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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 

 Оваа деск анализа на достапни податоци од релевантни институции 
претставува појдовна точка за идентификување и елаборација на ризик факторите 
за појава на детското престапништво. Анализата има за цел да му послужи на 
истражувачкиот тим како алатка за понатамошно утврдување на ризик факторите 
за појавата на детското престапништво. Ова се остварува преку компаративна 
анализа на голем број на податоци кои произлегуваат од повеќе извори кои се 
занимаваат со оваа проблематика. 

 Преку презентираните податоци од четирите плански региони кои се предмет 
на обработка (Скопскиот, Југозападниот, Вардарскиот и Полошкиот плански регион) 
тимот дојде до заклучоци кои ќе помогнат во следните активности кои ќе придонесат 
за остварување на целта на овој проект. 

 Дел од оваа анализа се податоците собрани од: 

• Центрите за социјална работа; 
• Министерството за внатрешни работи; 
• Државниот совет за превенција на детско престапништво; 
• Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 

занемарување; 
• Државниот завод за статистика; 
• Основните и средните училишта во државата. 

 
 Со изведените заклучоци за секоја група на податоци, утврдени се насоки 
според кои истражувачкиот тим треба да ги постави следните истражувања, а 
дополнително утврдени се одредени недостатоци во однос на статистичките 
податоци со чие отстранување ќе биде поедноставено набљудувањето на самата 
појава на детско престапништво. 
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I. Вовед 
  
 Со цел претставување на сознанијата за состојбата со детското 
престапништво, истражувачкиот тим ја подготви оваа анализа врз основа на 
претходно утврдената Методологија за спроведување на истражувањето во која 
што се опфатени сите клучни аспекти поврзани со целта на проектот1. 
 Дел од овој труд е компаративната анализа на податоците во однос на 
детското престапништво кои доаѓаат од различни извори кои се занимаваат со оваа 
проблематика. На прво место тука се центрите за социјални работи кои како 
стручни установи, меѓу другото, се должни да вршат законски определени 
активности со цел превенција и сузбивање на детскиотк криминалитет, како и да 
учествуваат во (ре)социјализацијата на деца во ризик и деца во судир со законот. 
Следно Министерството за внатрешни работи, како првиот „филтер“ низ кој 
поминуваат децата кои дошле во судир со законот е значајна алка во 
индетификувањето на клучните аспекти во борбата против овој вид на 
криминалитет. Државниот совет за превенција на детско престапништво и 
Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување се следните два чинители чии податоци ќе бидат предмет на 
анализа и заедно со Државниот завод за статистика на Република Северна 
Македонија ќе придонесат за креирање една широка слика во однос на 
проучувањето на детското престапништво во целост. 
 Предмет на анализа беа достапните податоци од годишните извештаи за 
работа на идентификуваните јавни органи или тела во однос на различнии 
релевантни аспекти поврзани со детското престапништво. Тие се територијално 
определени според опфатот на проектните активности во четири од вкупно осумте 
плански региони во Република Северна Македонија и тоа: Скопскиот, 
Југозападниот, Вардарскиот и Полошкиот плански регион. 

 

 
1 Методологија за спроведување на истражувањето: Превенција на детско престапништво, достапна 
на: https://msp.mk/mk_MK/publications/.  
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II. Податоци од центрите за социјална работа 
 

 Центрите за социјална работа, во однос на делокругот на работа влегуваат 
во рамките на секторот за социјална заштита при Министерството за труд и 
социјална работа. Согласно законската регулатива, центарот за социјална работи 
функционира како стручна установа со јавни овластувања заради вршење работи 
од социјалната заштита. 

Како јавни овластувања, центарот за социјална работа ги врши следните работи: 

- решава за правата од социјална заштита,  
- решава за работите утврдени со семејно-правните прописи,  
- постапува по работите утврдени со кривично-правните прописи,  
- врши други работи утврдено со закон. 

 

При спроведување на социјалната заштита и стручната работа, центарот: 

- открива, следи и проучува социјални појави и проблеми, 
- применува и спроведува соодветни облици на социјална заштита и 

непосредно помага на граѓанин, семејство или група на население,  
- ја развива превентивната работа, 
- развива и спроведува вонинституционални опблици на социјална заштита, 
- поттикнува, организира и координира волонтерски на граѓани, нивни 

здруженија, хуманитарни организации, организации во спроведување на програми 
за социјална заштита, 

- врши и други работи утврдени со закон. 
 
 Центрите за социјална работа од подрачјето на планските региони опфатени 
со анализата редовно изработуваат годишни извештаи за својата работа во коишто 
се содржани сите аспекти поврзани со нивната работа од повеќето области каде 
што се тие надлежни.  

 Со цел подготовка на оваа анализа, тимот констатираше дека годишните 
извештаи на центрите за социјална работа не се достапни на интернет страниците 
ниту на центрите за социјална работа, ниту на интернет страницата на 
Министерството за труд и социјална политика. Од овие причини, проектниот тим 
воспостави непосреден контакт со одговорните лица во центрите за социјална 
работа и со одговорните лица во МТСП со цел добивање на потребните податоци 
за изработка на оваа анализа. Притоа, не беа доставени годишните извештаи, туку 
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само табели со податоци, па оттука отсуствува подетално објаснување на 
достапните податоци што се однесуваат на релевантни ризик фактори на локално 
ниво.  

 Во наредниот дел ќе бидат елаборирани табеларно систематизираните 
податоци за четирите опфатени плански региони, со цел донесување изнесување 
на одредени заклучоци. 

 

Скопски плански регион 
 

 

Од податоците добиени од Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа во Скопје, со посебен акцент на три општини (Аеродром, Сарај и Шуто 
Оризари), состојбата со детското престапништво (прекршоци и кривични дела), за 
периодот од 2017 година заклучно со јуни 2020 година, е прикажана на следнава 
табела: 

ЈУ МЦСР Скопје 
 

Деца во ризик и во судир со законот  
Година 2017 2018 2019     % јан-јуни 2020     % 

Вкупно 708 845 534      - 37 757                   + 42 

од кои во 
Аеродром, Сарај и 

Шуто Оризари: 

257 
(36%) 

362 
(43%) 

179 
(34%) 

378 
(50%) 

 

 Податоците покажуваат рапидно зголемување на детското престапништво во 
2020 година, кога и покрај условите на пандемија, вкупната бројка е поголема 
одошто за цела 2019 година. Од добиеното објаснување од ЈУ МЦСР Скопје 
ваквото зголемување на облиците на детското престапништво, што ги опфаќа и 
децата во ризик и децата во судир со законот, се должи на зголеменото вршење 
прекршоци во однос на непочитување на полицискиот час. 

 Трите општини, кои според проектниот тим беа одбрани за анализа на ризик 
факторите, учествуваат со повеќе од една третина во вкупното детско 
престапништво во периодот 2017-2019 година односно со дури половина од 
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вкупните случаи во градот Скопје за 2020 година, што говори за релевантноста на 
изборот на наведените општини од аспект на постоење случаи кои со подробна 
анализа може да доведат до аргументирани согледувања на што се должат ризик 
факторите за појавата на детското престапништво. 

 

Вардарски плански регион 

 

 Во рамките на вардарскиот плански регион, проектниот тим успеа да 
обезбеди податоци од два центри за социјална работа и тоа во Кавадарци и во 
Неготино. 

 Во ЦСР Кавадарци, во однос на децата во ризик се забележува пораст на 
деца со воспитно социјални проблеми и деца како сторители на прекршоци, додека 
се намалува бројот на деца што не се вклучени во образовен процес и покажуваат 
слаб успех, што се должи на благовремена примена на мерки на помош и заштита 
од страна на ЦСР. Најголем проблем кај децата во ризик има кај децата од ромска 
националност, што во голема мера се должи на незадоволителните станбени и 
материјални семејни услови што се одразува на воспитанието, правилниот раст и 
развој, и целокупната добросостојба на децата. 

 Во 2018 година само едно дете имало статус на дете на улица, кое потекнува 
од дисфункционално семејство и ЦСР врши постојан надзор врз родителското 
право на ова семејство. 

