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1. Вовед 

 

             Насилството врз жената е најраспространетиот вид на родово базирано насилство 

кој резултира со психички, физички, економски и сексуални штети и страдања. 

  Камен темелник е „Конвенцијата за елиминација на сите форми на 

дискриминација врз жените“ (CEDAW), усвоена од Генералното собрание на Обединетите 

нации во 1979 година. Република Северна Македонија е една од земјите што има 

пристапено кон Конвенцијата а исто и како и Факултативниот протокол со неа, со што се 

обврза како договорна страна да ги гарантира, заштити и унапреди правата на жените и 

девојчињата а особено да превенира, заштити и на крајот да ги елиминира сите форми на 

дискриминација врз жените и девојчињата на својата територија. 

             Меѓународен документ кој содржи дефиниција за насилство врз жени, семејно 

насилство и род е Истанбулската Конвенција или Конвенција на Советот на Европа за 

спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Усвоена е од 

страна на Советот на Европа во Истанбул на ден 11.05.2011 година а стапува на сила од 

01.08.2014 година. Македонија ја има потпишано на 08.07.2011 година а ратификувана на 

29.12.2017 година.  

 Националниот „Закон за спречување и заштита од насилството врз жените и 

семејно насилство“ од 2021 год. дава интегриран мултидисциплинарен одговор во 

справувањето со насилството врз жената и семејното насилство, почитувајќи ги 

човековите права во согласност со меѓународните стандарди. 

„Насилство врз жените“ е кршење на човековите права, дискриминација врз 

жените и ги означува сите дејствија на родово – базирано насилство што доведуваат или 

евентуално ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или 

страдање на жените, вклучувајќи и индиректни или директни закани и заплашувања за 

такви дејствија е кршење на човековите права, дискриминација врз изнуда, произволно 

ограничување или лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот или 

приватниот живот.1 

 
1 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на РСМ“ 

бр.24/2021), член 3, став 1  
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„Родово – базирано насилство врз жените“ е насилство насочено против жената 

затоа што е жена или кое што несразмерно ја погодува. Родово – базираното насилство врз 

жените ги опфаќа причините и резултатот од нееднаквиот однос на моќта помеѓу жените и 

мажите како резултат на опшествен а не индивидуален проблем.2 

„Семејното насилство“ е малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, 

телесно повредување, полово или друго психичко, 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 партнер или 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.3  

Министерството за внатрешни работи е клучна институција во превземањето на 

активностите а осебено во проценка и управување со ризик и привремени мерки за 

заштита, како и спроведување на мерки на заштита.  Останатите активности се превенција 

за овој вид на насилство, примање на пријави, увид на лице место, заштита на жртвата, 

откривање и пронаоѓање на сторителот на насилството, преглед и претрес, документирање 

на настан, пронаоѓање на предмети за докажување на делото, одземање на огненото 

оружје доколку сторителот поседува или со него е извршено кривичното дело.  

Во Република Северна Македонија бројот на пријавени случаеви од насилство врз 

жени не ја покажува реалната слика, бидејќи оваа опшествено негативна појава е многу 

широко распространета. Секогаш за ова кривично дело постои „темна бројка на 

криминалот“ бидејќи жртвата од разни свои убедувања и причини не сака да го пријави 

настанот. Настанот може да биде пријавен лично, од сведоци но и често се пријавува 

анонимно. Најголем број од пријавите се во Министерството за внатрешни работи, но исто 

така насилството се пријавува и во Центар за социјални работи, надлежно јавно 

обвинителство, доколку побараат жртвите медицинска помош ( во овие случаеви 

 
 
2 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на РСМ“ 

бр.24/2021), член 3, став 2 

 
3 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на РСМ“ 

бр.24/2021), Член 3, став 3  
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пријавител е Министерството за здравство ), невладин сектор, адвокати и др. Најзастапено 

Министерство по сите овие пријави е Министерството за внатрешни работи. 

Министерството за внатрешни работи е орган на државната управа чија 

организација е хиерархиски составена од организациони единици за потребите на МВР и 

органи во состав на МВР. Полицијата е дел од Министерството за внатрешни работи во 

кој се вршат полициски работи од страна на полициски службеници. Полицискиот 

службеник е овластено службено лице, униформиран или неуниформиран припадник на 

полицијата со полициски овластувања, кој ги врши полициските работи во согласност со 

закон. Полициските работи според закон за полиција се следните: 

- заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните; 

- заштита на слободите и правата на граѓаните загарантирани со Уставот на 

Република Северна Македонија, законите и ратификуваните меѓународни 

договори; 

- спречување на вршење на кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на 

сторителите на тие дела; 

- одржување на јавниот ред и мир; 

- регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата; 

- контрола и движење на престој на странци; 

- обезбедување на државната граница и контрола на преминување на државната 

граница; 

- укажување помош и заштита на граѓаните во случај на неопходна потреба; 

- обезбедување на определени личности и објекти, други работи утврдени со закон.4 

Целта на оваа проектна задача е да се презентира еден клучен сегмент од 

планираниот докторски труд, постапувањето на полицијата по пријавување насилство врз 

жени како и примената на полициските овластувања кои ќе допринесат за помош и 

заштита на жртвата како и постапување со сторителот. Теоретско правната рамка ќе се 

црпи од постоечките меѓународни и национални документи кои ги утврдуваат 

стандардите за насилство врз жени. 

 
4 Закон за полиција, ( „Службен весник на РМ“ бр.114/06,  06/09,  145/12,  41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 

64/18, 21/18 ), член 5 
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За истражувањето во рамките на докторскиот труд ќе се користи метод на анализа 

на документи, статистички метод (техника за анализа на статистичка база), анкетни 

прашалници со затворени и отворени прашања и продлабочени интервјуа. 

