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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Обемните докази кои ги обезбеди УНДП СЕЕСАК1 темелно ги документираат родовите аспекти 
на поседувањето, употребата и злоупотребата на малото оружје. Достапните податоци за 
Југоисточна Европа покажуваат дека:

• Поседувањето и пристапот до огнено оружје имаат изразена родова димензија;
• Употребата и злоупотребата на огнено оружје имаат различно влијание врз жените и 

мажите; 
• Постои висока инциденца на употреба на огнено оружје во семејното насилство, 

вклучително и во случаи на насилство извршено од интимниот партнер; и 
• Перцепцијата за огненото оружје се разликува помеѓу мажите и жените. 

Наодите и трендовите кои се документирани во Република Северна Македонија  ги следат 
овие обрасци (Дел I) и ја налагаат потребата од долгорочни и краткорочни активности, како на 
законодавно ниво така и на ниво на политиките.
За поддршка на органите на власта во Република Северна Македонија2 за целосно 
интегрирање на родовата перспектива во контролата на малото оружје, спроведена е 
сеопфатна родова анализа на релевантното законодавство за контрола на оружјето. Анализата 
има за цел да ја процени родовата одговорност на законодавството и политиките, да ги мапира 
празнините во законодавниот одговор и да им даде препораки на органите на власта за тоа 
како да се унапреди родовата одговорност на релевантното законодавство. Ова е составен 
дел од тековното усогласување на законодавството за контрола на оружјето со регулаторната 
рамка на ЕУ и со другите поврзани меѓународни обврски и стандарди во целиот регион.
Во овој извештај, родовата одговорност на законодавството се оценува во однос на главните 
родови прашања поврзани со малото оружје:3

• Законски предуслови за вклучувањето на родовата перспектива во политиките и во 
законодавството за контрола на малото оружје;

• Учество и застапеност на жените во креирањето и во спроведувањето на политиките/
законодавството за контрола на оружјето;

• Поврзаност помеѓу огненото оружје и семејното насилство и насилството врз жените; 
• Одговор на родовите аспекти на побарувачката за огнено оружје, неговата употреба 

и злоупотреба  - вклучително и поврзаноста помеѓу специфичните форми на машкост 
и огненото оружје; 

• Пракси за собирање родово чувствителни податоци; и
• Поврзаност помеѓу трговијата со оружје и ризиците од родово засновано насилство и 

насилство врз жените.

Преку последните измени и дополнувања на законодавството и 
политиките, институциите во Република Северна Македонија вложија 
значителни напори за решавање на прашањата поврзани со родовата 
димензија на малото оружје, како на ниво на законодавството така и 
на ниво на политиките. Ова првенствено е одразено во законските 
одредби за спречување и борба против злоупотребата на огнено 

оружје во контекст на семејното насилство. Понатаму, стратешката рамка за контрола на МЛО 
сè повеќе ги препознава родовите прашања поврзани со малото оружје, како што се родовите 
фактори што ја поттикнуваат побарувачката за огнено оружје и го обликуваат ризичното 
однесување, учеството на жените во контролата на МЛО и воспоставувањето на предуслови за 
вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките за контрола на МЛО.
Подолу се дадени главните наоди од анализата која е организирана согласно главните 
тематски области наведени претходно. 

1]  УНДП СЕЕСАК, Родот и МЛО во Југоисточна Европа, 2016 година; УНДП СЕЕСАК, Злоупотреба на огнено оружје во семејно 
насилство во Југоисточна Европа, 2019 година; УНДП СЕЕСАК, Мажите и огненото оружје во Југоисточна Европа, 2019 година; УНДП 
СЕЕСАК, Родот и малото оружје: клучни факти, 2019; УНДП СЕЕСАК, Поседување огнено оружје и семејно насилство во Западен Балкан: 
Компаративна студија за законодавството и механизмите за имплементација, 2007 година.
2]  Родот и малото оружје во Северна Македонија: Клучни факти, 2019; УНДП СЕЕСАК.
3]  УНДП СЕЕСАК, Родот и МЛО во Југоисточна Европа, 2016 година

ГЛАВНИ 
НАОДИ 
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1.  
ПРЕДУСЛОВИ ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈА НА РОДОВАТА ПРОБЛЕМАТИКА И УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО 
КОНТРОЛАТА НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ 

Законот за еднакви можности на жените и мажите дава стабилна основа за вклучување на 
родовата перспектива во контролата на малото оружје. Законот предвидува интегрирање 
на родовата перспектива во секоја фаза на процесот на градење, донесување, спроведување, 
следење и евалуација на политики – притоа, а особено интегрирање на родовата перспектива 
во законодавството. Следствено, постои законска обврска за донесување и спроведување 
родови мерки за сите општествени актери, вклучително и институциите одговорни за контрола 
на мало и лесно оружје.
Стратегијата за контрола на малото и лесно оружје за периодот 2017-2021 година содржи 
јасна заложба за унапредување на родовата еднаквост во рамките на контролата на 
МЛО, која е изразена во Специфичната цел 3.1.6 - Целосно интегрирање на прашањата на 
родот и возраста во политиките за контрола на МЛО/огнено оружје и обезбедување значајно 
учество на жените во контролата на МЛО/огнено оружје. Оваа цел предвидува градење на 
капацитетите на Комисијата за МЛО и на другите релевантни институции, спроведување на 
мерките предвидени во неодамнешните измени на Законот за оружјето кои се однесуваат 
на употребата на огнено оружје во случаи на домашно насилство, како и разгледување на 
врските меѓу мажествените норми, од една страна, и побарувачката и злоупотребите поврзани 
со огненото оружје од друга. Стратегијата исто така предвидува кампањи за подигнување на 
јавната свест, институционализација на методологијата за собирање податоци разделени по 
пол и возраст, како и подготовка и институционализација на истражување за перцепциите во 
врска со употребата, поседувањето и опасноста од огненото оружје со податоци разделени по 
пол и возраст, итн.  
Во однос на учеството на жените, Владата е должна да обезбеди еднакво учество на жените 
и мажите во составот на своите работни тела и делегации, консултативни и координативни тела 
и при назначување претставници во управните одбори на јавните претпријатија и институции 
во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите. Оваа обврска ја вклучува и 
Комисијата за МЛО. 
Составот на Националната комисија за МЛО го определува Владата на Република Северна 
Македонија со одлука, а на предлог на соодветните министерства и други институции. Во 
Одлуката се прави разлика помеѓу институциите кои редовно учествуваат во работата на 
Комисијата и државните институции кои учествуваат на покана на Комисијата. Во однос на 
учеството на механизмите за родова еднаквост, Министерството за труд и социјална политика 
е застапено во Комисијата за МЛО, но со Одлуката не се обезбедува учество на претставник 
од Секторот за еднакви можности во Комисијата. Невладините организации и меѓународните 
организации кои директно го спроведуваат проектот за интервенција за МЛО, може да бидат 
поканети кога ќе се оцени дека одредено прашање што е на дневниот ред на Комисијата е 
поврзано со нивната работа. Овој услов може сериозно да го попречи учеството на граѓанските 
организации за жени и да доведе до нивно исклучување. 
Вториот национален акциски план на Република Северна Македонија за спроведување 
на Резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на Обединетите нации – Жените, мирот и 
безбедноста 2020-2025 година - содржи конкретна цел во врска со учеството на жените. 
Стратегиската цел 2 (SG2) се стреми кон обезбедување на родово транспарентна, инклузивна 
и рамноправна работна средина за жените и на делотворно, отчетно и одржливо учество на 
жените во сите аспекти од општественото живеење преку донесување и спроведување на 
соодветно законодавство и политики, како и преку обуки и едукација.  

2.  
ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО  

Земајќи ги предвид специфичните ризици поврзани со употребата на огнено оружје во контекст 
на семејното насилство (Дел I), анализата првенствено се фокусира на тоа како е уредено 
поседувањето огнено оружје од страна на цивилни лица, особено издавањето дозволи и 
безбедносната проверка; постапките со кои се регулира пристапот, употребата и носењето 
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оружје од страна на вработените во безбедносниот сектор, како и постапките на релевантните 
институции во случај на семејно насилство.
Поседувањето огнено оружје од страна на цивилни лица е уредено со Законот за оружјето 
(пречистен текст 97/2018). Како што може да се забележи,  и „семејно насилство“ и „потешко 
нарушување на односите во семејството“ се сметаат за основа за одбивање на барањето 
за набавување огнено оружје на два начина:
1. Лицето е законски осудено за семејно насилство,
2. Околностите покажуваат дека огненото оружје може да биде злоупотребено, особено 

доколку е регистрирано семејното насилство кое го извршил подносителот на барањето.
Ова, следствено, се одразува во постапката за обновување на дозволата за огнено оружје. 
Истите услови што важат за набавување огнено оружје, се однесуваат и на набавувањето 
муниција. Одредбите од Законот за оружје се однесуваат и на вработените во правните лица 
кои вршат приватно обезбедување.
Иако овие важни законски одредби имаат за цел да го ограничат пристапот до огнено оружје 
или да го отстранат доколку дојде до семејно насилство, документирани се неколку прашања 
кои треба да се разгледаат со цел понатаму да се зголеми ефективноста на законодавната 
рамка:

1. Фактот дека семејното насилство најчесто не се пријавува до институциите има 
особено значење за безбедносната проверка како потенцијално ефективна алатка за 
спречување на употребата на огнено оружје во контекст на семејното насилство.   

2. Во моментов, безбедносната проверка за условите предвидени во член 12 од Законот 
за оружјето, вклучително и „семејно насилство“ и „потешко нарушување на односите во 
семејството“, се спроведува првенствено врз основа на официјалната евиденција која 
ја водат релевантните институции. Овластеното службено лице во Министерството за 
внатрешни работи е должно во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да ги 
побара доказите кои се потребни за докажување на исполнетоста на пропишаните услови. 
Сепак, постапките за безбедносна проверка не обезбедуваат цврсти и сеопфатни насоки 
за проценка дали оружјето може да биде злоупотребено во случај на семејно насилство, 
освен ако тоа не е пријавено. На пример, законодавството не наложува интервјуа со 
сегашни и поранешни партнери и други членови на семејството, вклучително и соседи, кои 
можат да обезбедат сознанија дали набавувањето на огненото оружје би предизвикало 
разумен страв кај интимниот партнер или дете од употребата на огнено оружје во каква 
било форма на семејно насилство, вклучително и психолошко насилство и заканување. 
Покрај тоа, нема одредби за задолжителни консултации со Центарот за социјална работа 
и проверка дали историјата на подносителот на барањето содржи случаи на семејно 
насилство. Законот за оружје или придружните подзаконски акти, исто така, не содржат 
специфични одредби кои предвидуваат законска обврска на одговорната институција за 
известување на брачниот другар или член на блиското семејство во текот на процесот на 
добивање на дозволата.

3. Согласно тековните законски одредби, при проверката на условот подносителот на 
барањето да не е „правосилно осуден за кривично дело сторено со умисла, кое се гони по 
службена должност“, не може да се смета како доказ кривичното дело „телесна повреда“ 
од член 130 став 2 од Кривичниот законик, кое се гони по службена должност по претходно 
даден предлог на жртвата на семејно насилство, во рок од 90 дена од моментот на 
насилството. 

4. Одлуките за изрекување привремена забрана за приближување за спречување на дела 
на семејно насилство не се јасно утврдени во Законот за оружјето како дел од условите за 
проверката. Потребно е ова прашање поконкретно да се уреди со оглед на тоа што оваа 
постапка може да се поведе паралелно со кривичната постапка.  

5. Иако сите форми на семејно насилство се криминализирани со Кривичниот законик 
(пречистен текст 248/2018), не постои специфична одредба во која се наведува дали се 
разгледуваат сите форми на семејно насилство, како физичко, психолошко, сексуално, 
економско, при проверка на „семејно насилство“ како услов, доколку тие не биле законски 
санкционирани.
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Претходно наведените мерки може да доведат до подобра превенција и сузбивање на појавата 
на семејно насилство. Имајќи предвид дека другите форми на родово засновано насилство ќе 
се уредат со закон во блиска иднина, вклучително и демнењето, треба да се напомене дека 
сите тие треба да се наведат исто така.
Цивилните лица кои поседуваат дозвола за огнено оружје не смеат да го носат оружјето.4 
Само цивилните лица кои имаат засновано работен однос на неопределено време во правните 
лица кои вршат приватно обезбедување можат да поседуваат дозвола за носење на оружјето 
и се должни оружјето да го користат само за вршење на својата должност. Законодавството го 
регулира начинот на ракување со оружјето од страна на цивилните лица кои поседуваат оружје 
или од лицата кои имаат овластување да носат оружје што, доколку целосно се спроведува, 
може да доведе до подобра превенција на злоупотребата на огнено оружје.
Не е дозволено носење оружје на начин на кој ќе ги вознемирува граѓаните или на начин на 
кој оружјето ќе биде јасно видливо; забрането е носење и употреба на оружје од страна 
на сопственикот или корисникот на оружјето, кој со употреба на алкохол, дроги или друг 
начин ќе се доведе во состојба во која не може да го сфати значењето на своето дело или да 
управува со своите постапки; забрането е носење и употреба на оружје на јавно место, освен 
за работниците кои вршат работи на обезбедување на лица и имот во државните органи и 
правните лица итн. Законодавството исто така го уредува и складирањето на оружјето, но 
ќе бидат потребни дополнителни законски упатства за да се обезбедат детални стандарди и 
постапки за безбедно складирање на оружје и муниција. 
Законодавството опширно го уредува постапувањето на релевантните институции, 
Центарот за социјална работа и полицијата во случаи на семејно насилство во кои се 
користело оружје или постоела закана дека ќе се користи оружје, како и во кои сторителот е 
овластен да носи и користи оружје. 
Врз основа на проценката на ризикот, поседувањето, употребата или заканата од цивилно 
лице со оружје во случај на семејно насилство, претставуваат основа за привремено 
одземање на оружјето, а ако подоцна има оправдани причини, тогаш тоа ќе биде 
конфискувано. Следствено, дозволата ќе биде привремено одземена сè додека не се донесе 
правосилна судска одлука за трајно одземање на дозволата. За да се одземе трајно дозволата, 
или кривичната постапка за кривични дела на семејно насилство треба да заврши со правосилна 
пресуда или судот на сторителот на семејното насилство да му изрече привремена мерка за 
заштита „забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено“, која се 
изрекува во согласност со Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 
(пречистен текст 150/2015). 
Доколку надлежните органи проценат дека враќањето на оружјето може да претставува закана 
или опасност, можат да одлучат да не го вратат оружјето, иако нема основа за гонење. Кога 
цивилно лице ќе изврши семејно насилство, Центарот за социјална работа проценува дали 
сторителот поседува оружје (законски или незаконски), додека полицијата проценува дали 
сторителот го употребил оружјето или друг предмет или се заканувал дека ќе го употреби. 
Ова укажува на недостаток на еднообразност на пристапот во проценката на ризикот помеѓу 
институциите. Покрај тоа, не постои специфична одредба што се однесува на ризикот од 
злоупотреба на оружје што го поседуваат другите членови на семејството, и последователно 
на тоа да го разгледува.
Мерките за заштита содржани во безбедносниот план за жртвите вклучуваат привремено 
одземање на огненото оружје и дозволата за огнено оружје од сторителот; додека, во 
случаи кога сторителот има пристап до службено огнено оружје или ракува со него како дел 
од професионалната должност, работодавачот се известува за регистрираното семејно 
насилство.
Во однос на условите за поседување и носење оружје поврзани со здравствената состојба, 
можеби ќе треба понатаму да се испита рокот на важноста на дозволата.
Голем број лица вработени во безбедносниот сектор носат и користат оружје согласно 
нивното посебно службено овластување. Овде се вклучени вработените во полициските сили, 
судската полиција, затворската полиција, финансиската полиција, разузнавачката агенција, 
царинските службеници, воениот персонал и вработените во војската, разузнавањето, 

4]  Во Законот за оружјето се користи терминот „физички лица“ за физички лица - цивили кои поседуваат оружје и физички лица - 
цивили кои имаат засновано работен однос на неопределено време во правните лица кои вршат приватно обезбедување.
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контраразузнавањето и воената полиција, шумската стража, шумската полиција, како и 
приватните субјекти за обезбедување. На детективите не им е законски дозволено да користат 
оружје при вршењето на својата работа. Одредба за безбедносна проверка утврдена со закон 
постои само за кандидатите кои се пријавуваат за вработување во полицијата, финансиската 
полиција и за вработените во шумската полиција со статус на овластени службени лица. 
Сепак, за ниту една од овие групи на професионалци од безбедносниот сектор семејното 
насилство не е јасно предвидено како услов во рамки на безбедносната проверка  иако 
може да биде вклучено во постапките за внатрешна контрола. Останатите посебни закони 
и подзаконски акти за професионалците во безбедносниот сектор не содржат одредби за 
безбедносна проверка на кандидатите за вработување, иако таа може да се спроведува во 
пракса.
Иако релевантното законодавство опширно ја уредува употребата на огнено оружје од 
страна на вработените во безбедносниот сектор за време на извршувањето на нивните 
работни задачи, можеби ќе треба понатаму да се уреди носењето и чувањето огнено 
оружје надвор од работното време. Во законите и подзаконските акти, кои содржат одредби 
за ова, е утврдено дека вработените лица кои се овластени да носат огнено оружје, како што 
се полициските службеници, финансиската полиција и царинските службеници, се должни да 
го носат довереното оружје само за време на извршувањето на службените должности, како и 
на вообичаениот пат до работното место и на патот назад од работното место до домот. Сепак, 
не сите релевантни закони предвидуваат јасни одредби за носење и чување службено огнено 
оружје надвор од работното време и работното место. 
Законот за полиција, Законот за служба во Армијата, Законот за извршување санкции, Законот 
за финансиска полиција, Законот за судска служба и Законот за шумите незначително се 
разликуваат во уредувањето на постапката во случај кога нивен вработен ќе изврши семејно 
насилство. Законодавството ја уредува зачестеноста на појавата на семејното насилство 
како основа за привремено одземање на оружјето за поголема група вработени во 
безбедносниот сектор сè до правосилноста на судската одлука во кривичната или во 
прекршочната постапка, или на одлуката за привремена заштита од семејно насилство, што 
вклучува и задолжителен психијатриски и психолошки преглед или советување со психолог 
(психолошко советување) за проценка на способноста на сторителот да продолжи со носење 
и употреба на оружје во неговата/нејзината положба. Специјализирано одделение при 
Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција е одговорно 
за истрага и гонење на кривични дела кои се сторени од страна на лица со полициски 
овластувања (полиција, финансиска полиција и сектор за истраги на Царината) и припадници на 
затворската полиција. Законот за Царинска управа (пречистен текст 248/2018) не ја признава 
привремената мерка за заштита од семејно насилство како услов за привремено одземање 
на оружјето. Треба да се напомене дека Законот за агенцијата за разузнавање и Законот за 
одбрана кои ги опфаќаат овластените службени лица кои работат во областа на разузнавање, 
контраразузнавање и спречување и откривање кривични дела извршени од лица, не содржат 
одредби за тоа што се случува доколку вработените извршат семејно насилство.

3.  
ОДГОВОР НА РОДОВИТЕ АСПЕКТИ НА ПОБАРУВАЧКАТА, УПОТРЕБАТА И 
ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Стратегијата за контрола на малото и лесно оружје за периодот 2017-2021 година содржи 
јасна заложба за унапредување на родовата еднаквост во рамките на контролата на МЛО 
предвидува спроведување на мерките предвидени со последните измени и дополнувања на 
Законот за оружјето, кои се однесуваат на употребата на огнено оружје во случаи на семејно 
насилство, и разгледување на влијанието на родовите улоги и доминантните форми на машкост 
во поттикнувањето на побарувачката и злоупотребата на огнено оружје, особено кај младите 
мажи. Стратегијата предвидува и други активности, како што се кампањи за подигање на свеста 
фокусирани на специфични групи и/или кои за цел имаат конкретно однесување (момчиња, 
ловци, пукање на прослави, семејно и родово засновано насилство, приватно обезбедување, 
центри за обука и сл.); институционализација на методологијата за собирање податоци, при 
што податоците ќе бидат распределени по род и возраст; подготовка и институционализација 
на истражување за перцепцијата во однос на користењето, поседувањето и опасноста од 
огнено оружје со податоци распределени по род и возраст итн.  
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Покрај Стратегијата за контрола на малото и лесно оружје, Владата усвои и голем број други 
релевантни стратегии кои можат да обезбедат важни влезни точки за решавање на 
различни родови аспекти на побарувачката, употребата и злоупотребата на огнено оружје 
во нивните соодветни области. Ова првенствено се однесува на Националната стратегија за 
млади; Вториот национален акциски план на Република Северна Македонија за имплементација  
на  Резолуцијата  на  Советот  за  безбедност  на  ОН  1325 - Жени, мир и безбедност 2020-
2025, Националниот акциски план за родова еднаквост 2018-2020; Акцискиот план за 
имплементација на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и 
семејното насилство 2018-2023 и Националната стратегија за подобрување на менталното 
здравје со акциски план 2018 -2025 итн.
Меѓутоа, овие стратегии или само во мал дел го разгледуваат родовиот аспект на малото 
оружје или воопшто не го разгледуваат ова прашање. Може да се забележи неусогласеност 
помеѓу различните стратегии. На пример, Националната стратегија за млади 2016-2025 има 
за цел да го намали ризичното однесување и насилството кај младите, што може да биде многу 
важно за разгледување на конкретни ризици поврзани со вооруженото насилство кај младите 
мажи. Сепак, не се предвидени никакви конкретни активности за справување со овие фактори. 
Од друга страна, оваа Стратегија предвидува активности за засилена соработка на стручните 
служби во училиштата за препознавање на насилно однесување и жртви на насилство (родово 
засновано и друг вид насилство); врснички едукации и сензибилизација на професионалците 
за постапување со млади престапници, што би можело да се искористи како влезна точка за 
поврзување на превенцијата на насилството, поконкретно родово заснованото насилство, и 
контролата на малото оружје. 

4.  
РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ

Собирањето податоци за огнено оружје е првенствено уредено со Законот за оружје, додека 
Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје предвидува мерки за подобрување на 
водењето евиденција. Според Законот за оружје и Правилникот за обрасците за оружјето 
и муницијата и за начинот на водење евиденции на оружје и муниција, Министерството за 
внатрешни работи води евиденција на податоците од обрасците за барањата, дозволите 
и одобренијата во вкупно 21 регистар. Тековната форма на регистрите не дава податоци 
распределени по род. 
Меѓутоа, Законот за еднакви можности на жените и мажите утврдува обврски на државните и 
приватните субјекти за собирање, евидентирање и обработка на статистички податоци според 
родот, вклучувајќи ја и обврската за доставување на овие податоци до Државниот завод за 
статистика.
Сите надлежни тела и институции кои имаат овластување и мандат да постапуваат по случаи 
на семејно насилство се должни да воспостават посебна евиденција за семејно насилство, 
во согласност со прописите за заштита на личните податоци и во согласност со Законот за 
превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Следствено, Законот за полиција 
и Законот за социјална заштита како клучни институции за пријавување и постапување по 
случаи на семејно насилство, содржат законски одредби за евиденција на податоци за семејно 
насилство. Поконкретно, Министерството за внатрешни работи, со Правилникот за содржината 
и начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на 
евиденциите на полицијата (Службен весник 160/2013; 56/2014; и 130/2019) предвидува водење 
евиденција за пријавени случаи на семејно насилство и евиденција за привремени мерки за 
заштита извршени од полицијата.
Важноста и посветеноста на Владата за собирање податоци, особено податоци за употреба 
на оружје во случаи на семејно насилство, е потврдена со Стратегијата за контрола на малото 
и лесно оружје и Акцискиот план 2017 - 2021 кој предвидува активности за подобрување на 
следењето и анализата на кривичните дела поврзани со огнено оружје, муниција и експлозиви, 
со податоци распределени по род и возраст; и активности за воведување координирано 
собирање податоци во случај на семејно насилство поврзано со употреба или закана за 
употреба на огнено оружје.



ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

5.  
ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ 

Според Договорот за трговија со оружје, Република Северна Македонија презеде обврски 
да осигури дека при спроведување на проценката на извозот националното законодавство 
ги зема предвид ризиците конвенционалното оружје или други предмети да се искористат за 
извршување или олеснување на сериозни дела на родово засновано насилство или насилство 
врз жените и децата.
Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема (пречистен текст 64/2018) 
предвидува одредба која укажува на основно усогласување со Договорот за трговија со 
оружје. Покрај тоа, Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за усвојување 
на Заедничкиот став на Советот на Европската Унија 2008/944/ЗНБП за одредување на 
заедничките правила со кои се регулира контролата на извозот на воена технологија и опрема.  
Заедничкиот став на ЕУ за извоз на оружје предвидува седум критериуми5. Законот за 
производство и трговија со оружје и воена опрема (пречистен текст 64/2018), во Член 31-ж 
укажува на тоа дека критериумите 1, 2, 3 и 5 се прифатени и соодветното законодавство во 
Северна Македонија е усогласено со нив. Меѓутоа, критериумите 4, 6, 7 и 8 не се наведени во 
овој член, што укажува само на делумно усогласување со овој став. Вреди да се напомене дека 
членот 31-ж беше усвоен пред потпишувањето на Договорот за трговија со оружје. Законот за 
производство и промет на вооружување и воена опрема има седум подзаконски акти, но 
ниту еден од нив не е поврзан со проценка на ризик од родово засновано насилство или 
насилство врз жени. 

Опсежната листа на препораки е дадена во Дел V на овој извештај, додека тука се наведени 
само главните препораки.

МЕЃУНАРОДНИ ОБВРСКИ 

• Понатамошно зајакнување на родово одговорниот пристап кон контролата на малото 
оружје со целосно преземање на обврските утврдени во Документот за резултатите 
од Третата конференција за преглед на Програмата за акција на ОН за спречување, 
борба и искоренување на недозволена трговија со мало и лесно оружје во сите 
негови аспекти - ПоА; целосно прифаќање на Агендата за одржлив развој во 2030 
година и усогласување со преземените обврски со Договорот за трговија со оружје 
и критериумите утврдени со Заедничкиот став на Советот на Европската Унија 
2008/944/ЗНБП (Дел III). Во таа насока, ќе се донесе подзаконски акт со кој се уредува 
неопходната проценка на ризикот со цел да се спречи извезеното конвенционално 
оружје да се користи за вршење или олеснување на родово засновано насилство или 
насилство врз жени. 

ПРЕДУСЛОВИ ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈА НА РОДОВАТА ПРОБЛЕМАТИКА И УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО 
КОНТРОЛАТА НА МАЛОТО ОРУЖЈЕ 

• Воспоставување постапки за да се обезбеди урамнотежена застапеност на жените и 

5]  Прв критериум: почитување на меѓународните обврски и заложби на земјите членки, особено санкциите кои ги донесуваат 
Советот за безбедност на ОН или Европската Унија, договорите за неширење на вооружување и други предмети, како и други 
меѓународни обврски и заложби; Втор критериум: Почитување на човековите права во земјата на крајна дестинација, како и 
почитување на меѓународното хуманитарно право од страна на таа земја; Трет критериум: Внатрешна состојба во земјата на крајна 
дестинација, како последица на постоење тензии или вооружени конфликти; Четврти критериум: Зачувување на регионалниот мир, 
безбедност и стабилност; Петти критериум: Национална безбедност на земјите членки и на териториите чии надворешни односи 
претставуваат одговорност на земјата членка, како и националната безбедност на пријателските и сојузничките земји; Шести 
критериум: Однесување на земјата купувач кон меѓународната заедница, а особено нејзиниот став кон тероризмот, природата на 
нејзините сојузништва и почитувањето на меѓународното право; и Седми критериум: Постоење ризик дека воената технологија или 
опрема ќе бидат пренасочени во рамки на земјата купувач или ќе бидат повторно извезени под непожелни услови.

ПРЕПОРАКИ
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мажите во Комисијата за МЛО;
• Воспоставување механизам за учество на релевантните родови механизми (особено 

од Министерството за труд и социјална политика) и граѓанските организации кои 
работат на родова еднаквост и родово засновано насилство во подготовката, 
спроведувањето и проценката на политиката за контрола на МЛО; 

• Користење на родово одговорното буџетирање како алатка за олеснување на 
спроведувањето на обврските за родова еднаквост поврзани со контролата на МЛО.

ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

• Подобрување на превенцијата и одговорот на злоупотребата на огнено оружје во 
случаи на семејно насилство со измени и дополнувања на Законот за оружјето преку:  

 — Вклучување на дефиницијата за семејно насилство, како што е содржана во 
Кривичниот законик и во Законот за превенција, спречување и заштита од 
семејно насилство; 

 — Воведување обврска за известување на брачниот другар (сегашен и поранешен 
од последните две години) или член на потесното семејство од страна на 
одговорната државна институција во текот на процесот на одобрување на 
дозволата;  

 — Пропишување задолжителни консултации со Центарот за социјална работа со 
цел да се добијат податоци за историјата на семејно насилство, вклучително и 
за демнење, кога ќе биде законски воведено.  

 — Подобрување на безбедносната проверка со донесување Правилник за 
безбедносна проверка на семејно насилство, што треба да го изготви и донесе 
Министерството за внатрешни работи; 

 — Измена на условот „правосилно осуден за кривично дело сторено со умисла, 
кое се гони по службена должност“ во „правосилно осуден за кривично дело 
сторено со умисла, кое се гони по службена должност по претходно даден 
предлог на жртвата на семејно насилство“ за случаите на семејно насилство и 
„на лицето му е изречена привремена мерка за заштита за семејно насилство“; 
и јасно уредување на судската одлука за изрекување привремени мерки за 
заштита како основа на одземање на дозволата. 

• Усогласување на постапките за сите вработени во безбедносниот сектор кои се 
овластени да носат и употребуваат оружје, за да се воспостави еднообразен пристап; 
уредување на носењето и употребата на оружје надвор од работното место; и 
обезбедување дека безбедносната проверка во текот на процесот на вработување 
вклучува проверка на историјата на семејното насилство на кандидатот.  

• Повторна проценка и усогласување на пристапот при спроведување проценка на ризик 
и управување со ризик во согласност со Истанбулската конвенција и, следствено, 
третирање како ризик и на поседувањето и на пристапот до огнено оружје, без оглед 
на тоа дали огненото оружје било употребено или било алатка за закана во инцидент 
на семејно насилство. Проценката на ризикот и управувањето со ризикот треба 
подеднакво да ги третираат ризиците и од законски и од незаконски поседувано 
огнено оружје.

• Подготовка и донесување детално упатство за спроведување на релевантното 
законодавство кое ја покажува поврзаноста помеѓу огненото оружје и семејното 
насилство и предвидува јасни упатства за постапување во случај кога е извршено 
семејно насилство.   



SAŽETAK
ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

ОДГОВОР НА РОДОВИТЕ АСПЕКТИ НА ПОБАРУВАЧКАТА, УПОТРЕБАТА И 
ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

• Подобрување на стратешките синергии за максимално зголемување на ефектите од 
предложените активности за превенција и справување со побарувачката, употребата 
и злоупотребата на огненото оружје помеѓу Стратегијата за контрола на мало и 
лесно оружје и Акцискиот план 2017 - 2021 и други релевантни стратегии, вклучително 
и изготвување финансиски план и обезбедување на потребните средства за 
спроведување на предвидените мерки на политиката;

• Покрај тоа, соодветните институции треба активно да настојуваат да ја зголемат 
усогласеноста на стратешките документи и да ги унапредат напорите за спречување 
на злоупотреба на огнено оружје.

РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ  

• Обезбедување дека сите подзаконски акти што го регулираат собирањето податоци 
ги вклучуваат родот и возраста како основа за распределување на податоците;

• Воспоставување постапки за водење евиденција за одземеното и вратеното оружје, 
како и за причините за одземањето;

• Воспоставување постапки за подобрување на размената на податоци помеѓу 
одговорните државни институции кои играат клучна улога во превенцијата на 
семејното насилство и борбата против него, особено помеѓу Центрите за социјална 
работа и полицијата;

• Обезбедување дека евиденцијата која се води за семејното насилство вклучува 
податоци за огнено оружје, како законско така и незаконско, како што се податоци 
за присуство на огнено оружје, употреба, тип итн., преку измени и дополнувања на 
постојните подзаконски акти.
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ПОГЛАВЈЕ I

   Општата цел на оваа анализа е да придонесе за поголема родова  
   одговорност на законодавството и политиките за контрола на малото  
   оружје во Република Северна Македонија.

Специфичните цели на оваа анализа се:
• Да се процени родовата одговорност на законодавството со кое се уредува 

контролата на оружјето во Република Северна Македонија и да се утврдат празнините 
во законодавниот одговор;

• Да се дадат препораки за надлежните органи како да се унапреди родовата 
одговорност на соодветното законодавство.  

Оваа анализа претставува составен дел од тековното усогласување на законодавството 
за контрола на оружјето со регулаторната рамка на ЕУ и со другите поврзани меѓународни 
обврски и стандарди во целиот регион.
Родово одговорната контрола на оружјето се однесува на законодавството за контрола на 
оружјето, политиките и програмите што ги земаат предвид и активно одговараат на различните 
искуства и улоги на жените, мажите, девојчињата и момчињата, поврзани со малото оружје 
(контрола) и родово специфични ризици со кои се соочуваат во однос на ширењето и 
злоупотребата на малото оружје .6

 Во контекст на оваа конкретна анализи, родовата одговорност на законодавството 
ќе се процени во однос на неколку главни родови прашања поврзани со малото 
оружје:

• Учество и застапеност на жените во креирањето и спроведувањето на политиката/
законодавството за контрола на оружјето, како и законските предуслов за родово 
одговорна контрола на малото оружје (дел IV, точка 1);  

• Поврзаност помеѓу огненото оружје и семејното насилство (дел IV, точка 2 и 5);
• Одговор на родовите аспекти на побарувачката, употребата и злоупотребата на 

огненото оружје (дел IV, точка 3);
• Пракси за собирање податоци чувствителни на пол (дел IV, единица 4),
• Поврзаност помеѓу трговијата со оружје и ризиците од родово засновано 

насилство и насилство врз жените (дел IV, точка 5)
Разгледан е обемен примерок на законодавни и стратешки документи (Анекс 1) со цел да се 
процени дали и до кој степен родовата перспектива е интегрирана во законодавната рамка и 
во рамката на политиките за контрола на малото оружје. 
Меѓу другото, беа анализирани следниве релевантни национални правни документи и 
документи за политиките во областа на малото оружје, спречување на семејно насилство и 
родова еднаквост:  

• Закон за оружјето (пречистен текст 97/2018) и придружните подзаконски акти:
 — Министерство за внатрешни работи, Правилник за обрасците за оружјето и 

муницијата и за начинот на водење евиденции на оружје и муниција (пречистен 
текст 35/2014),

 — Министерство за внатрешни работи, Правилник за видот и начинот на вршење 
на лекарскиот преглед за утврдување на здравствената способност за 
поседување и носење на оружје, листата на болести и здравствени состојби што 

6]  Training Manual on Gender-Mainstreaming small arms control, 2020 (unpublished); Lebrun (ed.). 2019. gender-responsive small arms 
control. a practical guide. Geneva: small arms survey, p. 24.
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го прават лицето неспособно за поседување и носење на оружје, како и начинот 
и постапката на издавање на лекарско уверение (Службен весник 98/2005).

• Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема (пречистен текст 
64/2018)

• Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (пречистен текст 
150/2015) и придружните подзаконски акти: 

 — Министерство за труд и социјална политика, Правилник за начинот на 
спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жртвата на семејно 
насилство преземени од Центарот за социјална работа и за начинот на следење 
на изречените привремени мерки за заштита (Службен весник 17/2015),

 — Министерството за внатрешни работи, Правилник за начинот на проценка на 
ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата на семејно насилство 
и на ризикот од повторување на насилството, соодветно управување со 
ризикот, образецот на полицискиот извештај и на предлогот за изрекување на 
привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана 
за приближување до домот (Службен весник 28/2015), 

 — Министерство за внатрешни работи, Правилник за начинот на извршување на 
изречените привремени мерки за заштита на жртвата на семејно насилство и 
членовите на нејзиното семејство (Службен весник 28/2015) итн. 

• Закон за еднакви можности на жените и мажите (пречистен текст 150/2015).
• Закон за полиција, Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија, 

Закон за извршување санкции, Закон за финансиска полиција, Закон за судска служба, 
Закон за шумите, Закон за Царинска управа, Закон за Агенцијата за разузнавање, 
Закон за одбрана, Закон за приватно обезбедување, Закон за внатрешни работи и 
придружните подзаконски акти:

 — Министерството за внатрешни работи, Правилник за формата и содржината 
на безбедносниот прашалник за спроведување на безбедносна проверка на 
лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, 
Службен весник 3/2015,

 — Влада на Република Северна Македонија, Уредба за употребата на средствата 
за присила, како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на 
финансиските полицајци (Службен весник 137/2014), 

 — Влада на Република Северна Македонија, Уредба за употребата на средствата 
за присила, како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на 
царинските служби (Службен весник 21/2005),

 — Влада на Република Северна Македонија, Уредба за употреба на огнено оружје, 
гумена палка и други средства на присилба од страна на припадниците на 
судската полиција (Службен весник 5/2013),

 — Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Правилник за 
службената униформа, легитимацијата, видот на службеното вооружување што 
го носат припадниците на шумочуварската служба и начинот на користење на 
службеното оружје (Службен весник 112/2015),

 — Правилник за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на 
шумската полиција (Службен весник 57/2019),

 — Министерство за внатрешни работи, Упатство за начинот на примена на 
средствата за присилба, упатства за начинот на примена на средствата за сила 
(Службен весник 86/2013).

• Стратегија за контрола на мало и лесно оружје и Акционен план 2017 - 2021 година.
• Одлука за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје (Службен 

весник 177/2019).
• Национален акциски план за родова еднаквост 2018-2020. 
• Национална стратегија за млади 2016-2025 година.
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ПОГЛАВЈЕ I

• Втор национален акциски план на Република Северна Македонија за имплементација 
на резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на ООН - Жени, мир и безбедност 2020-
2025, Стратегиска рамка. 

• Акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против 
насилството врз жените и семејното насилство на Република Македонија 2018-2023.

Сите документи што беа предмет на оваа анализа се наведени во Списокот на референци и 
Анекс 1 - Преглед на анализираните документи, приложени на овој извештај.
Покрај тоа, во извештајот е даден преглед на:

• Податоци распределени по пол за сопственоста, пристапот, побарувачката за огнено 
оружје и неговото влијание врз жените и мажите, вклучувајќи и злоупотреба на огнено 
оружје во контекст на семејно насилство (дел II); и

• Меѓународни обврски кои се релевантни за оваа анализа (дел III).
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ПОГЛАВЈЕ II

Сèе поголемиот број истражувања во Југоисточна Европа (ЈИЕ) обезбедуваат обемни докази 
за изразената родова природа на малото оружје, како и за важната улога што ја игра родовата 
перспектива во обликувањето и разбирањето на различните аспекти на сопственоста, 
употребата и злоупотребата на огненото оружје. Неодамна објавените Истражувања за 
МЛО и родот, како и Клучните факти за родот и малото оружје, даваат сеопфатен увид во 
специфичниот контекст во секоја од земјите од Западен Балкан, вклучително и Република 
Северна Македонија.  7

Во овој дел е даден преглед на клучните податоци што треба да послужат како почетна точка 
за креирање политики засновани на докази. Податоците се преземени од Република Северна 
Македонија: Истражување за мало и лесно оружје 2012-2016 објавено од УНДП СЕЕСАК. 

Сопственоста и пристапот до огнено оружје имаат изразена родова димензија.
Бројот на иматели на дозвола за огнено оружје во Република Северна Македонија бележи 
стабилен раст од 160 516 во 2012 година на 173 704 до 2016 година - што претставува 
зголемување за 8,2%. Следствено, бројот на регистрирано огнено оружје во сопственост на 
цивилни лица се зголеми од 165 815 во 2012 година на 179 151 до 2016 година, што претставува 
вкупно зголемување од 8%.
Мажите сочинуваат 99,5% од имателите на дозволи за огнено оружје во текот на сите пет 
години, а процентот на жени кои поседувале дозволи за огнено оружје се задржува на 0,5% во 
текот на целиот период. Во 2016 година 172 790 мажи и 914 жени поседувале дозвола за огнено 
оружје. Во периодот од 2012 до 2016 година мажите се стекнале со 99,1% од сите издадени 
дозволи, во споредба со 0,9% жени кои се стекнале со дозволи. Само во 2016 година, 33 781 маж 
и 254 жени поднеле барање за нова дозвола. Мажите на возраст од 36 до 60 години учествуваат 
со 51,8% во вкупниот број на баратели, а по нив следуваат мажите на возраст од 18 до 35 години 
со 43,8%. Меѓу жените, жените на возраст од 36 до 60 години најчесто поднесувале барања за 
дозволи, со учество од 60,8% во вкупниот број на жени баратели.
Повеќето иматели на дозволи за огнено оружје поседуваат дозволи за огнено оружје од 
категорија Ц, во просек 62,7% во текот на петте години. Останатите иматели на дозволи 
за огнено оружје поседувале дозволи за огнено оружје од категорија Б, со 37,3%. Ловот бил 
најчесто наведувана причина за поседување дозвола за огнено оружје од страна на имателите 
на дозволи за огнено оружје во сите пет години, со 57,6% во 2016 година, по што следува спорт 
и самозаштита со 20,5% и 19,4%, соодветно. Бројот на баратели за дозволи за огнено оружје 
исто така се зголеми во овој период, и тоа од 12 083 на 34 035.
Како одраз на зголемувањето на бројот на баратели на дозволи за огнено оружје, во текот 
на овој период исто така се зголеми и вкупниот број на одбиени барања за дозволи за огнено 
оружје, и тоа од 8 063 во 2012 година на 11 752 до 2016 година. Вкупно 4636 дозволи за огнено 
оружје биле одземени во текот на овој период, од кои 99,8% припаѓале на мажи. Бројот на 
одземени дозволи за огнено оружје варираше во текот на петгодишниот период и опадна од 
1851 во 2012 година до 854 во 2016 година. Иако бројот на иматели на дозвола за огнено оружје, 
регистрирано огнено оружје и баратели на дозвола за огнено оружје, се зголемил за време 
на овој петгодишен период, бројот на одземени дозволи за огнено оружје не се зголемил исто 
така.
Прекршоците биле главната причина за одземање на дозволите во текот на сите пет години со 
85,8% (1 588) во 2012 и 50,1% (428) во 2016. Во 2012 година, 246 дозволи биле одземени заради 
кривични досиеја (13,3%), но овој број се зголемил на 388 во 2016 година (45,4%). Вкупно 67 
дозволи во текот на петгодишниот период биле одземени заради здравствена/медицинска 
неспособност, а уште 49 заради „други“ причини. Во 2012 година, минимални 2,4% биле 
одземени врз основа на семејно насилство, но овој процент се зголемил на 7,9% до 2016 година.
Надлежните органи немаа никакви податоци во врска со проценетиот број на незаконско 
огнено оружје кое го поседуваат цивилни лица. Бројот на пријавени случаи на незаконско 
поседување огнено оружје падна од вкупно 128 во 2012 година на 86 во 2016 година (-32.8%), 
со вкупно 483 случаи во текот на петгодишниот период. Бројот на конфискувано огнено оружје 
варирал, од 76 во 2012, на 58 во 2016 година, со вкупно 329 парчиња конфискувано огнено 
оружје во петгодишниот период. 
Мажите сочинуваат огромно мнозинство од вработените во безбедносниот сектор кои 

7]  СЕЕСАК, Република Северна Македонија, Истражување за мало и лесно оружје 2012-2016 https://www.seesac.org/f/docs/SALW-Sur-
veys/web_N.Macedonia_SALW-Survey_ENG.pdf24
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се овластени да носат огнено оружје. Во 2016 година, 8 461 маж и 945 жени припадници на 
полициските сили имале овластувања да носат огнено оружје, додека сите вработени во 
приватните друштва за обезбедување кои биле овластени да носат огнено оружје биле мажи.

Различни ефекти на огненото оружје врз жените и мажите.
Во Република Северна Македонија се регистрирани вкупно 1 833 кривични дела извршени со 
огнено оружје во периодот помеѓу 2012 и 2016 година. 97,7% од кривичните дела поврзани со 
огнено оружје биле сторени од мажи, а само 2,3% од жени.
Огненото оружје е најчесто користениот инструмент за извршување убиства меѓу 2012 и 2016 
година, при што 58,6% од убиствата (или 75 од 128) вклучуваат огнено оружје. Во целокупната 
структура на убиствата на жени и мажи, смртните случаи поврзани со огнено оружје се чести и 
за жените и за мажите. Две третини од убиените мажи и малку помалку од секоја втора убиена 
жена биле убиени со огнено оружје. Мажите претставувале мнозинство од жртвите на убиства 
со огнено оружје, при што опфаќаат 76% од сите убиства, во споредба со 24% жени. Изразено 
во бројки, ова значи дека имало 57 пријавени случаи на убиства со огнено оружје во кои жртвата 
е маж и 18 случаи во кои жртвата е жена. Мажите сочинуваат 78,7%, а жените 21,3% од лицата 
повредени од огнено оружје. Сепак, во однос на злоупотребата на огнено оружје, најголемиот 
број смртни случаи поврзани со огнено оружје отпаѓаат на самоубиства, со 56,1%, по што 
следуваат убиства (41,7%) и смрт заради несреќен случај (2,2%). Податоци распределени по 
пол и возраст за бројот на самоубиства со огнено оружје не се обезбедени.

Злоупотреба на огнено оружје и семејно насилство.
Секое трето убиство во Република Северна Македонија било извршено во домашен контекст. 
Од 2012 до 2016 година, 42 лица биле убиени од членови на семејството, со огнено оружје или 
со различни средства, што претставува 32,8% од сите убиства во земјата. И жените и мажите 
биле погодени од семејно насилство, при што мажите учествуваат со 64,3% во бројот на лицата 
убиени од членови на семејството за време на периодот на истражувањето (27), а жените со 
35,7% од бројот на жртвите (15). Од сите убиства извршени во домашен контекст, 23,8% биле 
извршени од интимниот партнер. Жените се несразмерно повеќе погодени од насилство од 
интимниот партнер со смртен исход, со впечатлива родова диференцијација. Сите жртви 
на убиства од страна на интимниот партнер се жени, додека нема пријавено случаи на мажи 
убиени од нивниот интимен партнер за време на периодот на истражувањето.
Убиствата од интимните партнери учествуваа со огромно мнозинство (66,7%) во убиствата 
на жени извршени во домашен контекст. Понатаму, секоја четврта жена убиена во текот на 
периодот на истражувањето била убиена од нејзиниот поранешен или сегашен интимен 
партнер. Во текот на периодот на истражувањето, ниту едно барање не било одбиено врз 
основа на семејно насилство, што е во спротивност со високата инциденца на семејно 
насилство во Република Северна Македонија8 и фактот дека членот 12 од законот 10-
4024/10 дозволува одбивање на барање за дозвола за огнено оружје врз основа на „потешко 
нарушување на односите во семејството“и „семејно насилство“. Само мали 2,4% биле 
одбиени во 2012 година врз основа на семејно насилство, но овој процент се зголеми на 
7,9% до 2016 година.

Родови аспекти на побарувачката и злоупотребата на огнено оружје.
Во Република Северна Македонија, мнозинството од испитаниците (76%) изјавиле дека не би 
сакале да поседуваат оружје. Почесто жените (85%) отколку мажите (64%) изјавувале дека не 
би сакале да поседуваат оружје.
Побарувачката за огнено оружје има изразена родова димензија. 35,5% од испитаните мажи 
и 15% од испитаните жени во 2017 година би поседувале пиштол. Мажите на возраст од 16 до 
24 години и мажите постари од 65 години најчесто изјавувале дека би поседувале пиштол. 
Мнозинството испитаници (42%) кои би поседувале оружје биле мажи на возраст од 16 до 34 
години и над 65 години.  Испитаниците почесто сметале дека заради присуството на оружје 
дома ќе се чувствуваат помалку безбедни (58%) отколку побезбедно (42 %). Повеќе мажи 
(49%) од жени (37%) изјавиле дека со чувањето оружје во домот се зголемува безбеднос. 

8]  OSCE-led Survey on Violence Against Women: North Macedonia - Results Report, 2019
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ПОГЛАВЈЕ III

Како членка на ОН, Република Северна Македонија презеде обврски што произлегуваат од 
релевантните конвенции и други документи од областа на контролата и неширењето на мало 
и лесно оружје.9

Република Северна Македонија презеде заложби, обврски, принципи и препораки што 
произлегуваат од следниве документи:

• Програмата за акција на Обединетите нации за спречување, борба и искоренување 
на недозволената трговија со мало и лесно оружје во сите негови аспекти (ПоА) (2001 
година),

• Протоколот за борба против недозволена трговија со огнено оружје, негови делови и 
компоненти и муниција (2001),

• Меѓународен инструмент за следење (2005),
• Договорот за трговија со оружје,
• Документот на ОБСЕ за мало и лесно оружје (усвоен во 2000 година и повторно 

издаден во 2012 година),
• Заедничкиот став на Советот на Европската Унија 2008/944/ЗНБП за одредување на 

заедничките правила со кои се регулира контролата на извозот на воена технологија 
и опрема.

Во однос на родовата еднаквост, Република Северна Македонија ги потпиша, ратификуваше и/
или се приклучи на следниве документи:

• Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените и 
факултативниот протокол за конвенцијата,

• Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 
жените и семејното насилство,

• РСБОН 1325 (2000).

Последните две децении ги обележува постепено приближување на глобалните агенди за 
одржлив развој, родова еднаквост, агендата за одржлив мир и контролата на мало и лесно 
оружје.
Програмата за акција за мало оружје (ПоА) која Генералното собрание ја усвои во 2001 година 
како политички обврзувачки инструмент, воспостави нормативна рамка за контрола на малото 
и лесно оружје што опфаќа широк спектар на прашања, вклучително подобри национални 
закони за мало оружје, контрола на увозот/извозот и управување со залихите. Програмата 
содржи една референца поврзана со родот во делот во кој се изразува загриженост за 
негативното влијание на недозволената трговија со мало и лесно оружје на „жените и старите 
лица“10  во преамбулата. Во Документот за исходот од Третата конференција за преглед11 
(2018) на Програмата за акција за мало оружје на ОН се обновува обврската за спречување, 
борба и искоренување на недозволената трговија со мало и лесно оружје и се нагласува 
потребата за понатамошно интегрирање на родовата перспектива во контролата на малото 
оружје.
Во таа насока, државите се повикуваат на:

• Зголемување на разбирањето за родово-специфичните влијанија на незаконската 
трговија со мало и лесно оружје;

• Промовирање на целосно учество и застапеност на жените во процесите на креирање 
политики, планирање и спроведување, поврзани со спроведувањето на Програмата 
за акција, вклучително и нивно учество во националните комисии за мало оружје; 

• Собирање податоци распределени по пол;

9] Овој дел се надоврзува на Прирачникот за обука на УНОДА за вклучување на родовата перспектива во контролата на малото 
оружје (необјавен).
10]  Тука треба експлицитно да се забележи дека нема упатување на РСБОН 1325, која беше донесена во 2000 година.
11]  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/2018/RC/3&referer=/english/&Lang=E
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• Сериозно разгледување на можноста за зголемување на финансиските средства за 
политики и програми што ги земаат предвид различните влијанија на недозволеното 
мало и лесно оружје врз жените, мажите, девојчињата и момчињата;

• Вклучување на родовите размислувања во политиките и програмите за мало и 
лесно оружје, вклучително и во областите на подготовка програми, планирање, 
спроведување, следење и евалуација во нивните напори за спроведување; 

• Размена на национални искуства, научени лекции и најдобри пракси за вклучување на 
родовите димензии во политиките и програмите;

• Обезбедување координација помеѓу релевантните национални органи за 
спроведување на Програмата за акција со органите кои работат на родовиот квалитет, 
прашањата поврзани со жените - и вклучително и граѓански групи на жени.

Договорот за трговија со оружје (ATT) е мултилатерален договор со кој се уредува 
меѓународната трговија со конвенционално оружје, а беше усвоен од Генералното собрание 
во 2013 година, и стапи во сила во 2014 година. Во 2020 година бројот на држави потписнички на 
договорот надмина 10012, при што сите од нив се обврзаа на примена на заеднички стандарди 
во меѓународната законска трговија со конвенционално оружје и муниција. Овој договор е 
првиот правно обврзувачки договор што ја признава поврзаноста помеѓу трговијата со оружје и 
родовото насилство и ги повикува државите да ги земат предвид „ризиците конвенционалното 
оружје да се користи за извршување или олеснување на сериозни дела на родово засновано 
насилство или сериозни дела на насилство врз жените и децата“(член 7.4). Покрај тоа, 
Комитетот ЦЕДАВ повика на целосно спроведување на Договорот за трговија со оружје.13

Овие стратегии за поврзување на глобалната агенда за разоружување и родовата еднаквост, 
вклучително и родово заснованото насилство, го развиваат идниот пат на покохерентен, 
холистички и ефективен одговор на глобално, регионално и национално ниво и ќе доведат до 
спречување и намалување на насилството.
Од друга страна, инструментите за човекови права од областа на родовата еднаквост, мирот и 
безбедноста, малото и лесно оружје, а од неодамна и Агендата за одржлив развој 2030 година, 
сè повеќе ја препознаваат и ја вклучуваат родовата перспектива во своите агенди.
Ова приближување е исто така видливо во поголемото вклучување на прашањата поврзани 
со контролата на малото оружје во Агендата за жени, мир и безбедност. Со усвојувањето на 
РСБОН 1325 (2000)14, Советот за безбедност за прв пат го разгледа несразмерното и уникатно 
влијание на вооружениот конфликт врз жените. Освен Резолуцијата на Советот за безбедност 
на Обединетите нации (РСБОН) 1325, постојат уште девет други резолуции за Жени, мир и 
безбедност: 1820 (2008)15 , 1888 (2009)16, 1889 (2009)17, 1960 (2010)18, 2106 (2013)19, 2122 (2013)20, 
2242 (2015)21, 2467 (2019)22 и 2493 (2019)23.