 Во однос на децата во ризик, се забележува намалување на бројот на 
предмети, се оценува дека тоа се должи на успешно спроведување на 
индивидуалните планови и програми за третман. Сепак останува фактот дека во 
2019 година имаме зголемување од дури 62% на деца во ризик кои сториле 
прекршок во споредба со 2017 и 2018 година каде што овој број е скоро еднаков. За 
жал ова галопирачко покачување се јавува и во двете категории на деца во ризик, 
односно на оние до 14 годишна возраст, и на оние на возраст помеѓу 14 и 18 години, 
што секако е загрижувачко и бара поголемо внимание и анализа на надлежните со 
цел индетификување на конкретните причини за оваа појава. 

 Кога е во прашање анализата на децата во судир со законот, податоците се 
дијаметрално спротивни од оние кои се погоре наведени. Имено, во таргетираниот 
период забележуваме драстично намалување на бројката на деца кои се 
регистрирани како деца во судир со законот, односно сторители на кривични дела 
за кои е предвидена казна затвор од најмалку 3 години. Доколку пак ги погледнеме 
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возрасните рамки, може да забележиме дека оние деца на возраст помеѓу 14 и 16 
години биле почести сторители на кривични дела за разлика од другите две 
возрасни категории, што може да е показател за критичната возраст на децата кои 
доаѓаат во судир со законот. Од тука може да заклучи дека токму мерките за 
превенција треба да се насочени кон оваа група на деца, но и помладите со цел 
превенирање на вакви појави. 

 

ЦСР Кавадарци2 
 

Деца во ризик  
Година 2017 2018 2019     % 

Вкупен број предмети 65 66 107     + 62 
Возраст на детето до 14 години 11 21 40       + 90  

14-18 години 3 22 67     + 205 
 

Деца во судир со законот  
Година 2017 2018 2019      % 

Вкупен број предмети 76 42 18        - 57 
 

14-16 години 14 10 10         
Возраст на детето 16-18 години 22 3 6       

18-21 години 0 0 2 
 

 Во текот на 2019 година, во ЦСР Кавадарци биле проследени вкупно 133 
пријави од коишто 126 (95%) спрема деца од машки пол, а само 7 пријави (5%) 
спрема деца од женски пол, што е доволен податок за огромната дискрепанца во 
однос половата застапеност. 

 Голем дел од пријавите се однесувале на сторени прекршоци, што е секако 
позитивен податок, при што од тимот во ЦСР биле применети мерки на помош и 
заштита.  

 Од достапните податоци од ЦСР Неготино, произлегува дека во текот на 
тригодишниот период што е предмет на анализа, бројот на деца во ризик бележи 
константно надолен тренд, со изразени разлики во однос на учеството на 
различните возрасни групи од година во година. Имено иако вкупниот број на 
сторени прекршоци или кривични дела за кои е предвидена казна затвор до 3 
години, опаѓа, евидентно е дека немаме стабилен показател на која возрасна група 

 
2 Збирот на предметите кај поединечните возрасни категории во некои случаи не се согласува со 
вкупниот број на предмети поради одреден број на заостанати предмети кои биле решени подоцна, 
односно во годината која е предмет на анализа. 
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се должи ова поради фактот што во 2018 година во оваа категорија прединачат 
децата до 14 години што е намалување од дури 70% во однос на претходната 
година, за разлика од 2019 година ситуацијата е обратна и главно тука спаѓаат деца 
од 14 до 18 години. 

  

ЦСР Неготино3 
 

Деца во ризик  
Година 2017 2018 2019       % 

Вкупен број предмети 37 28 24        -14 

Возраст на детето до 14 години 3 23 7          -70  
14-18 години 4 5 17       

Деца во судир со законот 

Година 2017 2018 2019       % 
Вкупен број предмети  73 77 92         +19  

14-16 години 15 24 35           
Возраст на детето 16-18 години 24 45 55  

18-21 години 8 8 2 
 

 Во однос на децата во судир со законот, бележиме зголемување на бројот на 
случаите, при што најзастапена е старосната група на деца од 16 до 18 години. За 
разлика од податоците од ЦСР Кавадарци, каде постоеше тренд на намалување на 
деца во судир со законот со најзастапена возраст на деца помеѓу 14 и 16 години, 
согласно податоците на ЦСР Неготино имаме дијаметрално спротивна слика на 
деца - сторители на кривични дела за кои е предвидена казна затвор од најмалку 3 
години. Од другите достапни податоци се согледува дека децата во најголем број 
се од машки пол, од сите етнички заедници и со различен материјален статус и 
потекнуваат од семејства чии родители во најголем број имаат завршено средно 
образование. Најчесто се применети мерки на помош и заштита, како и воспитни 
мерки, во зависност од природата на стореното дејствие.  

 

 

 

 
3 Збирот на предметите кај поединечните возрасни категории во некои случаи не се согласува со 
вкупниот број на предмети поради одреден број на заостанати предмети кои биле решени подоцна, 
односно во годината која е предмет на анализа. 
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Полошки плански регион 

 

Детското престапништво на територијата на полошкиот регион од аспект на 
податоците достапни од центри за социјална работа може да се анализа преку 
достапните податоци од ЦСР во Гостивар и Тетово кои ќе бидат компаративно 
анализирани во наредниот дел. 

 

ЦСР Тетово 
Деца во ризик 

Година 2017 2018 2019    % јан-јуни 
2020 

Вкупен број  0   69 67        - 3        9 

Возраст на детето до 14 години 
 

  59 7 
14-18 години     8 2 
Деца во судир со законот 

Година 2017 2018 2019 јан-јуни 
2020 

Вкупен број  26 /  208 97 
Возраст на детето 14-16 години / /  46 31 

16-18 години / /  147 58 
18-21 години / /  15 8 

 

 

ЦСР Гостивар 
Вкупен број деца во ризик прекршочна постапка спрема 

деца 

2017 2018 2019          % 2017 2018 2019 
31 31 38            + 23 6 9 7 

 

 За жал добиените податоци од центрите за социјални работи во овие два 
града се оскудни и половични и не можат да доведат до прецизни заклучоци. Но, 
доколку се погледне компаративно 2019 и 2020 година, во однос на податоците од 
ЦСР Тетово, произлегува дека во првата половина од 2020 година има значајно 
намалување на бројот на прекршоци сторени од деца во ризик, односно само 9, за 
разлика што во 2019 година овој број бил 67 за целата година. Доколку пак, ја 
споредиме 2017 со 2019 и 2020 година во однос на сторителите - деца во судир со 
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законот, може да забележиме фрапантно зголемување на вкупниот број на 
сторители од 26 деца во 2017 година до 208 во 2019 година, односно 97 за половина 
од 2020 година. Вреден за коментар е и податокот дека најзастапена возразна група 
на деца во судир со законот е онаа помеѓу 16 и 18 години слично како што беше 
претходно случај со информациите добиени од ЦСР Неготино. 

 Што се однесува до податоците од ЦСР Гостивар, тие не беа доволни за 
проектниот тим да може да извлече заклучок или пак да направи соодветна 
компаративна анализа со некој друг центар за социјални работи или плански 
регион. 

 

 

Југозападен плански регион 

 

 

 Југозападниот плански регион е претставен преку податоци обезбедени од 
два центри за социјални работи во Кичево и Струга.  

 ЦСР Охрид го извести проектниот тим дека поради технички проблеми 
немаат можност да достават податоци за анализа.  

 

ЦСР Кичево 
 

Деца во ризик  
Одина 2017 2018 2019        % 

Вкупен број предмети 15 15 5             - 67 

 
Деца во судир со законот  

Година 2017 2018 2019  % јан-јуни 
2020 

Вкупен број предмети во работа 23 19 32    + 68 7 
Возраст на 

детето 
14-16 години / / / / 
16-18 години / / / / 
18-21 години / / / / 
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 Што се однесува на податоците добиени од ЦСР Кичево, кога се во прашање 
децата во ризик забележуваме сериозно намалување на бројката на евидентирани 
случаи во 2019 година во однос на претходните години. За жал за 2020 година 
немаме добиено податоци во однос на оваа категорија па затоа не би можеле да 
извлечеме цврст заклучок дека овој тренд продолжува или е барем одржлив. Кога 
се во прашање децата во судир со законот, 2019 година отскокнува од останатите 
со највисок број на случаи во однос на останатите години и дури зголемување од 
68% во однос на претходната, 2018 година.  

 Во однос на податоците подолу, кои се однесуваат на подрачјето кое го 
покрива ЦСР Струга, може единствено да констатираме дека се бележи големо 
покачување бројот на деца во ризик, односно на деца кои сториле прекршок или 
поблаго кривично дело. 