Поставениот проект има за цел да обезбеди сеопфатни информации за бројот на 

случаи на одделните форми на родово-базирано насилство врз жените и семејното 

насилство според пол, род, возраст, етничка припадност, попреченост, географска 

припадност на жртвата и сторителот и други информации релевантни за следење на 

состојбата за насилство врз жените, како и родовата перспектива при постапување на 

полицијата во заштита на жени од родово базирано насилство, проценка на ризик и мерки 

за заштита. Исто така би се збогатил фондот со научни и стручни трудови со нови 

анализи, нудејќи решенија заради подобрувања на неправилности, пропусти и 

недостатоци во работењето на Министерството за внатрешни работи. 

 

2. Формулација на проблемот 

 

Во Република Северна Македонија клучен документ е Законот за спречување и 

заштита од насилство врз жените и семејното насилство ( „Службен весник на РСМ“ број 

24 од 29.01.2021 година ). Со овој закон се уредува постапувањето на институциите со 

должно внимание при преземањето мерки за превенција од родово-базирано насилство врз 

жените и семејното насилство, постапувањето на институциите за заштита на жените од 

родово-базирано насилство и семејното насилство, меѓусебната координација на 

институциите и организациите, услугите за заштита на жртвите и собирањето на податоци 

за родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство. 

Целта на законот е превенција и спречување на родово-базирано насилство врз 

жените и семејното насилство, ефективна заштита на жртвите од каков било облик на 

родово-базирано насилство врз жени, како и на жртвите на семејно насилство, со 

почитување на основните човекови слободи и права загарантирани со Уставот на РСМ и 

меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на РСМ. Целта на 
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законот се заснова на принципот на еднаквост и елиминирање на стереотипите за родови 

улоги.5  

Врз основа на горенаведениот закон се изменети и правилниците за работа во 

Министерството за внатрешни работи. Согласно новиот „Правилник за начинот на 

проценка на ризик од сериозна опасност по животот и физичкиот и психичкиот 

интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство и на ризикот од повторување на 

насилството, соодветното управување со ризикот, образецот на полицискиот извештај и на 

предлогот на изрекување на итна мерка за заштита – отстранување на сторителот од домот 

и забрана за приближување до домот“, кој е заменет со претходниот правилник од 2015 

год., многу надлежности се префрлени на превземањето мерки во обезбедувањето на 

помош и заштита на жените жртви на родово и на семејно насилство од страна на 

полицијата. Исто така по извршената проценка на ризик а најдоцна до 12 часа од 

интервенцијата на настанот, од страна на полициските службеници се изготвува 

полициски извештај за извршена интервенција по пријава за родово базирано насилство 

врз жените и семејно насилство. Во случај кога постои ризик за сериозна опасност по 

животот, физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното 

семејство или ризик од повторување од насилство, полицискиот службеник надлежен од 

организационата единица за криминалистички работи а најдоцна до 12 часа по 

изготвувањето на проценката на ризик и полицискиот извештај до надлежниот суд 

доставува предлог за изрекување итна мерка за заштита – отстранување на сторителот од 

домот и без согласност од жртвата.6  

Нагласена е соработката меѓу институциите а особено е разработено и 

функционрањето на мултисекторскиот тим, каде што предлагач и носител на активностите 

е Министерството за труд и социјални работи а членуваат претставници од 

Министерството за внатрешни работи, Министерство за здравство, Министерство за 

правда, Локална самоуправа, Невладин сектор и др. 

 
5 Стапува во примена новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство 

(2021) достапно на  https://akademik.mk/stapuva-vo-primena-noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-nasilstvo-

vrz-zhenite-i-semejnoto-nasilstvo/( посетено на 05.01.2022 година ) 
6 Правилник за начинот на проценка на ризик од сериозна опсност по животот и физичкиот и психичкиот 

интегритрет на жртвата и членовите на нејзиното семејство и на ризикот од повторување на насилството, 

соодветното управување со ризикот, образецот на полицискиот извештај и на предлогот за изготвување на 

итна мерка за заштита – одстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот,  

( Службен весник на РСМ бр.210 од 09.09.2021 година. ), член 14 и 15. 
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Извештајот „Проценување и управување со ризиците во случаи на насилство на 

жените и семејно насилство, зајакнување на проценките на ризикот, системот на 

управување со ризик и меѓуагенциска координација во Турција“ беше изготвен како дел 

од заедничката акција на Европската Унија и Советот на Европа. Информациите се 

извлечени од претходни три проценки на Совет на Европа и тоа Извештајот за евалуација 

на основната линија на групата експерти за акција против насилството на жените и 

семејното насилство (GREVIO) за Турција од 2018 год. и два извештаи изготвени од 

експерти на Совет на Европа кои го оценуваат формуларот што го користи полицијата. Во 

извештајот е наведено дека многу важен дел е поврзувањето на проценката на ризик со 

управувањето на ризик, затоа државите потписнички на Истанбулската Конвенција се 

обврзани да се осигураат дека сите засегнати институции за оваа проблематика а не само 

полицијата ефективно го проценуваат и изработуваат планот за управување со 

безбедносните ризици со кои се соочува една жртва од случај до случај според 

стандардизирана процедура и соработка.7 

Полициските службеници и униформираните полициски службеници согласно 

Закон за полиција имаат лепеза од полициски овластувања кои ги превземаат во 

секојдневното работење и постапување. 

Полицијата има законски должности полициските службеници согласно нивните 

полициски овластувања да ги детектираат сите форми на насилство со цел да превземаат 

превентивни и репресивни мерки, да се спроведат обуки за препознавање на родово 

базирано насилство и насилството врз жената, потоа кординиран пристап на институциите 

за превземање мерки за сместување на жртвата, здравствена и психосоцијална заштита, 

правна помош. 

За да биде постигната оваа цел, она што најнапред е потребно е да се направи 

сеопфатна анализа и проценка на случаи на насилство на жена и родово базирано 

насилство, да се идентификуваат потребите на жртвата, примената на полициските 

овластувања према сторителот и докажувањето на кривичното дело, како и 

понатамошната соработка со релеватните институции. 