12]  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_en
13]  Gender responsive Small Arms Control in the Decade of Action for the SDGs, Pathfinders for Peace, Just and inclusive Societies, 
February 2020
14]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2000. Резолуција 1325 (2000), усвоена на 31 октомври 2000 година. S/
RES/1325 од 31 октомври 2000 година. https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
15]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2008. Резолуција 1820 (2008), усвоена на 19 јуни 2008 година. S/RES/1820 од 
19 јуни 2008 година. https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
16]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2009. Резолуција 1888 (2009), усвоена на 30 септември 2009 година. S/
RES/1888 од 30 септември 2009 година. https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
17]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2009. Резолуција 1889 (2009), усвоена на 5 октомври 2009 година. S/
RES/1889 од 5 октомври 2009 година. https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
18]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2010. Резолуција 1960 (2010), усвоена на 16 декември 2010 години. S/
RES/1960 од 16 декември 2010 години. https://undocs.org/S/RES/1960(2010)
19]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2013. Резолуција 2106 (2013), усвоена на 24 јуни 2013 година. S/RES/2106 од 
24 јуни 2013 година. https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
20]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2013. Резолуција 2122 (2013), усвоена на 18 октомври 2013 година. S/RES/2122 
од 18 октомври 2013 година. https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
21]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2013. Резолуција 2242 (2015), усвоена на 13 октомври 2015 година. S/
RES/2242 од 13 октомври 2015 година. https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
22]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2019. Резолуција 2467 (2019), усвоена на 23 април 2019 година. S/RES/2467 
од 23 април 2019 година. https://undocs.org/S/RES/2467(2019)
23]  СБОН (Совет за безбедност на Обединетите нации). 2019. Резолуција 2493 (2019), усвоена на 29 октомври 2019 година. S/
RES/2493 од 29 октомври 2019 година. https://undocs.org/S/RES/2493(2019)
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Во Агендата за одржлив развој 203024 , која е усвоена од сите земји членки на Обединетите 
нации во 2015 година, се поставени 17 цели за одржлив развој (ЦОР), кои претставуваат итен 
повик за акција од сите земји во глобално партнерство. ЦОР 5 – Да се постигне родова еднаквост 
и еманципација на сите жени и девојки и ЦОР 16 - Да се промовираат мирољубиви и инклузивни 
општества за одржлив развој, пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, одговорни 
и инклузивни институции на сите нивоа, се во центарот на напорите за зајакнување на жените 
и контролата на оружјето што треба да се преземат на национално ниво. Во рамките на секоја 
од овие цели се поставени конкретни под-цели (таргети) цел што треба да се постигнат. Во 
рамки на ЦОР 5 - Да се постигне родова еднаквост и еманципација на сите жени и девојки се 
предвидени две под-цели што се релевантни за предметот на интерес на оваа анализа: под-
цел 5.2. - Да се елиминираат сите форми на насилство врз жени и девојчиња во јавната и во 
приватната сфера, вклучително и трговијата со луѓе, сексуална и друг вид експлоатација; и 
под-цел 5.5. - Да се осигури целосно и ефективно учество на жените и еднакви можности за 
лидерство на сите нивоа при донесувањето одлуки во политичкиот, економскиот и во јавниот 
живот. Во рамки на ЦОР 16 - Да се промовираат мирољубиви и инклузивни општества за одржлив 
развој, пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, одговорни и инклузивни 
институции, се вклучени пет релевантни под-цели: под-цел 16.1. - Значително да се намалат 
сите форми на насилство и стапките на смртност, насекаде; под-цел 16.2. - Да се стави крај 
на злоупотребата, експлоатацијата, трговијата и на сите форми на насилство и измачување на 
децата; под-цел 16.4. - До 2030 година значително да се намалат незаконските финансиски 
текови и трговијата со оружје, да се зајакне обновата и враќањето на украден имот и да се 
спречат сите форми на организиран криминал; под-цел 16.6. - Да се развијат ефикасни, отчетни 
и транспарентни институции на сите нивоа; и под-цел 16. 7. - Да се обезбеди одговорно, 
инклузивно носење одлуки на сите нивоа, во кое учествуваат и се претставени сите засегнати 
страни. 
Оваа година на Високиот политички форум за одржлив развој, Република Северна Македонија 
го достави Доброволниот национален преглед на целите на одржливиот развој25. Еден од 
клучните предизвици кои државата ги утврди во поглед на Цел 5 е потребата од „зајакнато 
собирање податоци, особено за случаи на насилство врз жени со попреченост, осудителни 
пресуди и изречени казни на сторителите“ (страница 40). Во поглед на Цел 16, државата објави 
дека ќе остане фокусирана на борбата против трговијата со луѓе и криумчарењето на мигранти, 
наркотични средства и огнено оружје, како и заштита на ранливите категории; како и дека еден 
од предизвиците со кои се соочува е недоволниот проток на информации помеѓу Центрите за 
социјална работа и другите институции и недоволната координација помеѓу здравствените 
установи, образовните институции, Центрите за социјална работа и полицијата. Сепак, нема 
ништо предвидено во следните чекори што државата ќе ги преземе за справување со овие 
клучни предизвици во иднина во рамки на овие цели (страница 86-88). 
Во Обезбедување на нашата заедничка иднина: Агенда за разоружување, која беше 
претставена од генералниот секретар во 2018 година, е дадена визијата за активностите 
за разоружување кои помагаат нашиот свет да се постави на патот кон одржлив мир и 
безбедност за сите. Агендата ги повикува сите држави да ги вклучат родовите перспективи 
во подготовката на националното законодавство и политиките за разоружување и контрола 
на оружјето, вклучувајќи и разгледување на родовите аспекти на сопственоста, употребата 
и злоупотребата на оружјето; различните влијанија на оружјето врз жените и мажите; како и 
начините на кои родовите улоги можат да ги обликуваат политиките и праксите за контрола на 
оружјето и разоружувањето.
Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 
жените и домашното насилство (Истанбулска конвенција) влезе во сила во 2014 година 
и претставува прв правно обврзувачки документ за сеопфатно справување со проблемот 
на насилството врз жените и домашното насилство. Според Конвенцијата, „насилство врз 
жените” се разбира како кршење на човековите права и форма на дискриминација врз жените 
и ги означува сите акти на родово засновано насилство коишто доведуваат или веројатно ќе 
доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, 
вклучувајќи и закани за такви акти, изнуда или произволно лишување од слобода, без оглед 
дали се случуваат во јавниот или приватниот живот. Конвенцијата бара инкриминирање или 

24]  https://sdgs.un.org/goals
25]  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf30
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поинакво санкционирање на следниве однесувања: домашно насилство (физичко, сексуално, 
психолошко или економско насилство), демнење, сексуално насилство вклучувајќи и силување, 
сексуално вознемирување, присилен брак, осакатување на женските гениталии, присилен 
абортус и присилна стерилизација. Конвенцијата почива врз следниве четири столба:26

• Превенција на насилството преку континуирани мерки насочени против корените 
(основните причини) за насилството што имаат за цел промена на ставовите, родовите 
улоги и стереотипите кои раѓаат насилство.

• Заштита на жените и девојките и воспоставување специјализирани служби за 
поддршка на жртвите и нивните деца (засолништа т.е. шелтер центри, SOS телефонски 
линии кои фунционираат 24/7, центри за упатување на жртви на силување или 
сексуално насилство);

• Гонење на сторителите, како и овозможување кривичната истрага и постапка да 
продолжи дури и ак жртвата ја повлече тужбата;

• Усвојување и спроведување на „интегрирани политики” што ќе бидат делотворни, 
координирани и сеопфатни, и што ќе ги опфаќаат сите релевантни мерки за спречување 
и борба против сите форми на насилство врз жените.

Членот 51: Проценката на ризикот и управувањето со ризикот бара да бидат преземени 
сите потребни законодавни или други мерки со кои ќе се обезбеди дека проценката на ризикот 
ќе го зема предвид, во сите фази на истрагата и примената на заштитни мерки, фактот дека 
сторителите на актите на насилство опфатени со Конвенцијата поседуваат односно имаат 
пристап до огнено оружје.
Стратегијата на ЕУ против незаконското огнено оружје, малото и лесното оружје 
и муницијата за нив со наслов „Оружјето на сигурно, граѓаните заштитени” има за 
цел да обезбеди и зачува мирно и сигурно опкружување за своите граѓани, како и да ја 
поддржи безбедноста и да го поттикне развојот на своето соседство и пошироко во светот. 
Вклучувањето на родот и на различностите во проектите за контрола на МЛО беше еден од 
клучните принципи од кои се водеа изготвувачите на Стратегијата. На меѓународно ниво, ЕУ 
врши систематско интегрирање на родовата проблематика при осмислување нови проекти за 
борба против насилството со оружје и во контролата на МЛО воопшто, како и споделување на 
добрите практики во овој поглед.
Република Северна Македонија е посветена на спроведувањето на Патоказот за одржливо 
решение за незаконското поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје 
(МЛО) и негова муниција во Западен Балкан до 2024 година27.
Патоказот беше подготвен од властите на Западен Балкан со техничка поддршка на СЕЕСАК, 
под покровителство на Франција и Германија и во консултација со ЕУ и сите други релевантни 
актери. Патоказот вклучува седум цели, вклучително и обезбедување дека е усвоена законска 
рамка за контрола на оружјето, која ќе биде целосно усогласена со регулаторната рамка на ЕУ 
и други поврзани меѓународни обврски и стандардизирана во целиот регион до 2023 година. 
До 2024 година политиките и праксите за контрола на оружјето во Западен Балкан треба да 
се засноваат на докази и да се водат од разузнавачки информации, нелегалните протоци на 
огнено оружје, муниција и експлозиви кон, во рамки на, и надвор од Западен Балкан, треба 
значително да се намалат, побарувачката, понудата и злоупотребата на огнено оружје, 
исто така, треба да се намалат преку зголемена свесност, образование, информирање и 
застапување, а проценетата количина на огненото оружје кое се поседува незаконски треба 
значително да се намали во Западен Балкан. Покрај тоа, како дел од целите на Патоказот, 
Западен Балкан треба систематски да го намалува вишокот и да го уништува запленетото МЛО 
и муниција и треба значително да го намали ризикот од ширење и пренасочување на огнено 
оружје, муниција и експлозиви. Патоказот посветува особено значење на родовата еднаквост 
и повикува на целосна интеграција на родовата перспектива и балансирана застапеност на 
жените во контролата на МЛО28.

26]  Ве молиме погледнете: Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 
насилство: глобална алатка за спречување и борба против насилството врз жените и девојките, стр. 4; Конвенција на Советот на 
Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство: Безбедни од страв, безбедни од насилство.
27]  Патоказот беше усвоен на Самитот во Лондон одржан на 10 јули 2018 година.
28]  Согласно Четвртиот регионален извештај за напредокот  (страница 45), властите во Република Северна Македонија немаат 
преземено активности поврзани со интегрирањето на родовата перспектива.
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ПОГЛАВЈЕ III

Заради централното значење на Договорот за трговија со оружје и Заедничкиот став на ЕУ 
за извоз на оружје, за предметот на оваа анализа, нивното пренесување во националната 
законодавна рамка, и усогласеноста на националното законодавство со стандардите утврдени 
со овие документи, особено во однос на родовата еднаквост, се дополнително разработени во 
делот IV, поглавје 5.
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ПОГЛАВЈЕ IV

1.  
ПРЕДУСЛОВИ ОД АСПЕКТ 
НА ЗАКОНОДАВСТВОТО И 
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 
НА РОДОВАТА ПРОБЛЕМАТИКА 
И УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ 
ВО КОНТРОЛАТА НА МАЛОТО 
ОРУЖЈЕ

Во овој дел е дадена 
анализа на законските 
предуслови и постапки 
што овозможуваат и 
налагаат интегрирање 
на родовата 
перспектива во 
законодавството за 
контрола на оружјето. 
Покрај тоа, наведени 
се и регулаторните 
предуслови за 
урамнотежена 
застапеност и учество 
на жените во контролата 
на малото оружје.

ПОГЛАВЈЕ IV
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1. ПРЕДУСЛОВИ ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОДОВАТА 
ПРОБЛЕМАТИКА И УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО КОНТРОЛАТА НА МАЛОТО ОРУЖЈЕ

ОСНОВА ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА 
ВО КОНТРОЛАТА НА МАЛОТО ОРУЖЈЕ

Законот за еднакви можности на жените и мажите (пречистен текст 150/2015) дава 
стабилна основа за вклучување на родовата перспектива во контролата на малото оружје.  
Со овој закон се уредува воспоставувањето на еднаквите можности и еднаквиот третман на 
жените и мажите, основните и посебните мерки за воспоставување еднакви можности на жените 
и мажите, правата и обврските на одговорните субјекти за обезбедување еднакви можности 
на жените и мажите, постапката за утврдување нееднаков третман на жените и мажите, како 
и правата и должностите на Правниот застапник за еднакви можности на жените и мажите (во 
натамошниот текст: Застапникот) како определено лице за спроведување на постапката за 
утврдување нееднаков третман на жените и мажите (член 1, став 1). Законот (член 2, став 2) 
понатаму предвидува дека воспоставувањето на еднаквите можности на жените и мажите се 
уредува со овој и со друг закон со кој се уредуваат прашања од интерес за еднаквите можности на 
жените и мажите од сите области од општественото живеење29. Воспоставувањето на еднакви 
можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и во приватниот 
сектор и претставува отстранување на пречките и создавање услови за остварување потполна 
еднаквост меѓу жените и мажите. 
Законот го дефинира вклучувањето на родовите перспективи во главните текови како 
интегрирање на родовата перспектива во секоја фаза на процесот на градење, донесување, 
спроведување, следење и евалуација на политики – притоа, имајќи го предвид промовирањето 
и унапредувањето на еднаквоста меѓу жените и мажите (член 4). 
Понатаму, законот предвидува два различни вида на мерки за воспоставување еднакви 
можности на жените и мажите: основни и посебни мерки. Основните мерки30 се мерките за 
вклучување на родовата перспектива во законодавството, мерките со кои се воведува 
системско вклучување на еднаквите можности на жените и мажите во процесот на 
креирање, спроведување и следење на политиките и буџетите во посебните општествени 
области, вклучувајќи го извршувањето на функциите и надлежностите на субјектите од јавниот 
и приватниот сектор (член 5). Посебните мерки се привремени мерки кои се преземаат со 
цел да се надмине постоечката неповолна општествена положба на жените и мажите, а која е 
резултат на систематска дискриминација или структурна родова нееднаквост произлезена од 
историски и социо-културни околности (член 7, став 1).

СТРАТЕГИЈА ЗА КОНТРОЛА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ И 
АКЦИОНЕН ПЛАН 2017 – 2021

Општата цел на оваа стратегија е да се создаде побезбеден амбиент и контрола на малото 
и лесно оружје во општеството со цел да се унапредат условите за подобрување на општата 
безбедност во Република Македонија. Покрај тоа, во Стратегијата се поставени пет стратешки 
цели: 3.1. Спроведување контрола на промет и производство на легално оружје и муниција; 
3.2. Борба против недозволена трговија со оружје и спречување вооружени инциденти, 
пролиферација, диверзија и илегално поседување; 3.3. Соработка и координација на 
национален, регионален и меѓународен план; 3.4. Јакнење на капацитетите во борба против 

29]  Како што се: од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување, социјалната заштита, пристапот до добра и 
услуги, економијата, работните односи и вработувањето, образованието и стручното усовршување, економските и сопственичките 
односи, користењето на јавните производи и услуги (потрошувачки права), културата и спортот, информатичко-комуникациски 
технологии, одбраната и безбедноста, правосудството и управата, домувањето, јавното информирање и медиумите, државната и 
јавната администрација, и во други области од општественото живеење.
30]   Основни мерки за остварување на принципот на еднакви можности на жените и мажите се нормативни мерки од областа на 
здравствената заштита и здравственото осигурување, социјалната заштита, пристапот до добра и услуги, економијата, работните 
односи и вработувањето, образованието и стручното усовршување, економските и сопственичките односи, користењето на 
јавните производи и услуги, (потрошувачки права), културата и спортот, информатичко-комуникациски технологии, одбраната, 
правосудството и управата, домувањето, јавното информирање и медиумите, државната и јавната администрација и други области 
определени со овој или со друг закон со кои се забранува дискриминација врз основа на пол. Основни мерки за остварување еднакви 
можности се и мерките за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите, утврдени во политиките и програмите за 
систематско промовирање на принципот на еднаквите можности на жените и мажите и почитување на различноста, за промена 
на општествените и културните обичаи во поглед на однесувањето на жените и мажите, за отстранување на предрасудите, како и 
секоја друга практика заснована врз инфериорноста или супериорноста на едниот или на другиот пол, или врз традиционалната 
општествена улога на мажите или на жените.
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нелегалната трговија со оружје; и 3.5. Намалување на понудата, побарувачката и злоупотребата 
на огнено оружје преку подигнување на свеста, образование, информирање и лобирање.
Стратегијата содржи експлицитна заложба за унапредување на родовата еднаквост во 
рамките на контролата на малото оружје и има за цел да ја вклучи родовата перспектива во 
различни области на контролата на МЛО. Ова е експлицитно артикулирано во Специфичната 
цел 3.1.6. која повикува на целосно интегрирање на прашањата на родот и возраста во 
политиките за контрола на МЛО/огнено оружје и обезбедување значајно учество на жените 
во контролата на МЛО/огнено оружје. За да се постигне тоа, Стратегијата предвидува широк 
спектар на активности, како што се:

a) Во рамки на Целта 3.1. Спроведување контрола на промет и производство на легално 
оружје и муниција, и специфичната цел 3.1. планирани се следниве активности:

 — Обука за родовите аспекти на МЛО/огненото оружје за членовите на комисиите 
за МЛО и сите други релевантни институции;

 — Измени на Законот за оружјето од 2018 година кои се однесуваат на 
злоупотребата на огненото оружје во случаи на семејно насилство;

 — Превентивни мерки за справување со влијанието на родовите улоги и 
доминантните форми на машкост во поттикнувањето на побарувачката и 
злоупотребата на огнено оружје, особено кај младите мажи.

Временската рамка за спроведување на овие активности е 2021 година, а одговорната 
институција за спроведувањето е Министерството за труд и социјална политика. Нема 
поврзан финансиски план за спроведување на активностите, додека очекуваните извори на 
финансирање се Буџетот; УНДП, СЕЕСАК и ЕУ.

б) Во рамки на Целта 3.2. Борба против недозволена трговија со оружје и спречување 
вооружени инциденти, пролиферација, диверзија и илегално поседување, и специфичната 
цел 3.2.1. Следење и анализа на состојбата на криминалитетот поврзан со оружјето, 
муницијата и експлозивите, со податоци распределени по род и возраст, се предвидува:  

 — Да се институционализира методологија за собирање податоци во сите 
засегнати институции во врска со дистрибуцијата и последиците од огнено 
оружје, муниција и експлозиви, при што податоците ќе бидат распределени по 
род и возраст, 

 — Да се спроведе обука за родова статистика и собирање родово чувствителни 
податоци.

Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 
економија, Министерството за правда, Министерството за финансии - Царинска управа; 
Основното јавно обвинителство; Министерството за здравство; Академијата за судии и јавни 
обвинители и Министерството за труд и социјална политика се наведени во акциониот план 
како одговорни за спроведувањето на овие активности кои се планирани за 2021 година. Нема 
финансиски план, додека очекуваниот финансиски извор е државниот буџет.  

в) Во рамки на Целта 3.2. Борба против недозволена трговија со оружје и спречување 
вооружени инциденти, пролиферација, диверзија и илегално поседување, и специфичната 
цел 3.2.2. Зголемување на националните аналитички капацитети и институционализирање 
на анализата на податоци за огнено оружје, се предвидува спроведување на:

 — Обука за родова анализа на податоци за огнено оружје и кривични дела извршени 
со огнено оружје;

 — Изработка на периодична анализа на ризикот и проценка на заканите; и 
 — Анализа на потребите за аналитичари и да се зголеми бројот на истите согласно 

меѓународните стандарди.
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1. ПРЕДУСЛОВИ ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОДОВАТА 
ПРОБЛЕМАТИКА И УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО КОНТРОЛАТА НА МАЛОТО ОРУЖЈЕ

Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за 
финансии - Царинска управа, Основното јавно обвинителство и Академијата за судии и јавни 
обвинители се одговорни за спроведувањето на овие активности што се планирани за 2021 
година. Нема финансиски план, а очекуван извор на финансирање е државниот буџет. 

г) Во рамки на Целта 3.5. Намалување на понудата, побарувачката и злоупотребата на 
огнено оружје преку подигнување на свеста, образование, информирање и лобирање, и 
специфичната цел 3.5.1. Подигање на свеста на граѓаните за опасностите од употреба на 
мало и лесно оружје со цел намалено присуство на оружјето во заедницата и промена на 
„културата кон оружјето“, се предвидува:

 — Да се спроведе анализа на релевантните целни групи;
 — Да се подготват и спроведат кампањи за подигање на свеста, фокусирани на 

специфични групи и/или кои за цел имаат конкретно однесување (момчиња, 
ловци, пукање на прослави, семејно и родово засновано насилство, приватно 
обезбедување, центри за обука и сл.);

 — Да се спроведе обука за родово чувствителна комуникација, и 
 — Во рамките на образованието да се вклучат активности за намалување на 

насилството меѓу младите.

Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за млади и спорт, Министерството за 
образование и наука, Министерството за локална самоуправа и Министерството за труд и 
социјална политика, се одговорни за спроведување на овие активности. Што се однесува до 
временската рамка, таа не е конкретно утврдена, стои „по потреба“. Не е предвиден финансиски 
план, а очекуваните извори на финансирање се државниот буџет и меѓународна помош.

Во рамки на специфичната цел 3.5.4. Зголемување на довербата на јавноста во безбедносните 
институции и зголемување на комуникацијата и капацитетите за помош на јавните безбедносни 
институции, се планира да се подготви и институционализира истражување за перцепцијата во 
однос на користењето, поседувањето и опасноста од огнено оружје со податоци распределени 
по род и возраст.

Министерството за внатрешни работи и Министерството за локална самоуправа се одговорни 
за спроведувањето. Активностите се предвидени за 2021 година, а очекуваните извори на 
финансирање се државниот буџет на Република Северна Македонија, меѓународната помош 
и СЕЕСАК.

Иако спроведувањето на овие активности е планирано за 2021 година, Стратегијата и 
Акциониот план не се проследени со финансиски план, што го попречува следењето и 
евалуацијата на спроведувањето на дефинираните обврски.

Во согласност со овој закон, постојат голем број институции кои 
се одговорни за усвојувањето и спроведувањето на родовите 
мерки, како што се: Собранието, Владата, органи на државната 
управа, Министерството за труд и социјална политика, Народниот 
правобранител, единици на локалната самоуправа, политичките 
партии и медиумите. 
Собранието на Република Северна Македонија донесува 
Стратегија за родова еднаквост и го следи нејзиното 
спроведување во секторските политики и програми и соработува 

со социјалните партнери, невладините организации и други јавни институции во 
соодветната област (член 9, точка 3). Собранието формира и го определува составот и 

Рамка 1:  
Механизми 
за родова 
рамноправност 
во Република 
Северна 
Македонија 
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надлежностите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите како постојано 
работно тело кое, меѓу другото, ги разгледува предлозите на закони и другите прописи 
што ги донесува Собранието, Буџетот на Република Македонија, како и други предлози 
на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив, го 
разгледува предлогот за Стратегијата за родова еднаквост.
Од друга страна, Владата на Република Северна Македонија (член 10 точка 2) 
предлага Стратегија за родова еднаквост и ја доставува до Собранието на Република 
Македонија.) Владата формира интер-ресорска консултативна и советодавна група за 
еднакви можности на жените и мажите, составена од функционери/раководни државни 
службеници, претставници на граѓански организации, здруженија на работодавци, 
експерти, претставници на локалната самоуправа, синдикатите и други субјекти 
(член 10, точка 6). Интер-ресорската група е должна да го промовира концептот на 
вклучување на родовите аспекти во генералните политики на сите јавни институции; 
да ја следи интеграцијата на концептот во секторските политики во соработка со 
социјалните партнери и институциите од поединечните области; да го следи прогресот 
на хармонизација на националното законодавство со законодавството на Европската 
Унија и да дава насоки во процесот на подготовка на Стратегијата за родова еднаквост; 
и да ги следи периодичните извештаи од институциите (член 10, точка 8). Работата на 
интер-ресорската група ја координира Министерството за труд и социјална политика 
(член 10, точка 9).
Покрај одговорностите на Владата, одговорностите на органите на државната управа  
се предвидени во член 11. Во согласност со точките 1, 3, и 4, тие се: во рамките на своите 
надлежности да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности преку преземање 
основни и посебни мерки; во рамките на своите стратешки планови и буџети да го 
инкорпорираат принципот на еднакви можности на жените и мажите; да ги следат 
ефектите и влијанието на нивните програми врз жените и мажите и да известуваат во 
рамките на своите годишни извештаи. Конечно, тие се должни да определат службено 
лице – координатор и заменик-координатор, кои ќе ги координираат работите од 
надлежност на државниот орган, за воспоставување еднакви можности.
Министерството  за  труд  и  социјална  политика  игра  централна  улога  во 
интегрирањето на родовата перспектива во политиките и во законите и осигурува дека 
политиките се во согласност со преземените меѓународни обврски. Министерството 
(член 12):
- се грижи да се внесе принципот на еднакви можности во главните текови на 
реорганизацијата, унапредувањето, развојот и проценката на политичките процеси на 
сите нивоа и во сите фази на национално и локално ниво, 
- дава мислење по предлозите на усвојување за основните и посебните мерки 
за воспоставување на еднаквите можности на жените и мажите и ја следи нивната 
примена, 
- соработува со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во 
Собранието на Република Македонија при изработувањето закони, стратешки 
документи и извештаи, 
- доставува до Владата или до надлежните министерства предлози за 
донесување или изменување и дополнување на законите и другите прописи од значење 
за воспоставување еднакви можности, како и за усвојување на општи и посебни мерки, 
- го изработува предлогот на Стратегијата за родова еднаквост и плановите 
за нејзино спроведување, го следи спроведувањето и објавува годишни извештаи за 
активностите и резултатите од нејзиното спроведување, 
- го следи, во соработка со министерството за надворешни работи, 
спроведувањето на меѓународните договори кои се однесуваат на еднаквите можности 
и унапредување на статусот на жените,
- подготвува национални извештаи за спроведувањето на меѓународните 
обврски од страна на Република Македонија на подрачјето на еднаквите можности,
- подготвува анализи, извештаи и други документи поврзани со еднаквите 
можности и истите ги објавува на веб-страницата на министерството итн.
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1. ПРЕДУСЛОВИ ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОДОВАТА 
ПРОБЛЕМАТИКА И УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО КОНТРОЛАТА НА МАЛОТО ОРУЖЈЕ

Родово одговорно буџетирање 
Методологијата за родово одговорно буџетирање на органите на државната управа 
на централно ниво31 претставува инструмент и водич за успешно спроведување на 
обврските што произлегуваат од Законот за еднакви можности на жените и мажите и 
од Стратегијата за воведување на родово одговорно буџетирање 2012-2017. Родово 
одговорното буџетирање е составен дел од подготовката на буџетот, а видливоста 
се обезбедува со изработка на показатели за резултатите распределени по пол во 
рамките на буџетскиот циркулар и подготовка на родово одговорната буџетска изјава. 
Следствено, по завршувањето на фискалната година, сите органи на државната 
управа32   за процесот на спроведување на родово одговорно буџетирање подготвуваат 
Извештај за родово одговорно буџетирање. Според Методологијата, Владата ја 
спроведува втората фаза од циклусот на родово одговорно буџетирање со која ќе бидат 
опфатени сите органи на државна управа на централно ниво, со избор на програми, 
потпрограми и проекти чии ефекти и влијание ќе се следат во континуитет и ќе се 
стремат кон подобрување на благосостојбата на жените и  мажите во општеството. 
Оваа фаза започна во 2017 година. Од 2019 година, откако институциите ќе бидат 
целосно подготвени, ќе се премине кон следење на хоризонталните програми, чија 
комплексност бара подобра координација и веќе изградени капацитети за родово 
одговорно буџетирање.
Употребата на родово одговорно буџетирање обезбедува важна влезна точка за 
унапредување на спроведувањето на заложбите за родова еднаквост, предвидени во 
Стратегијата за контрола на малото и лесно оружје.

УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО КОНТРОЛАТА НА МЛО
Според Законот за еднакви можности на жените и мажите (член 10, став 5), Владата е должна 
да предвиди еднакво учество на жените и мажите при составувањето на нејзините 
работни тела и делегации, консултативните и координативните тела и при именувањето 
претставници во управните одбори на јавните претпријатија и установи. Оваа одредба се 
применува и на Комисијата за МЛО. Еднаквото учество е дефинирано во овој закон (член 4, 
точка 9) на следниов начин „Еднаква застапеност е секоја процентуална застапеност 
на одреден пол која не е помала од процентот на застапеноста на тој пол во вкупната 
популација“.
Примарната улога на Националната комисија за контрола на мало и лесно оружје е да планира, 
координира и спроведува мерки и активности за контрола на МЛО на национално ниво, заради 
обезбедување на побезбеден амбиент и контрола врз малото и лесно оружје во општеството, 
со што се создаваат услови за подобрување на општата безбедност во земјата.
Составот на Националната комисија за МЛО го определува Владата на Република Северна 
Македонија со одлука, а на предлог на соодветните министерства и други институции33. 
Релевантни учесници кои се застапени во Националната комисија за МЛО се: Министерство 
за внатрешни работи (претставници од релевантните служби кои работат на ова прашање); 
Министерство за надворешни работи; Министерство за одбрана; Министерство за финансии 
- Царинска управа на РСМ; Министерство за правда; Министерство за образование и наука; 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Министерство за економија; 
Министерство за труд и социјална политика. Претседател на Националната комисија е лице 
на висока раководна функција во МВР (Државен секретар или Директор на Бирото за јавна 
безбедност). Сепак, бидејќи се споменати само учесниците кои го спроведуваат проектот 
за интервенција за МЛО, ова може сериозно да го попречи учеството на женските граѓански 

31]  https://www.mtsp.gov.mk/content/word/metodologija.doc
32]  Последниот извештај за родово одговорно буџетирање на Министерството за внатрешни работи е достапен на https://www.mvr.
gov.mk/Upload/Editor_Upload/извештај%20за%20РОБ%20за%202019%202%20(1).pdf пристапено на 21 јануари 2021.
33]  Стратегија за контрола на мало и лесно оружје, точка 4.3. Состав на Националната комисија за МЛО.
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организации и да доведе до нивно исклучување, освен ако не постои јасно разбирање на 
поврзаноста помеѓу полот и МЛО.
На покана на Националната комисија за контрола на мало и лесно оружје, следниве институции 
учествуваат во нејзината работа: Министерство за локална самоуправа; Министерство за 
здравство; Основно јавно обвинителство; Агенција за млади и спорт и Агенција за управување 
со одземен имот.
Во работата на Националната комисија за контрола на мало и лесно оружје по потреба, односно 
кога ќе се оцени дека одредено прашање што е на дневен ред на НК за МЛО треба да се 
разгледува, а има допирни точки со нивната работа, се повикуваат претставници од невладини 
организации (НВО) и други меѓународни организации кои директно го спроведуваат проектот 
за интервенција за МЛО.
Во Одлуката за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје (Службен 
весник 177/2019), која Владата ја донесе на 27 август 2020 година, понатаму се наведува 
дека членовите на Комисијата се именуваат за време од четири години и можат да бидат 
повторно именувани. Националната комисија доставува до Владата на Република Северна 
Македонија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно. Меѓу релевантните учесници 
во Националната комисија за МЛО е застапено и Министерството за труд и социјална политика. 
Во Одлуката не е конкретно утврдена позицијата на претставникот на ова Министерство, за 
разлика од одредбата дека Министерството за внатрешни работи ќе покани претставници од 
релевантните служби кои работат на овие прашања. Во таа насока, Одлуката не гарантира дека 
во Комисијата ќе биде именуван претставник на механизмот за родова еднаквост, Сектор за 
еднакви можности.
Во Стратегија за контрола на малото и лесното оружје и Акционен план 2017 - 2021, во рамки 
на целта 3.1. Спроведување контрола на промет и производство на легално оружје и муниција, 
е предвидена специфична цел поврзана со учеството на жените - 3.1.6. Целосно интегрирање 
на прашањата на родот и возраста во политиките за контрола на МЛО/огнено оружје и 
обезбедување значајно учество на жените во контролата на МЛО/огнено оружје. Сепак, 
оваа цел не е придружена со конкретни активности поврзани со учеството на жените, ниту пак 
постојат јасно утврдени постапки за тоа како ќе се обезбеди нивно учество.
Вториот национален акциски план на Република Северна Македонија за спроведување 
на Резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на Обединетите нации – Жените, мирот и 
безбедноста 2020-2025 година - содржи конкретна цел во врска со учеството на жените. 
Стратегиската цел 2 (SG2) се стреми кон обезбедување на родово транспарентна, инклузивна 
и рамноправна работна средина за жените и на делотворно, отчетно и одржливо учество на 
жените во сите аспекти од општественото живеење преку донесување и спроведување на 
соодветно законодавство и политики, како и преку обуки и едукација.
Во Национален акциски план се наведува дека, во најголем дел, жените се жртви на родово 
базирано насилство. Понатаму, се наведува дека „СЦ4 - Заштита ќе ги разгледа не само 
механизмите за обезбедување на правна заштита и полициска заштита на жените, туку ќе се 
обиде да даде одговори на културолошките мотиви и на однесувањето поврзано со родовото и 
сексуалното насилство.“
Во рамки на оваа цел се истакнува дека посебен акцент треба да се стави на законската 
регулатива и политиките, со цел да се осигури заштита на жените од влијанието на оружјето, 
вооружениот конфликт и сексуалното насилство и да се зајакне клучната улога на жените во 
контролата на малото и лесното оружје.
За жал, активностите, временската рамка, финансискиот план и одговорната институција за 
спроведување на оваа стратегија, не се јасно наведени.



2.  
ПОВРЗАНОСТ МЕЃУ 
ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И 
СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
 

Во овој дел е дадена обемна 
анализа на законодавниот одговор 
на ризиците кои се поврзани со 
присуството и употребата на огнено 
оружје во контекст на семејното 
насилство. Анализата го опфаќа 
и поседувањето оружје од страна 
на цивилни лица и пристапот и 
носењето службено огнено оружје 
од страна на овластените вработени 
лица во безбедносниот сектор, 
вклучително и во приватните друштва 
за обезбедување. Постапките за 
одобрување, продолжување и 
одземање на дозволите се детално 
испитани во поглед на спречувањето 
на злоупотребата на огненото оружје 
во домашен контекст. Детално се 
утврдени и празнините во постапките 
за безбедносна проверка.

ПОГЛАВЈЕ IV
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2.1.  
УРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕДУВАЊЕТО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ОД 
ЦИВИЛНИ ЛИЦА

ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА

Поседувањето огнено оружје е уредено со Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018)34. 
Одредбите на овој закон не се применуваат на вооружувањето и воената опрема, како и на 
оружјето и муницијата наменети за потребите на Министерството за одбрана, Армијата на 
Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи 
и другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи.
Согласно Законот за оружјето, оружје и муниција може да се набавува само врз основа на 
одобрение издадено од Министерството за внатрешни работи. Одобрението се издава за 
секое поединечно набавување на оружје во рок од шест месеци од денот на поднесување на 
барањето.
Одобрение за набавување на оружје на физичко лице се издава врз основа на претходно 
поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако 
физичкото лице ги исполнува следниве услови: 1) има наполнето 18 години живот; 2) не му е 
одземена или ограничена деловната способност; 3) здравствено е способно да поседува и 
носи оружје; 4) не претставува опасност за јавниот ред; 5) има оправдана причина за 
набавување на оружје; 6) располага со техничко знаење за правилна употреба, чување 
и одржување на оружјето и познавање на прописите за оружје и 7) има живеалиште на 
територијата на Република Македонија со важечка лична карта, а доколку е странец да има 
одобрен постојан престој на територијата на Република Северна Македонија, со важечка 
лична карта за странец, освен ако со ратификуван меѓународен договор поинаку не е 
определено (член 9). 
Во Законот за оружјето е утврдено дека подносителите на барање можат да ги имаат 
следниве оправдани причини за набавување на оружје: заштита на нивната лична 
безбедност, безбедноста на нивните семејства или имот, доколку се сериозно загрозени, или 
ако работите и задачите што ги врши подносителот на барањето на работното место се од таква 
природа што можат да предизвикаат опасност од загрозување на неговиот/нејзиниот живот 
или имот; доколку лицето е активен член на ловечко или стрелачко друштво; доколку лицето 
собира колекционерско оружје; доколку е донесена правосилна судска одлука за наследување 
на оружјето; доколку на лицето му е доделена награда во вид на оружје, за постигнати 
резултати во официјални натпревари во лов или спортско стрелаштво; или доколку оружјето 
му е доделено од страна на државни органи, меѓународни организации или државни органи 
на други држави. Одобрение за набавување на делови на оружје и одобрение за набавување 
муниција се издава на физички или правни лица кои поседуваат важечка дозвола за оружје или 
дозвола за поседување оружје. Истите услови што важат за набавување оружје се применуваат 
и за набавувањето муниција. 

СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И ОДОБРЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА

Во член 12 од Законот стои дека се смета дека постои опасност за јавниот ред ако физичкото 
лице: правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, кое се гони по службена 
должност; правосилно е осудено за прекршок против јавниот ред и мир со елементи на 
насилство, и постојат други околности кои укажуваат дека оружјето може да биде 
злоупотребено, а особено кога лицето е регистрирано во евиденцијата на надлежните 
органи за често и прекумерно консумирање алкохол или употреба на наркотични дроги и 
психотропни супстанции, потешко нарушување на односите во семејството, местото на 
живеење, образовната установа или на работното место, семејно насилство и слично. Ако 
против физичкото лице е во тек постапка за кривично дело, односно за прекршок, а лицето ги 

34]  Во член 1 од Законот за оружје (пречистен текст 97/2018) е наведено дека со овој закон се уредуваат условите за набавување, 
поседување, носење, чување, производство, поправање, онеспособување (деактивирање) промет, превоз и пренесување преку 
државна граница на оружје и муниција.
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исполнува другите услови за издавање на одобрение за набавување на оружје, надлежниот 
орган ќе ја прекине постапката за издавање на одобрение до донесување на правосилна 
одлука во кривичната, односно прекршочната постапка. 
Како што може да се забележи, и „семејното насилство“ и „потешко нарушување на 
односите во семејството“ експлицитно се сметаат како основа за одбивање на 
одобрението на два начина:
1. Лицето е законски осудено за семејно насилство,
2. Околностите покажуваат дека огненото оружје може да биде злоупотребено, особено 

доколку е регистрирано семејното насилство кое го извршил подносителот на 
барањето. 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА

Условите утврдени во член 12 од Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) се проверуваат 
преку информативниот документ35 на МВР за условите за издавање одобрение за набавување 
огнено оружје. Овој документ содржи образец на Барањето и прилог на Барањето т.е. докази 
дека се исполнети законски пропишаните услови. Доказот наведен како „Доказ дека не 
претставува опасност за јавниот ред“ е означен со ѕвезда (*) за што понатаму се објаснува 
дека „Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и 
истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност“.  
Безбедносната проверка за условите предвидени во член 12 од Законот за оружјето (пречистен 
текст 97/2018) се спроведува со користење на податоците од официјалните евиденции што ги 
водат државните органи и институции во согласност со член 9, алинеја 5. Имено, според оваа 
одредба овластеното службено лице во Министерството за внатрешни работи е должно во 
рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите и податоците кои се 
потребни за докажување на исполнетоста на условите од член 12.
Условот подносителот на барањето да не е „правосилно осуден за кривично дело сторено со 
умисла, кое се гони по службена должност“, може да се провери и информациите можат да се 
добијат од Основните судови и Врховниот суд кои водат електронска база на податоци која ги 
содржи овие податоци во согласност со Правилникот за начинот на водењето, уредувањето 
и чувањето на казнената евиденција (Службен весник 111/2004). Условот подносителот на 
барањето да не е „правосилно осуден за прекршок против јавниот ред и мир со елементи на 
насилство“, може да се провери преку внатрешната евиденција на МВР бидејќи тие одлучуваат 
за некои прекршоци, а за некои судовите во согласност со Законот за прекршоците против 
јавниот ред и мир (пречистен текст 152/2015). 
Иако Законот за оружјето содржи одредби за ограничување на пристапот до огнено оружје 
преку одбивање на барањето за одобрение доколку се случи семејно насилство или постои 
ризик од семејно насилство, остануваат одредени предизвици:
1. Применливото законодавство не дава јасни упатства за тоа како може да се изврши 

безбедносна проверка за „околностите кои укажуваат дека оружјето може да биде 
злоупотребено, во контекст на потешко нарушување на односите во семејството или 
семејно насилство“, освен ако не е пријавено. Заради фактот дека повеќето случаи на 
семејно насилство не се пријавуваат, соодветните проверки на овие ризици добиваат 
посебна важност како потенцијални ефективни алатки за спречување на злоупотреба на 
огнено оружје во случаи на семејно насилство. Покрај тоа, ова би можело да биде особено 
релевантно заради недостатоците во пријавувањето и документирањето на случаите 
на семејно насилство во полицијата. Неодамнешната анализа на институционалниот 
одговор на насилството врз жените укажува на тоа дека во некои случаи несоодветното 
разбирање на семејното насилство од страна на полициските службеници, довело до 
одложен и несоодветен одговор или заштита. Според личните искуства на жените кои 
претрпеле семејно насилство, понекогаш треба многу пати да се пријави насилството 
пред тоа да биде пријавено од полицијата. Покрај тоа, несоодветен одговор беше 
документиран дури и во одредени случаи кога жените кои претрпеле семејно насилство 
посочиле дека злоставувачот поседува оружје (Гелевска и Мишев, 2017, стр. 45, Анализа 

35]  https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/potrebni%20dokumenti%20i%20baranje%20za%20izdavanje%20odobrenie%20za%20
nabavuvanje%20na%20oružje.pdf
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на законската рамка и институционален одговор на насилството врз жените). Понатаму, 
дури и кога е пријавено насилство, кривичните пријави честопати се одбиваат заради 
недоволно докази. Анализата на кривичноправната заштита на жените жртви на семејно 
насилство укажува дека иако сите форми на семејно насилство се казниви од 2004 
година, судската постапка покажува дека психолошкото и сексуалното насилство сè 
уште не се соодветно санкционирани; семејното насилство не е целосно санкционирано 
заради повлекување на жените од кривичната постапка; сторителите не добиваат казна 
соодветна на тежината на семејното насилство; и праксата на повторна виктимизација на 
жените за време на кривичната постапка (Михов, 2019 година, Кривичноправна заштита на 
жените жртви на семејно насилство). Предизвиците во врска со безбедносната проверка 
на семејното насилство при одобрување на барањето, дополнително се истакнуваат со 
податоците собрани за Истражувањето за МЛО објавено од СЕЕСАК. Од вкупно 48 367 
баратели на дозвола за оружје одбиени во периодот 2012-2016 година, ниту еден не бил 
одбиен врз основа на семејно насилство. Сепак, за разлика од тоа, семејното насилство е 
многу честа причина за одземање на дозволите за огнено оружје. Од 1 511 дозволи кои биле 
одземени заради кривично досие во текот на периодот на истражувањето, 18,5% или 278 
биле одземени заради семејно насилство. Сите овие дозволи ги поседувале мажи.

2. Вреди да се напомене дека Законот за полиција (пречистен текст 64/2018) и Законот за 
внатрешни работи (пречистен текст 275/2019) не предвидуваат одредби во врска со 
вршење безбедносна проверка за физички лица, вклучувајќи ги и лицата кои поднесуваат 
барања за дозвола за огнено оружје. Министерството за внатрешни работи предвидува 
постапка на безбедносна проверка само за лицата кои се вработени во Министерството, а 
постои и подзаконски акт или Правилник за начинот на кој се врши оваа проверка.

3. Во моментов нема предвидени одредби со Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018), 
или какви било придружни подзаконски акти за интервјуа со сегашни и поранешни 
партнери и други членови на семејството, вклучително и соседи, при проверката на 
исполнетоста на условот за семејното насилство. Ваквите пракси можат да обезбедат 
значителни информации за да се изнесе тврдење дали со стекнувањето на огненото 
оружје би се предизвикал разумен страв кај интимниот партнер или дете од употребата 
на огнено оружје во каква било форма на семејно насилство, вклучително и психолошко 
насилство и заканување. 

4. Не постои одредба дали постапките за безбедносна проверка вклучуваат консултации со 
Центарот за социјална работа, особено при проверка на историјата на семејно насилство.

5. Покрај тоа, Законот за оружје (пречистен текст 97/2018) не ја утврдува обврската на 
одговорната државна институција да го извести сегашниот или поранешниот сопружник 
или други членови на поблиското семејство за поднесените барања за набавување огнено 
оружје.

6. Во согласност со тековните законски одредби, одлуките за изречена привремена 
забрана за приближување за спречување на дела на семејно насилство, не се наведени 
како дел од условите за проверка во Законот за оружјето. 

Бидејќи овие мерки можат да доведат до подобра превенција и ефикасно сузбивање на 
инциденцата на семејното насилство, во врска со околностите наведени во член 12 точка 3 
од Законот за оружјето, потребно е дополнително да се уредат со посебен подзаконски акт и 
видот на доказите што се собираат и начинот на кој се собираат.
Имајќи предвид дека другите форми на родово засновано насилство ќе се уредат со закон во 
блиска иднина, вклучително и демнењето, треба да се напомене дека сите тие треба исто така 
да се наведат.
Иако сите форми на семејно насилство се криминализирани со Кривичниот законик (пречистен 
текст 248/2018)36, не постои специфична одредба во која се наведува дали се разгледуваат сите 

36]   Психолошката форма на насилство се казнува врз основа на кривичните дела: 1) присилба од член 139 ст. 2 за што 
законодавецот предвидува казна затвор од 6 месеци до 3 години. Ова дело е сторено од лице кое со сила или со сериозна закана 
ќе присили друг да стори или да не стори, или да трпи нешто; 2) противправно лишување од слобода, член 140 став 2, за што 
законодавецот предвидува казна затвор од 6 месеци до 3 години. Ова дело е сторено од лице коешто друг противправно ќе затвори, 
ќе го држи затворен или на друг начин ќе му ја одземе или ограничи слободата на движење; и 3) загрозување на сигурноста, член 144 
став 2, за што законодавецот предвидува затвор од 3 месеци до 3 години. Ова дело е сторено од лице кое ќе ја загрози сигурноста на 
друг со сериозна закана дека ќе нападне врз неговиот живот или тело или животот или телото на нему блиско лице. Физичката форма 
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форми на семејно насилство, како физичко, психолошко, сексуално, економско, при проверка 
на „семејно насилство“ како услов, доколку тие не биле законски санкционирани. 
Здравствената способност се проценува согласно членот 11 од Законот за оружјето 
(пречистен текст 97/2018). Здравствената способност за поседување и носење на оружје 
според членот 9 став 1 точка 3 од Законот за оружјето се утврдува со лекарски преглед 
и се докажува со лекарско уверение. Лекарското уверение не може да биде постаро од 
една година. Министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи 
има законска обврска да ги пропише видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за 
утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје, листата на 
болести и здравствени состојби што го прават лицето неспособно за поседување и носење на 
оружје, како и начинот и постапката на издавање на лекарското уверение. Лекарски преглед 
вршат установи од областа на здравството што ги определува министерот за здравство во 
согласност со министерот за внатрешни работи. Назначени се девет здравствени установи 
(Решение бр. 10-9767/1 од 26 јуни 2007 година, Службен весник 83/2007). Покрај тоа, 
постои Правилник за видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на 
здравствената способност за поседување и носење на оружје, листата на болести и 
здравствени состојби што го прават лицето неспособно за поседување и носење на оружје, 
како и начинот и постапката на издавање на лекарско уверение (Службен весник 98/2005). 
Правилникот има и Прилог - Листа на болести и здравствени состојби што го прават лицето 
неспособно за поседување и носење на оружје со осум категории, од кои: невролошки, 
психолошки и психијатриски состојби и заболувања; состојби и болести на органот за вид; 
состојби и болести на органот за рамнотежа и слух; состојби и болести на срцето и на крвните 
садови; состојби и болести на респираторниот систем; болести на гастроинтестиналниот и 
уринарниот систем; болести на ендокриниот систем и болести на крвниот систем. Како што 
може да се види, проценката опфаќа широк спектар на категории на болести. Соодветни 
стручни лица треба да разгледаат дали овие категории се поврзани со ризик или доволно 
укажуваат на ризик дека може да се случи семејно насилство37. Покрај тоа, можеби ќе треба 
дополнително да се испита рокот на важење на дозволата во однос на здравствените состојби.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 

Што се однесува до продолжувањето на дозволата за огнено оружје, физичкото лице треба 
да ги исполни истите услови како и во постапката за одобрување на барањето за набавување 
на оружје. Во таа насока, во постапката за продолжување на дозволата за огнено оружје 

на насилство се казнува врз основа на: 1) убиство, член 123 став 2 точка 2, за што законодавецот предвидува казна затвор од најмалку 
10 години или доживотен затвор. Со Законот се казнува „тој што друг ќе лиши од живот при вршење на семејно насилство“. Доколку 
обвинетиот започне дејство за лишување од живот на друго лице, но нема да го лиши од живот другото лице, во тој случај, станува 
збор за обид за убиство, член 123, став 2 точка 2, поврзан со членот 19 од Кривичниот законик. Обидот е основа за помала казна, но а 
приори обвинетиот не мора да биде поблаго казнет; 2) убиство на миг според член 125 за кој законодавецот предвидува казна затвор 
од една до пет години. Дефиницијата за ова кривично дело е: „Тој што друг ќе лиши од живот на миг, доведен без своја вина во состојба 
на силна раздразнетост со напад или со тешко навредување, или како последица на семејно насилство од страна на убиениот.“; 3) 
телесна повреда, член 130 став 2, за што законодавецот предвидува казна затвор од 6 месеци до 3 години. Ова дело е сторено од лице 
што друг телесно ќе повреди или ќе му го наруши здравјето. Најчесто, сторителот физички ја напаѓа жртвата и ѝ нанесува телесни 
повреди или ја понижува, навредува, игнорира и т.н. при што жртвата ќе се најде во посебна ментална состојба, односно нејзиното 
здравје е нарушено. 4) тешка телесна повреда, член 131 став 2, за што законодавецот предвидува казна затвор од 1 до 5 години. Ова 
дело е сторено од лице што друг тешко телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши - сторителот на семејно насилство 
ѝ нанесува тешка телесна повреда на жртвата или тешко ѝ го нарушува здравјето на жртвата на семејно насилство; 5) Тешка телесна 
повреда, член 131 став 6, за кој законодавецот предвидува парична казна или казна затвор до 3 години. Во кривичното дело од член 131 
ст. 6 од Кривичниот законик, законодавецот ја фаворизира жртвата на семејно насилство што делото ќе го стори на миг, доведена без 
своја вина во состојба на силна раздразнетост. Сексуалното насилство се казнува со: 1) Силување од член 186 за што законодавецот 
предвидува затвор од 3 до 10 години. Суштината на ова кривично дело е дека жртвата на семејно насилство е слободна да донесе 
одлука за сексуален однос или други полови дејства и ако жртвата не сака да има сексуален однос со нејзиниот сопруг или вонбрачен 
партнер, таквата одлука нејзиниот сопруг или вонбрачен партнер треба да ја почитува. Доколку насилникот не ја почитува волјата 
на жртвата на семејно насилство и со употреба на сила или закана дека непосредно ќе нападне врз животот или телото на брачниот 
другар или вонбрачниот партнер, или врз животот или телото на нему блиско лице, ќе го присили на обљуба, тој го врши ова кривично 
дело; 2) Обљуба со злоупотреба на положбата, член 189 став 2, за што законодавецот предвидува казна затвор од најмалку 10 години. 
Ова дело е сторено од лице кое при вршење семејно насилство ќе изврши обљуба или друго полово дејство со дете кое наполнило 
14 години кое му е доверено заради учење, воспитување, чување или нега; и 3) Посредување во вршење проституција, член 191 
став 3, за кој законодавецот предвидува затвор од најмалку 10 години за „Тој што врбува, наведува, поттикнува или намамува лице 
на проституција или тој што на кој и да е начин учествува во предавање на лице на друг заради вршење на проституција, заради 
заработувачка му овозможува на друг користење на сексуални услуги, заради заработувачка со сила или сериозна закана за употреба 
на сила ќе присили или со измама ќе наведе друго лице на давање сексуални услуги при вршење на семејно насилство“. 
37]  На следнава врска има статија од 2014 година со наслов „Сè построга контрола – сè повеќе убиства со легално оружје“ http://
inbox7.mk/archives/1626. Меѓу другото, во оваа статија се коментира за бројот на години на важење на дозволата за оружје од 
перспектива на менталното здравје. Имено, многу познат психијатар коментира дека менталното здравје на една личност може да 
се промени во текот на 2 години и затоа рокот на важење на дозволата од 10 години е многу долг период. Тој предлага здравствената 
способност на лицата кои имаат дозвола да се испитува на секои 2 години. Написот е подготвен заради две убиства кои биле извршени 
со легално оружје.
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треба да се земе предвид ризикот од семејно насилство како што е утврдено во член 12. По 
истекот на важноста на дозволата (со рок на важење од десет години, а на лица постари од 65 
години живот со рок на важење до пет години), дозволата за оружје се продолжува по писмено 
барање на имателот, поднесено до надлежниот орган најдоцна до денот на истекот на рокот 
на нејзиното важење. Условите за продолжување на дозволата од членот 12 на Законот за 
оружјето (пречистен текст) на имателот, ги утврдува надлежниот орган по службена должност, 
а ако лицето е постаро од 65 години е потребно да достави и лекарско уверение не постаро 
од една година, според членот 11 на овој закон. Против решението со кое се одбива да се 
продолжи дозвола за оружје, подносителот на барањето има право на жалба до комисијата во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕТО

Во Законот за оружјето се користи терминот „физички лица“ за физичките лица - цивили 
кои поседуваат оружје и физички лица - цивили кои имаат засновано работен однос на 
неопределено време во правни лица кои вршат приватно обезбедување. Првите имаат дозвола 
за поседување и не можат да го носат оружјето, додека вторите имаат дозвола за носење на 
оружјето и можат да го користат оружјето само заради извршување на својата должност. 
Не е дозволено носење на оружје за правните лица кои имаат дозвола за поседување оружје 
на начин на кој ќе ги вознемирува граѓаните или на начин на кој оружјето ќе биде јасно видливо 
(член 30). Истата одредба се однесува и на имитација на оружје кое видно не се разликува од 
оружје. Во членот 31 детално се објаснува што се подразбира под носење оружје, вклучително 
и забраните за носење и употреба на оружјето. Имено, под носење оружје, во смисла на овој 
закон, се сметаат сите начини на носење оружје што е подготвено за употреба, од страна на 
неговиот имател, освен пренесување на оружјето.
Сопственикот или корисникот на оружје, кога има право да го носи, е должен оружјето да го 
носи на начин што нема да ја загрозува личната сигурност и сигурноста на другите. Забрането 
е носење и употреба на оружје од страна на сопственикот или корисникот на оружјето, кој со 
употреба на алкохол, дроги или друг начин ќе се доведе во состојба во која не може да го сфати 
значењето на своето дело или да управува со своите постапки. Забрането е носење и употреба 
на оружје на јавно место, освен за работниците кои вршат работи на обезбедување на лица и 
имот во државните органи и правните лица, согласно со прописите за обезбедување на лица и 
имот. Постојат и јасни правила за носење на оружјето од страна на лица кои го користат за лов, 
спорт или колекционерство, вклучително и правила за употреба на различни видови оружје. 
Лицето кое со себе носи оружје е должно да ја носи дозволата за оружје, односно дозволата за 
носење на оружјето, издадена согласно со овој закон, и на барање на овластено службено лице 
на надлежниот орган, лицето е должно да ја покаже дозволата за оружје, односно дозволата за 
носење на оружјето (член 32). 

ЧУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО 

Законот за оружје (пречистен текст 97/2018) и придружниот Правилник за програмата за обука 
за правилна употреба, чување и одржување на оружјето го уредуваат чувањето на оружјето 
и муницијата и за физички лица и за правни лица како што се правните лица што продаваат 
оружје или цивилните стрелишта. Сопственикот или корисникот на оружје е должен оружјето 
да го одржува во исправна состојба, внимателно со него да ракува и да го чува на начин што 
ќе оневозможи пристап на неовластени лица (член 28). Ова е единствената одредба што се 
однесува на начинот на чување на оружјето. Претпоставува дека единствено и исклучиво 
сопственикот или корисникот имаат пристап до оружјето и никој друг не може да има пристап 
до него. Следствено, ова значи дека оружјето се чува на безбедно место и на безбеден 
начин, имајќи предвид дека тоа е единствениот начин на кој другите не можат да пристапат 
до оружјето. Законодавството не предвидуваше постапка за чување на оружјето, туку тоа 
е оставено како должност и е на располагање на сопственикот и корисникот, давајќи им 
приоритет во спречувањето на пристапот на неовластено лице. Имајќи ја предвид важноста 
на ова прашање во спречувањето на злоупотребата на оружјето, се препорачува ова прашање 
да биде соодветно разгледано и на сопствениците и корисниците да им биде укажано на 
потенцијалните последици од злоупотребата на оружје од страна на неовластени лица.
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2. ПОВРЗАНОСТ МЕЃУ ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

1.2. 
ПОСТАПКИ ПРИ ВРШЕЊЕ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО, 
ВКЛУЧИТЕЛНО И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА НА ЦИВИЛНИ 
ЛИЦА

Во согласност со законодавството на Северна Македонија, Центарот за социјална работа и 
полиција се клучни институции за пријавување, постапување и преземање на мерки за заштита 
од семејно насилство. Законодавството опширно го регулира постапувањето на двете 
институции во случаи на семејно насилство кога било користено оружје или имало закана 
дека ќе се користи оружје, како и кога сторителот е овластен да носи и користи оружје.
Во рамки на проценката на ризикот, Центарот за социјална работа проценува дали сторителот 
поседува оружје, додека полицијата проценува дали сторителот користел оружје или друг 
предмет или се заканувал дека ќе го искористи. Проценките на ризиците се спроведуваат 
во согласност со Министерство за труд и социјална политика, Правилник за начинот на 
спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жртвата на семејно насилство 
преземени од Центарот за социјална работа и за начинот на следење на изречените 
привремени мерки за заштита (Службен весник 17/2015) и Министерство за внатрешни работи, 
Правилник за начинот на проценка на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата 
на семејно насилство и на ризикот од повторување на насилството, соодветно управување со 
ризикот, образецот на полицискиот извештај и на предлогот за изрекување на - привремена 
мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот 
(Службен весник 28/2015). Центрите за социјална работа го користат Образец 2, кој е составен 
дел од нивниот Правилник, додека полицијата спроведува проценка на ризик врз основа на 
Образец 1 што е составен дел од нивниот соодветен Правилник.
Не постои конкретна одредба што се однесува и следствено на тоа го разгледува оружјето што 
го поседуваат другите членови на семејството.
Членот 21-а од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (пречистен 
текст 150/2015) конкретно ги уредува постапките на Центарот ако сторителот поседува 
огнено оружје или има пристап и ракува со службено оружје. Имено, членот предвидува како 
што следува: „Центарот за социјална работа, секогаш кога има сознание дека семејното 
насилство е сторено од лице кое поседува огнено оружје веднаш го известува, а најдоцна 
во рок од 24 часа доставува и писмено известување до Министерството за внатрешни 
работи. Центарот за социјална работа, секогаш кога има сознание дека семејното насилство 
е сторено од лице кое има пристап и ракува со службено огнено оружје, веднаш, а најдоцна во 
рок од 24 часа доставува писмено известување до институцијата или правното лице, во која 
лицето е вработено. Центарот за социјална работа, за доставеното известување од ставот 2 на 
овој член веднаш го известува, а најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено известување 
до Министерството за внатрешни работи.“
По пристигнувањето на местото на настанот, полицијата има надлежност привремено да 
му го одземе оружјето38 на сторителот и покренува постапка за одземање на дозволата за 
оружје, дозволата за колекционерско оружје, т.е. дозволата за носење оружје. 
Полицијата има овластување привремено да одземе предмети т.е. законско оружје со судски 
налог, во случаи утврдени со Законот за кривична постапка39 (пречистен текст 198/2018). 

