
со МКБ 10 е важно заради препознавањето на случаите на насилство и на факторите 
на ризик, особено кај ранливите категории како што се децата, што понатаму ќе има 
значајно влијание на превенцијата.  

 Потребно е примената на пријавата за насилство да почне што побрзо, да се 
воспостави Регистар за насилство и да се обучат здравствените работници за 
нивната примена преку организирани обуки. 

 Почитување на процедурите за постапување со дете жртва во полиција од 2013 
година. 

 Почитување на начелото на итност во судските постапки во случаите на деца жртви. 
 Почитување на законските одредби во однос на посебните мерки за процесна 

заштита. 
 Специјализирани обуки за сите стручни лица што постапуваат во случаи каде што 

има дете жртва. 
 Да се преиспитаат одредбите во КЗ во однос на семејното насилство - обележја на 

кривичното дело, начинот на гонење, пропишана кривична санкција. 
 
 

5. МЕЃУСЕКТОРСКА СОРАБОТКА 
 
ЗАКЛУЧОЦИ: 

 Меѓусекторски тимови за третман на деца жртви на насилство се воспоставени само 
во четири градови. 

 Се констатира недоволна функционалност на меѓусекторските тимови. 
 Постои недоволна соработка помеѓу институциите во спроведување на постапките и 

процедурите за децата жртви и заштита од секундарна виктимизација. 
 

ПРЕПОРАКИ: 
 Формирање на Меѓусекторски тимови за третман на деца жртви на насилство на 

територија на целата држава. 
 Зајакнување на функционалноста на меѓусекторските тимови. 
 Развивање и унапредување на работата на меѓусекторскиот тим за постапување со 

деца жртви на насилство, занемарување и злоупотреба, преку официјализирање на 
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Протоколот за постапување на меѓусекторски тим во случај на деца жртви на 
насилство, злоупотреба и занемарување. 

 
 
 
 

6. ПРИМЕНА НА ЗПСЗСН: 
 
     ЗАКЛУЧОЦИ: 
 Поголем број на деца жртви на семејно насилство се од машки пол. 
 Најчесто  сторител на насилството е еден од родителите, а најчесто таткото. 

  
      ПРЕПОРАКИ: 

 Зајакнување на капацитетите на локално ниво за успешно спроведување на 
изречените прив 

 