 

 
7Mann, Lori and Tosun, Zehra (2020) „Assesing amd managing risks in cases of violence against womwn and 

domestic violence“, достапно на https://rm.coe.int/trk-2021-assessing-and-managing-risks-in-cases-of-vaw-and-

domestic-vio/1680a2a7cb  ( посетено на 08.01.2022 година ) 

https://rm.coe.int/trk-2021-assessing-and-managing-risks-in-cases-of-vaw-and-domestic-vio/1680a2a7cb
https://rm.coe.int/trk-2021-assessing-and-managing-risks-in-cases-of-vaw-and-domestic-vio/1680a2a7cb
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3. Очекувани резултати од истражувањето и модел на понудено решение 

 

Истражувањето што ќе се спроведува за потребите на овој докторски труд ќе биде 

во рамките на Министерството за внатрешни работи, Сектор за внатрешни работи Битола. 

Легитимитетот добро е да се проверува преку задоволството на жртвите од постапувањето 

на полицијата. Истражувањето ќе обработи повеќе прашања поврзани со Министерството 

за внатрешни работи. 

1 Кои се феноменолошките, етиолошките и криминално-виктимолошки аспекти на 

насилството на жени и родово-базирано насилство? 

2. Како е поставена националната рамка наспроти меѓународната рамка за насилство 

на жени и родово-базирано насилство? 

3. Кои се полициските овластувања на припадниците на Министерството за 

внатрешни работи по пријавени случаеви на насилство на жени и родово-базирано 

насилство? 

4. Како постапува полицијата од перспектива на родово разбирање на насилството на 

жени? 

5. Кои активности ги превземаат полициските службеници за заштита на жртвите? 

6. Кои мерки се превземаат према сторителот и докажувањето на кривичното дело? 

7. Каква е состојбата со практичната примена на законските прописи за овој вид 

насилство во рамките на Министерството за внатрешни работи? 

8. Дали навремено се постапува по решенијата од судот за изречените мерки за 

сторителот? 

9. Дали ефективно и ефикасно се справува мултисекторскиот тим при постапување на 

случаеви за насилство на жени и родово-базирано насилство? 

Одговорите на сите овие прашања ќе придонесат кон јакнење на капацитетите на 

Министерството за внатрешни работи за справување со овој тип на насилства, 

детектирање и препознавање на облиците на насилство на жени, родово-базирано 

насилство и семејно насилство, заштита на жртвата, професионална и законита примена 

на полициските овластувања за репресивно постапување према сторителот и успешноста 

од функционирањето на мултисекторскиот тим. 
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4. Определување на предметот на истражување 

 

            Принципите, заедничките карактеристики и основните стандарди за постапување 

на полиција во обезбедување заштита на жени и девојки жртви кои се предмет на 

насилство, исто така можат да се најдат во рамките на меѓународните правни 

инструменти.   

           Меѓународен документ кој содржи дефиниција за насилство врз жени, семејно 

насилство и род е Истанбулската Конвенција или Конвенција на Советот на Европа за 

спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Усвоена е од 

страна на Советот на Европа во Истанбул на ден 11.05.2011 година а стапува на сила од 

01.08.2014 година. Македонија ја има потпишано на 08.07.2011 година а ратификувана на 

29.12.2017 година. Во преамбулата на Конвенцијата се осудени сите форми на насилство 

врз жените и домашното насилство. Во неа насилството врз жените е манифестација која 

произлегува од историските нееднакви односи на моќ меѓу жените и мажите што довеле 

до доминација и дискриминација врз жените од страна на мажите и до спречување на 

целосното напредување на жените. Во главните опшествени механизми жените се 

принудени на потчинета положба во однос на мажите. Постои голема загриженост, дека 

жените и девојчињата често се изложени на сериозни форми на насилство како и домашно 

насилство, сексуално вознемирување, силување, присилен брак, кривични дела извршени 

во името на таканаречената „чест“ и генитално осакатување, коишто претставуваат 

сериозно кршење на човековите права на жените и девојчињата и се главна пречка за 

постигнување на еднаквост меѓу жените и мажите. За време на воени конфликти 

потенцијално е зголемено родово засновано насилство во форма на системско силување и 

сексуално насилство. Исто така жените се изложени на повисок ризик од родово 

засновано насилство отколку мажите. Домашното насилство несразмерно ги погодува 

жените но и дека мажите можат да бидат жртви на домашно насилство. Исто така децата 

се жртви на домашно насилство, како и сведоци на насилство во семејството. 8 

Ова се клучните стандарди и треба да се операционализираат во полициското 

работење: 

 
8 Преамбула (2017) Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените 

и домашното насилство, Преамбула 
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- Пристап базиран на права, 

- Унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на жените, соодветни на 

културата и возраста, 

- Пристап фокусиран на жртва/лице кое преживеало насилство,  

- Безбедноста на жртвата и 

- Одговорност на сторителот. 

Насилството врз жените и девојките има штетни и долготрајни последици врз 

благосостојбата, здравјето и безбедноста на жените и девојките, заедно со економските 

последици, ефектите врз резултатите во образованието и влијанието врз продуктивноста и 

развојот на опшествата и земјите. Иако во последните децении е работено на оваа 

проблематика, сепак треба да се прават уште поголеми напори од страна на 

Министерството за внатрешни работи за справување и спречување на насилството на 

жени и девојки, нивната подршка, нивната безбедност како и ефикасна истрага према 

сторителот. 

Овој докторски проект ќе претставува едно истражување во организационите 

единици на Секторот за внатрешни работи Битола при Министерството за внатрешни 

работи во Република Северна Македонија, кои постапуваат на оваа проблематика. 

 

4.1.  Теоретско определување на предметот на истражување 

 

Етиолошката поврзаност на настанувањето на овој вид на криминалитет е во 

непосредна врска или ги одредува и феноменолошките облици на неговото спречување во 

различните делови групи, сегменти, институции од опшеството. 

Кога зборуваме за род, зборуваме за опшествените, културно одредените разлики 

меѓу мажите и жените, врските меѓу нив и различните очекувања и улоги кои им се 

наметнуваат на мажите и на жените. Овие разлики не се фиксни туку се менувале и ќе се 

менуваат со текот на времето. Исто така не се вродени. Од ова произлегуваат родовите 

улоги и родовата нееднаквост. 