38]  Законот за полиција (пречистен текст 64/2018) во член 57 предвидува дека полицискиот службеник може привремено да одземе 
предмети со наредба на суд, во случаите утврдени со Законот за кривичната постапка. Одземањето на предмети може да се изврши и 
без наредба на суд, во следните случаи: 1) кога постојат основи за сомневање дека се работи за предмет на кривично дело, прекршок 
или имотна корист прибавена со кривично дело или прекршок кој може да послужи како доказ во постапката, доколку постои опасност 
од одлагање; 2) кога заради заштита на општата безбедност, одземањето на предметот неопходно е потребно и 3) на лице на кое 
привремено му е ограничена слободата на движење, а поседува или може да употреби предмет за самоповредување, напад или 
бегство.
39]  Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот, член 194-204
[1] Член 57
 Полицискиот службеник може привремено да одземе предмети со наредба на суд, во случаите утврдени со Законот за кривичната 
постапка.
Одземањето на предмети може да се изврши и без наредба на суд, во следните случаи:
1) кога постојат основи за сомневање дека се работи за предмет на кривично дело, прекршок или имотна корист прибавена со 
кривично дело, или прекршок кој може да послужи како доказ во постапката, доколку постои опасност од одлагање;
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Меѓутоа, ако некое лице бара помош или ако има потреба да се отстрани сериозната опасност 
по животот или здравјето на граѓаните, полицијата може да одземе законско оружје, да влезе во 
туѓ дом и други затворени простории и да изврши преглед без писмена наредба член 57[1], став 
2 и член 60-а од Законот за полиција, пречистен текст 64/2018). Истото важи и за незаконското 
оружје. Одземањето на оружјето е поконкретно уредено со МВР, Правилник за начинот на 
вршење на полициските работи (49/2007, последни измени и дополнувања 52/2020). Според 
подзаконските одредби, на лицето кое употребува оружје на јавно или друго место со што го 
загрозува животот и личната сигурност на луѓето, како и на лице кое со употреба на оружје 
ќе го наруши јавниот ред и мир, односно ќе изврши кривично дело, од страна на полицискиот 
службеник ќе се одземе оружјето, муницијата и дозволата за оружје, на самото место. 
Полицискиот службеник ќе одземе оружје и муниција чие набавување, поседување и носење е 
забрането со закон, како и оружје и муниција за кое имателот нема дозвола за оружје (член 217). 
Против лицето на кое оружјето и муницијата му се одземени заради повреда на прописите за 
оружје, од страна на полицискиот службеник се поднесува барање за поведување прекршочна 
постапка (член 218).
Кога ќе престанат причините заради кои предметот бил привремено одземен, а кога со друг 
закон или одлука на надлежен државен орган поинаку не е определено, привремено одземениот 
предмет ќе се врати на лицето од кое е одземен (член 58 точка 3 од Законот за полиција, 
пречистен текст 64/2018). Практично, ако нема основа или елементи за гонење, оружјето се 
враќа. Доколку властите проценат дека враќањето на оружјето може да претставува закана 
или опасност, можат да одлучат да не го вратат, иако нема основа за гонење. Лицето треба да 
поднесе барање за враќање на оружјето. Одземањето на оружјето треба да биде оправдано, во 
спротивно ќе се претпостави дека е повредено правото на имот, во овој случај оружјето, како 
право.
Постапката за одземање на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје, т.е. 
дозволата за носење оружје, го следи и се спроведува во согласност со член 4340 од Законот 
за оружје (пречистен текст 97/2018). Дозволата ќе биде привремено одземена до донесување 
на правосилна одлука. Против решението за привремено одземање на дозволата може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата, меѓутоа, 
жалбата против решението не го одлага неговото извршување. За да се одземе трајно 
дозволата, кривичната постапка за кривични дела на семејно насилство треба да заврши со 
правосилна пресуда или треба да биде донесена судска одлука за изрекување на привремени 
мерки за заштита при семејно насилство „забрана да поседува огнено или друго оружје или 
истото да му биде одземено“ во согласност со Законот за превенција, спречување и заштита од 
семејно насилство (пречистен текст 150/2015), која ќе биде извршена од МВР. Во членот 43 не е 
изречно спомената судската одлука за изрекување на привремени мерки на заштита во случаи 
на семејно насилство како основа за одземање. 
Поконкретно, надлежностите, одговорностите и постапувањето на Центарот за социјална 
работа и полицијата се законски утврдена на следниов начин:

a) Надлежности и постапување на Центрите за социјална работа во случаи на 
семејно насилство 

Надлежностите и одговорностите на Центарот за социјална работа се утврдени во Законот 
за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (пречистен текст 150/2015), дел II. 
Мерки за заштита, членови 18-28.
Центарот за социјална работа ги презема следниве мерки за заштита на жртвите: 
1) сместување во центар за лица - жртви на семејно насилство; 2) соодветна здравствена 

2) кога заради заштита на општата безбедност, одземањето на предметот неопходно е потребно и 
3) на лице на кое привремено му е ограничена слободата на движење, а поседува или може да употреби предмет за самоповредување, 
напад или бегство.
40]  Член 43 
Кога против имателот на дозвола за оружје, дозвола за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје е поведена 
кривична постапка за кривично дело од членот 12 став 1 алинеја 1 на овој закон или прекршочна постапка за прекршокот од членот 12 
став 1 алинеја 2 на овој закон, или ако постојат околностите предвидени во членот 12 став 1 алинеја 3 од овој закон, надлежниот орган 
со решение привремено ќе ги одземе дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје, односно дозволата за носење на 
оружје, оружјето и муницијата до донесување на правосилна одлука, согласно закон. Против решението од ставот 1 на овој член може 
да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата. Жалбата против решението од ставот 1 на овој 
член не го одлага неговото извршување.
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заштита; 3) соодветна психо - социјална интервенција и третман; 4) психо - социјален третман 
во советувалиште; 5) помош на семејството за редовно школување на дете; 6) правна помош и 
застапување, и 7) економско јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот 
на трудот.
Центарот за социјална работа е должен да започне постапка веднаш, а најдоцна во рок од 24 
часа од добиеното сознание да преземе мерки за заштита на жртвата. Центарот за социјална 
работа постапката ја започнува по добиено сознание дека над лице е сторено семејно 
насилство, по службена должност, по барање на жртвата, по пријава од физичко лице, службено 
лице, институција и здружение. 
Центарот за социјална работа мерките за заштита ги врши преку стручна, советодавна, 
советувалишна и интердисциплинарна тимска работа. Центарот за социјална работа врши 
проценка на потреби за заштита на жртвата, според видот, интензитетот, контекстот на 
случување на насилството, здравствениот и семејниот статус на жртвата, нејзината возраст и 
други околности, и врз основа на проценката Центарот за социјална работа изготвува план за 
индивидуална работа со корисник и наод и мислење на стручен тим.
Во случаи кога постои сознание за загрозување на животот и здравјето на жртвата и членовите 
на семејството, од страна на мултисекторски стручен тим се изготвува безбедносен план за 
помош. Мултисекторскиот стручен тим е составен од стручни лица, од Центарот за социјална 
работа, полиција и здравствена установа. Мултисекторски стручен тим се формира во 
Центарот за социјална работа заради координација на активностите во обезбедување на 
помош на жртвата. Во работата на мултисекторскиот стручен тим учествуваат претставници 
на здруженија, кои работат на полето на семејното насилство, кои можат да предлагаат и 
спроведуваат мерки и активности од безбедносниот план за помош на жртвата. Покрај Законот 
за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (пречистен текст 150/2015), 
постапувањето на Центрите за социјална работа е детално утврдена во Министерството за 
труд и социјална политика, Правилник за начинот на спроведувањето и следењето на мерките 
за заштита на жртвата на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и за 
начинот на следење на изречените привремени мерки за заштита (Службен весник 17/2015). 
Во случаи на семејно насилство, во согласност со член 3, се применува принципот на итност 
на постапување при постапувањето во случаи на семејно насилство од страна на Центарот. 
Имено, по добиеното сознание за сторено семејно насилство, како и непосредно по првиот 
контакт со жртвата, родителот односно старателот, од страна на стручните лица во Центарот 
се спроведуваат мерки за заштита на жртвата на семејно насилство, имајќи ги предвид 
интересите и потребите на жртвата, како и најдобриот интерес на детето, односно лицето под 
старателство.
Жртвата на семејно насилство се информира за правото на придружник, за право од 
здравствена заштита, за право на правна помош и совет, за право од социјална заштита, за 
мерките за заштита, за постапките за остварување на правата и нивниот тек, за правото да 
биде информирана за сите прашања во текот на постапките на начин и на јазик на кој жртвата 
ќе ги разбере своите права, од страна на стручните лица во Центарот, без оглед дали жртвата 
ќе користи услуги, програми и мерки за заштита (член 4, Правилник ). За дете жртва на 
семејно насилство, покрај претходно наведеното, стручните лица во Центарот овозможуваат 
засилена заштита на детето.
Со цел Центарот да продолжи да постапува и да преземе понатамошни мерки, потребна 
е согласност од жртвата (член 5, Правилник), родителот или старателот, врз основа на 
разбирање на постапката, целта и последицата за изборот на мерката за заштита и за начинот 
на нејзиното спроведување и следење. Согласност на жртвата се дава во писмена форма на 
образец кој е даден во Прилог број 141 и е составен дел на овој правилник. По информирањето 
и добивањето согласност од жртвата, родителот или старателот, се спроведува проценка на 
потребата за заштита (член 6, Правилник). Идентификувањето и проценката на потребите на 
жртвата за заштита од семејно насилство, од страна на стручните лица во центарот се врши 
при првиот контакт со жртвата, врз основа на видот, интензитетот, контекстот на случување 
на насилството, траењето на насилството, здравствениот, економскиот и семејниот статус, 

41]  Овој Образец содржи: штембил на Центарот, податоци за информирање на жртвата за правата, потпис на жртвата и потпис на 
стручното лице, податоци за информирање за мерките за заштита, согласност на жртвата за спроведување на мерката за заштита, 
потпис и име и презиме на жртвата, потпис и име и презиме на стручно лице, датум и место, изјава за информираност и согласност за 
свикување мултисекторски стручен тим и спроведување безбедносен план за заштита, потпис и име и презиме на жртвата, потпис и 
име и презиме на стручното лице, датум и место.
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возраста, како и други лични околности на жртвата на семејно насилство.
Истовремено со проценката на потребите, се прави  проценка и на ризикот од загрозување 
на животот и здравјето на жртвата, детето и членовите на семејството, со пополнување 
на прашалник42 за проценка на потребата за заштита на жртвата (на образец кој е даден во 
Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник). Во првиот дел, каде што е опишано 
акутното дело на насилство, Прашалникот содржи прашање што се однесува на поседување 
и овластување за носење и употреба на оружје. Прашањето е формулирано на следниов начин 
- „Дали сторителот поседува или има пристап до огнено оружје?“. Ниту еден друг дел, 
особено делот што е поврзан со историјата на насилството и делот што го опишува сторителот, 
не содржи прашања во врска со поседување, употреба или овластување за носење и употреба 
на оружје. Во случаи на проценка за постоење на ризик за загрозување на животот и здравјето 
на жртвата, детето и членовите на семејството, од страна на надлежниот центар се свикува 
мултисекторскиот стручен тим за изготвување безбедносен план за помош на жртвата. Треба 
да се напомене дека во случај на недозволено поседување огнено оружје, жртвата не мора да 
има информации дали сторителот поседува огнено оружје.
По проценката, мултисекторскиот тим изготвува безбедносен план за помош на жртвата 
(член 7, Правилник). Мултисекторскиот тим, при изготвувањето на безбедносниот план за 
помош на жртвата, се раководи од претходната проценка на потребата за заштита на жртвата, 
детето и членовите на семејството изготвена од Центарот и на сите сознанија на другите 
членови на тимот за ризикот за загрозување на животот и здравјето на жртвата, за детето и 
за членовите на семејството, и предвидува мерки за помош на жртвата согласно нејзините 
потреби. Безбедносен план за помош на жртвата се пополнува на образец кој е даден во Прилог 
број 343 и е составен дел на овој правилник. Треба да се напомене дека содржи забелешка 
во потточката во која треба да се наведе дали сторителот поседува дозвола за оружје или 
поседува оружје.
Мерките за заштита44 содржани во безбедносниот план за помош на жртвата сеспроведуваат 
и следат преку реализирање на конкретна активност на членот на мултисекторскиот стручен 
тим (член 8, Правилник). Законот ја пропишува и следната мерка: привремено одземање 
на огненото оружје од насилникот и дозволите за оружје; и привремено одземање на 
огненото оружје од насилникот и дозволите за оружје; и известување до работодавецот за 
евидентираното семејно насилство во случај кога сторителот во рамките на извршување 
на работните задачи има пристап, односно ракува со службено огнено оружје.
Во случај кога е поднесен предлог за изрекување привремена мерка за заштита -отстранување 
на сторителот од домот и забрана за приближување до домот од страна на полициски 
службеник, истиот заедно со полицискиот извештај и планираните и преземените мерки 
и активности заради управување со ризикот, се земаат предвид при изготвување на 
безбедносниот план за помош на жртвата.

 б)  Надлежности и постапување на полицијата во случаи на семејно насилство
Членовите 29 и 30 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 
(пречистен текст 150/2015) предвидуваат постапување на Министерството за внатрешни 

42]  Прашалникот содржи неколку делови, односно дел со прашања за акутниот чин на насилство што е пријавен; дел со прашања за 
претходни дела на насилство, односно историја на насилство; дел за сторителот; прашање за децата; а последниот дел е посветен на 
стручното мислење за проценка за ризикот за загрозување на животот и здравјето на жртвата.
43]  Овој Образец содржи: штембил на центарот, податоци за информираност и согласност на жртвата за безбедносниот план 
за помош на жртвата, датум, име, презиме и потпис на жртвата, податоци за жртвата, за детето и за членовите на семејство кои се 
во ризик, податоци за насилството, податоци за ризикот и опасност од повторување на насилство, мерки за помош, динамиката и 
времетраењето на мерките во безбедносниот план посебно за секој член од тимот; потпис на членовите на мултисекторскиот тим, 
датум, оцена на мултисекторскиот стручен тим за постигнатите ефекти од планот, односно дека престанал ризикот кој го оправдува 
спроведувањето на безбедносниот план, и тоа врз основа на повторна проценка на ризикот, име, презиме и потпис на членовите на 
мултисекторскиот стручен тим.
44]    Овие мерки се: контактирање со жртвата во првите 12 часа по усвојување на планот; контактирање редовно со жртвата, а 
најмалку еднаш на 24 часа за времетраење на безбедносниот план; обезбедување податоци за телефонски број на кој жртвата 
може да се јави во случај на непосредна опасност; обезбедување здравствени прегледи и медицинска документација; сместување 
во центар за лица - жртви на семејно насилство; обезбедување на право од социјална заштита; обезбедување на психо - социјална 
поддршка и советување; обезбедување на правен совет и бесплатна правна помош; привремено одземање на огненото оружје од 
насилникот и дозволите за оружје; известување до работодавецот за евидентираното семејно насилство во случај кога сторителот 
во рамките на извршување на работните задачи има пристап односно ракува со службено огнено оружје; известување до воспитна 
и образовна институција за ризикот врз децата од семејното насилство и повторување на насилството; навремено и целосно 
информирање на жртвата за текот на постапките против сторителот пред надлежни органи и исходот од постапките; и преземање на 
други мерки потребни за обезбедување помош на жртвата.
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работи во случаи на семејно насилство. Имено, полициски службеник, секогаш кога има 
пријава за семејно насилство, а заради отстранување на непосредна и сериозна опасност по 
животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, должен е да 
излезе на местото на настанот и да изготви полициски извештај веднаш, а најдоцна во рок од 12 
часа од интервенцијата на настанот. Полицискиот службеник во случаи на семејно насилство, 
при преземањето на полициските работи и примената на полициските овластувања, оперативно 
- технички и превентивни мерки утврдени со Законот за полиција, секогаш прави проценка 
на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од повторување 
на насилството, со цел заштита на жртвата, преку соодветно управување со ризикот. 
Полицискиот службеник, обезбедува жртвата веднаш да добие соодветна здравствена 
заштита (утврдена во член 31 од истиот закон). Полицискиот службеник, при постапувањето, 
привремено го одзема оружјето45 од сторителот и покренува постапка предвидена со 
закон за одземање на дозволата за оружје, дозволата за колекционерско оружје, односно 
дозволата за носење на оружје.
Покрај тоа, ако некое лице бара помош или ако има потреба да се отстрани сериозната опасност 
по животот или здравјето на граѓаните, полицијата може да влезе во туѓ дом и други затворени 
простории46 и да изврши преглед без писмена наредба (член 60-1 од Законот за полиција, 
пречистен текст 64/2018). Истото важи и за незаконското оружје.
Полицискиот службеник е должен во рок од 12 часа од интервенцијата на настанот до 
надлежниот суд да достави предлог за изрекување привремена мерка за заштита 
- отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот и полициски 
извештај, изготвен од полицискиот службеник. Полицискиот службеник е должен во рок 
од 12 часа од интервенцијата на настанот да го извести надлежниот центар за социјална 
работа заради преземање мерки за заштита на жртвата. Начинот на проценка на ризикот по 
животот и телесниот интегритет на жртвата и на ризикот од повторување на насилството, 
соодветното управување со ризикот, образецот на полицискиот извештај и предлогот за 
изрекување привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана 
за приближување до домот, ги пропишува министерот за внатрешни работи. 
Покрај горенаведените одговорности, полициски службеник ја придружува жртвата во станот 
или во друг простор каде што живее жртвата, кога е потребно да ги земе личните работи кои се 
неопходни за секојдневниот живот. Работите може да се спроведат и кога жртвата е сместена 
во Центар за лица - жртви на семејно насилство (член 30).
Во согласност со законската обврска пропишана во член 29 од Законот за превенција, 
спречување и заштита од семејно насилство (пречистен текст 150/2015) министерот за 
внатрешни работи т.е. Министерството за внатрешни работи донесе Правилник за начинот 
на проценка на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата на семејно 
насилство и на ризикот од повторување на насилството, соодветно управување со ризикот, 
образецот на полицискиот извештај и на предлогот за изрекување на привремена мерка 

45]  Законот за полиција (пречистен текст 64/2018) во член 57 предвидува дека полицискиот службеник може привремено да одземе 
предмети со наредба на суд, во случаите утврдени со Законот за кривичната постапка. Одземањето на предмети може да се изврши и 
без наредба на суд, во следните случаи: 1) кога постојат основи за сомневање дека се работи за предмет на кривично дело, прекршок 
или имотна корист прибавена со кривично дело или прекршок кој може да послужи како доказ во постапката, доколку постои опасност 
од одлагање; 2) кога заради заштита на општата безбедност, одземањето на предметот неопходно е потребно и 3) на лице на кое 
привремено му е ограничена слободата на движење, а поседува или може да употреби предмет за самоповредување, напад или 
бегство.
46]  10-а. Влегување во туѓ дом и други затворени простории, член 60-а
Полицискиот службеник може да влезе во туѓ дом и други затворени простории без писмена наредба и да изврши преглед на домот и 
просторот поврзан со домот во следните случаи:
- ако некој од домот повикува на помош;
- ако тоа е потребно заради отстранување на сериозна опасност по животот и здравјето на луѓето;
- ако тоа е потребно заради отстранување на сериозна опаност на имотот на граѓаните од поголеми размери;
- ако држателот на домот или лицето кое престојува во домот тоа го бара или се согласува на тоа;
- ако таму се наоѓа лице кое по наредба на суд треба да се притвори или присилно да се доведе;
- заради лишување од слобода на сторител кој е затечен при извршување на кривично дело кое се гони по службена должност и
- на место каде што е извршено кривично дело заради вршење увид.
Во случај на преземање на дејствата од ставот (1) на овој член, доколку влегувањето не може да се изврши на друг начин, полицискиот 
службеник ќе влезе во туѓиот дом и просторот поврзан со домот при тоа користејќи разумна сила и причинувајќи најмала можна штета.
Во случај кога полицискиот службеник презема дејства согласно став (1) алинеите 4, 5, 6 и 7 на овој член, постапува согласно Законот 
за кривична постапка.
За преземените дејства од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, полицискиот службеник изготвува службена белешка.  
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за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот 
(Службен весник 28/2015). Членот 2 од овој правилник предвидува дека по примена пријава за 
сознание за семејно насилство од страна на полицискиот службеник од надлежната полициска 
станица по местото на извршување, од лицето што пријавува се обезбедуваат информации и 
податоци поврзани со настанот, и тоа: податоци за лицето што пријавува, сторителот, жртвата 
и останатите присутни членови на семејството или други лица на кои им е потребна помош и 
згрижување; податоци за настанот и за можната опасност по здравјето и животот на жртвата и 
на друг член од семејството; податоци за повредени лица и потребата од медицинска помош;  
податоци за тоа дали сторителот употребил оружје или друг предмет или се заканува дека 
ќе употреби; информации по однос на тоа дали насилството сè уште трае во моментот на 
пријавувањето и информација дали сторителот е присутен во домот на жртвата во моментот на 
пријавувањето или го напуштил домот.
По добиените информации и податоци за настанот кој се случил или се случува во моментот 
на пријавувањето, од страна на полицискиот службеник кој го примил повикот се упатуваат 
полициските службеници од полициската станица заради спречување на насилството и 
преземање мерки и дејства за заштита на животот и телесниот интегритет на жртвата и 
членовите на нејзиното семејство. При упатувањето на местото на настанот, полициските 
службеници се запознаваат со сите информации и податоци, кои полицискиот службеник кој го 
примил повикот ги добил во врска со настанот (член 3, Правилник).
По пристигнување на местото на настанот, од страна на полициските службеници во рамки на 
полициските овластувања се преземаат оперативно - технички и превентивни мерки со цел 
да се спречи сторителот во понатамошно вршење на семејно насилство. При преземањето 
на мерките од страна на полициските службеници се прави проценка на ризикот по животот 
и телесниот интегритет на жртвата на семејно насилство и на ризикот од повторување на 
насилството (член 4, Правилник). 
При проценката на ризикот се врши идентификување на ризикот така што се прави опис на 
истиот, со јасно формулирање на идентификуваниот ризик, причините заради кои истиот се 
појавува, како и можните последици од повторување на насилството. Проценката на ризикот се 
изготвува на образец кој е даден во Прилог бр. 147. Проценката на ризикот се прави врз основа 
на видот и интензитетот на насилството, времетраењето и континуитетот на насилството, 
здравствената и емоционална состојба на жртвата и врз основа на други лични согледувања 
во моментот на случувањето на насилството (член 5, Правилник). При проценка на ризикот од 
страна на полициските службеници, во случај кога во домот на жртвата се присутни деца до 
18 години или лица со ограничена или одземена деловна способност, се повикува полициски 
службеник од надлежната организациска единица за криминалистички работи, кој стапува 
во контакт со претставник од надлежниот центар за социјални работи заради преземање 
активности и мерки за заштита на правата и интересите на децата и лицата со ограничена или 
одземена деловна способност (член 6, Правилник). Вреди да се напомене дека Образецот број 
1 содржи едно прашање за сторителот во кое сторителот се прашува дали поседува оружје и 
каков вид оружје поседува.

ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА НЕЗАКОНСКО ОРУЖЈЕ И ОРУЖЈЕ ШТО ГО 
ПОСЕДУВААТ ДРУГИ ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО

Не постои изречна законска одредба утврдена во Законот за превенција, спречување и заштита 
од семејно насилство (пречистен текст 150/2015) или во Правилникот за начинот на проценка 
на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата на семејно насилство и на ризикот 
од повторување на насилството, соодветно управување со ризикот, образецот на полицискиот 
извештај и на предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита - отстранување на 

47]  Овој Образец ги содржи следните елементи: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ” и назив на 
организациската единица; број и датум на проценката на ризикот; законски основ; наслов: „ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ПО ЖИВОТОТ И 
ТЕЛЕСНИОТ ИНТЕГРИТЕТ НА ЖРТВАТА И НА РИЗИКОТ ОД ПОВТОРУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО”;  лични податоци за жртвата на семејно 
насилство (име и презиме на жртвата, моминско презиме, прекар/надимак, матичен број на граѓанинот, датум на раѓање, место/
општина/република, држава за лица родени во странство, државјанство, пол, занимање, адреса на живеење/престојување); податоци 
за зачестеност на семејното насилство; форми на семејно насилство врз жртвата (физичко, психичко и економско); податоци од 
извршен разговор со жртвата; податоци од извршен разговор со сторителот; сродство на жртвата со сторителот и име и презиме на 
полициските службеници и назив на организациска единица.
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сторителот од домот и забрана за приближување до домот (Службен весник 28/2015), која 
предвидува дека полициските службеници треба да извршат преглед заради наоѓање оружје 
и муниција при пријава на семејно насилство, без оглед на тоа дали станува збор за огнено 
оружје во законска сопственост или пак незаконско огнено оружје.
Покрај тоа, не постои конкретна одредба, односно прашање во проценките на ризиците 
предвидени во Правилниците на Министерството за труд и социјална политика и на 
Министерството за внатрешни работи, кое се однесува на и последователно го разгледува 
оружјето што го поседуваат другите членови на семејството.

