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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 30 став (2) од Законот за спречување и заштита од насилство врз 
жените и семејното насилство („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.24/21), министерот за правда донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИТЕ ЗА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И 
ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Член 1
Со овој правилник се уредува содржината и начинот на прибирање на податоците за 

воспоставување и водење на посебна евиденција за предмети на родово-базирано 
насилство врз жените и жртвите на семејно насилство врз основа на пол, род возраст, 
етничка припадност, попреченост, живеалиште и други основи,  форма на насилство, како 
и податоци релевантни за следење на состојбата со родово-базирано насилство врз жените 
и семејно насилство во јавните обвинителства. 

Член 2
Податоците од членот 1 од овој правилник, се внесуваат во посебна евиденција во 

јавното обвинителство (во натамошниот текст: посебната евиденција СН-ЈО).
Посебната евиденција СН-ЈО, ги содржи податоците дадени во Списокот на податоци 

за случаите на родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство во јавните 
обвинителства во посебната евиденција СН-ЈО, даден во Прилог, кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 3
По приемот и формирањето на предметот во јавното обвинителство, од страна на 

јавнообвинителскиот службеник се внесуваат податоците во посебната евиденција СН-ЈО. 

Член 4
За секое преземено дејствие во текот на постапката по предметот пред јавното 

обвинителство, се врши внесување на податокот во посебната евиденција СН-ЈО.
До завршување на постапката по предметот пред јавното обвинителство, може да се 

дополнуваат и/или изменуваат податоците во посебната евиденција СН-ЈО. 
По правосилно завршување на постапката по предметот, од страна на 

јавнообвинителскиот службеник и јавниот обвинител пред да се архивира предметот се 
проверува дали недостасуваат податоци во посебната евиденција СН-ЈО и доколку 
недостасуваат истите се внесуваат, по што предметот се архивира. 

Член 5
Податоците за посебната евиденција СН-ЈО во јавното обвинителство, за претходна 

осудуваност на пријавениот односно обвинетиот, кривичното дело за кое е осуден и видот 
на донесена одлука, како и податоците за други тековни постапки помеѓу сторителот и 
жртвата, се добиваат од надлежниот суд. 
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Член 6
Од страна на јавните обвинителства, податоците од посебната евиденција СН-ЈО се 

доставуваат до Министерството за труд и социјална политика еднаш на шест месеци.
Од страна на јавните обвинителства, податоците од посебната евиденција СН-ЈО се 

доставуваат до Државниот завод за статистика најмалку еднаш годишно. 

Член 7
Податоците од посебната евиденција СН-ЈО редовно се ажурираат и квартално се 

објавуваат на веб страницата на јавното обвинителство.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3213/1
7 декември 2022 година Министер за правда,

Скопје д-р Никола Тупанчески, с.р.

Прилог 

Список на податоци за случаите на родово-базирано насилство врз жените и 
семејното насилство во јавните обвинителства во посебната евиденција СН-ЈО

Бр. Податок - Можни одговори
- Општи податоци

1. Пол на жртва - Женско
- Машко

2. Пол на сторител - Женско
- Машко

3. Род на жртва - Жена 
- Маж
- Трансродово лице

4. Род на сторител - Жена
- Маж
- Трансродово лице

 5. Однос помеѓу жртвата и сторителот - (Вон)брачни другари
- Родител и дете
- Лица кои живеат во 
заедничко домаќинство
- Блиски лични односи 
- Лица кои имаа заедничко 
дете
- Жртвата го познава 
сторителот, но не е семејно 
насилство
- Жртвата не го познава 
сторителот
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6. Возраст на жртвата - Полнолетен
- Дете

7. Возраст на сторителот - Полнолетен
- Дете

8. Место на извршување насилството - Град, општина, место
- Дом или јавен простор
- Интернет простор

9. Форма на насилство
(можни се повеќе одговори)

- Физичко насилство 
- Психичко насилство 
- Демнење 
- Економско насилство 
- Сексуално насилство и 
силување 
- Сексуално вознемирување 
- Сексуално вознемирување 
преку интернет 
- Присилен брак 
- Женско генитално 
осакатување 
- Присилен абортус и 
присилна стерилизација 

10. Етничка припадност на жртвата - Македонска
- Албанска
- Ромска
- Турска
- Српска
- Влашка
- Друго _____________

11. Етничка припадност на сторителот - Македонска
- Албанска
- Ромска
- Турска
- Српска
- Влашка
- Друго _____________