Родово – базираното насилство се разликува од другите видови насилства по тоа 

што родот на жртвата е примарен мотив за актот на насилство. Со други зборови родово 

базираното насилство се однесува на каква било повреда што е нанесена врз жената и тоа 
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е воедно и причина и резултат на нееднаквите односи на моќ, засновани врз 

перцепираните разлики меѓу мажите и жените што доведуваат до подреден статус на 

жените, како во приватните така и во јавните сфери.9 

Родовите улоги се дефинираат како норми или уверувања во дадено опшество или 

зааедница што условуваат кои активности, задачи и одговорности се перцепирани како 

машки или женски. На родовите улоги влијаат возраста, класата, расата, етничката и 

религиската припадност, како и географското, економското и политичкото опкружување. 

Родовите улоги континуирано се менуваат како одговор на промените во опшествените и 

економските услови. Ако мајката остане дома и не отиде да оди на работа а се грижи за 

болното дете дома тогаш ја исполнила традиционалната женска родова улога. Терминот 

родова улога и родов стереотип се користат паралелно. Стереотипи за женски црти се 

нежност, плашливост, попустливост и кооперативност а додека за машките црти се 

храброст, строгост, агресивност и активност. Со родовите стереотипи можни се штетни 

последици во секојдневниот живот и во кршењето на севкупните човекови слободи и 

права. 

Сложените состојби во менувањето на општите и посебните етиолошки фактори во 

настанувањето на насилството кои ја налагаат потребата од длабоки промени во 

структурата на опшеството и неговите институции, поголемо внимание се посветува на 

поединечните криминогени фактори, врзани за личноста на насилникот. Се верува дека кај 

него и врз него може да се влијае многу понепосредно врз отстранувањето на цртите, 

карактеристиките, својствата, системот на вредности што го одредуваат неговото 

насилничко поведение. Кај насилството секогаш се јавува некаков однос на партнерство – 

зависност на жртвата и насилникот.10Различни автори имаат и различен пристап кон 

објаснувањето за личноста на насилникот и тоа според едните рехабилитација на 

насилникот а според другите репресија над насилникот. 

Како дел од насилството на жени се дефинира насилството во семејството, кое 

претставува континуирана примена на физичка и психичка сила спрема членовите на 

семејството со загрозување и повредување на чувството на сигурност и односите на 

 
9 Брошура „ Локалното координативно тело за заштита од дискриминациј“а со поддршка на ХЕРА во 

рамките на проектот „Собранието и локалните самоуправи во унапредувањето на правата на ЛГБТ“ 

финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, достапно на 

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/LGBT_broshura_web.pdf, посетено на 10.01.2022 год. 
10 Арнаудовски, Љупчо (2007) „Криминологија“ Скопје, стр. 353 

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2018/12/LGBT_broshura_web.pdf
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доверба, исполнување контрола и надмоќ на членовите на семејството, без оглед на тоа 

дали таквото поведение во кривичното законодавство е предвидено како казниво дело и 

дали сторителот на делото е пријавен на органите на прогонот. Тоа се јавува во различни 

облици и врз различни членови на семејството.11 Непропорционално жените се жртви на 

насилство а мажите се сторители. 

Постојат следниве видови на насилство во семејството: 

Психолошкото насилство е најзастапената форма на семејното насилство во 

нашата држава. Како резултат на широката прифатеност на традиционалните и 

патријархални ставови во нашето општество, постои тенденција за минимизирање 

на сериозноста на психолошкото насилство и покрај штетните последици по 

животот и здравјето на жртвата. Оваа форма на семејното насилство најчесто 

се манифестира преку: контрола на жртвата и инсистирање да знае каде е цело 

време, изолирање и забрана на контакти со роднините и пријателите, претерана 

љубомора, заплашување, заканување дека ќе ја повреди, понижување итн. 

             Физичкото насилство подразбира употреба на физичка сила или закана дека 

истата ќе биде употребена. Овој облик на семејното насилство се манифестира 

преку: туркање, влечење, удирање на шлаканици, фрлање на предмети, 

користење на оружје при насилството, нанесување на изгореници. 

             Сексуалното насилство кое честопати се одвива паралелно со физичкото 

насилство се манифестира преку: силување, несакан сексуален однос, 

понижувачки сексуален однос, присила на гледање на порнографски филмови и 

  подведување. 

            Економското насилство најчесто се манифестира преку скратување и/или 

одземање на финансиските средства, неплаќање на алиментација, како и преку 

сите други облици на одземање на средствата за живот. 

Исто така мошне битно е да се спомене како нова законска измена во мерките за 

заштита на жртвите, се мерките за заштита од ревиктимизација. Институциите се должни 

да постапуваат со жртвите на начин на кој ќе ги заштитат дополнително од виктимизација 

или ревиктимизација, преку преземање на следниве мерки, согласно со своите 

надлежности: 

 
11.Константиновиќ,Николоќ, Весна (2005)„Криминологија“, Ниш, стр.128 
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- заштита на идентитетот и личните податоци на жртвата, 

- Земање на исказ на местото на пријавување,  

- Земање на исказот на жртвата на полициската станица или јавно обвинителство со 

користење на видео и тонски запис кој ќе се користи како доказ во постапката по 

претходно дадена согласност на жртвата, 

- Разговор во посебни простории прилагодени за разговор со жртви, 

- Ограничување на соочување со пријавениот, 

- Ограничување на давање на исказ на намногу два пати во текот на постапката за 

заштита од насилство и 

- Други мерки со кои ќе се заштити интегритетот на жртвата.12 

По пријавите за насилство полициските службеници се први кои се упатуваат на 

лице место, обезбедуваат заштита на жртвата и ги преземаат потребните мерки и 

активности за спречување на сторителот да стори идно насилство. Полициските 

службеници постапуваат на начин кој нема да предизвика дополнителна виктимизација на 

жртвата. При постапувањето целосно се почитува интегритетот и достоинството на 

жртвата и членовите на нејзиното семејство. Постапувањето на полициските службеници е 

ориентирано кон жртвата со цел да се гарантира нејзината безбедност и заштита, како и 