УРЕДУВАЊЕ НА ПОНИШТУВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ / 
ДОЗВОЛИ ВО ВРСКА СО СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ЗА ЦИВИЛНИ ЛИЦА 

Членовите 35 - 41 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 
(пречистен текст 150/2015) предвидуваат привремени мерки за заштита што можат да му 
се изречат на сторителот, како и постапката за изрекување на овие мерки. Со овој закон се 
предвидени единаесет48 привремени мерки за заштита, а една од нив што има природа на 
забрана, конкретно се однесува на прашањето за поседување огнено оружје или друг вид 
оружје. Имено, судот може да му изрече на сторителот забрана да поседува огнено или друго 
оружје или истото да му биде одземено (став 1, точка 5).
Жртвата може да поднесе предлог за изрекување привремена мерка за заштита до надлежниот 
суд непосредно или преку Центарот за социјална работа, на нејзино барање. Имено, Центарот 
за социјална работа може да поднесе предлог за изрекување привремена мерка за заштита до 
надлежниот суд, со согласност на жртвата.
Предлог за изрекување на привремена мерка може да се поднесе без оглед дали се води 
кривична постапка за делото семејно насилство. Привремената мерка за заштита може да 
трае најмалку три месеца, а најмногу до една година. Доколку семејното насилство продолжи 
по истекот на периодот за кој е изречена во рамките на рокот од една година, жртвата или 
Центарот за социјална работа можат да поднесат барање за продолжување на мерката/ите. По 
истекот на една година од изречената привремена мерка за заштита, во случај кога семејното 
насилство повторно ќе се случи, жртвата или Центарот за социјална работа доставува нов 
предлог до судот.
Откако ќе се изрече мерката, според Законот, неа ја извршуваат различни институции. 
Постапката за изрекување на мерките е предвидена со членовите 51-58 од Законот за 
превенција, спречување и заштита од семејно насилство (пречистен текст 150/2015). 
Министерството за внатрешни работи ја извршува привремената мерка за заштита утврдена 
во член 3549 став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 5, вклучувајќи ја и мерката за забрана да поседува огнено 

48]  Член 35 од Законот:
1) забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство;
2) забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин комуницира со член на семејството, директно или 
индиректно;
3) забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното место или определено 
место кое редовно го посетува друг член на семејството;
4) отстранување од домот без оглед на сопственоста,
5) забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено;
6) задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на семејството;
7) задолжително законско издржување на семејството;
8) задолжително да посетува соодветно советувалиште;
9) задолжително лекување на сторителот, доколку злоупотребува, алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко 
заболување;
10) задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од семејното насилство и 
11) изрекување на која било друга мерка која судот ќе ја смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на другите 
членови на семејството. 
49]  Член 35 - Заради запирање на насилството, отстранување на последиците од извршеното насилство и преземање на ефикасни 
мерки кон сторителот на насилството, заради елиминирање на причините за вршење на натамошно семејно насилството, на 
сторителот на семејното насилство може да му се изречат следниве привремени мерки за заштита: 1) забрана да се заканува дека 
ќе стори семејно насилство; 2) забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин комуницира со 
член на семејството, директно или индиректно; 3) забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, 
училиштето, работното место или определено место кое редовно го посетува друг член на семејството; 4) отстранување од домот 
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или друго оружје или истото да му биде одземено (член 51, став 1). Начинот на извршување на 
изречената привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана 
за приближување до домот од член 34 од овој закон и привремена мерка на заштита од член 35 
став 2 точките 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон, го пропишува министерот за внатрешни работи (член 
52).
Согласно членот 52, Правилникот за начинот на извршување на изречените привремени 
мерки за заштита на жртвата на семејно насилство и членовите на нејзиното семејство на 
Министерството за внатрешни работи во член 14 предвидува дека „Привремената мерка 
за заштита - забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да биде одземено од 
сторителот се спроведува согласно Законот за оружјето“.
Центарот за социјална работа го следи извршувањето на изречената привремена мерка/ки за 
заштита во согласност со член 53 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно 
насилство (пречистен текст 150/2015). За следењето на привремените мерки за заштита, 
Центарот за социјална работа соработува со граѓани, правни лица, институции и здруженија. 
Центарот за социјална работа го известува судот за текот и ефектите од извршувањето на 
изречената привремена мерка/ки за заштита.

Единствената мерка предвидена во Акцискиот план за 
спроведување на конвенцијата за спречување и борба 
против насилството врз жените и домашното насилство 
2018-202350, што е релевантна за оваа анализа, е Измена 
и дополнување на Законот за полиција - Дополнет член 28 
од Законот со овластување на полициските службеници 
да можат да преземаат дејства за отстранување на 
насилникот од домот во случаи на родово засновано 
насилство. За спроведувањето на оваа мерка е одговорно 
Министерството за внатрешни работи во соработка со 
Собранието, судските органи, Министерството за труд 

и социјална политика, Министерството за правда, ГО, а периодот на спроведување е 
во првата половина на 2019 година. Ова сè уште не е регулирано. Отстранувањето на 
сторителот од домот сè уште не е додадено на списокот на овластувања на полициските 
службеници. 

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ И ПРОГРАМА ЗА СТОРИТЕЛИ 

Мерките за заштита предвидени со закон се утврдени во Законот за превенција, спречување 
и заштита од семејно насилство (пречистен текст 150/2015) член 1851. Понатаму, во 
Правилникот за начинот на спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жртвата 
на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и за начинот на следење на 
изречените привремени мерки за заштита на Министерството за труд и социјална политика 
(Службен весник 17/2015) во членот 13 - Соодветна психо-социјална интервенција и третман. 
Соодветната психо-социјална интервенција и третман предвидува дека мерката за заштита, 
соодветна психо-социјална интервенција и третман на лицето жртва на семејно насилство 
се спроведува преку давање на првична кризна интервенција за помош на жртвата на семејно 
насилство, советодавна помош од стручен работник и советувалишна интердисциплинарна 

без оглед на сопственоста, 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 на секојдневните потреби на семејството; 7) задолжително законско издржување 
на семејството; 8) задолжително да посетува соодветно советувалиште; 9) задолжително лекување на сторителот, доколку 
злоупотребува, алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување; 10) задолжително да ги надомести 
медицинските и другите трошоци настанати од семејното насилство и 11) изрекување на која било друга мерка која судот ќе ја смета за 
неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на другите членови на семејството.
50]  https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/ap%202018/15.10-NAP%20AP%20za%20IK%202018.doc (пристапено на 18 ноември 2020)
51]  Центарот за социјална работа ги презема следниве мерки за заштита на жртвите: 1) сместување во центар за лица - жртви на 
семејно насилство; 2) соодветна здравствена заштита; 3) соодветна психо - социјална интервенција и третман; 4) психо - социјален 
третман во советувалиште; 5) помош на семејството за редовно школување на дете; 6) правна помош и застапување, и 7) економско 
јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот.

Рамка 2:  
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА 
ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО 
ВРЗ ЖЕНИТЕ И 
ДОМАШНОТО 
НАСИЛСТВО 2018-2023
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тимска работа.
Една од привремените мерки за заштита што налага сторителот задолжително да посетува 
соодветно советувалиште (член 35 став 2 точка 8 од истиот закон) ја извршува советувалиште 
за сторители на семејно насилство (член 51 став 1). Работата на советувалиштето за сторители 
на семејно насилство понатаму ја уредува Министерството за труд и социјална политика (член 
52 став 3). Министерство за труд и социјална политика, Правилник за начинот на извршувањето 
на изреченатa привремена мерка за заштита - задолжително посетување советувалиште за 
сторители на семејно насилство (Службен весник 17/2015). 
Што се однесува до надоместокот на жртвата, вреди да се напомене дека Република Северна 
Македонија изрази резерва на членот 3052 од Истанбулската конвенција. Во согласност 
со членот 78 став 2 од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против 
насилството врз жените и семејното насилство, Република Северна Македонија изјави дека 
го задржува правото да не ги применува или да ги применува само во специфични случаи 
одредбите од Член 30, став 2, од Конвенцијата, во согласност со своето важечко законодавство 
(Законот за правда на децата) само во врска со дете за кое е утврдено дека било жртва согласно 
правосилна судска одлука или било повредено од дело што со закон е утврдено како кривично 
дело со елементи на насилство. Сепак, треба да се напомене дека Министерството за правда 
го подготви Предлог-законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со 
насилство и по донесувањето на овој закон оваа резерва ќе биде укината. Според Предлог-
законот, жените кои претрпеле родово засновано насилство се една од категориите што можат 
да го остварат правото на надоместок на материјална и нематеријална штета предизвикана 
како последица на кривичното дело со насилство.

1.3. 
ИМАТЕЛ НА ДОЗВОЛА ЗА ЛОВЕЧКО ОРУЖЈЕ И СПОРТСКО 
ОРУЖЈЕ

Условите утврдени во Законот за оружјето важат за имателите на дозволи за ловечко и спортско 
оружје, како за физички лица. Нема разлика во безбедносната проверка за семејно насилство 
за кое било физичко лице и за лицата кои набавуваат оружје и муниција за цели на лов и спорт. 
Покрај тоа, не постои одредба поврзана со предметот на оваа анализа во Законот за ловството 
(пречистен текст 83/2018). 

1.4. 
ВРАБОТЕНИ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР 

Голем број лица вработени во безбедносниот сектор носат и користат оружје согласно 
нивното посебно службено овластување. Овде се вклучени вработените во полициските сили, 
судската полиција, затворската полиција, финансиската полиција, разузнавачката агенција, 
царинските службеници, воениот персонал и вработените во војската, разузнавањето, 
контраразузнавањето и воената полиција, шумската стража, шумската полиција, како и 
приватните компании за обезбедување. На детективите не им е законски дозволено да 
користат оружје при вршењето на својата работа53. 

52]  Член 30 – Обесштетување
1. Страните се обврзуваат да ги преземат потребните законодавни или други мерки и да им овозможат на жртвите право да бараат 
обесштетување од сторителите за кое било кривично дело утврдено во согласност со оваа Конвенција.
2. Соодветно државно обесштетување се одобрува на оние лица кои се здобиле со тешки телесни повреди или на кои им е нарушено 
здравјето, доколку штетата не е покриена од други извори, како што се: сторителот, осигурување или државни здравствени и 
социјални надоместоци. Тоа не ја спречува Страната да бара враќање на обесштетувањето од сторителот, сè додека се посветува 
должно внимание на безбедноста на жртвата.
3. Мерките преземени во согласност со став 2 обезбедуваат гарантирано обештетување во разумен временски рок.
53]  Во согласност со Законот за детективска дејност (пречистен текст 212/2016) член 17, при вршење на детективската дејност, 
детективот не смее да употребува оружје или други средства на присилност, ниту да користи методи и средства кои со закон се 
забранети или за чија примена се овластени само надлежните државни органи. Според тоа, практично ова не е група што е релевантна 
за оваа анализа.
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ПОГЛАВЈЕ IV

Имајќи предвид дека професионалците кои се овластени за носење огнено оружје имаат 
директен пристап до огнено оружје и се обучени да го користат, а во одредени случаи може 
да имаат пристап до чувствителни информации, главните прашања кои се разгледуваат во 
овој дел вклучуваат: постапување во случај кога семејното насилство е извршено од лице 
вработено во безбедносниот сектор; безбедносна проверка при засновање работен однос; и 
постапки за носење и чување оружје надвор од работното време и службените должности.

ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ КОГА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО Е ИЗВРШЕНО ОД 
ЛИЦЕ ВРАБОТЕНО ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР  

Постапувањето во случаи на семејно насилство извршени од лица вработени во 
безбедносниот сектор за поголемиот дел од вработените во безбедносниот сектор е 
уредено или со нивните соодветни закони, или во случај на вработените во правните лица 
кои вршат приватно обезбедување, со два закона: Законот за приватно обезбедување и 
Законот за оружјето. Треба да се напомене дека овие постапки беа уредени во 2015 година по 
тежок инцидент на семејно насилство со жртви. Имено, во ноември 2014 година, поранешен 
припадник на доброволните единици ангажирани за време на внатрешниот конфликт 
во 2001 година, уби тројца членови на семејството на неговата поранешна сопруга. По 
инцидентот, четворица вработени во надлежниот Центар за социјална работа беа осудени за 
непреземање на законски пропишаните мерки, додека двајца полициски инспектори беа 
обвинети за „несовесно работење“, бидејќи не покренале постапка за одземање на оружјето, 
ниту пак постапка за одземање на дозволата за оружје (иако биле се должни да го сторат 
тоа). Со цврст и решителен одговор, државата пропиша дека специјализирано одделение 
при Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е 
одговорно за истрага и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и 
припадници на затворската полиција54. 
Во однос на постапките кога нивен вработен ќе изврши семејно насилство, соодветните 
одредби од Законот за полиција, Законот за служба во АРМ, Законот за извршување 
санкции, Законот за финансиска полиција, Закон за судската служба и Законот за шумите, 
покажуваат висок степен на еднообразност. За разлика од ова, Законот за Царинска управа 
(пречистен текст 248/2018) не ја признава привремената мерка за заштита од семејното 
насилство како услов за привремено одземање на оружјето. Законот за агенцијата за 
разузнавање и Законот за одбрана, кои ги опфаќаат овластените службени лица кои работат 
во областа на разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање кривични дела 
извршени од лица, не содржат одредби со кои се уредуваат постапките доколку нивните 
вработени извршат семејно насилство.
Со оглед на тоа што овие постапки се уредени слично во соодветното законодавство, тука 
се разработени само одредбите во Законот за служба во АРМ (пречистен текст 14/2020) 
како илустративен пример. Во однос на другите закони, наведени се само членовите што ја 
уредуваат оваа постапка.
Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија (пречистен текст 
14/2020) ја уредува употребата на средства на присилба или огнено оружје во вршење на 
службата. Покрај тоа, пропишува дека во случај на започната кривична постапка или 
прекршок со елементи за насилство, на сторителот на делото или прекршокот, времено 
му се одзема службеното огнено оружје, со забрана за пристап и ракување до донесување 
на правосилна одлука во кривична, односно прекршочна постапка. Истата постапка се 
применува кога ќе се добие известување од надлежниот центар за социјални работи дека лице 
вработено во АРМ сторило семејно насилство, до правосилноста на одлуката на надлежен 
суд за привремена мерка за забрана. Наредбата за времено одземање на службено оружје и 
забраната за пристап и ракување ја донесува надлежното лице во рок од 24 часа од моментот 
на добивање на известување од страна на Министерството за внатрешни работи или од друг 
надлежен орган за започната кривична, прекршочна или граѓанска постапка (член 18). Воениот 
и цивилен персонал на кој времено ќе му се одземе службеното огнено оружје и муниција, 
надлежното лице ќе го прераспореди на определено време на соодветно работно место во 

54]  Оваа промена е воведена во Законот за полиција во Службен весник 21/2018; во Законот за финансиска полиција во Службен 
весник 198/2018 и во Законот за извршување санкции е уредена со сегашниот закон/консолидиран текст 99/2019.

CHAPTER IV
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Министерството, односно ќе го постави на соодветно формациско место во Армијата на кое му 
се ограничува пристапот и ракувањето со оружје и муниција. Прераспоредувањето, односно 
поставувањето трае до правосилноста на одлуката во кривична или прекршочна постапка, 
односно до донесување на привремена мерка за заштита од семејно насилство од страна на 
надлежен суд. Доколку се поведени паралелни постапки, временото одземање на службеното 
оружје и муниција ќе трае до завршување на постапката која последна ќе заврши со правосилна 
одлука (член 18-а). Понатаму, во рок од 24 часа од моментот на добиено известување од 
страна на Министерството за внатрешни работи или од друг надлежен орган за започната 
кривична постапка или прекршок со елементи на насилство сторено од страна на воениот 
и цивилниот персонал на служба во Армијата, надлежното лице задолжително го упатува 
лицето на психијатриски и психолошки преглед, односно на советување со психолог во Воено-
медицинскиот центар.
Наодот, оцената и мислењето од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно 
советување со психолог, задолжително содржи оцена и мислење за способноста на лицето да 
може да биде распоредено, односно поставено на работно место со пристап и ракување со 
оружје и муниција. Врз основа на наодот, оцената и мислењето на военолекарската комисија 
со која е утврдена неспособноста или ограничувањето на способноста за работа, лицето се 
прераспоредува на неопределено време на соодветно работно место во Министерството, 
односно се поставува на соодветно формациско место во Армијата на кое му се ограничува 
пристапот и ракувањето со оружје и муниција. Начинот на спроведување на психијатриски и 
психолошки прегледи и советувања, го пропишува министерот за одбрана (член 18-б).
Законот за полиција (пречистен текст 64/2018), во членовите 31, 31-а, 32-а и 81-а ја предвидува 
соодветната постапка во случај кога припадник на полицијата ќе изврши семејно насилство. 
Законот за извршување санкции (пречистен текст 220/2019) го уредува носењето и употребата 
на оружје од страна на затворската полиција и сите други елементи наведени претходно, 
вклучително и соодветните постапки во случај кога нејзините припадници ќе извршат семејно 
насилство, со членовите 87, 88 , 89, 90, 91 и 92. Законот за финансиска полиција (пречистен текст 
198/2018) ги пропишува истите клучни елементи на постапката во членовите 27-а и 28. Законот 
за судска служба (пречистен текст 248/2018) предвидува одредби за носење и употреба на 
оружје од страна на судската полиција со членовите 136, 137 и 138. Постапката што се води во 
случај кога се сторени кривични дела и прекршоци, вклучително и семејно насилство е уредена 
во членовите 138-а, 138-б, 138-в , 138-г и 140 од овој закон. Законот за шумите (пречистен текст 
147/2017) ја уредува работата на шумочуварите и шумската полиција, вклучувајќи ги и нивните 
овластувања при вршењето на нивните должности во членовите 81-б, 81-в, 81-г и 81-г.
Одредбите за носење и употреба55 на оружјето за шумочуварската служба и за шумската 
полиција се уредени во член 84. Соодветните постапки во случај кога Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Јавното претпријатие за стопанисување 
со шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени за управување со заштитените 
подрачја, добиваат известување од надлежна институција за поведената постапка против 
припадник на шумската полиција, односно шумочуварската служба, за сторено кривично дело 
или прекршок со елементи на насилство, се утврдени во членот 84-а. Законот за Царинска 
управа (пречистен текст 248/2018) во членовите 44 и 44-а го уредува носењето и употребата 
на оружје од страна на царинските службеници, како и што се случува кога царински службеник, 
кој е назначен да извршува должности за кои има пристап и ракува со службено огнено оружје, 
ќе изврши кривично дело, прекршок, вклучително и семејно насилство.
Треба да се напомене дека  Законот за агенцијата за разузнавање и Законот за одбрана 
кои ги опфаќаат овластените службени лица кои работат во областа на разузнавање, 
контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела извршени од лица, не 
содржат одредби за тоа што се случува доколку вработените извршат семејно насилство. 
Законот за Агенцијата за разузнавање (пречистен текст 162/2015), со членовите 13, 14, 15, 16 и 17 
ги предвидува посебните овластувања и должностите на Агенцијата и правата и должностите 
на вработените, како и обезбедување бесплатна правна помош ако против вработен во 
Агенцијата се покрене кривична или друга постапка заради употреба на огнено оружје или друго 

55]  Имено, овој член предвидува дека при вршење на работите припадниците на шумската полиција можат да употребат огнено 
оружје во следниве случаи: 1) да спречат бегство на лице затечено во вршење на кривично дело со кое се нанесува штета на шумата, 
ако постојат основани сомненија дека ќе употреби огнено или друг вид на оружје и 2) да одбијат од себе непосреден напад со кој се 
загрозува нивниот живот. Во овие случаи, припадниците на шумската полиција ќе употребат огнено оружје само ако со употребата на 
физичка сила, гумена палка или други средства на присилба не можат да ја обезбедат службената работа.
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средство на присилба во вршењето на работата. Законот за одбрана (пречистен текст 42/2020) 
содржи одредби што се релевантни за носењето и употребата на оружје од страна на овластени 
службени лица кои работат во разузнавање, контраразузнавање, спречување и откривање на 
злосторства извршени од лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата. Имено, по 
прием на кривична пријава или добиено сознание дека лице со статус на овластено службено 
лице за разузнавање, контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела 
сторени од лица вработени во Министерството за одбрана и Армијата, извршило кривично дело56 
при вршење на службено дејство или извршило кривично дело вон службата, Министерството за 
одбрана без одлагање го известува Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција (Одделение за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица 
со полициски овластувања и припадници на затворската полиција) и ги доставува сите извори 
на сознанија за стореното кривично дело, сторителот и жртвата. Следствено, против тоа лице 
се поведува дисциплинска постапка врз основа на Законот за административни службеници 
(член 137-а).
Законот за оружје (пречистен текст 97/2018) и Законот за приватно обезбедување (пречистен 
текст 55/2016) ги уредува работите на правните лица кои вршат приватно обезбедување. 
Законот за приватно обезбедување не содржи посебна одредба за постапката доколку 
вработениот изврши семејно насилство. Меѓутоа, се применуваат одредбите од Законот за 
оружјето, а постапката е иста како и кога цивилно лице ќе изврши семејно насилство. 

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР ЗА 
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Постапката за безбедносна проверка е законски утврдена само за кандидатите кои се 
пријавуваат за вработување во полицијата, финансиската полиција и вработените во шумската 
полиција со статус на овластени службени лица. Сепак, за ниту една од овие групи семејното 
насилство не е јасно предвидено како услов во рамки на безбедносната проверка, иако 
може да биде вклучено во постапките за внатрешна контрола. Останатите посебни закони57  
и подзаконски акти за професионалците во безбедносниот сектор, не содржат одредби за 
безбедносна проверка на кандидатите за вработување, иако таа може да се спроведува во 
пракса.
Имено, Законот за внатрешни работи (пречистен текст 275/2019) предвидува Министерството 
за внатрешни работи да спроведе безбедносна проверка во текот на процесот на 
вработување.  Прашалник за безбедносна проверка пополнува кандидатот за одредено 
работно место, како и изјава дека се согласува сите податоци наведени во прашалникот да 
бидат проверени (Правилник за формата и содржината на безбедносниот прашалник 
за спроведување на безбедносна проверка на лицето кое заснова работен однос во 
Министерството за внатрешни работи, Службен весник 3/2015, член 3). Безбедносната 
проверка за финансиските полицајци се спроведува во согласност со член 39 став 5 од 
Законот за финансиска полиција (пречистен текст 198/2018), според кој директорот на оваа 
институција може да побара безбедносна проверка на кандидатите кои се во постапка за 
вработување.
Безбедносната проверка ја спроведува Агенцијата за национална безбедност (Закон за 
Агенција за национална безбедност, Службен весник 108/2019) согласно член 4 став 2. 
Законот предвидува дека лицата за кои со закон е пропишано вршење безбедносна проверка 
како услов за засновање на работен однос, заради утврдување на постоење безбедносен 
ризик од вработување на тоа лице, се предмет на проверка (член 8 став 1). Имајќи предвид 
дека Агенцијата спроведува безбедносна проверка на барање на други државни институции, 
предметот на проверка го утврдуваат оние институции кои бараат проверка. Како што може да 
се види од Прашалникот за безбедносна проверка, ниту една од овие две институции не бара 
проверка дали кандидатот за вработување има историја на вршење семејно насилство. Што се 

56]  Cо употреба на сериозна закана, сила или средства за присилба што за последица има смрт, тешка телесна повреда, телесна 
повреда, противправно лишување од слобода, мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување, доколку 
со закон е предвидено кривично гонење по службена должност.
57]  Следниве закони не содржат таква одредба: Закон за Агенцијата за разузнавање; Закон за извршување санкции; Закон за 
Царинска управа; Закон за судска служба; Закон за служба во АРМ и Закон за одбрана, одредби поврзани со воено контраразузнавање, 
разузнавање.
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однесува до лицата кои се вработени во шумската полиција со статус на овластени службени 
лица58 кои имаат посебни должности и овластувања, одговорното Министерство во соработка 
со Министерството за внатрешни работи врши безбедносна проверка на лицето пред 
засновање работен однос заради утврдување на безбедносен ризик. Безбедносната проверка 
се врши врз основа на претходна писмена согласност на лицето и доколку лицето ја одбие 
безбедносната проверка се смета дека не ги исполнува условите за засновање на работен 
однос (член 82-ѕ). Не постои подзаконски акт што ја пропишува постапката за спроведување 
на безбедносната проверка на шумската полиција. 

НОСЕЊЕ И ЧУВАЊЕ ОРУЖЈЕ ОД СТРАНА НА ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА НОСЕЊЕ 
ОГНЕНО ОРУЖЈЕ НАДВОР ОД РАБОТНОТО ВРЕМЕ И НАДВОР ОД СЛУЖБЕНИТЕ 
ДОЛЖНОСТИ

Иако релевантното законодавство опширно ја уредува употребата на огнено оружје од 
страна на вработените во безбедносниот сектор за време на извршувањето на нивните 
работни задачи, можеби ќе треба понатаму да се уреди носењето и чувањето на огнено 
оружје надвор од работното време. Законот за полиција утврдува широк спектар на 
ситуации на употреба на оружјето. Финансиската полиција има посебна Уредба за употребата 
на средствата за присила, како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на 
финансиските полицајци (Службен весник 137/2014), во согласност со која финансиските 
полицајци довереното оружје го носат само при извршување на службените работи, како и 
на редовниот пат до работното место и при враќање од работното место до својот дом (член 
10). Законот за Агенцијата за разузнавање не содржи одредба во врска со ова и не постои 
подзаконски акт за овој закон што ја регулира оваа материја. Законот за извршување на 
санкции предвидува употреба на оружје и привремено одземање, но нема одредба за носење 
на оружјето надвор од службените должности59. Во Уредбата за употребата на средствата за 
присила, како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на царинските служби 
(Службен весник 21/2005), член 13 предвидува дека царинските службеници довереното 
оружје го носат само при извршување на работата на своето работно место на кое е одредено 
употреба на оружје, како и на редовниот пат до работа и при враќање од работа до својот дом.
Законот за судска служба не предвидува носење и употреба на оружје од страна на судската 
полиција, ниту пак постои правилник како што има за другите групи овластени лица. Сепак, 
во однос на судската полиција постои конкретна Уредба за употреба на огнено оружје, 
гумена палка и други средства на присилба од страна на припадниците на судската полиција 
(Службен весник 5/2013). Законот за служба во АРМ не содржи таква одредба, ниту пак постои 
посебен правилник поврзан со оваа материја. Истото важи и за Законот за одбраната. Видот на 
службеното оружје што го носат припадниците на шумочуварската служба и начинот на 
користење на службеното оружје се регулираат со Правилник за службената униформа, 
легитимацијата, видот на службеното вооружување што го носат припадниците на 
шумочуварската служба и начинот на користење на службеното оружје (Службен весник 
112/2015). Униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција 
се пропишани со Правилникот за униформа и видот на оружјето што го носат припадниците на 
шумската полиција (Службен весник 57/2019). 

ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Во Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) е утврдено дека правните лица кои 
поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување оружје, истото можат да го дадат 

58]  На вработените во шумската полиција со статус на овластени службени лица, органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на шумарството им издава службени легитимации и значки. Во случај на откажување на договорот за 
вработување, односно отстранување од работа, работникот  е должен да ја врати легитимацијата. Доколку во случај на отстранување 
од работа не биде утврдена дисциплинска одговорност, работникот повторно се задолжува со легитимацијата. Формата и 
содржината на легитимациите и значките и начинот на нивно издавање ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на 
шумарството (Член 82-г Службена легитимација и значка).  
59]  Републички секретаријат за судство, Упатство за употреба на огнено оружје и други средства на присилба од страна на 
припадниците на стражата на казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови, Службен весник 3/1981 и Министерство 
за правда, Правилник за вооружувањето и начинот на вршење на работите на секторот за обезбедување во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи, Службен весник 118/2008. Овие подзаконски акти исто така не содржат вакви одредби.
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на користење само на работници кои имаат засновано работен однос на неопределено 
време во тоа правно лице и вршат приватно обезбедување, а кои ги исполнуваат условите од 
членот 9 од Законот. Практично, условите што важат за физичките лица се исти и за правните 
лица, односно за работниците кои имаат засновано работен однос на неопределено време. 
Надлежниот орган издава дозвола со рок на важење од десет години. Дозволата за носење 
оружје содржи лични податоци и фотографија за работникот за обезбедување. Рокот на 
важење на дозволата за носење оружје ќе се продолжи, по барање на правното лице, ако 
лицето на чие име дозволата гласи и понатаму ги исполнува условите од членот 9 на овој 
закон. Работникот на кој му престанал работниот однос во правното лице, на денот на 
престанувањето на работниот однос е должен оружјето и дозволата за носење оружје да ги 
предаде на одговорното лице во правното лице. Правното лице е должно во рок од осум дена 
од денот на престанувањето на работниот однос, писмено да го извести надлежниот орган 
за работникот на кој му престанал работниот однос, а на чие име гласи дозволата за носење 
оружје. Надлежниот орган веднаш ја поништува дозволата за носење оружје. Физичките лица 
се должни оружјето да го носат само за време на вршењето на своите работи и задачи на 
приватно обезбедување, со налогот за носење оружје издаден од правното лице согласно со 
закон.  
Носењето и употребата на оружје од страна на правните лица кои вршат приватно 
обезбедување се уредени со Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) и Законот за 
приватно обезбедување (пречистен 55/2016). Покрај Законот за оружјето, вториот закон го 
уредува набавувањето и поседувањето огнено оружје за физичко обезбедување од страна 
на правното лице кое врши приватно обезбедување, вклучително и соодносот на оружјето и 
вработените, онеспособувањето и оспособувањето (член 28)60. Член 29 детално ја уредува 
употребата на огнено оружје заради физичко обезбедување. Според овој член, работник за 
обезбедување во вршењето приватно обезбедување може да употребува само огнено оружје 
што е во сопственост на правното лице со кое има засновано работен однос. Одговорното лице 
во правното лице издава налог за носење огнено оружје на работниците за обезбедување кои 
имаат дозвола за носење оружје, издадена согласно со прописите за оружјето.
Работниците за обезбедување задолжително го носат со себе налогот за носење огнено оружје 
и дозволата за носење оружје и на барање на овластено службено лице на Министерството 
ги даваат на увид, како и огненото оружје што го носат. Работниците за обезбедување кои 
вршат физичко обезбедување можат да носат огнено оружје и муниција само во објектот 
што го обезбедуваат, односно до границата на просторот што се обезбедува. По исклучок,61 
кога во налогот за носење огнено оружје точно е утврдено местото и периодот во кој ќе 
го носат огненото оружје и муницијата, работниците за обезбедување кои вршат физичко 
обезбедување можат да носат огнено оружје и муниција и надвор од објектот што го 
обезбедуваат или надвор од границата на просторот што се обезбедува. Законот, исто така, 
забранува работник за обезбедување за време на вршење физичко обезбедување да носи 
сопствено огнено оружје (член 30). Примената на средствата за присилба од страна на 
работниците за приватно обезбедување е уредена со Упатство за начинот на примена на 
средствата за присилба (Службен весник 86/2013).   