 

ЦСР Струга 
Вкупен број деца во ризик прекршочна постапка спрема 

деца 
2017 2018 2019          % 2017 2018 2019          % 
16 16 75          +369     36 36 53           +47 

 

 

 

III. Податоци од МВР 
 
 
 
 МВР редовно објавува годишни извештаи на својата интернет страница. 
Податоците за кривични дела извршени од деца се содржани во делот од 
извештаите што се однесуваат на класичниот криминалитет.  
 
 

  тренд  
vs. 

Претходна 
година 

вкупно 
к.д. 

вупно  
деца 

број на 
деца  

во едно к.д. 

имотни 
к.д. 

% на имотен 
крим. во  

вкупно к.д. од 
деца 

2017 +20% 1053 1584 1,5 деца 863 82% 
2018 -21% 835 1239 1,5 деца 789 95% 
2019 -23% 640 1085 1,7 деца 479 75% 
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Во 2017 година, забележано е зголемување од 20% на кривичните дела 

извршени од деца споредбено со претходната година. Имено, евидентирани се 
вкупно 1053 кривични дела извршени од 1584 деца, при што во најголем дел децата 
извршиле дела од кои потпаѓаат под категоријата на имотниот криминал (вкупно 
863 дела) или дури 82% од вкупните кривини дела извршени од деца. Она што 
загрижува е дека во децата во голем се сторители на кривични дела со елементи 
на насилство (три убиства во обид, 13 тешки телесни повреди и 40 разбојништва). 
Оваа статистика укажува на тоа дека кај овие деца имаме сериозен проблем со 
нарушено однесување на кое треба многу да се работи со цел отстранување на 
причините кои доведуваат до тоа едно дете да изврши ваков тип на кривични дела. 

 Во рамките на детското престапништво, се јавуваат и следниве кривични 
дела: недозволената трговија (23 кривични дела), економскиот криминал (шест 
кривични дела) и дела од областа на организираниот криминал (две кривични 
дела). Овие кривични дела, заедно со првично споментатите имотни деликти, 
спаѓаат во групата на кривични дела кои најчесто имаат лукративен мотив, односно 
целта од нивното извршување е остварување на материјална корист за 
извршителот. За разлика од ова, кај кривичните дела како што се обидот за убиство 
или тешките телесни повреди, не секогаш примарниот мотив е лукративен, тука 
може да се јават и други мотиви како што се одмаздата и заплашувањето, а 
дополнително овој тип на кривични дела неретко се извршуваат под дејство на 
егзогени фактори кои може да влијаат врз однесувањето на детето. 

Во 2018 година се забележува намалување на кривичните дела извршени од 
деца за 20,7% во споредба со 2017 година, односно биле извршени 835 кривични 
дела од вкупно 1239 деца. Според природата на сторените кривични дела, 
повторно најголема е застапеноста на имотните кривични дела (вкупно 789). 
Насилничкиот карактер на извршените кривични дела во овој период е 
загрижувачки бидејќи деца сториле две убиства во обид, 10 тешки телесни повреди 
и 31 разбојништво.  

Во 2019 година, продолжува трендот на намалување на кривичните дела 
извршени од деца. Имено, евидентирани се вкупно 640 кривични дела извршени од 
1.085 деца. Загрижува тоа што најчесто повеќе деца учествуваат во извршување на 
едно кривично дело бидејќи бројот на извршители е скоро дупло поголем од бројот 
на сторени кривични дела. Учеството на криминалитетот на децата во вкупниот 
криминал е околу 2,7% што е малку под просекот. Во најголем број, децата 
повторно вршат дела од имотниот криминал (479 кривични дела), а застапени се и 
делата со елементи на насилство - три убиства во обид, 16 тешки телесни повреди 
и 25 разбојништва. Децата се јавуваат како извршители и на кривични дела во други 
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области и тоа: недозволената трговија (40 кривични дела), економскиот криминал 
(пет кривични дела) и организиран криминал (шест дела). 

Генерално, учеството на детското престапништво во вкупниот криминал е 
околу 4% што секако е мала бројка во однос на вкупниот број на кривични дела кои 
се случуваат. Но, оваа бројка никако не смее да биде занемарена од причина што 
сторителите доколку на време не се (ре)социјализираат тоа може да биде почеток 
на „долга криминална кариера“ која ќе продолжи и понатаму во нивните животи. 

Во извештаите нема посебни податоци за застапеноста на кривичните дела 
сторени од страна на децата во различните сектори за внатрешни работи, со што е 
оневозможена анализа на детскткото престапништво во четирите сектори за 
внатрешни работи (Скопје, Велес, Охрид и Тетово) таргетирани со проектот. 
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IV. Податоци од Државниот совет за превенција на детско престапништво  
 

Општи согледби 

 Државниот совет за превенција на детско престапништво, согласно член 156 
од Законот за правда за децата, изработува годишни извештаи за својата работа и 
за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво, кои ги 
доставува до Собранието на РСМ и Владата на РСМ, Судскиот совет на РСМ и 
Врховниот суд на РСМ, кои се должни да ги разгледаат и да преземат соодветни 
мерки и активности, согласно со своите надлежности. 

 
Податоците по овие индикатори Државниот совет, ги собира од 2014 година 

од 63 до 77 институции во системот на правда за децата, и тоа од: 
• 8 Сектори за внатрешни работи,  
• 30 Центри за социјална работа,  
• 26 Основни судови со проширена надлежност,  
• 12 Основни јавни обвинителства во Република Македонија и  
• Основното јавно обвинителство за гонење на кривични дела од организиран 

криминал и корупција. 
 

Добиените податоци се прикажани на репрезентативен примерок од 100.000 
деца во државата, која е универзална меѓународна единица за можна споредба со 
други земји во дата базата на Trans Monee.4  
 
 Во Зборникот објавен од страна на Центарот за стратегиски истражувања 
“Ксенте Богоев” при МАНУ, по повод Меѓународен ден за толеранција посветен на 
јубилејот од донесување на Конвенцијата за правата на детето и ефектите од 
нејзината примена во 2019 година, објавен е труд (Г.Лажетиќ/Н.Петровска, 
„Состојбата со детското престапништво низ извештаите на Државниот совет за 
превенција на детско престапништво“), во кој што за првпат сумарно се претставени 
податоците што ги собира Државниот совет во своите годишни извештаи. 
 
 Табелите од трудот ќе бидат презентирани во ова истражување со дополнети 
податоци за 2019 година. 
 
 

 
4 Извор достапен на: http://transmonee.org/.  
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Година 

 
Број на 
деца во 
ризик 

 
Број на известувања за деца 

во ризик од институции и 
поединци до ЦСР 

 

 
Деца од 

машки пол 
 

 
Деца од женски 

пол 

2015 2131 2245 85% 15% 
2016 1678 1904 82% 18% 
2017 1444 1369 85% 15% 
2018 1689 1689 81% 19% 
2019 2035 1689 79% 21% 

 
Податоците укажуваат тренд на намалување на деца во ризик на годишно 

ниво и тоа од 2015 кога бројот бил највисок и тоа 2131 дете до 2017 година кога има 
евидентирано најмал број деца во ризик, односно 1444. По ова, во 2018 и 2019 
година бележиме повторно пораст на бројот на деца во ризик при што 2019 година 
се приближува до 2015 година како почетна година на ова истражување. 

 

Бројот на известувања од институции и поединци го следат бројот на упатени 
деца. Најголем број на известувања центрите за социјална работа на годишно ниво 
добиле од Јавното обвинителство (во понатамошен текст: ЈО) и од МВР, потоа од 
училишта и родители и мал број на известувања од дете, оштетен, здравствени 
организации и граѓански здруженија. 