безбедноста и заштитата на членовите на нејзиното семејство. Идентификацијата, 

проценката на ризикот, информирањето и мерките за соодветно управување со ризикот 

полициските службеници ги утврдуваат со активно учество на жртвата. Полициските 

службеници при постапувањето со жртва го штитат нејзиниот идентитет и личните 

податоци и ја гарантираат доверливоста на податоците што се прибираат при проценката 

на ризик. Разговорот со жртвата го водат полициски службеници посебно обучени за 

родово чувствително постапување со жртви на родово базирано насилство врз жени и 

семејно насилство, а во случај кога жртва е жена, секогаш кога е можно разговорот го 

врши полициски службеник од женски пол. Полициските службеници разговорот со 

жртвата го водат во средина безбедна за жртвата и во текот на разговорот се 

оневозможуваат сите форми на физички контакт и вербална комуникација меѓу жртвата и 

сторителот.  

 
12  Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на 

РСМ“ бр.24/2021), Член 44 
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За жртвите на насилство постои ризик да се соочат со ново насилство од 

актуелниот насилник по пријавувањето, но истовремено и со секундарна виктимизација од 

страна на институциите на системот. И во двата случаи, колкав ќе биде ризикот со кој се 

соочува, во голема мера зависи од поставеноста и од функционирањето на системот за 

заштита на жртвата.13 

 

4.2.Појмовно – категоријален апарат 

 

Според Македонското законодавство насилството на жени и родово-базирано 

насилство е санционирано во Кривичен законик на РСМ „Службен весник на РМ“ бр. 185 

од 30.12.2011 година и Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и 

семејното насилство, „Службен весник на РСМ“ бр.24/2021. 

Во Кривичниот законик единствен облик кој е експлицитно наведен е семејното 

насилство и елементите се санкционирани во следниве кривични дела и тоа: 

Психичкото насилство во КЗ е предвидено за  

- к.д.„Присилба“, член 139 ст. 2, 

- к.д.„Противправно лишување од слобода“, член 140 ст.2 и 

- к.д.„Загрозување на сигурноста“, член 144 ст.2.   

Физичкото насилство во КЗ е предвидено за 

- к.д.„Убиство“, член 123, ст.2, точка 2, 

- к.д.„Убиство на миг“, член 125, 

- к.д.„Телесна повреда“ член 130, ст.2 и  

- к.д.„Тешка телесна повреда“ член 131, ст.2 и ст.6. 

            Сексуалното насилство во КЗ е предвидено за 

- к.д.„Силување“ член 186, 

- к.д.„Посредување при вршење на проституција“ член.191, ст.4 и 

- к.д.„Неизвршување на судска одлука“ член 377, ст.5. 

Заради запирање на насилство, одтсранување на последиците од извршеното 

насилство и превземање на ефикасни мерки кон сторителот на насилство заради 

 
13 Мирчева, Стојанка и Чачева, Виолета и Кениг, Николина„Глас за правда“, Истражувачки извештај, 

Скопје, 2014, стр.73 
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елиминирање на причините за повторно вршење на насилството, на сторителот на родово-

базирано насилство врз жени и жртвите на семејно насилство судот може да му ги изрече 

следниве привремени мерки за заштита: 

1. Забрана да се заканува дека ќе стори насилство; 

2. Забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на 

друг начин директно или индиректно комуницира со жртвата; 

3. Забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до 

живеалиштето,училиштето, работното место или определено место кое 

редовно го посетува жртвата; 

4. Отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од десет до 

30 дена; 

5. Забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде 

одземено; 

6. Задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување 

насекојдневните потреби на жртвата и семејството; 

7. Задолжително законско издржување на семејството; 

8. Задолжително да посетува советувалиште за сторители на насилство врз 

жени или семејно насилство 

9. задолжително лекување на сторителот доколку употребува, алкохол, 

дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување;  

10. сторителот задолжително да ги надомести медицинските и другите 

трошоци настанати од насилство и  

11. која било друга мерка која судот ја смета за неопходна за да се обезбеди 

сигурност и добросостојба на жртвата и другите членови на 

семејството.14 

 

Во делот на докторскиот труд особено ќе се обрне внимание и дали се постапува 

навремено по изречените мерки за заштита од страна на судот. 

 

 
14 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на 

РСМ“ бр.24/2021), Член 58 
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4.3.  Операционално определување на предметот 

 

           Со овој докторски проект ќе се направи обид да се истражи функционирањето на 

Министерството за внатрешни работи со новите Законски измени и донесувањето на 

новите правилници на Министерството за внатрешни работи. Во собраниска процедура 

доставен е предлог за изменување и дополнување на Кривичниот законик согласно 

Истанбулската конвенција, во делот „жртва на кривично дело“ се надополнува за жртва 

жена на родово базирано насилство и девојчиња над 18 год., во делот на отежнителните 

околности се разработува поимот  фемицид и се предлага ново кривично дело „Демнење“ 

и „Полово вознемирување“. Бројот на фемициди како најекстремна форма на родово 

базирано насилство изнесува пет (5) случаеви во 2019 година, четири (4) случаеви во 2020 

година и три (3) случаеви во 2021 година. Ова е уште една причина која укажува дека овие 

кривични дела тешко се превенираат заради молкот на жртвата. Според официјалниот 

годишен извештај за 2020 год. поставен на веб страната на Министерството за внатрешни 

работи, од вкупно пријавени кривични дела за семејно насилство -1052, жени жртви се -

79,8%, како жртва жена – сопруга се 38,9%, потоа 18,6% жртви се родителите и 8,2% 

жртви се децата. Најголем дел или 79,9% од делата се извршени со употреба на физичка 

сила илио закана, потоа со ладно оружје 5,7% а во пет (5) случаеви и употреба на огнено 

оружје. Инаку во 36,5% од случаите сторителите биле во растројство, а во 20,6% по 

дејство на алкохол. Во рамки на семејно насилство во полициските станици се земени 3 

759 поплаки за 2020 година споредбено за 2019 година биле земени 3 196 поплаки. 15 

Во Република Северна Македонија, Владата прогласи вонредна состојба на 18 март 

2020 година за целата земја со цел да се спречи ширењето на КОВИД-19. За време на 

вонредната состојба, владата на Р.Северна Македонија одржа 70 седници на кои беа 

донесени нови одлуки и мерки за справување со пандемијата1. 