1.5. 
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Законот за превенција, спречување, и заштита од семејно насилство во членот 5 став 1 
предвидува дека надлежните органи и институции кои имаат овластување и мандат да 
постапуваат по случаи на семејно насилство (Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството 
за образование и наука, Министерството за правда, единиците на локалната самоуправа, 
институциите кои вршат дејност од областа на социјалната заштита, детската заштита, 

60]   Дел III. ВРШЕЊЕ НА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 1. Физичко обезбедување - Физичко обезбедување со огнено оружје од Законот 
за приватно обезбедување
61]  1) вршат транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки, само за време и во правецот на одвивање на транспортот, 
односно преносот; 2) вршат телесна заштита на лица и 3) вршат мониторинг - патролно обезбедување.
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внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието), преземаат мерки 
за заштита на жртвата и спречување на насилство, остваруваат меѓусебна соработка и 
координација. 
Обврската за водење евиденција е утврдена во член 5 став 4 кој предвидува дека сите 
надлежни тела и институции воспоставуваат посебна евиденција за семејно насилство, 
согласно со прописите за заштита на личните податоци. Формата и содржината на образецот 
за размена на податоците од надлежните институции за белезите, потребни за следење на 
состојбите со семејно насилство, како и начинот на размена на податоците од институциите 
ги пропишува министерот за труд и социјална политика. Ова понатаму е регулирано со 
Протоколот за меѓусебната соработка на надлежните институции и здруженија за заштита и 
спречување од семејното насилство (Службен весник 143/2015), точка 3. Содржина и начин 
на меѓусебната соработка на надлежните институции и здруженија. Според Протоколот, 
надлежните институции и здруженија  заради  превенција, спречување и заштита на семејното 
насилство, постапуваат на следниов начин: преземаат потребни мерки за доследно почитување 
на овој протокол; разменуваат податоци и информации заради заедничко постапување и 
соработуваат заради водење евиденција; меѓусебно  соработуваат и преземаат заеднички 
мерки  на  ниво  на  превенција, спречување и заштита на жртвите на семејно насилство. 
Покрај горенаведениот закон, посебниот Закон за полиција и Законот за социјална заштита, 
како клучни институции за пријавување и постапување во случаи на семејно насилство, 
содржат законски одредби за водење евиденција за семејно насилство.
Два члена од Законот за полиција (пречистен текст 64/2018) се релевантни за водењето на 
евиденциите, односно член 69 и 69-б. Членот 69 став 1 предвидува дека полицијата води 
евиденции за: 1) лица на кои по која било основа им е ограничена слободата на движење; 2) 
лица за кои постојат основи за сомневање дека се сторители на кривични дела или прекршоци; 
3) службени белешки во врска со вршењето полициски работи; 4) поднесени кривични пријави 
против познат и непознат сторител, пријавени сторители и оштетени од кривичните дела што 
се гонат по службена должност; 5) сторители на кривични дела и прекршоци-општа азбучна 
евиденција; 6) предмет (досие) за лица; 7) сторени кривични дела; 8) сторени прекршоци; 
9) лица и предмети по кои се трага, како и за лица на кои им е забранет влез во Република 
Македонија; 10) извршени самоубиства; 11) несреќни случаи и несреќни случаи при работа; 12) 
лица на кои им е извршена проверка на идентитетот;  13) дактилоскопирани, фотографирани 
лица и лица за кои е направена ДНК анализа; 14) криминалистички истражувања, 
криминалистички контроли, криминалистички обработки и акции; 15) дневни настани во врска 
со вршењето на полициските работи и извршени увиди; 16) сообраќајни незгоди; 17) употреба 
на средства за присилба; 18) примени поплаки од граѓани; 19) поднесени претставки од граѓани 
против полициски службеник и преземени мерки; 20) привремено одземени и пронајдени 
предмети; 21) откриени фалсификувани пари, фалсификувани парични единици - евра и други 
фалсификувани странски валути; 22) извршени проверки и спроведување мерки врз основа 
на акт донесен од суд или друг надлежен орган; 23) примена на посебни истражни мерки; 24) 
лица над кои е извршена безбедносна проверка; 25) проверка на идентитет на лица при влез 
во објекти што ги обезбедуваат полициски службеници на Министерството и 26) привремено 
одземени и пронајдени електронски уреди. Покрај овие евиденции, Министерството врши 
евидентирање на активностите на полициските службеници при преземањето на дејствата 
во рамките на полициските овластувања предвидени со Законот за полиција (член 69 став 2).
Член 69-б понатаму предвидува дека евиденцијата од членот 69 став (1) точка 4) од овој 
закон, може да биде структурирана и да се води како: евиденција на сторители на кривични 
дела; евиденција на оштетени лица по видови на кривичните дела; евиденција на барања за 
собирање потребни известувања доставени од Основно јавно обвинителство; евиденција за 
пријавени случаи на семејно насилство; евиденција за начин на извршување на кривичните 
дела од познат сторител (МОС); евиденција за начин на извршување на кривичните 
дела од непознат сторител (МОС); евиденција по видови кривични дела; евиденција за 
покарактеристични безбедносни настани во делот на јавниот ред и мир,  гранични работи и 
странци; и евиденција за сообраќајни незгоди со загинати лица. Поконкретно, членовите 10, 17 
и 80 од МВР, Правилник за содржината и начинот на водење на евиденциите на Полицијата 
и формата и содржината на образецот на евиденциите на Полицијата (Службен весник 
160/2013; 56/2014; и 130/2019) содржат одредби за евиденцијата што се води за пријавените 
случаи на семејно насилство и евиденцијата за привремените мерки за заштита извршени од 
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МВР. Во членот 17 каде што детално се уредуваат пријавените случаи на семејно насилство, 
не постојат конкретни податоци за тоа дали оружјето било употребено или е употребено 
за закана во случаи на семејно насилство, вклучително и за сопственоста и сите други 
релевантни податоци од интерес. Во Член 12 е утврдено дека во евиденцијата на сторители 
на кривични дела се содржани податоците за начинот на извршување на кривичното дело, 
вклучително и употреба на сила, закана, ладно оружје или огнено оружје итн. Исто така се води 
и евиденција за украденото оружје, која е уредена во член 41 и 45 од Правилникот. Со членот 
51 се уредува евиденцијата за самоубиства. Слично на тоа, во евиденцијата за начинот на 
извршување на кривичното дело, исто така се евидентираат и податоци за начинот на кој е 
извршено самоубиството: со бесење, со употреба на огнено оружје, давење во вода, труење 
со медикаменти, со скокање од височина, фрлање под воз и друго. Во другите два наврата 
каде оружјето се споменува во Правилникот, тоа е поврзано со евиденцијата за вршење на 
т.н. криминалистички контроли (кога постои општо сомневање) и криминалистички обработки 
(кога постои конкретно основано сомневање дека е сторено кривично дело) во однос на тоа 
дали сторителот поседува оружје и дали кривичното дело е поврзано со недозволена трговија 
со оружје; и на употреба на средства за присилба т.е. оружје од страна на вработените во МВР 
при извршување на нивните должности. 
Законот за социјална заштита (пречистен текст 275/2019) предвидува обврска за водење 
евиденција во институциите за социјална заштита. Имено, со членот 254 се уредува дека 
установата за социјална заштита води евиденција за корисниците на правата од социјална 
заштита и документација за стручната работа. Евиденцијата за корисниците содржи податоци 
за единствениот матичен број на граѓанинот, полот, возраста, адреса на живеење и други 
податоци за корисникот и членовите на неговото семејство, односно домаќинство, а кои се 
однесуваат за утврдување на личниот статус и состојбата на социјален ризик. Во прибирањето, 
обработката, користењето, размената и чувањето на податоците за корисниците од социјална 
заштита, се применуваат прописите од областа на заштитата на личните податоци. Начинот на 
водење и содржината на евиденцијата и документацијата го пропишува министерот. Во членот 
255 понатаму се утврдува дека евиденцијата за корисниците се води за лица коишто оствариле 
право или услуга согласно со закон, и тоа од: социјална заштита, заштита на децата, семејно-
правна заштита, цивилна инвалиднина, семејно насилство и кривично-правните прописи.
  

Реформите во законодавството во поглед на поседувањето и 
дозволите за оружје кои се спроведени во Канада и Австралија се 
во корелација со намалувањето на вкупната стапка на убиства (15 
проценти во Канада и 45 проценти во Австралија), а особено на 
стапката на убиства на жени (45 проценти во Канада и 57 проценти 

во Австралија) (IPU, CHD, 2007, стр. 86), што укажува на тоа дека постои силна поврзаност 
помеѓу воведувањето построги мерки за контрола на оружјето и намалувањето на 
смртоносните исходи во случаи на насилство извршено врз интимниот партнер (AI, 
IANSA, OI, стр. 14). 
Една од најпознатите мерки во врска со ова е известувањето на брачниот другар, кое 
за прв пат го воведе Канада и широко го промовираше. Известувањето на брачниот 
другар беше вклучено во постапката на поднесување барање за добивање дозвола 
за поседување огнено оружје (дозвола за поседување и набавување - ПАЛ). Имено, 
доколку физичко лице сака да добие дозвола за огнено оружје, треба да бидат известени 
неговите/нејзините сегашни и поранешни брачни другари (од последните 2 години). 
И покрај тоа што не е потребна согласност од брачниот другар, во случај брачниот 
другар да има какви било сомневања, ќе се спроведе втор преглед на барањето за 
дозвола. Понатаму, барањето ќе се преиспитува во случај на пријава за кривични дела, 
вклучително и семејно насилство (CGA, стр. 2).
Ова се заснова на претходно донесените мерки како одговор на смртоносноста на 
огненото оружје во домашниот контекст и ограничувањето на пристапот до огнено 
оружје на сторителите на семејно насилство, како што се: зајакнување и подобрување 
на процесот на испитување и фактот дека се спроведуваат опсежни проверки на 
казнената евиденција на секое лице кое поднесува барање за дозвола и постојано се 
следат имателите на дозволи за оружје со цел да се осигури дека правото на дозволата 
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Рамка 3:
Добри пракси: 
Австралија и 
Канада
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за оружје веднаш ќе се преиспита доколку дојде до инцидент на семејно насилство´ 
(Ibid, 2). 
Реформите во законодавството во Австралија, меѓу другото, имаа за цел да ја опфатат 
употребата на огнено оружје во контекстот на семејното насилство и беа воведени 
бројни одредби. Законот за огнено оружје (1996) воведува задолжително суспендирање 
на дозволата за огнено оружје на возрасно лице, доколку регистраторот смета дека 
постојат основани сомневања дека носителот на дозволата е пријавен за, сторил или 
се заканувал дека ќе стори кривично дело семејно насилство. Дозволата автоматски се 
суспендира согласно Законот за семејно насилство и мерки за заштита од 2008 година, 
доколку Судот за прекршоци изрече привремени мерки за заштита, освен ако судот 
не одлучи поинаку. Согласно тој дел, Судот за прекршоци исто така може да нареди 
одземање на дозволата и одземање и задржување на огненото оружје и муницијата, 
за периодот на важење на привремената мерка. Дозволата исто така автоматски се 
суспендира согласно Законот за семејно насилство и мерки за заштита од 2008 година, 
(дел 80 - Огнено оружје и итни мерки за заштита) доколку судскиот службеник изрече 
итни мерки за заштита. Службеникот, исто така, може да нареди одземање на дозволата 
и одземање и задржување на огненото оружје и муницијата, за периодот на важење на 
итната мерка за заштита. Доколку регистраторот ја суспендира дозволата согласно 
овој дел, регистраторот мора да му достави писмено известување за решението на 
носителот на дозволата (види дел 260). 



3.  
ОДГОВОР НА РОДОВИТЕ 
АСПЕКТИ НА ПОБАРУВАЧКАТА, 
УПОТРЕБАТА И 
ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ОГНЕНОТО 
ОРУЖЈЕ
 

Во овој дел е даден 
преглед на одговорот на 
законодавството и политиките 
на родовите аспекти на 
побарувачката, употребата 
и злоупотребата на огнено 
оружје. Во таа насока, посебен 
фокус е ставен на мерките за 
спречување на злоупотребата 
на огнено оружје, особено 
од младите мажи. Целта 
на овој дел е да се опфати 
одговорот на пресекот меѓу 
полот и возраста, како и да 
се претстават мерките за 
спречување на употребата на 
огнено оружје.

ПОГЛАВЈЕ IV

66



67

3. ОДГОВОР НА РОДОВИТЕ АСПЕКТИ НА ПОБАРУВАЧКАТА, УПОТРЕБАТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ОГНЕНОТО 
ОРУЖЈЕ

Прашањата кои се релевантни за зголемување на родовата одговорност на контролата 
на огненото оружје во Северна Македонија се опфатени со неколку конкретни политики. 
Најголемиот дел од мерките за справување со родовите аспекти на малото оружје се утврдени 
во Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје и Акциониот план 2017 - 202162 година 
(во натамошниот текст: Стратегијата). Во другите стратегии овие аспекти многу малку се 
разгледуваат или дури и не се препознава конкретната конвергенција помеѓу контролата на 
огненото оружје и соодветното поле на кое се однесуваат.
Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје 2017 - 2021 и придружниот Акционен 
план предвидуваат спроведување превентивни мерки за справување со влијанието на 
родовите улоги и доминантните форми на машкост во поттикнувањето на побарувачката и 
злоупотребата на огнено оружје, особено кај младите мажи. Покрај тоа, во специфичната 
цел поврзана со подигање на свеста, Стратегијата предвидува неколку активности кои се 
релевантни за спречување на злоупотребата на огненото оружје и вооруженото насилство, 
особено кај младите мажи. 
Во рамки на Целта 3.5. Намалување на понудата, побарувачката и злоупотребата на 
огнено оружје преку подигнување на свеста, образование, информирање и лобирање, и 
специфичната цел 3.5.1. Подигање на свеста на граѓаните за опасностите од употреба на 
мало и лесно оружје со цел намалено присуство на оружјето во заедницата и промена на 
„културата кон оружјето“, се предвидува:

 — Да се спроведе анализа на релевантните целни групи;
 — Да се подготват и спроведат кампањи за подигање на свеста, фокусирани на 

специфични групи и/или кои за цел имаат конкретно однесување (момчиња, 
ловци, пукање на прослави, семејно и родово засновано насилство, приватно 
обезбедување, центри за обука и сл.);

 — Да се спроведе обука за родово чувствителна комуникација, и 
 — Во рамките на образованието да се вклучат активности за намалување на 

насилството меѓу младите.
Стратегијата, исто така, предвидува подготовка и институционализација на истражување за 
перцепциите во врска со употребата, поседувањето и опасноста од огненото оружје, при што 
податоците ќе бидат разделени по пол, вораст, итн.  

Родот и возраста
Како што е наведено во Дел II, пресекот на полот и возраста може да ја поттикне побарувачката 
и да обликува ризично однесување, особено во случај на конкретни групи на млади мажи, што 
ја истакнува неопходноста од справување со овие фактори. 
Освен во Стратегијата за контрола на МЛО, загриженоста околу возраста на лицата кои 
употребуваат огнено оружје е во помал степен разработена и во актуелните закони и политики 
за контрола на малото оружје. Прашањата за возраста до одреден степен се разгледани во 
тековните законски рамки за контрола на малото оружје и во рамките на политиките. Согласно 
Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018), условот за одобрение на дозвола за огнено 
оружје е барателот да има наполнето 18 години живот. Постапките за безбедносна проверка 
или утврдување на здравствената способност или кој било друг подзаконски акт, не 
обезбедуваат сеопфатно упатство за конкретните фактори на ризик врз основа на кои може да 
се утврди дали барателот, особено ако е млад маж, може да прибегне кон насилство (како, на 
пример, припадност кон банди, дружење со врсници деликвенти итн.).
Националната стратегија за млади 2016-202563 предвидува активности во делот за 
здравство кои се однесуваат на младите и насилството, како и на младите и родово 
заснованото насилство. Меѓу клучните предизвици поврзани со здравјето на младите во 
Стратегијата се вбројуваат зголемената појава на случаи на насилство, како врсничко, така и 

62]  http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Стратегија%20за%20МЛО%20и%20АП%202019.pdf (пристапено во ноември 2020). 
63]  Не е извесно дали оваа стратегија сè уште се користи и се спроведува. Имено, според соопштението за јавноста на Агенцијата 
од 10 ноември 2020 година, на работната средба со претставниците на Националниот младински совет сегашниот директор на 
Агенцијата за млади и спорт ги презентираше приоритетите на Агенцијата во периодот што претстои, како што се имплементација на 
Законот за младинско учество и младински политики, воспоставување на регистар за млади, определување службеник за млади во 
секоја институција на национално и на локално ниво, изработка на нова стратегија за млади и акциски план, формирање на совет на 
млади во рамки на Агенцијата и започнување на процесот зa формирање на локални младински совети.67
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родово засновано насилство, силеџиството и повредите меѓу младите. 
Во рамки на Целта 1 на Стратегијата - Да се намали ризичното однесување (поврзано со СРЗ, 
употреба на тутун, алкохол и ПАС) и насилство кај младите во Македонија на возраст од 15 до 
25 години до 2025 година, предвидени се голем број активности/мерки што треба да доведат 
до намалување на насилството кај младите. Активностите предвидени во рамки на Целта 2 од 
Стратегијата - Да се подобрат условите за унапредување на ментално здравје и однесувањето 
кај младите во Македонија, односно засилена соработка на стручните служби во училиштата 
за препознавање на насилно однесување и жртви на насилство (родово засновано и друг вид 
насилство), врснички едукации и сензибилизација на професионалците за постапување со 
млади престапници, може да се користат како влезна точка за поврзување на насилството, 
поконкретно спречувањето на родово заснованото насилство и контролата на малото оружје.
Национален план за акција за родова еднаквост
Националниот план за акција за родова еднаквост 2018 - 202064 не содржи каква било мерка 
или активност која е директно поврзана со употребата/злоупотребата на огнено оружје, и 
покрај изразената родова природа на малото оружје.
Меѓутоа, во рамки на специфичната цел 2.4. Образование, предвидени се неколку превентивни 
активности/мерки што можат да послужат како влезни точки за поврзување на превенцијата 
од насилство и контролата на МЛО. Имено, во рамки на специфичната стратешка цел 2.4., 
резултат: Унапредени родово чувствителни закони и политики во образованиот процес, 
предвидени се следниве активности:

 — Развивање на протоколи за постапување во случаите на родово засновано 
насилство, вознемирување и силеџиство во детските градинки, училишта, 
вклучително и насилство врз основа на род, сексуална ориентација и родов 
идентитет;

 — Ревизија на програмите за советување на родители и ученици во основно и 
средно образование за процедури за постапување во случаите на родово 
засновано насилство, вознемирување и силеџиство, вклучително и насилство 
врз основа на род, сексуална ориентација и родов идентитет.

Понатаму, во рамки на резултатот на истата специфична стратешка цел: Подигната јавна 
свест за родово засновано силеџиство и насилство во училиштата, како активност се 
предвидува организирање национална кампања против родово вознемирување и 
малтретирање во училиштата.
Сите активности предвидени во рамки на оваа специфична цел беа планирани за 2019 година и 
требаше да се спроведат од Министерството за образование во соработка со Министерството 
за труд и социјална политика и ГО. Нема финансиски план, а очекуваните извори се буџетот на 
соодветните министерства и донации.

ПРЕВЕНЦИЈА ОД САМОУБИСТВА СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 
- НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА СО АКЦИСКИ ПЛАН (СЕПТЕМВРИ 2018 - 
2025)

Меѓу политиките поврзани со здравјето, Националната стратегија за унапредување на 
менталното здравје во Република Северна Македонија, со акциски план 2018 -202565, 
предвидува активности за превенција од самоубиство. Скринингот и идентификувањето 
на ризичните групи со самоубиствено однесување се препознаваат како особено важни за 
превенцијата од самоубиство. Во оваа насока е потребно редефинирање и реорганизирање 
на центрите за депресија во склоп на Универзитетската Клиника за психијатрија и Центрите 

64]  https://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202018/НПА%20за%20родова%20еднаквост%202018-2020.doc 
(пристапено на 18 ноември 2020)
65]  http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/strategija-za-MZ-2018-2025-170718-pf-1.pdf (пристапено на 4 декември 2020)
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за ментално здравје во заедницата. Во Стратегијата се наведува дека превенцијата од 
самоубиство не е одговорност само на Министерството за здравство, туку налага усогласени 
меѓусекторски активности.
Понатаму, Стратегијата предвидува јавно-здравствени програми насочени кон најризичните 
групи во однос на самоубиственото однесување; едукација на јавноста за депресија и 
основните знаци на суицидност; едукација на персоналот во образовните институции, 
полиција, противпожарни единици, екипи на брза помош, медиумите; отворање центри за 
превенција на самоубиство и кризни состојби; и одбележување на 10 септември – Светски ден 
за превенција од самоубиство.
Во Стратегијата не е наведен конкретен ризик поврзан со употребата на огнено оружје при 
самоубиства и не се предвидени мерки со надлежните органи за намалување на ризикот од 
употреба на огнено оружје при самоубиства.
Временската рамка за спроведување и одговорните институции се наведени во загради покрај 
активностите. Државниот буџет се наведува како очекуван извор на финансирање за сите 
активности. Како и за останатите наведени стратегии, недостасува финансиски план. 



4. 
РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ПРАКТИКИ ЗА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИИ  
 

Во овој дел е дадена 
анализа на правната 
регулатива за собирање 
податоци за огнено 
оружје, вклучително и 
водење евиденција на 
податоци за одобрување, 
поништување и одземање 
на дозволата, во однос 
на родовата статистика 
и распределбата по 
пол и возраст. Особено 
има за цел да обезбеди 
увид во степенот до кој 
важечкото законодавство 
овозможува водење 
евиденција на податоци 
распределени по пол и 
возраст. 

ПОГЛАВЈЕ IV
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4. РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ

СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И ПОДАТОЦИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИ ПО ПОЛ ЗА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

Достапноста на податоци распределени по пол и возраст е од клучно значење за правилно 
разбирање на родово различниот ефект на малото оружје врз безбедноста и благосостојбата 
на жените и мажите, како и за развојот на одговорот на законодавството и политиките за 
справување со родовите аспекти на контролата на малото оружје. Родовата статистика ја 
надминува распределбата по пол и вклучува податоци распределени по пол; податоци што 
се однесуваат конкретно на жените или на мажите и податоци што забележуваат конкретни 
родови прашања, како, на пример, семејното насилство. Родовите статистики имаат за 
цел да ги забележат конкретните реалности во животот на жените и мажите. Имено, само 
поседувањето податоци распределени по пол не гарантира дека овие конкретни реалности ќе 
бидат забележани, доколку тие не ги одразуваат родовите улоги, односите и нееднаквостите 
во општеството. 
Иако собирањето податоци за огнено оружје е првенствено утврдено во законодавната 
рамка и рамката на политиките за МЛО, државните и приватните субјекти имаат општа 
обврска која е утврдена со Законот за еднакви можности на жените и мажите66, да 
прибираат, евидентираат и обработуваат статистички податоци, должни се овие податоци 
да ги прикажуваат според полова припадност и да ги доставуваат до Државниот завод за 
статистика.
Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) (дел - XI. Евиденции, член 75) предвидува 
дека Министерството за внатрешни работи води евиденција за издадените одобренија за 
набавување оружје, поднесените барања за регистрирање на оружјето, барања за заменување 
на постојните дозволи, дозволи за оружје, дозволи за поседување оружје, дозволи за носење 
оружје, потврди за поседување оружје, одобренија за набавување колекционерско оружје, 
поднесени барања за регистрирање на колекционерско оружје, дозволи за колекционерско 
оружје, колекционери, за пријавено оружје од категорија Д, одземено, пронајдено, предадено 
оружје и муниција, одобренија за производство и поправка, потврди за огнено оружје што е 
трајно онеспособено за употреба, одобренија за промет, одобренија за пренесување на оружје 
(трансфер), одобренија за превоз, одобренија за основање цивилни стрелишта, одобренија за 
набавување и изнесување оружје и муниција од државата, одобренија за внесување оружје и 
муниција, одобренија за внесување оружје и муниција издадено од дипломатско-конзуларното 
претставништво, одобренија за поседување и носење ловечко оружје за време на лов во 
државата, одобренија за пренесување на спортско оружје и одобренија за транзит на оружјето 
и муницијата.
Евиденциите се водат согласно со Законот за општата управна постапка и ги содржат 
податоците од обрасците на барањата, дозволите и одобренијата предвидени со Законот за 
оружјето. 
Член 76 предвидува дека стрелачки и ловечки друштва, правни лица корисници на дивеч во 
ловишта и други правни лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување 
оружје, се должни да водат евиденција на оружјето и муницијата и на лицата на кои оружјето 
го даваат на употреба. Евиденција на оружјето и муницијата се должни да водат и трговските 
друштва што вршат: производство на оружје и муниција, за произведеното и испорачаното 
оружје и муниција; поправање на оружје, за поправеното оружје; онеспособување 
(деактивирање) на оружје, за оружје кое е трајно или привремено онеспособено, како и за 
издадените потврди за извршената техничка постапка за онеспособување на оружјето и 
промет со оружје и муниција, за набавеното и продадено оружје и муниција. Цивилните 
стрелишта се должни да водат евиденција на издадената и употребената муниција. 
Понатаму, во Правилникот за обрасците за оружјето и муницијата и за начинот на водење на 
евиденции на оружјето и муницијата (пречистен текст 35/2014) во членот 25 се наведува дека 

66]  Во Законот за еднакви можности на жените и мажите (пречистен текст 150/2015), член 18 - Прикажување на статистички 
податоци се предвидува дека Собранието, Владата, органите на државната управа, правосудните органи и другите државни 
органи, органите на единицата на локалната самоуправа, правните лица на кои со закон им е доверено вршење дејности од јавен 
интерес, здруженијата, фондациите, јавните претпријатија, образовните установи, установите во областа на социјалната заштита, 
здравствените установи, политичките партии, средствата за јавно информирање, трговските друштва и други субјекти кои со закон 
се должни да прибираат, евидентираат и обработуваат статистички податоци, се должни овие податоци да ги прикажуваат според 
полова припадност и да ги доставуват до Државниот завод за статистика.71
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за издадените одобренија, потврди и дозволи за оружјето и муницијата, како и за поднесените 
барања во Министерството за внатрешни работи, се водат евиденции во вид на регистри67, кои 
се состојат од:
1. Регистар на издадени одобренија за набавување на оружје, делови за оружје и муниција;
2. Регистар на поднесените барања за регистрирање на оружјето; 
3. Регистар на барања за заменување на постојните дозволи;
4. Регистар на издадени дозволи за оружје;
5. Регистар на издадени дозволи за поседување на оружје;
6. Регистар на издадени дозволи за носење на оружје;
7. Регистар на издадени потврди за поседување на оружје;
8. Регистар на издадени одобренија за набавување на колекционерско оружје;
9. Регистар на поднесени барања за регистрирање на колекционерско оружје;
10. Регистар на издадени дозволи за колекционерско оружје;
11. Регистар на колекционери;
12. Регистар на пријавено оружје од категорија; 
13. Регистар на одземено, пронајдено и предадено оружје и муниција; 
14. Регистар на издадени одобренија за производство на оружје и муниција и поправање на 