 

Во однос на половата структура, се забележува дека во сите години на 
истражување доминираат машките деца, но и дека овој процент постепено се 
намалува во корист на женските деца кои во 2019 година биле повеќе од 1/5 од 
вкупниот број на деца во ризик. Ваквата состојба може да се објасни со фактот дека 
машките деца се изложени на поголем ризик да дојдат во допир или во конфликт 
со законот, што може да се должи на традиционалните ставови и верувања за 
позицијата на машкото дете во семејството, одредени влијанија на локалната 
средина, позицијата во машката врсничка група, но и одредени стереотипи и 
предрасуди. Секако, гледаме дека оваа структура полека се менува па останува 
следење на оваа анализа во наредните години со цел утврдување на причините 
поради кои се бележи намалување на половата дискрепанца кај децата во ризик 
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Прекршоци 
 

 
Прекршочни постапки и прекршочни санкции спрема деца5 
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2015 1038 210 828 752 828 
2016 1185 140 1045 807 669 
2017 1029 185 844 1005 913 
2018 887 121 766 850 1005 
2019 1156 199 957 1002 972 

 
 
Доколку се погледне бројот на деца кои сториле прекршок и се евидентирани 

во Министерството за внатрешни работи, може да утврдиме дека оваа бројка е 
стабилна и се движи на нешто повеќе од 1000 секоја година (со исклучок на 2018 
година каде што имаме 887 деца). Бројот на побарани мислења од ЦСР постојано 
е во пораст во таргетираните години, што е за поздравување, со оглед на 
значајната улога која ја имаат Центрите во сузбивање на малолетничкиот 
криминалитет.  

 
Понатаму, од податоците во трудот воочливо е дека во изречени прекршочни 

санкции доминираат машките деца, со дури 94% од вкупно изречените санкции за 
2019 година. Најголем број прекршочни санкции се изречени од судот во Скопје 
(359) и Тетово (280), што е за очекување за градот Скопје како најголем, а 
загрижувачки за Тетово со оглед на фактот дека истиот е неколку пати помал во 
однос на населението на главниот град. 

 

 
5 Во дел од презентираните податоци се вклучени заостанати предмети од претходни години кои 
биле решени во предметната година на анализа. 
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Процесирање на прекршочните случаи спрема деца 

 

 
 

 Во однос на оваа табела евидентно е дека бројот на сторители на прекршоци 
и бројот на барања за поведување прекршочна постапка се најниски за 2018 година, 
додека пак за истата година, бројот на изречени прекршочни санкции е највисок во 
споредба со другите две години.  

 Причината за ваквата состојба лежи во фактот што дел од оваа статистика 
ги вкчучува и заостанатите случаи од минатите години кои добиле разрешница 
токму во предметната 2018 година.  

 Ова јасно укажува на невооедначено прибирање и систематизирање на 
податоците бидејќи истите не можат да дадат јасна слика за реалното движење на 
малолетнички прекршоци по години. 
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Повикани, задржани, пријавени, предлог за изекување санкција и мерки на 
одвраќање, 2017-2019 година 

 
 

 
 

 
 Табелата погоре ги прикажува децата кои биле повикани и задржани во 
полициска станица, како и оние за кои биле поднесени пријави до јавните 
обвинителства, а дополнително се презентирани податоците за бројот на децата 
за кои обвинителствата поднеле предлог за примена на санкција, како и примена 
на мерки за одвраќање од страна на јавните обвинителства. 
 
 Од изложеното произлегува дека во однос на трите обработени години, 
податоците варираат од година во година и не би можеле да утврдиме конкретен 
тренд на раст или опаѓање на било која од обработените категории. Воочливо, а и 
логично е тоа што најголемите бројки се јавуваат кај децата што се повикани во 
полициска станица. За жал, за најголем дел од тие деца, биле поднесени пријави 
за сторен прекршок до јавните обвинителства.  
 
 Она што е воочливо е дека бројот на деца кои се задржани во полициските 
станици е премногу мал, што е секако за поздравување со оглед на ранливата 
возраст во која се наоѓаат истите, а согласни сме дека самото задржување во 
полициска станица може да предизвика стрес, чуство на страв или слично кај 
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децата. Во овој дел, секако треба да се спомене фактот дека и децата согласно 
Законот за правда на децата не смеат да бидат задржувани во полициска станица 
подолго од 12 часа во простории кои се специјално наменети за деца и различни 
од оние за возрасни лица. 
  
 Понатаму, евидентно е дека во голема мера се поднесуваат пријави до 
обвинителствата од страна на полициските станици, од кои помалку од половина 
резултираат со предлог за примена на санкција, само мал дел со примена на мерки 
за одвраќање од страна на јавните обвинителства. 
  
 Оваа состојба може да се толкува на неколку начини. Од можноста 
полициските службеници „по природа на нештата“ за најголем број на децата да 
поднесат пријава и со тоа да ја предадат одговорноста кон нив, до тоа 
обвинителствата да се премногу „млаки“ со изрекување санкции кон децата со 
оглед на големата дискрепанца помеѓу овие две категории.  
  
 Во секој случај, оваа состојба треба да биде анализирана преку разговор и 
анкетирање на двете засегнати страни, со цел утврдување на реалната состојба и 
причините за кои најчесто децата се повикуваат во полициска станица (дали како 
сведоци или осомничени), а подоцна за голем дел од нив се поднесуваат пријави 
кои резултираат со малку санкции. 

 
 
 

 
Деца во судир со законот 

 
 

Примена на различни мерки и казни за деца, по години 
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Во однос на оваа категорија на деца, евидентно е дека во трите години кои 

се предмет на анализа само мал број на деца биле лишени од слобода, односно 
притворени или упатени на отслужување казна затвор за деца. Повторно погоре 
споменатата 2018 година прединачи во однос на другите две години, но секако 
бројот е премногу мал за да се извлекуваат сериозни заклучоци. Радува податокот 
дека се зголемува бројот на деца кои биле упатени на медијација, како можност за 
избегнување на сериозни санкции кои се секако непосакувани кога се децата во 
рпашање. 

 
Во 2019 година од судовите на медијација биле упатени вкупно четири деца, 

сите од ОС Тетово и сите деца се од машки род. 
 
Во 2019 година, јавните обвинителства на медијација упатиле 11 деца. Десет 

деца се упатени на медијација од ОЈО Тетово и едно од ОЈО Скопје. Медијацијата 
е успешно завршена кај седум деца. 

 
 
V. Податоци од Националното координативно тело за заштита на деца од 
злоупотреба и занемарување 
 
 

 
 Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и 
занемарување (НКТ) е формирано во 2017 година со одлука на Владата.  
 
 Целта на Националното координативно тело за заштита на деца од 
злоупотреба и занемарување е да го следи и да го координира спроведувањето на 
активностите за заштита на децата од злоупотреба и занемарување. 
  
 Делокругот на работа на НКТ е:  

- Планирање и извршување на координирани актив-ности, особено на полето 
на превенцијата;  

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

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

- Развивање на иницијативи во однос на воспоставување на соработка со 
здруженијата на граѓани и единиците на локалната самоуправа; 
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- Изготвување на предлози и мислења за законски и подзаконски акти на 
полето на превенцијата и справувањето со злоупотребата и занемарувањето на 
деца; 

- Информирање на јавноста за преземените активности во областа на 
справувањето и превенцијата на злоупотребата и занемарување на деца.  
  
 Со НКТ претседава министерот за труд и социјална политика, а во него 
членуваат претставници од: Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за внатрешни рабои, Министерството за образование и наука, 
Министерството за здравство, Министерството за правда, ЈЗУ Универзитетска 
клиника за психијатрија, ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци, ЈУ 
Завод за социјални дејности,  Канцеларијата на УНИЦЕФ  во Скопје, Првата детска 
амбасада во светотМеѓаши, СОС Детско село, Здружението за заштита на правата 
на децата и Советот за превентива против малолетничка деликвенција. 
  
 Ова тело има објавено Годишен извештај за состојбата во однос на заштита 
на децата од злоупотреби и занемарување согласно креираните индикатори за 
2017 година, кој што е објавен во 2019 година6.  
 

При изготвување на извештајот за 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 

ја даваат следнава слика во однос на децата жртви: 

 
6 Годишен извештај за состојбата во однос на заштита на децата од злоупотреби и занемарување 
согласно креираните индикатори, е достапен на: https://www.akademik.mk/wp-
content/uploads/2019/02/1-nkt-izvestaj-evropa-final-final-1.pdf.  
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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, како и деца жртви на 
физичко, психичко/емоционално насилство односно сексуално насилство и 
малтретирање/силеџиство кое се случува во училиште.  
 
 Од добиените податоци констатирано е дека согласно првиот индикатор 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). Од изложеното, 
произлегува дека семејното насилство и физичкото и психичкото/емоционалното, 
односно малтретирање/силеџиство насилство се приближно еднакви.  
  