Донесените мерки имаат за цел да ја ублажат здравствената, социјалната и економската 

криза, која може да се продлабочи како последица на вонредната состојба. Сепак, особено 

ранлива категорија која беше целосно исклучена од мерките и препораките беа 

 
15 Годишен извештај за 2020 година на Министерство за внатрешни работи, Скопје, достапен на 

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%

20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%202020.pdf  (посетено на 

05.01.2022) 

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%202020.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%202020.pdf
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жртвите на семејно насилство, т.е. жени и деца кои се под зголемен ризик од семејно 

насилство. 

Во првиот месец на вонредна состојба (март 2020), не се забележа зголемување на 

пријавувањето на инциденти во семејно насилство. Поради физичкото присуство на 

сторителите, жените не беа во можност да се јават во линиите за помош и поддршка или 

да го пријават насилството. 

Многу жени се плашеа да побараат здравствена заштита и 

медицинска помош поради ризик од инфекција со КОВИД-19. Многу жени не сакаат да ја 

напуштат насилната средина и да бидат сместени во центри за жртви на семејно насилство 

и засолништва поради страв од инфекција со КОВИД 19. Жртвите заради недоверба во 

полицијата се плашеа да го пријават насилството и да го напуштат домот поради страв од 

губење на работното место ( додолку се вработени ) по престанокот на владините мерки 

или ако се вработени, постои страв од  губење на работното место (доколку се вработени) 

по престанокот на владините мерки или ако се невработени, постои страв од ниски 

можности за вработување и постигнување економска независност по крајот на вонредната 

состојба поради очекуваната економска криза. Понатаму, центрите за социјална помош 

беа фунционални со скратено работно време и работа од дома што  значи дека тие 

обезбедија само телефонско советување. Освен известувањето од Министерството за труд 

и социјална политика упатено до жртвите на насилство врз жени и семејно насилство во 

кое се наведени телефонските линии за пријавување насилство, не е изречена ниту 

предложена ниту една итна мерка за оваа посебно ранлива категорија граѓанки.16 

 Се што е досега наведено во докторската дисертација ке биде разработено, од 

живот под ист покрив со насилник, па превземање мерки за заштита на жртвата и гонење 

на сторителот, примената на полициските овластувања во расчистувањето на случајот 

како и ефективноста и ефикасноста на мултисекторскиот тим. Ќе се даде одговор на 

повеќе прашања со тоа што ќе се разработат модели на превенирање на овој тип на 

криминалитет или целосно искоренување, ќе се дадат предлози за подобрување на 

 
16 Справување со насилство врз жените и семејно насилство во Западен Балкан за време и по здравствената 

криза со КОВОД 19 (2020) достапен на http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-

content/uploads/2020/09/Spravuvane-so-nasilstvo-vrz-zheni-i-semejno-nasiltvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf  

(посетено на 10.01.2022 ) 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/09/Spravuvane-so-nasilstvo-vrz-zheni-i-semejno-nasiltvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/09/Spravuvane-so-nasilstvo-vrz-zheni-i-semejno-nasiltvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf
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состојбите, унапредување на стручните служби кои работат на оваа проблематика и 

подобрување на функционирањето на полициските служби во МВР. 

 

5. Временско и просторно истражување на истражувањето 

 

Временската рамка на овој проект ќе го опфати периодот од октомври 2022 до март 

2023 година. 

Просторното истражување ќе биде во организационите единици при Сектор за 

внатрешни работи - Битола во Министерството за внатрешни работи на Република 

Северна Македонија. 

 

5.1.  Дисциплинарно определување на предметот на истражување 

 

Општата цел на овој докторски труд е да се даде преглед на ефикасното полициско 

работење насочено кон заштита на жените од насилство. 

Имајќи во предвид дека насилството на жени како мултидисциплинарен 

опшестевен феномен допира до повеќе дисциплини во истражувањето ќе бидат 

разработени криминолошката, виктимолошката, социјалната, економската, психолошката 

и педагошката перспектива на жртвата и сторителот. 

Научната и опшествената оправданост на овој труд се состои во фактот за „темната 

бројка“ на овој тип на криминалитет кој заради чувство на страв и срам и огромна 

недоверба кон институциите а особено према полицијата, не се пријавува од страна на 

жртвите или сведоците на настаните, потребата за реалната слика која што треба да ја 

добие јавноста а веќе неколку децении се разработува оваа тематика но сепак недоволно 

се зборува пред општата јавност. 

Со деталната анализа ќе се добие одговор на поставените прашања во 

понатамошните проучувања но ќе се понудат мерки и активности за помош, подршка а 

пред се мерки на превенција за овој ви на криминалитет.  
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6.  Цели на истражувањето 

 

6.1.  Научна цел на истражувањето 

 

             Целта на докторскиот труд ќе биде да го претстави институционалниот одговор на 

Министерството за внатрешни работи на превземањето мерки и дејствија согласно 

полициските овластувања за случаевите за насилство на жени и девојчиња. Материјата е 

сложена и комлексна бидејќи полициските службеници постапуваат со жртва а 

истовремено и со сторител – насилник. Ќе се добие одговор за јакнење на капацитетите на 

службите во јакнењето и заштита на жртвата, превенција од повторно насилство, 

репресивни мерки према сторителот и доследно почитување на законската рамка. 

 За насилството на жени секогаш се зборува во јавноста и медиумите но не доволно, 

статистиката не е реална бидејќи постои „темна“ бројка на криминалитет заради молкот 

на жртвата која не пријавува најчесто заради срам, страв и заради загрозување на 

нејзината средина како дома, така и на работното место. Од горенаведеното се добива 

впечаток дека превземањето на службените дејствија се формални и овој тип на насилство 

се остава настрана а приоритет и акцент се става на други кривични дела.  