12. Образование на жртвата - Без образование 
- Завршено 4-то одделение 
- Завршено основно 
- Завршено средно
- Виша школа
- Завршено високо 
- Постдипломски студии
- Докторски студии
- Друго 

13. Образование на сторител - Без образование 
- Завршено 4-то одделение 
- Завршено основно 
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- Завршено средно
- Виша школа
- Завршено високо 
- Постдипломски студии
- Докторски студии
- Друго

14. Работен статус на жртвата - Вработен со полно работно 
време 
- Вработен со скратено 
работно време
- Самовработен 
- Невработен 
- Студент 
- Пензионер 
- Трајно неспособен да работи
- Лице кое извршува домашни 
обврски, домаќинки и 
корисници на семејна пензија 
- Друго____________

15. Работен статус на сторител - Вработен со полно работно 
време 
- Вработен со скратено 
работно време
- Самовработен 
- Невработен 
- Студент 
- Пензионер 
- Трајно неспособен да работи
- Лице кое извршува домашни 
обврски, домаќинки и 
корисници на семејна пензија 
- Друго____________

16. Попреченост на жртвата
(можни се повеќе одговори)

- Физичка 
- Ментална 
- Интелектуална
- Сензорна 
- Друго_________________

17. Државјанство на жртвата - Се наведува државјанството 
на жртвата и доколку има 
статус на:
- барател на азил,
- бегалец или 
- лице под супсидијарна 
заштита
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- Податоци за постапката
18. Примени кривични пријави и известувања за 

кривични дела со кои се казнува 
родовобазирано насилство врз жените и 
семејното насилство 

- родовобазирано насилство 
врз жените
- семејното насилство

19. Кривично дело согласно Кривичниот 
законик

(можни се повеќе одговори)

- Присилба (член 139 ст.2) 
- Противправно лишување од 
слобода (член 140 став 2)
- Загрозување на сигурноста 
(член 144 ст.2)
- Убиство (член 123 ст.2)
- Телесна повреда (член 130 
став 2)
- Тешка телесна повреда (член 
131 ст.2)
- Силување (член 186 ст.1)
- Посредување во вршење на 
проституција (член 191 ст.4)
- Друго (се наведува 
кривичното дело и одредбата 
од Кривичниот законик)

20. Подносител на кривичната 
пријава/известувањето

- Министерство за внатрешни 
работи;  
- Жртвата лично или преку 
полномошник; 
- Родител старател на жртвата 
(доколку жртвата е дете или 
лице со одземена деловна 
способност)
- Друго _______________

21. Дали пријавениот претходно извршил 
насилство

- Да
- Не

22. Дали пријавениот претходно бил кривично 
осудуван за извршени кривични дела како 
резултат на семејно насилство или родово-
базирано насилство

- Да
- Не

23. За кое кривично дело согласно Кривичниот 
законик бил осудуван 

(можни се повеќе одговори)

- Присилба (член 139 ст.2) 
- Противправно лишување од 
слобода (член 140 став 2)
- Загрозување на сигурноста 
(член 144 ст.2)
- Убиство (член 123 ст.2)
- Телесна повреда (член 130 
став 2)
- Тешка телесна повреда (член 
131 ст.2)
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- Силување (член 186 ст.1)
- Посредување во вршење на 
проституција (член 191 ст.4)
- Друго (се наведува 
кривичното дело и одредбата 
од Кривичниот законик

24. Вид на изречена казна - Осудителна условна 
- Осудителна казна затвор
- Ослободителна 
- Одбивателна 

25. Оштетениот побарал полномошник на товар 
на јавното обвинителство

- Да 
- Не

26. Одлука по барањето за назначување на 
полномошник на оштетениот

- Усвоено
- Одбиено

27. Одлука на јавниот обвинител - Да ја отфли пријавата
- Да спроведе истрага
- Да поднесе обвинителен 
акт/предлог до надлежен суд
- Да склучи предлог спогодба
- Условно одлагање на 
кривична постапка
- Да ја запре постапката

28. Просечно времетраење на постапката за 
родовобазирано насилство врз жените и 
семејното насилство

- До три месеци
- До шест месеци 
- До девет месеци
- До 12 месеци

29. Времетраење на постапката од настан до 
поднесување на обвинение

- До 1 месец
- 3 – 6 месеци 
- 6 - 9 месеци
- 9 месеци – 1 година 
- Над 1 година

30. Дали доколку сторителот не ги почитувал 
мерките е поведена кривична постапка  за 
сторено кривично дело Неизвршување на 
судска одлука 

- Да
- Не
- Други дејствија