 Но, може да се забележи разлика во однос на возрасните категории на деца 
кои трпат семејно, наспроти насилство кое се случува надвор од семејството. Може 
да се забележи дека, за жал, најмладата категорија на деца до машки пол се 
најчести жртви на семејното насилство, додека пак највозрасните деца се најчесто 
жртви на физичкото и психичкото и/или емоционалното, односно малтретирање 
и/или силеџиство. Овој податок е поразителен од причина што семејството кое 
треба да биде зародиш на правилниот психофизички развој на едно дете, често се 
јавува како „катализатор“ на можно идно насилство кое може да биде 
манифестирано врз останати членови на општеството. 
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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 амбулантнополиклиничко 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. 
  
 Во однос на оваа евиденција може да кажеме дека истата не е доволна за 
извлекување на сериозен заклучок поради недоволен број на податоци. 
Единствено, податокот што во статистиката влегуваат и деца кои се лекувани 
поради самоповредување е доволен индикатор за сериозните последици кои 
насилството од било кој вид може да ги направи врз едно дете. Очигледно е дека 
штом едно дете посегнало по сопствениот телесен интегритет дека истото има 
сериозен проблем кој во најмала рака е резултат на психичко насилство, без 
разлика дали тоа се случува во домот или надвор од него.  

 
  

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, 
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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.  
  
 Овие податоци укажуваат на уште една „мрачна“ категорија на насилство 
какво што е сексуалното. Ова е единствената категорија на насилство каде што 
женските деца се доминантни жртви во однос на машките, а истовремено загрижува 
фактот што генерално децата до 14 години се најчесто жртва на сексуална 
злоупотреба и на запуштање и малтретирање.  
 
 

 

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 психосоцијална 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 
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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. 
 
 

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. 
  
 Од овие податоци може да заклучиме дека во најголем број на случаи кои 
што се евидентирани во некое јавно обвинителство претставуваат оние во кои 
жртви се деца од 11 до 16 годишна возраст. 
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Евидентирани деца жртви на кривични дела во судовите 

 
 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. 

 
* 

* * 
 Како генерален заклучок од анализата за децата жртви на насилство 
прибрани од ЦСР, ОЈО и судовите е дека генерално најчесто жртви се деца на 
возраст помеѓу 11 и 14 години. Следно што може да се увиди е поклопување на 
градовите каде што не се забележани деца кои се жртви на насилство во однос на 
податоците од сите претходно три наведени и анализирани чинители. Тука би ги 
издвоиле Гостивар и Кичево како подрачја кај кои од претходната анализа за деца 
сторители имаме сериозни бројки на деца кои биле во ризик или судир со законот, 
додека за 2017 година не се регистрирани случаи на деца кои биле жртви на 
некаков вид на насилство. Оваа анализа води во правец на тоа дека погоре 
споменатите деца се жртви на возрасни лица, а не нанивни врсници, што 
преставува дополнителен фактор за грижа. 
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VI. Податоци од Државниот завод за статистика на Република Северна 
Македонија 
 

 Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во 
рамките на државната администрација во Република  Северна Македонија. 
Основни функции на институцијата се прибирање, обработка и дисеминација на 
статистички податоци за демографските, социјалните и економските појави во 
македонското општество. 

 Од достапните податоци на интернет страницата на Државниот завод за 
статистика на РСМ, може да се добијат повеќе податоци во однос на детсткото 
престапништво. 

УЧЕСТВО НА ДЕТСКОТО ПРЕСТАПНИШТВО  
ВО ВКУПНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ 
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2000 7435 6496 939 14 2010 9716 9169 547 6 
2001 6829 5952 877 15 2011 10532 9810 722 7 
2002 7159 6383 776 12 2012 9598 9042 556 6 
2003 8487 7661 826 11 2013 10012 9539 473 5 
2004 8974 8097 877 11 2014 12144 11683 461 4 
2005 9213 8451 762 9 2015 10660 10312 348 3 
2006 10124 9280 844 9 2016 8640 8172 468 5 
2007 10315 9639 676 7 2017 6641 6273 368 6 
2008 10218 9503 715 8 2018 6187 5857 330 5 
2009 10587 9801 748 8 2000-2018 173471 161120 12313 8 

 

Во наведениот табеларен приказ се обработени податоци за осудени 
возрасни лица и деца. Во периодот од 2000 до 2018 година се гледа постапно 
намалување на бројот на осудени деца од почетните 14 и 15 проценти во 2000 
односно 2001 година, па се до оние 5% во 2018 година. Оваа статистика во секој 
случај е позитивна, без разлика дали причината на ваквото намалување е 
генерално помалата застапеност на деца сторители на кривични дела, или пак е 
резултат на примена на други мерки и работа со децата кои се во ризик за во иднина 
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да не станат деца во судир со законот кои ќе бидат осудени поради сторено 
кривично дело. 

На следната табела претставени се податоци за 2017 и 2018 година со цел 
да се добие споредбена претстава за бројот на осудени деца според градовите, 
односно општините во Градот Скопје. 

 

 Иако истражувањето се однесува на четири плански региони, 
истражувачкиот тим одлучи на табелата погоре да се претстават сите општини во 
државата каде што во 2017 и 2018 година имало случаи на осудени деца. 

 На табелата со светло портокалово се претставени градовите каде што се 
бележат над десет осудени. 
Со темно портокалово се претставени градовите каде што бројот на осудени деца 
значително се зголемил во 2018 година во однос на 2017 година.  

Со светло зелено се обележани градовите односно општините во Градот 
Скопје каде што се бележи значително намалување на бројот на осудени деца во 
2018 година споредбено со 2017 година. 

За да се добие претстава за застапеноста на детското престапништво во 
градовите според планските региони податоците се претставени според плански 
регион. 

Јасно се гледа дека градот Скопје како најголем во државата прединачи по 
бројот на осудени деца, но на ова подрачје имаме намалување на бројот на осудени 
деца во 2018 година наспроти 2017 година. За разлика од ова, во останатите три 
обработени плански региони има помал број на осудени деца (што секако 
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соодветствува со бројот на жители) но во секој од наведените плански региони 
постои зголемување на бројката во најмалку еден град или општина.  

Најзагрижувачка е состојбата во Тетово каде што во 2018 година имало 45 
осудени деца што е повеќе од половина од бројот на случаи во Скопје кој што е 
далеку поброен град. Во другите два региони, Југозападен и Вардарски, бројките се 
нешто пониски и во најчесто имаме намалување на бројот на осудени деца, што 
секако е за поздравување. 

 

Скопски плански регион 

   2017 2018 

Скопје 130 86 
Г.Баба 20 11 

Ѓ.Петров 4 8 
Карпош 29 19 
К.Вода 9 8 
Центар 32 23 
Чаир 18 5 

Ш.Оризари 5 0 
Аеродром 5 7 

Бутел 3 2 
Сарај 5 3 

Студеничани 0 2 
Петровец 0 0 
Илинден 1 2 

 

Вардарски плански регион 

 2017 2018 

Велес 7 18 
Градско 0 0 
Д.Капија 2 0 

Кавадарци 8 10 
Неготино 2 1 
Росоман 1 0 

Св.Николе 4 2 
Лозово 3 1 
Чашка 1 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Полошки плански регион 

 2017 2018 

Боговиње 3 7 
Брвеница 3 0 

Врапчиште 8 7 
Гостивар 50 16 
Теарце 3 12 
Тетово 36 45 

Јегуновце 1 5 
Маврово и Ростуше 1 0 

Желино 11 3 
 

Југозападен плански регион 

 2017 2018 

Дебарца 1 0 
Дебар 11 7 
Охрид 4 19 
Струга 0 0 

Пласница 2 0 
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VII. Достапни податоци за насилство во основните и средните училишта  
 

 

1. Основни училишта 

 
Дел од оваа анализа ќе бидат и податоци собрани од основните училишта од 

четирите плански региони кои се тема на обработка. Нашиот тим смета дека 
основните училишта се од круцијално значење кога се во прашање ризик факторите 
кои влијаат врз појава на насилство помеѓу децата. Со оглед на возраста на децата 
- основци, училиштето е место каде што тие ги градат своите социјални вештини и 
комуницираат со врсниците. Оваа размена на „емоции“ често може да доведе до 
конфилкти кои неретко кулминираат во насилство помеѓу децата. Дополнително, 
правилниот развој и социјализацијата на децата од оваа возраст е од големо 
значење за нивното понатамошно однесување во животот од аспект на контрола на 
емоциите, почитување на останатите и прифаќање на различностите кои се едни 
од клучните причини за развој на насилство. Во наредниот дел ќе бидат обработени 
податоците од Посебениот извештај од спроведеното истражување за насилство 
меѓу учениците во основните училишта  - меѓуврсничко насилство7, објавен од 
страна на Народниот правобранител во октомври 2019 година. 