 Со аргументирано и издржано прикажување на тековните состојби ќе се придонесе 

да се збогатат постоечките стандарди во работењето, но и со соодветни обуки над 

полициските службеници кои превземаат полициски овластувања за овој тип насилство 

истите ќе  бидат поттикнати и мотивирани. 

 

6.2.  Практична цел на истражувањето 

 

             Со сигурност може да се констатира дека овој труд ќе има голема практична цел 

во однос на постапувањето на полициските службеници согласно изменетата законска 

регулатива во врска со случаевите за насилство на жени. Во Министерството за 

внатрешни работи ќе се подобрат стандардите на работење во врска со случаевите за 

насилство за жени и родово базирано насилство. Ќе се јакнат капацитетите за помош и 

јакнење на жртвата од семејно насилство како и мултисекторката соработка меѓу 

засегнатите институции. Ќе се детектираат реалните и вистинските проблеми за 
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превенција на овој вид на крининалитет со цел да се намали или искорени во иднина. Ќе 

се обезбедуваат сите докази за докажување на кривичното дело и ќе се покрени постапка 

за сторителот – насилник. 

 

7.   Хипотетичка рамка на истражувањето 

 

7.1.  Генерална хипотеза на истражувањето 

 

Институционалната политика заедно со тренинг и обука што вклучува 

трансформација на вкоренетите родови стереотипи на македонското опшество влијае на 

полициската ефикасна заштита на жртвите од насилство врз жени. 

   

7.2.   Посебни хипотези 

   

1. Националната законска рамка и останатите регулативи се во процес на 

усогласување со меѓународните конвенции и меѓународно пропишани 

стандарди за постапување во заштита на жени од родово базирано насилство; 

2. Полицискиот кадар е соодветно обучен за помош и заштита на жртвите од 

насилство и родово базирано насилство; 

3. Професионалниот кадар во МВР ефикасно и навремено ги превзема сите 

мерки и дејствија за докажување на кривичното дело и фаќање на сторителот 

поаѓајќи од родово разбирање на насилството врз жените; 

4. Доследно, стручно и законито се применуваат законските прописи за родово 

базирано насилство во Министерството за внатрешни работи; 

5. Жртвите добиваат ефикасна заштита преку навремено постапување по 

донесените решенија од страна на судот за изречените мерки према сторителот 

и  

6. Постои соработка меѓу институциите кои постапуваат во мултисекторкиот тим 

која резултира за заштита и помош на жртвата како и санкционирање на 

сторителот. 
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8. Методолошка рамка и инструменти за спроведување на истражување 

 

        Истражувањето ќе опфати квантитативни податоци кои ќе се добијат преку 

спроведување на анкетни прашалници и квалитативни податоци со спроведување на 

интервјуа. 

        Во рамките на ова истражување ќе биде опфатена и анализа на документи како и 

анализа на секундарни податоци добиени преку разни национални извори кои работат на 

темата насилство на жени и родово базирано насилство. 

        Методологијата на ова истражување ќе има дескриптивен и  структурален 

карактер. 

 Пред отпочнување на анкетниот процес ќе биде испратено писмо до 

професионалците и согласност за спроведување на анкетирањето на вработените, со 

објаснување на причините за активноста. Писмо ќе биде испратено до Министерот за 

внатрешни работи како и до Началникот на Секторот за внатрешни работи Битола. 

Писмото ќе содржи податоци за истражувачот, целта на истражувањето и начинот на кој 

анкетата ќе се спроведе. Писмото ќе биде на меморандум на Факултет за безбедност – 

Скопје, Универзитет „Св.Климент Охридски“- Битола, потпишано и уредно архивирано од 

страна на факултетот. Анкетниот прашалник ќе биде поставен и на интернет т.е.онлајн а 

линк за пополнување на истиот ќе биде внесен во самото писмо упатено до надлежните во 

институцијата. 

       Спроведување  на анкетен прашалник (стратификуван) 

 Прашалникот е истражувачки инструмент што се користи при примената на 

анкетата како истражувачка техника. Оттука и кај нас поимот „прашалник“ се употребува 

како сионим за анкета.17 

 Според бројот на вработени во Секторот за внатрешни работи Битола (околу 900 

вработени) со организационите единици: ОВР Прилеп, ОВР Македонски Брод, ОВР 

Крушево, ОВР Демир Хисар и ОВР Ресен ќе бидат анкетирани со анкетен прашалник 

околу 100 униформирани полициски службеници од основен полициски состав-полицајци 

а пред се извршителите од дежурна служба и интеревнија. 

 
17 Мојаноски, Цане (2012) „Методологија на безбедносните науки-основи“, стр.424 
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Прашалниците ќе бидат со прашања структуирани од затворен и отворен тип а ќе 

бидат наменети за вработените односно полициските службеници во полициските станици 

на територијата на Сектор за внатрешни работи Битола. Прашалниците ќе бидат анонимни 

и нема да содржат податоци на испитаниците. Во прашалниците, прашањата ќе бидат 

составени во три дела  и тоа: 

- првиот дел од прашањата се социодемографски, 

- вториот дел од прашањата ќе содржат податоци што се однесуваат и на знаењето, 

образованието, професионалните обуки, задоволство од работата но и препораки за 

подобрување на работата за заштита со жртви од насилство врз жени во 

полициските станици и 

- третиот дел од прашањата ќе содржат податоци од институционалната примена на 

законската регулатива и за откривање и фаќање на сторителот. 