 
Во Посебниот извештај како мотив за спроведеното истражување се укажува 

на тоа дека Народниот правобранител ги имал предвид сознанијата од практичното 
работење дека насилното однесување меѓу учениците е често присутно, но и дека 
проблемот со насилното однесување се игнорира, за жал често се гледа како 
„детска игра“, при што решението најчесто се бара во ангажирање на 
професионални агенции за обезбедување кои го „чуваат” училиштето, а многу 
помалку на превентивни активности (разговор на различни теми, поддршка и 
едукација за практикување на почитување на различностите, ненасилна 
комуникација и сл.), како и советување на родители и ученици, со цел ненасилно 
однесување. 

 
Поаѓајќи од географскиот приод определен со проектот ќе бидат сумирани 

податоците за општините во Градот Скопје и регионите што се предмет на анализа. 
 

 
7 Посебниот извештај на Народниот правобранител е достапен на: 
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2019/Poseben%20izvestaj-Megjuvrsnicko%20nasilstvo-
10.2019%20.pdf.  
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Скопски плански регион 

 
 

Ѓорче Петров 
 

На територијата на оваа општина има 6 (шест) основни училишта за ученици 
од различна етничка припадност.  

 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во сите училишта кои доставиле одговор има стручен тим, кој е составен од 
педагог, психолог и дефектолог; 

• во училиштата има Програма за превенција од насилство (се водат разговори 
на класен час на теми поврзани со насилство, предавања од експерти или 
невладини организации поврзани со оваа тема); 

• училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа. 
 

Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се 
физичко, емоционално и вербално насилство, меѓу ученици од машки пол, но и 
насилство на релација женски-женски пол.  

 
Најчести причини за насилство се нетрпеливост, омраза, љубомора, 

завист, обични недоразбирања и нетолерантност. 
 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• најчеста е усната опомена во 41 случај; 
• писмена опомена во 36 случаи; 
• укор во 8 случаи; 
• намалувања на поведение во 4 случаи; 
• една мерка преместувања на ученик во друга паралелка; 
• една мерка преместување на ученик во друго основно училиште. 

 
 

Чаир 
 

Во општина Чаир има 9 (девет) основни училишта, а на Прашалникот 
одговориле осум основни училишта. 
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Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во сите училишта кои доставиле одговор има стручен тим, кој е составен од 
педагог, психолог и дефектолог; 

• во седум училишта има Програма за превенција од насилство; 
• дел од училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа.  

 
Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се 

физичко, психичко, емоционално и вербално насилство помеѓу машки со машки пол 
и женски со женски пол. 

 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• најчеста е писмената опомена во 56 случаи;  
• усна опомена во 37 случаи; 
• намалувања на поведение во 7 случаи; 
• укор во 4 случаи.  

 
 

Шуто Оризари 
 
На територијата на оваа општина има 2 (две) основни училишта за ученици 

од различна етничка припадност.  
 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во училиштата има стручен тим, кој е составен од педагог, психолог и 
дефектолог; 

• во училиштата има Програма за превенција од насилство;  
• училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа.  

 
Според доставените податоци, во овие основни училишта не се 

евидентирани случаи на насилство меѓу учениците, ниту пак, има изречено 
педагошка мерка поради насилство. 

 
 

Карпош 
 

На територијата на оваа општина има 10 (десет) основни училишта за 
ученици од различна етничка припадност.  

 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 
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• во сите училишта има стручен тим, кој е составен од педагог, психолог и 
дефектолог; 

• во училиштата има Програма за превенција од насилство; 
• училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа.  

 
Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се се 

физичко и психичко насилство, и тоа помеѓу ученици од машки со машки пол и 
женски со женски пол. 

 
Најчести причини за насилство се нетрпеливост, омраза, семеен и друг 

статус, навреди, омаловажувања, закани. 
 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• најчеста е писмена опомена во 69 случаи; 
• намалувања на поведение во 29 случаи; 
• усна опомена во 20 случаи; 
• укор во 20 случаи; 
• една мерка преместувања на ученик во друга паралелка. 

 
Сите мерки биле изречени спрема ученици од шесто до деветто 

одделение. 
 

 Во скопските основни училишта најизрекувани мерки поради насилство се 
писмената и усмената опомена, па потоа следат намалувањето на поведението и 
укорот. Најмалку се практикувале промената на паралелка или пак промена на 
училиштето. 
 Во однос на причините за насилство, тие се повторуваат низ училиштата во 
сите општини а најчести се нетрпеливост, омраза, љубомора, завист, обични 
недоразбирања и нетолерантност 
 Куриозитет се основните училишта во општина Шуто Оризари бидејќи истите 
не изрекле ниту една мерка на ученик поради сторено насилство. 

 
 

Југозападен плански регион 

 
Кичево 
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На територијата на оваа општина има 11 (единаесет) основни училишта за 
ученици од различна етничка припадност.  

 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во сите училишта има стручен тим, кој е составен од педагог, психолог и 
дефектолог, а во две од училиштата во состав на стручниот тим има и 
социјален работник; 

• најголем број од училиштата има Програма за превенција од насилство  (се 
водат разговори на час, на теми поврзани со насилството, дебати за 
ненасилно однесување, предавања од стручната служба, од МВР, како и 
предавања од експерти или од невладини организации); 

• училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа (заеднички 
активности, во вид на предавања и работилници за превенција и спречување 
на насилството, а во соработка со СВР Охрид-ПС Кичево, ЦСР во Кичево, 
Државниот просветен инспекторат Кичево и сл.). 

 
Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се 

физичко, емоционално, вербално и психички насилство меѓу машки со машки деца 
и помеѓу женски иженски деца. 

 
Најчести причини за насилство се љубомора, завист, нетрпеливост 

(омраза), социјален статус. 
 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• намалувања на поведение во 109 случаи; 
• укор во 73 случаи; 
• писмена опомена во 41 случај;  
• усна опомена во 16 случаи; 
• 7 мерки преместувања на ученик во друга паралелка.  

 
Сите мерки биле изречени спрема ученици од шесто до деветто 

одделение 
Само една усна опомена за ученик од пониско одделение (трето 

одделение). 
 
 

Струга и Вевчани 
 

На територијата на овие две општини има 11 (единаесет) основни училишта 
за ученици од различна етничка припадност.  
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Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• само во едно училиште воопшто нема стручен тим, а во останатите училишта 
има стручен тим кој е составен од педагог и психолог  

• најголемиот број на училишта имаат Програма за превенција од насилство 
(се водат разговори на класен час на теми поврзани со насилството, дебати 
за ненасилно однесување, индивидуална и групна советодавна работа и сл.) 

• училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа (организирање и 
спроведување на заеднички активности, во вид на обуки и работилници за 
превенција и спречување на насилство) 

 
Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се 

физичко и вербално, и тоа меѓу машки-машки. 
 
Најчести причини за насилство се меѓусебна нетрпеливост, љубомора, 

завист и сл. 
 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• усна опомена во 5 случаи; 
• писмена опомена во 5 случаи; 
• укор во 4 случаи; 
• намалувања на поведение во 2 случаи; 
• една мерка преместување на ученик во друго училиште. 

 
Сите мерки биле изречени спрема ученици од седмо до деветто 

одделение 
Само една усна опомена за ученик од пониско одделение (трето 

одделение). 
 
 

Охрид 
 

 Во општина Охрид има 9 (девет) основни училишта, во кои се реализира 
настава од прво до деветто одделение, за ученици од различна етничка 
припадност. Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2017/2018 година е 
4584.  
 
 Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• сите училишта има стручен тим, кој е составен од педагог, психолог и 
дефектолог, а во две училишта во тимот има само психолог  
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• училиштата наведуваат дека имаат Програма за превенција од насилство, и 
во тој контекст се водат разговори на класен час на теми поврзани со 
насилството, дебати за ненасилно однесување, како и предавања од 
експерти или невладини организации 

• само едно училиште нема соработка во врска со ова прашање со локалната 
самоправа, додека другите училишта наведуваат дека сооработуваат преку 
одржување и спроведување редовни состаноци со преставници на локалната 
самопуправа, одделение за превенција при Министерството за внатрешни 
работи, како и редовно учество во проекти за безбедни училишта.  

 
 Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се: 
физичко, психичко, емоционално, и вербално насилство, поради нетрпеливост, 
омраза, љубомора и завист и се јавуваат начесто помеѓу деца од машки пол. 
 
 Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• усна опомена во 42 случаи; 
• писмена опомена во 80 случаи; 
• укор во 50 случаи; 
• намалувања на поведение во 43 случаи; 
• 4 мерки преместување на ученик во друга паралелка; 
• 1 случај преместување на ученик во друго основно училиште. 

 
 Притоа, писмена опомена е изречена спрема ученици од петто до деветто 
оделение, а усна опомена за ученици од пониските одделенија, додека 
преместување на ученик во друго основно училиште е спрема ученик од деветто 
одделение. 

 
 
 

Вардарски плански регион 

 
 

Кавадарци и Росоман 
 

Во општина Кавадарци и општина Росоман има вкупно 7 (седум) основни 
училишта, во кои се реализира настава од прво до деветто одделение, за ученици 
од различна етничка припадност. Вкупниот број на ученици запишани во 2017/2018 
година е 3654 ученици.  
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Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во училиштата стручниот тим го сочинуваат педагог, психолог и дефектолог 
(а во едно училиште во состав на стручниот тим има и логопед; 

• сите училишта наведуваат дека имаат Програма за превенција од насилство, 
и во тој контекст се водат разговори на час на теми поврзани со насилството, 
дебати за ненасилно однесување, предавања од експерти или од невладини 
организации, како и организирање на други настани во врска со ова тема; 

• имаат соработка со Локалната самоуправа во однос на ова прашање, преку 
организирање и спроведување на заеднички активности со општинскиот 
совет за превенција на детско престапништво, во вид на работилници и 
вежби со учениците и наставниот кадар за превенција и спречување на 
насилството и сл. 
 
Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се: 

физичко, психичко и вербално насилство, помеѓу деца од машки пол, помеѓу деца 
од женски пол, како и меѓу деца од машки и женски пол. Според добиените 
податоци, причини за насилството помеѓу учениците се нетрпеливост, омраза, 
љубомора и завист. 

 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• усна опомена во 2 случаи; 
• писмена опомена во 7 случаи; 
• укор во 14 случаи. 

 
Притоа, мерка укор училиштата имаат изречено и за деца од пониски 

одделенија, а другите мерки спрема ученици во повисоките одделенија. 
 

 
Неготино 

 
На територијата на општина Неготино има 3 (три) основни училишта, во кои 

се реализира настава од прво до деветто одделение, за ученици од различна 
етничка припадност. На Прашалникот доставен е одговор од две училишта, во кои 
вкупниот број на запишани ученици во учебната 2017/2018 година е 1744 ученици.  

 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во двете основни училишта има стручен тим кој во едното училиште е 
составен од социолог, педагог и психолог, а во другото само од педагог; 

• училиштата имаат Програма за превенција од насилство;  
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• едното училиште има соработка со Локалната самоуправа во однос на 
превенција и спречување на насилство помеѓу и врз учениците. 
 
Како најчести форми на насилство меѓу ученици во овие училишта се: 

вербално насилство меѓу ученици од машки пол, а најчести причини за вакво 
насилство се нетрпеливост, омраза, несодветна комуникација и сл. 

 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• усна опомена во 6 случаи; 
• писмена опомена во 2 случаи; 
• укор во 34 случаи; 
• намалувања на поведение во 5 случаи; 
• 2 мерки преместување на ученик во друга паралелка; 

 
Сите мерки се изречени спрема ученици од петто до деветто оделение. 
 
 

Полошкиот плански регион 

 

 
Гостивар 

 
 Во општина Гостивар има 10 (десет) основни училишта, во кои се реализира 
настава од прво до деветто одделение, за ученици од различна етничка 
припадност. Вкупниот број на запишани ученици во учебната 2017/2018 година е 
6188 ученици.  
 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• во сите училишта има стручен тим, кој е составен од педагог, психолог, а во 
некои училишта има дефектолог и социјален работник; 

• 5 училишта одговориле дека имаат Програма за превенција од насилство, и 
во тој контекст се водат разговори на класен час на теми поврзани со 
насилство, дебати за ненасилно однесување, предавања од експерти или 
невладини организации поврзани со оваа тема; 

• училиштата имаат сооработка со Локалната самоправа во врска со ова 
прашање, преку одржување и спроведување редовни состаноци со 
преставници од Локалната самопуправа за спречување на насилство, во вид 
на предавања од страна на стручни лица во врска со оваа тема. 
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 Анализата на одговорите покажува дека во три училиштата има 
евидентирано насилство меѓу ученици, при што најчеста форма на насилство 
меѓу ученици во овие училишта се физичко, психичко, емоционално и вербално 
насилство, меѓу деца од машки пол и помеѓу деца од женски пол. Најчести причини 
за насилство меѓу децата се нетрпеливост, омраза, љубомора, семејниот статус и 
етничката припадност на детето. 
 
 Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• усна опомена во 55 случаи; 
• писмена опомена во 54 случаи; 
• укор во 55 случаи; 
• намалувања на поведение во 5 случаи; 
• 3 мерки преместување на ученик во друга паралелка; 

 
Притоа, сите мерки се изречени спрема ученици од шесто до деветто оделение. 
 

 
Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце, Теарце, Тетово 

 
 На територијата на општина Боговиње, општина Брвеница, општина Желино, 
општина Јегуновце, општина Теарце, општина Тетово има 32 (триесет и две) 
основни училишта, во кои се реализира настава од прво до деветто одделение, за 
ученици од различна етничка припадност.  
 Вкупниот број на запишани ученици во 2017/2018 година е 18.287 ученици.  
 
Од анализата на податоците произлегле следниве согледувања: 

• само во две училишта нема стручен тим, додека пак, во другите училишта 
има стручен тим кој е составен од педагог и психолог, а во неколку од нив 
има и социјален работник и дефектолог; 
 

• во 14 основни училишта нема Програма за превенција од насилство, а во 
останатите во кои има, се водат разговори на класен час на теми поврзани 
со насилството и дебати за ненасилно однесување и 
 

• само 5 училишта немаат соработка со Локалната самоуправа во врска со ова 
прашање, бидејќи сметаат дека не е потребно, останатите училишта имаа 
соработка со Локалната самоуправа преку организирање и спроведување на 
заеднички активности, во вид на обуки за превенција од насилство, исто така 
локалната самоправа организира одржувања на средби каде што се 
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дискутира во врска со превенвција и спречување на насилство врз 
учениците.  

 
 
 Анализата на одговорите покажува дека во овие училишта има 
евидентирано случаи на насилство меѓу ученици. Најчеста форма на насилство 
помеѓу ученици е физичко, психичко, емоционално и вербално насилство помеѓу 
деца од машки пол, деца од женски пол, но и комбинирано помеѓу деца од машки и 
женски пол. 
 
Во однос на изречените педагошки мерки, состојбата е следна: 

• усна опомена во 142 случаи; 
• писмена опомена во 56 случаи; 
• укор во 57 случаи; 
• намалувања на поведение во 26 случаи; 
• 18 мерки преместување на ученик во друга паралелка; 
• 22 случаи на преместување на ученик во друго основно училиште. 

 
Сите изречени мерки биле изречени спрема ученици од шесто до деветто 
одделение. 
 

 Од наведеното произлегува дека меѓуврсничкото насилство во основните 
училишта во Република Северна Македонија е многу застапено. За само две учебни 
години, во четирите таргетирани плански региони, детектирани се скоро 1400 
изречени педагошки мерки поради насилство помеѓу учениците. Најзастапена е 
писмената опомена, а по неа следат усната опомена и укорот. Секако, најмалку 
застапени се педагошките мерки преместување на ученик во друга паралелка и 
преместување на ученикот во друго основно училиште. Овие податоци се 
загрижувачки со оглед на фактот дека оваа сериозна бројка укажува на високо ниво 
на насилство во училиштата, а не е опфатено насилството кое се случува надвор 
од нив каде што децата се во интеракција без надзор на наставниците. 