 Спроведување на длабински интервјуа  

Како што е случај и со терминот квалитативно интервју, тоа понекогаш се однесува 

на неструктуирано интервју, но почесто се однесува и на полуструктуирано и на 

неструктуирано интервју. Се зголемува употребата на овој термин. 18 

Интревјуата ке бидат спроведени со старешински раководен кадар на ниво на СВР Битола 

и останатите пет Одделенија за внатрешни работи и тоа: 

- СВР Битола - три интервјуа (Началник на СВР Битола, Помошник Началник на 

СВР Битола и Началник на Оддел за криминалистичка полиција) 

- ОВР Прилеп – две интервјуа (  Инспектор и Помлад Инспектор за малолетници и 

семејно насилство) 

- останатите ОВР Крушево, ОВР Македонски Брод, ОВР Ресен, ОВР Демир Хисар – 

четири интервјуа (Началници на ОВР) 

По добиените одговори од интервјуата, истите можат да се споредат со одговорите 

добиени од анкетните прашалници. Профилот на интервјуирани лица треба да 

соодвествува на задачата што е предмет на истражување, односно тоа да бидат лица кои се 

директно вклучени во процесот со жртвите од насилство и сторителот а исто така и со 

делегирање на надлежности од раководна позиција. 

 
18 Брајман, Алан (2015)„ Методи на опшественото истражување“, Универзитет Св.Климент Охридски“-

Битола, превод, стр.213 
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 Интервјуата ќе бидат спроведени на местата каде што работат испитаниците со цел 

да се забележи и анализира комуникацијата на учесниците во истражувањето и 

истражителот, реакцијата на испитаникот како и односот меѓу испитаниците и 

вработените. 

 За оваа намена ќе бидат запазени етичките стандарди на интервјуирање со тоа што 

ќе бидат доставени и формулари за информирање и согласност кои ќе бидат гаранција за 

заштита на доверливоста на одговорите на испитаниците како и согласност за учество во 

целиот процес. По добиената согласност од двете страни ќе биде потпишана изјава со која 

ќе се гарантира доброволност за учество и доверливост за искажаните информации. 

       Метод на анализа на документи  

 Ќе се направи анализа на: 

- предмет по кој се постапува и целокупниот материјал, 

- Чек листа и тоа: по кој основ е планот за извршување на мерки, извршување на 

мерки на заштита, колку се посветува внимание на родот, проценка на ризик и 

шестмесечен осврт на постапување по измените на Закон за спречување и заштита 

од насилство врз жените и семејното насилство. 

 Во периодот кој следи за спроведување на истражувањето како можен ризик треба 

да се спомене и Пандемијата Ковид 19 и заради сите отежнати услови во кои живееме и 

функционираме можно е заради рестриктивните мерки да се премине на виртуелен начин 

на интервјиирање, односно електронски платформи за комуникација или спроведување на 

интервјуа на телефон. Исто така можеби ќе треба да се прошири и временската рамка за 

истражувањето. Заради објективност и правилност на водење на постапката исто така и од 

страна на Факултетот за безбедност ќе бидат писмено известени раководителите каде што 

ќе треба да се спроведат интервјуата имајќи ги во предвид сите ризик фактори. 
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9. Научна и опшествена оправданост на истражувањето 

 

 

Во Македонското опшество има голем број на трудови каде е обработувано 

семејното насилство а сега новоформулирано како насилство на жени. Во делот на 

постапувањето и примената на полициските службеници од страна на припадниците на 

Министерството за внатрешни работи овој дел е речиси скромен и недоволно истражуван. 

Факт е дека насилството на жени е присутно во секојдневното живеење, институциите 

работат по пријавените случаеви, има бројни измени во националната легислатива која е 

адаптирана според меѓународните норми и тоа е добар аргумент за научната и 

опшествената оправданост на едно вакво истражување и потреба да се спроведи истото. 

Надлежностите на Министерството за внатрешни работи ја наложува потребата од 

примена на полициските овластувања во строго законска форма при реализирањето на 

секојдневните работи и задачи а особено во делот на постапување со насилството на жени. 

Денес полициските служби повеќе од кога и да било се соочени со предизвици во своето 

работење пред се заради заради брзите промени во техничко – технолошкиот процес, се 

поголема застапеност на мас-медиумите, критиките на јавноста и др. За да можат 

вработените од Министерството за внатрешни работи да одговорат на поставените 

работни цели исто така треба да бидат и соодветно обучени.  

Со отварањето на овие прашања кое ги засега современото опшество а со тоа и по 

потрага од нови одговори ќе се даде значителен придонес кон науката која се бави со овој 

проблем. Заради комплексноста и мултидисциплинираноста на поимот ќе се добие 

институционално, контруктивно и конкретно решавање на проблемот. 
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10. Резултати од истражувањето 

 

            Од спроведените активности предведени во рамки на овој докторски проект ќе се 

добие слика за состојбата за случаите за насилство на жени, постапувањето со нив од 

страна на полициските службеници, примената за законската регулатива, 

институционалното функционирање на МВР и меѓуинституционалната соработка. 

           Докторскиот труд ќе даде одговор за јакнење на капацитетите на службите за 

заштита на жртвата, препознавање на родовиот каракатер на родово базираното 

насилство, превенција од повторно насилство, гонење на сторителот и доследно 

почитување на законската рамка.За насилството на жени секогаш се зборува во јавноста и 

медиумите но не доволно, статистиката не е реална бидејќи постои „темна“ бројка на 

криминалитет заради молкот на жртвата која не пријавува најчесто заради срам, страв и 

заради загрозување на нејзината средина како дома, така и на работното место. Од 

горенаведеното се добива впечаток дека превземањето на службените дејствија се 

формални и овој тип на насилство се остава настрана а приоритет и акцент се става на 

други кривични дела.  

 

11. Заклучни согледувања 

 

Имајќи ги во предвид теоретско – методолошки аспекти на истражувањето како и 

анализата која ќе се добие од обработените податоци, добиени од спроведено 

истражување, во завршниот дел на докторскиот труд ќе се направи обид да се извлечат 

заклучоци и препораки. 

Овој труд ќе понуди заклучоци и препораки што може да послужат како 

дополнителен придонес кон широкиот спектар дадени како од меѓународните и 

националните норми а пред се за јакнење на капацитетите во функционалноста на 

институциите со акцент на Министерството за внатрешни работи. Формулираните 

заклучоци и препораки треба да дадат придонес како дел од научното засновање на 

случаевите на насилството на жени, така и во иднина ќе се добијат понатамошни насоки 

во работењето на Министерството за внатрешни работи и неговите организациони 

единици распространети на целата територија на Република Северна Македонија. 
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