 

 

2. Средни училишта 

 
Не помалку важни за анализа се средните училишта во кои за жал се случува 

посериозен тип на насилство, па дури и кривични дела. Со цел понатамошното 
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утврдување на ризик факторите кои придонесуваат за детско престапништо, 
значајна ќе биде компаративната анализа од добиените податоци од основните и 
средните училишта заради утврдување на развојот на „насилништвото“ кај 
конкретна група на деца набљудувана од аспект на мерките кои биле применети 
врз нив. 

 
Во наредниот дел ќе бидат прикажани податоците од спроведеното 

истражување „Актуелна состојба за постоење, превенција и справување со 
насилство во средните училишта“,  во 15 (петнаесет) средни училишта во осум 
општини од Р.С. Македонија, од Коалиција на младински организации СЕГА, 
објавено во јули 2019, од кое произлегле следниве заклучоци: 

 
• за 70% од испитаниците, насилството во нивните училишта е присутно 

понекогаш, додека само 11% сметаат дека насилството е често во нивното 
училиште; 

• 35% од учениците биле сведоци на вербално и социјално насилство; 

• 44% од испитаниците сметаат дека и момчињата и девојките подеднакво 
практикуваат насилство во училиштата, додека 41% сметаат дека 
момчињата повеќе практикуваат насилство; 

• 55% од испитаниците сметаат дека и момчињата и девојките подеднакво се 
жртви на насилство; 

• учениците најмногу биле сведоци на вербално и социјално насилство т.е. 
35% од испитаниците ги избрале овие два вида на насилство, додека на 
трето место е физичкото насилство; 

• 39% од испитаниците изјавиле дека секогаш би пријавиле насилство, што е 
за 28% повеќе од испитаниците кои изјавиле дека како сведоци го пријавиле 
насилството во реалноста (11%); 

• за 45% од испитаниците, реакцијата на надлежните би требало да биде многу 
побрза и посоодветна; 

• само 23% од учениците се задоволни од инволвираноста и интервенцијата 
на надлежните во училиштето; 

• само 4% од учениците би пријавиле насилство кај член на семејството; 

Според анкетираните ученици, најефикасни начини за борба против 
насилството според претставниците на училиштата е подобра соработка помеѓу 
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училиштата и родителите и развивање на вештините за ненасилна 
комуникација. 

 
Примерокот на ученици кои учествувале во истражувањето е намерен, 

односно селектирани се по 100 ученици од 15-те училишта при што како критериуми 
се земени во предвид: родовата застапеност, возрасната застапеност и етничката 
застапеност според структурата на ученици во секое од училиштата. 
 
 

VIII. Локална самоуправа 
 
 

 За крај, не помалку значајна е улогата локалната самоуправа во системот на 
чинители кои придонесуваат за превенција, контрола и сузбивање на насилството 
помеѓу децата. Локалната самоуправа игра клучна улога во процесот на поддршка 
и соработка со организации кои се занимаваат со споменатата проблематика. 

 Во таа насока, претседателот на Заедницата на единиците на локална 
самоуправа на Република Северна Македонија (ЗЕЛС), Петре Шилегов, во име на 
ЗЕЛС, на 08 јуни, 2020 година потпиша Меморандум за соработка со 
претставниците на: Државниот совет за превенција на детско престапништво и на 
Сојузот на ротари клубовите во Република Северна Македонија.  

 Со тоа беше потврдена заедничката заложба и интересот за развој и 
унапредување на системот за правда за децата, со посебен акцент врз превенција 
на детското престапништво и беше изразена подготвеност за координирана 
соработка и заеднички придонес на работењето на општинските совети за 
превенција на детско престапништво и на Државниот совет за превенција. 

 Во Меморандумот е утврден и делокругот на соработка на овие три 
институции, а кој освен поддршка на активностите на Државниот совет за 
превенција, вклучува и поддршка за имплементација на стратешки документи и 
акциони планови за превенција за детско престапништво; поддршка за развивање 
на можности за осовременување на процесот на деинституционализација преку 
опремување на училници и работилници, набавка на нагледни средства и технички 
помагала во установи за сместување на деца со решение на центарот за социјални 
работи или судот. Исто така, се предвидува и поддршка за развивање на воспитно 
образовни проекти на локално ниво; потоа вклучување на локалната власт во 
процесот на обезбедување на културно забавен живот на децата во локалните 
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заедници, организирање на слободното време за децата без родителска грижа, 
деца од маргинализирани и посебно ранливи групи како и низа други активности. 

 Според Законот за правда на децата (член 158 и член 159) советите на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје именуваат општински 
совети и Совет на градот Скопје за превенција на детско престапништво. Во 
Законот е утврдено дека членови на општинскиoт совет се претставници на 
подрачните единици на Министерството за внатрешни работи, Министерството за 
труд и социјална политика, центрите за социјална работа, претставници на советот 
на родители во основните и средните училишта, Унијата на средношколци, 
Адвокатската комора на Република Северна Македонија, здруженија и фондации, 
јавниот обвинител кој работи во областа на детската деликвенција и судијата за 
деца од судовите од општа надлежност или судија кој ќе го определи претседателот 
на судот.  

 Бројот на членовите во ова советодавно тело се утврдува во зависност од 
големината, развиеноста и потребите на општината или Градот, како и во зависност 
од обемот на детското престапништво во единициата на локална самоуправа. 
Општинските совети донесуваат годишни програми за својата работа што ја 
усвојуваат советите на општините и Советот на градот Скопје, деловник за својата 
работа, вршат работи за следење на состојбите, покренуваат иницијативи за 
нивното подобрување и развиваат програми за вклучување на локалната заедница 
во превенција на детското престапништво и третманот на деца сторители на 
дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци.  

 За својата работа општинските совети најмалку еднаш годишно го 
известуваат советот на општината, односно градот Скопје, како и Државниот совет 
за превенција на детско престапништво. Програмата на општинските совети се 
финансира врз основа на финансиски план од буџетот на општината, односно 
градот Скопје и од други средства. 
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IX. Заклучок и препораки 

  

 Оваа деск анализа е одлична појдовна точка за утврдување на правецот во 
кој треба да се движи понатамошното истражување на нашиот тим со цел 
остварување на крајната цел - идентификување, елаборација и анализа на ризик 
факторите за појава на детското престапништво.  

 Од погоре изложеното би извлекле неколку заклучоци но и би укажале на 
некои моментални позиции кои би требало да се променат: 

Þ Утврдивме дека насилството помеѓу децата многу често се случува во 
основните училишта. Бдејќи децата голем дел од денот го поминуваат во 
училиште со своите врсници, сметаме дека за остварување на целта на овој 
проект, потребно е да биде направена подлабока анализа на оваа појава. 
Таргет група на оваа анализа треба да бидат наставниците и социјалните 
работници кои секојдневно се вклучени во воспитно-образовниот процес на 
децата. Планирано е преку разговори, анкети и прашалници, да бидат 
прецизно утврдени најчестите причини поради кои се јавува насилството во 
училиштата. Дополнително, во овој дел потребен е и разговор со децата кои 
биле жртви на насилство, но и децата кои насилно се однсуваат, со цел 
прецизно утврдување на изворот на оваа појава. 

 

Þ Во рамките на горенаведеното, потребно е анализирање на причините 
поради кои во различни плански региони доминираат различни педагошки 
мерки во училиштата со оглед на фактот дека истражувањето покажа дека 
постои голема дискрепанца помеѓу применетите мерки во различни градови, 
а постојат и такви општини каде што биле изречени малку, или воопшто не 
биле изрекувани педагошки мерки за учениците кои насилнички се 
однесувале во училиштето. 

 

Þ Факт е дека во Република Северна Македонија има мрежа на институции, 
тела, органи и органицазии кои се занимаваат со превенција и проучување 
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на детското престапништво. Од изложените податоци дојдовме до заклучок 
дека е потребна поголема комуникација и координација помеѓу сите чинители 
кои се занимаваат со оваа тематика од неколку причини: 

• Податоците кои се однесуваат на исто поле на истражување често се 
различно презентирани до јавноста или пак до нив е дојдено со користење 
на различна методологија што доведува во неусогласеност и сомнеж во 
веродостојноста. 

• Неретко податоците се групирани на начин што не може прецизно да се 
утврди бројот на нови случаи на насилство во различните категории, од 
причина што во статистиките се „провлекуваат“ постари предмети кои 
добиваат своја разрешница во некоја од годините на анализа. Поради ова, 
увидовме дека постојат нелогичности кај некои статистички податоци. 
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