оружје; 
15. Регистар на издадени потврди за огнено оружје што е трајно онеспособено за употреба; 
16. Регистар на издадени одобренија за промет; 
17. Регистар на издадени одобренија за пренесување на оружје (трансфер); 
18. Регистар на издадени одобренија за превоз; 
19. Регистар на издадени одобренија за основање на цивилни стрелишта; 
20. Регистар на издадени одобренија за набавување и изнесување на оружје и муниција од 

државата, одобренија за внесување на оружје и муниција, одобренија за внесување на 
оружје и муниција издадено од дипломатско-конзуларни претставништва, одобренија 
за поседување и носење на ловечко оружје за време на лов во државата и одобренија за 
пренесување на спортско оружје и 

21. Регистар на издадени одобренија за транзит на оружјето и муницијата.
Ниту еден образец (100 страници) пропишан со овој Правилник не содржи колона за 
пол. Покрај тоа, не постои одредба што го уредува евидентирањето на податоците за 
одземеното и за вратеното оружје.
Во моментов, не постои законска одредба со која се уредуваат податоците за привремено 
одземено и вратено оружје.
Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје и Акциониот план 2017 - 2021 вклучува 
конкретна цел 2.1. Следење и анализа на состојбата на криминалитетот поврзан со оружјето, 
муницијата и експлозивите, со податоци распределени по род и возраст. Конкретните 
активности во рамките на оваа цел вклучуваат институционализација на методологија 
за собирање податоци во сите засегнати институции во врска со дистрибуцијата и 
последиците од огнено оружје, муниција и експлозиви, при што податоците ќе бидат 
распределени по род и возраст, како и спроведување на обука за родова статистика и 
собирање на родово чувствителни податоци.
Покрај тоа, конкретната цел 2.2.14. предвидува Координирани активности на собирање 
податоци во случај на семејно насилство поврзано со употреба или закана со оружје. Во 
рамки на оваа конкретна цел се предвидени следниве активности:

67]  Регистрите од ставот 1 на овој член се водат во укоричена книга со страници со димензии 300 мм висина и 400 мм должина 
на која на насловната страна, во левиот горен агол пишува: „Република Македонија-Министерство за внатрешни работи“, а во 
средината називот на секој од регистрите. Секоја страница од регистрите има реден број напишан со арапски броеви, по растечка 
големина. Регистрите од ставот 1 на овој член се водат рачно или преку систем за автоматска обработка на податоци.
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 — Да се разгледаат актуелните политики и практики и да се воспостават мерки 
кои ќе се осврнат на злоупотребата на огненото оружје во случаи на семејно 
насилство и насилство врз интимниот партнер;

 — Остварување соработка со невладини организации.
Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерство за труд 
и социјална политика, Министерството за правда, Министерството за образование и наука, 
невладините организации и други релевантни државни институции кои во својата работа 
имаат допирни точки со малото и лесно оружје, се одговорни за спроведување. Периодот 2017-
2021 година е утврден како период за спроведување, а се очекува финансиска поддршка од 
меѓународна помош.
Судскиот деловник (Службен весник 66/2013) и Деловникот за изменување и дополнување 
на судскиот деловник (Службен весник 114/2014) го уредуваат начинот на чување, 
запишување и бришење и издавање податоци поврзани со сите лица кои се обвинети за 
сторено кривично дело; и за сите лица сторители на прекршок извршен на територија на 
Република Македонија на кои им е изречена прекршочна санкција: забрана на управување 
со моторно возило, забрана на вршење на професија, дејност или должност, протерување 
странец од земјата и привремена забрана за вршење одделна дејност. Меѓутоа, овие податоци 
не се чуваат распределени по пол. Полот може да се утврди индиректно преку името и 
презимето на лицето и/или преку единствениот матичен број на граѓанинот.
Државниот завод за статистика редовно собира и анализира податоци за пријавени, обвинети 
и осудени полнолетни и малолетни (деца) сторители на кривични дела. Овие податоци се 
резултат на редовни годишни статистички истражувања кои обезбедуваат информации за 
сторителите на кривични дела во сите фази на постапката, почнувајќи од поднесувањето на 
пријавата, до правосилноста на пресудата. Податоците се распределени по пол. Поточно, 
податоците се собираат од индивидуални статистички прашалници кои ги пополнуваат 
Основните јавни обвинителства и Основните судови, додека обработката на податоците 
се врши во Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија. Законот за 
државна статистика (пречистен текст 31/2020) не содржи одредба со која се утврдува каков 
вид на статистички податоци се собираат и анализираат. Нема обврска за собирање податоци 
за жртвите на кривични дела или нивните карактеристики.
Покрај тоа, Државниот завод за статистика редовно, на годишно ниво, објавува извештаи 
за случаи на насилна смрт. Податоците не само што се поделени по пол, туку исто така 
даваат информации за средствата кои се користени за извршување убиство/самоубиство. 
Податоците се презентирани во согласност со 10-тата ревизија на Меѓународната 
статистичка класификација на болести и сродните здравствени проблеми. Евиденциите, 
збирките на податоци и регистрите од областа на здравството, начинот на прибирање, 
обработка, архивирање и чување на податоците, објавувањето на податоците, обезбедување 
на квалитетот на податоците и заштита на податоците, како и остварувањето на правата и 
обврските поврзани со евиденциите во областа на здравството, се уредени со Законот за 
евиденции во областа на здравството (пречистен текст 150/2019). Поконкретно, прашањето 
за водење евиденции е уредено со Упатството за начинот на водење на евиденциите 
во здравството (Службен весник 21/1985). Во Член 6 од Упатството, полот е утврден како 
основно витално обележје за евиденција на податоците.
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Во овој дел се 
анализира дали 
законодавството што 
го регулира извозот 
на оружје ги зема 
предвид ризиците 
оружјето да се користи 
за вршење родово 
засновано насилство. 
Анализата се фокусира 
на обврската која 
произлегува од 
Договорот за трговија 
со оружје (член 7.4.) и 
Заедничкиот став на ЕУ 
за извоз на оружје.74
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ДОГОВОР ЗА ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ
Спроведувањето на преземените обврски согласно Договорот за трговија со оружје, член 
7.4. претпоставува дека националното законодавство, при спроведување на проценката на 
извозот, го разгледува ризикот од тоа конвенционалното оружје или други предмети да се 
искористат за извршување или олеснување на сериозни дела на родово засновано насилство 
или сериозни дела на насилство врз жените и децата. Законот за производство и промет на 
вооружување и воена опрема (пречистен текст 64/2018) предвидува одредба која укажува 
на основно усогласување со Договорот за трговија со оружје. Договорот беше потпишан од 
Република Северна Македонија на 23 септември 2013 година, а беше ратификуван на 6 март 
2014 година. Во Член 31-ж од овој Закон се наведува дека Министерството за економија ќе го 
одбие барањето за издавање на дозвола за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски услуги 
кога ќе оцени дека извозот - увозот, транзитот, односно брокерската услуга на производите за 
ВВО можат да предизвикаат негативни последици заради:

 — загрозување на исполнувањето на меѓународните обврски на Република 
Северна Македонија,

 — загрозување на безбедносните или одбранбените интереси на Република 
Северна Македонија,

 — загрозување на надворешнополитичките или економските интереси на 
Република Северна Македонија или ако се во спротивност на овие интереси,

 — можност за избувнување или продолжување на вооружени судири во државата 
која е краен корисник на производите за ВВО,

 — можност за употреба на производите за вооружување и воена опрема за 
внатрешна репресија во државата на крајниот корисник на тие производи за 
ВВО,

 — целта на крајна употреба и ризикот од злоупотреба и 
 — утврдено сознание дека дејството на производите за ВВО не одговараат на 

наведените податоци во барањето до Министерството ,или кога извозникот 
или произведувачот, на барање од Министерството, не овозможиле преглед на 
производите за ВВО или на придружната документација.

Вреди да се напомене дека членот 31-ж беше усвоен пред потпишувањето на Договорот за 
трговија со оружје. Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема има 
седум подзаконски акти, но ниту еден од нив не е поврзан со проценка на ризик од родово 
засновано насилство или насилство врз жените. Во таа насока, потребно е дополнително да 
се истражи дали и во која форма се спроведува проценка на ризикот.

ЗАЕДНИЧКИ СТАВ НА ЕУ ЗА ИЗВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ 
Владата на Република Северна Македонија на 5 јули 2010 година ја донесе Одлуката 
за усвојување на Заедничкиот став 2008/944/ЗНБП на Советот на Европската Унија за 
одредување на заедничките правила со кои се регулира контролата на извоз на воена 
технологија и опрема. Членот 2 на Заедничкиот став на ЕУ за извоз на оружје68 ги предвидува 
следниве критериуми: 
Прв критериум: почитување на меѓународните обврски и заложби на земјите членки, особено 
санкциите кои ги донесуваат Советот за безбедност на ОН или Европската Унија, договорите 
за неширење вооружување и други предмети, како и други меѓународни обврски и заложби; 
Втор критериум: Почитување на човековите права во земјата на крајна дестинација, како и 
почитување на меѓународното хуманитарно право од страна на таа земја; Трет критериум: 
Внатрешна состојба во земјата на крајна дестинација, како последица на постоење тензии 
или вооружени конфликти; Четврти критериум: Зачувување на регионалниот мир, безбедност 
и стабилност; Петти критериум: Национална безбедност на земјите членки и на териториите 
чии надворешни односи претставуваат одговорност на земјата членка, како и националната 
безбедност на пријателските и сојузничките земји; Шести критериум: Однесување на земјата 

68]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008E0944-20190917
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купувач кон меѓународната заедница, а особено нејзиниот став кон тероризмот, природата 
на нејзините сојузништва и почитувањето на меѓународното право; и Седми критериум: 
Постоење на ризик дека воената технологија или опрема ќе бидат пренасочени во рамки на 
земјата купувач или ќе бидат повторно извезени под непожелни услови. 
Врз основа на прегледот на Законот за производство и промет на вооружување и воена 
опрема (пречистен текст 64/2018), Член 31-ж, може да се заклучи дека критериумите 1, 2, 3 и 
5, се прифатени и соодветното законодавство во Северна Македонија е усогласено со нив. 
Меѓутоа, критериумите 4, 6, 7 и 8, не се наведени во овој член, што укажува само на делумно 
усогласување со овој став69. 

69]  https://www.seesac.org/f/docs/4th-Regional-Progress-Report/Key-Performance-Indicators-Report.pdf76
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ЗАКЛУЧОЦИ
 — Република Северна Македонија ги презеде клучните меѓународни обврски во 

областа на родовата еднаквост, мирот и безбедноста, контролата на малото и 
лесното оружје и Агендата за одржлив развој 2030. 

 — Преку последните измени и дополнувања на законодавството и политиките се 
вложија значителни напори за решавање на прашањата поврзани со родовата 
димензија на малото оружје, како на ниво на законодавството така и на ниво на 
политиките. Ова е првенствено одразено во неодамна донесените законски 
одредби за спречување и борба против злоупотребата на огнено оружје во 
контекст на семејното насилство, а до помал степен во напорите на политиката 
за решавање на другите родови прашања поврзани со малото оружје - како што 
се родовите фактори што ја поттикнуваат побарувачката за огнено оружје и го 
обликуваат ризичното однесување, учеството на жените во контролата на МЛО 
и воспоставувањето предуслови за вклучување на родовата перспектива во 
креирањето на политиките за контрола на МЛО.

 — Во однос на уредувањето на поседувањето огнено оружје од страна на 
цивилни лица и спречувањето на злоупотреба на огнено оружје во случаи 
на семејно насилство, Законот за оружје ги смета „семејното насилство“ и 
„потешкото нарушување на односите во семејството“ за опасност за јавниот ред 
и, последователно, за основи за одбивање на барањето за набавување огнено 
оружје. Причините за ограничувања за пристапот до огнено оружје ја вклучуваат 
казнената евиденција за подносителот на барањето (т.е. ако подносителите 
се законски осудени за семејно насилство) и околностите што укажуваат на 
тоа дека огненото оружје може да биде злоупотребено во контекст на семејно 
насилство. 

 — Ова е одразено и во постапката за обновување на дозволата за огнено оружје за 
која се поставени истите услови како и за одобрувањето на дозволата.

 — Законодавството опширно го уредува постапувањето на релевантните 
институции, Центарот за социјална работа и полицијата во случаи на семејно 
насилство во кои се користело оружје или постоела закана дека ќе се користи 
оружје, како и во кои сторителот е овластен да носи и користи оружје.

 — Врз основа на проценката на ризикот, поседувањето, употребата или заканата 
од цивилно лице со оружје во случај на семејно насилство, претставуваат основа 
за привремено одземање на оружјето, а ако подоцна има оправдани причини, 
тогаш тоа ќе биде конфискувано. Следствено, дозволата ќе биде привремено 
одземена сè додека не се донесе правосилна судска одлука за трајно одземање 
на дозволата. 

 — Доколку надлежните органи проценат дека враќањето на оружјето може да 
претставува закана или опасност, можат да одлучат да не го вратат оружјето, 
иако нема основа за гонење.

 — Мерките за заштита70 содржани во безбедносниот план на жртвите вклучуваат 
привремено одземање на огненото оружје и дозволата за огнено оружје од 
сторителот; додека, во случаи кога сторителот има пристап до службено 
огнено оружје или ракува со него како дел од професионалната должност, 
работодавачот се известува за регистрираното семејно насилство.  

 — Законодавството ја уредува зачестеноста на појавата на семејното насилство 

70]  Овие мерки се: контактирање со жртвата во првите 12 часа по усвојување на планот; контактирање редовно со жртвата, а 
најмалку еднаш на 24 часа за времетраење на безбедносниот план; обезбедување податоци за телефонски број на кој жртвата 
може да се јави во случај на непосредна опасност; обезбедување здравствени прегледи и медицинска документација; сместување 
во центар за лица - жртви на семејно насилство; обезбедување на право од социјална заштита; обезбедување на психо - социјална 
поддршка и советување; обезбедување на правен совет и бесплатна правна помош; привремено одземање на огненото оружје од 
насилникот и дозволите за оружје; известување до работодавецот за евидентираното семејно насилство во случај кога сторителот 
во рамките на извршување на работните задачи има пристап, односно ракува со службено огнено оружје; известување до воспитна 
и образовна институција за ризикот врз децата од семејното насилство и повторување на насилството; навремено и целосно 
информирање на жртвата за текот на постапките против сторителот пред надлежни органи и исходот од постапките; и преземање 
други мерки потребни за обезбедување помош на жртвата.
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како основа за привремено одземање на оружјето за поголема група вработени 
во безбедносниот сектор сè до правосилноста на судската одлука во кривичната 
или во прекршочната постапка, или на одлуката за привремена заштита од 
семејно насилство, што вклучува и задолжителен психијатриски и психолошки 
преглед или советување со психолог (психолошко советување) за проценка 
на способноста на сторителот да продолжи со носење и употреба на оружје во 
неговата/нејзината положба.

 — Посебен оддел при Основното јавно обвинителство за гонење организиран 
криминал и корупција е одговорен за истрага и гонење на кривични дела кои се 
извршени од страна на лица со полициски овластувања (полиција, финансиска 
полиција и сектор за истраги на Царината) и припадници на затворската 
полиција. 

 — Сепак, и покрај овој важен напредок, остануваат да се решат одредени празнини. 
Постапките за безбедносна проверка не обезбедуваат цврсти и сеопфатни 
насоки за процена дали оружјето може да биде злоупотребено во случај 
на семејно насилство, освен ако тоа не е пријавено. Фактот дека семејното 
насилство најчесто не се пријавува има особено значење за безбедносната 
проверка како потенцијално ефективна алатка за спречување на употребата 
огнено оружје во контекст на семејното насилство. 

 — Покрај тоа, ниту Законот за оружје, ниту придружните подзаконски акти не 
предвидуваат интервјуа со сегашни и поранешни партнери и други членови 
на семејството при проверката на казнената евиденција за случаи на семејно 
насилство. Покрај тоа, нема одредба за тоа дали постапките за безбедносна 
проверка вклучуваат консултации со Центарот за социјална работа, ниту пак на 
историјата за семејно насилство. 

 — Законот за оружје не содржи специфична одредба која предвидува законска 
обврска на одговорната институција за известување на брачниот другар или на 
член на блиското семејство во текот на процесот на добивање на дозволата.

 — Одлуките за изрекување привремена забрана за приближување за спречување 
на дела на семејно насилство не се јасно утврдени во Законот за оружјето како 
дел од условите за проверката. 

 — Иако сите форми на семејно насилство се криминализирани со Кривичниот 
законик (пречистен текст 248/2018), не постои специфична одредба во која се 
наведува дали се разгледуваат сите форми на семејно насилство, како физичко, 
психолошко, сексуално, економско, при проверка на „семејно насилство“ како 
услов, доколку тие не биле законски санкционирани.

 — Уредено е складирањето на оружјето и муницијата и за физички лица и за 
правни лица, како што се правните лица што продаваат оружје или цивилните 
стрелишта;

 — Нема јасни одредби дали кандидатите за вработување во институциите во 
безбедносниот сектор се проверуваат за случаи на семејно насилство.

 — Иако релевантното законодавство опширно ја уредува употребата на огнено 
оружје од страна на вработените во безбедносниот сектор за време на 
извршувањето на нивните работни задачи, можеби ќе треба понатаму да се 
уреди носењето и чувањето огнено оружје надвор од работното време.

 — Во поглед на одговорот на родовата димензија на малото оружје, со Стратегијата 
за контрола на мало и лесно оружје за периодот 2017-2021 се планирани голем 
број мерки. Стратегијата содржи мерки за вклучување на родовата перспектива 
и разгледување на родовиот аспект во политиките и во законодавството 
поврзано со МЛО.

 — Стратегијата повикува на целосно интегрирање на прашањата за родот и 
возраста во политиките за контрола на МЛО и обезбедување значајно учество 
на жените во контролата на МЛО. Придружниот Акциски план предвидува 
активности поврзани со градење на капацитетите на Комисијата за МЛО и 
другите релевантни институции, спроведување на мерките предвидени со 
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последните измени и дополнувања на Законот за оружјето, кои се однесуваат на 
употребата на огнено оружје во случаи на семејно насилство, и разгледување 
на влијанието на родовите улоги и доминантните форми на машкост во 
поттикнувањето на побарувачката и злоупотребата на огнено оружје, особено 
кај младите мажи; кампањи за подигање на свеста фокусирани на специфични 
групи и/или кои за цел имаат конкретно однесување (момчиња, ловци, пукање 
на прослави, семејно и родово засновано насилство, приватно обезбедување, 
центри за обука и сл.); и институционализација на методологијата за собирање 
податоци, при што податоците ќе бидат распределени по род и возраст.

 — Сепак, овие обврски не се придружени со финансиски план што може да го 
попречи нивното спроведување.

 — Законодавството во Република Северна Македонија дава стабилна основа за 
интегрирање на родовата перспектива во секоја фаза на процесот на градење, 
донесување, спроведување, следење и евалуација на политики, а особено 
интегрирање на родовата перспектива во законодавството.

 — Постои законски предвидена одговорност различните општествени актери, 
како што се Собранието, Владата, органите на државната управа, 
Министерството за труд и социјална политика, Народниот правобранител, 
единиците на локалната самоуправа, политичките партии и масовните медиуми, 
да донесуваат и спроведуваат родови мерки за вклучување на родовата 
перспектива во законите и политиките.

 — Земјата донесе огромен број стратегии кои се однесуваат на прашањата на 
МЛО и родовата еднаквост, вклучително и семејното насилство, како што се 
Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје и Акцискиот план 2017 - 2021 
година; Националната стратегија за млади; Вториот национален акциски план 
на Република Северна Македонија за имплементација на Резолуцијата на 
Советот за безбедност на ОН 1325 - Жени, мир и безбедност 2020-2025, 
Стратешка рамка; Националниот акциски план за родова еднаквост 2018-
2020; Акцискиот план за имплементација на Конвенцијата за спречување и 
борба против насилството врз жените и семејното насилство 2018-2023 и 
Националната стратегија за подобрување на менталното здравје со акциски 
план 2018 -2025 итн. Меѓутоа, може да се забележи неусогласеност помеѓу овие 
стратегии.

 — Националната стратегија за млади 2016-2025 само индиректно ги разгледува 
прашањата кои се релевантни за МЛО, поточно прашањата што произлегуваат 
од пресекот на родот и возраста, кои претставуваат фактори што, во случаи 
на конкретни групи на млади мажи, можат да ја поттикнат побарувачката и да 
обликуваат ризично однесување, што ја истакнува неопходноста од справување 
со овие фактори.

 — Правно е регулирана правичната застапеност на жените во креирањето и 
спроведувањето на политиките за МЛО како предуслов за вклучување на 
родовите перспективи,

 — Собирањето податоци за огнено оружје е пропишано со законодавната рамка и 
рамката за политики за МЛО, Законот за оружје и Правилникот за обрасците за 
оружјето и муницијата и за начинот на водење евиденции на оружје и муниција; 

 — Државните и приватните субјекти имаат општа обврска, која е пропишана со 
закон, за собирање, евидентирање и обработка на податоци распределени 
според родот, вклучувајќи ја и обврската за презентирање на овие податоци и 
нивно доставување до Државниот завод за статистика; и

 — Земјата воведе законска обврска за сите институции кои имаат мандат да 
постапуваат во случаи на семејно насилство, да собираат податоци за семејно 
насилство.  
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ПРЕПОРАКИ
И покрај документираниот целокупен напредок кој е видлив и на ниво на законодавството и на 
ниво на политиките, во поглед на целта на оваа анализа - да придонесе за зголемена родова 
одговорност на законодавството и политиките за контрола на малото оружје во Република 
Северна Македонија, се предлагаат следните препораки за понатамошно подобрување на 
законодавството и одговорот на полицијата:

МЕЃУНАРОДНИ ОБВРСКИ 

 — Со цел дополнително да се зајакне родовата одговорност на законодавството 
и политиките за контрола на МЛО, надлежните органи треба да ги преземат 
обновените обврски за родова еднаквост утврдени во Документот за 
резултатите од Третата конференција за преглед71 на Програмата за акција на 
ОН за спречување, борба и искоренување на недозволената трговија со мало 
и лесно оружје во сите негови аспекти -ПоА, вклучително и да обезбедат 
податоци за родовите аспекти во следниот циклус на известување (последниот 
беше од 2018 година72) на оваа Програма; 

 — Република Северна Македонија треба целосно да ја прифати Агендата 
за одржлив развој до 2030 година73 и да ги ревидира следните чекори 
презентирани во Доброволниот национален преглед, кој беше поднесен во 
2020 година од страна на земјата, и да предвиди преземање конкретни чекори 
за постигнување на под-целите поставени во рамки на ЦОР 5 - Постигнување 
родова еднаквост и зајакнување на сите жени и девојки и ЦОР 16 - Промовирање 
мирни и инклузивни општества за одржлив развој, обезбедување пристап до 
правдата за сите и градење ефективни, отчетни и инклузивни институции на 
сите нивоа;

 — Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема (пречистен 
текст 64/2018), во Член 31-ж треба целосно да се усогласи со критериумот 
утврден со Договорот за трговија со оружје, Заедничката позиција на Советот 
на Европската Унија 2008/944/ЗНБП. Во таа насока, со цел да се спречи 
извезеното конвенционално оружје да се користи за извршување или 
олеснување на родово засновано насилство или насилство врз жените, ќе се 
донесе подзаконски акт со кој се уредува неопходната проценка на ризикот.

РОДОВА АНАЛИЗА НА РЕЛЕВАНТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА КОНТРОЛА НА 
МАЛОТО ОРУЖЈЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 Предуслови од аспект на законодавството и политиките за интеграција на родовата   
 проблематика и учеството на жените во контролата на огненото оружје 

 — Воспоставување механизам за учество на релевантните родови механизми 
(особено од Министерството за труд и социјална политика) и граѓанските 
организации кои работат на родова еднаквост и родово засновано насилство 
во подготовката, спроведувањето и проценката на политиката за контрола на 
МЛО; 

 — Воспоставување постапки во Правилникот за Комисијата за МЛО кои 
обезбедуваат урамнотежено учество на жените и мажите во Комисијата за МЛО;

 — Да се осигури дека е претставник на Министерството за социјални работи 
задолжен за родова еднаквост (Сектор за еднакви можности) учествува во 

71]  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/2018/RC/3&referer=/english/&Lang=E
72]  https://smallarms.un-arm.org/country-profiles/MKD
73]  https://sdgs.un.org/goals
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работата на Комисијата за МЛО;
 — Користење на родово одговорното буџетирање како алатка за олеснување на 

спроведувањето на обврските за родова еднаквост поврзани со контролата на 
МЛО.

ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 

Во Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018), во член 3, треба да се вклучи дефиницијата 
за семејно насилство, како што е содржана во Кривичниот законик и во Законот за превенција, 
спречување и заштита од семејно насилство (пречистен текст 150/2015) член 3 и 4, со цел да 
се осигури дека се земаат предвид сите форми на семејно насилство, како што се физичко, 
психолошко, сексуално, економско, при спроведувањето на безбедносна проверка поврзана 
со „семејно насилство“, како што се бара согласно членот 12;

 — Во член 12 во Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) треба да се вклучи 
конкретна одредба одговорната државна институција да го известува брачниот 
другар74 (сегашен и поранешен од последните две години) или член на потесното 
семејство во текот на процесот на добивање на дозволата. Доколку има какви 
било сомневања, ќе се премине на втор преглед на барањето; 

 — Во член 12 од Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) треба да се 
вклучи постапката за проверка или добивање докази за секоја од околностите 
наведени во член 12 алинеја 3. Ова е особено важно со оглед на недостатоците 
во пријавувањето и документирањето на случаите на семејно насилство и 
предизвиците поврзани со координацијата помеѓу полицијата и Центрите за 
социјална заштита. Тука исто така треба да се вклучат и консултации со Центарот 
за социјална работа, добивање податоци за историјата на семејно насилство, 
вклучително и за демнење, кога ќе биде законски воведено;

 — Понатаму, Министерството за внатрешни работи треба да подготви и донесе 
посебен подзаконски акт, како Правилник за безбедносна проверка за семејно 
насилство;

 — Членот 12 став 1 алинеја 1 од Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) 
„физичкото лице правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, 
кое се гони по службена должност“ треба да се измени, така што текстот по 
запирката ќе се избрише. Имено, кривичното гонење за сите кривични дела кои 
се сторени како дела на семејно насилство се презема по службена должност, 
освен за кривично дело „телесна повреда“ од член 130 став 2 од Кривичниот 
законик, кое се гони по службена должност со претходно даден предлог на жртва 
на семејно насилство, во рок од 90 денови од моментот на насилниот настан и 
информациите добиени за сторителот. Покрај тоа, се додава нова алинеја - „на 
лицето му е изречена привремена заштитна мерка за семејно насилство“; 

 — Членот 43 од Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018) не укажува изречно 
на судската одлука за изрекување привремени мерки за заштита во случаи 
на семејно насилство како основа за одземање на дозволата. Следствено, се 
препорачува овој член да се измени и дополни и да се вклучи оваа одлука како 
основа за одземање на дозволата;

74]  Примерите од голем број земји го покажуваат потенцијалното позитивно влијание на насочените интервенции во политиката. На 
пример, реформите во законодавството во поглед на поседувањето и дозволите за оружје, кои се спроведени во Канада и Австралија, 
се во корелација со намалувањето на вкупната стапка на убиства (15 проценти во Канада и 45 проценти во Австралија), а особено 
на стапката на убиства на жени (45 проценти во Канада и 57 проценти во Австралија) (IPU, CHD, 2007, стр. 86), што укажува на тоа 
дека постои силна поврзаност помеѓу воведувањето построги мерки за контрола на оружјето и намалувањето на смртоносните 
исходи во случаи на насилство извршено врз интимниот партнер (AI, IANSA, OI, стр. 14). Една од најпознатите мерки во врска со ова е 
известувањето на брачниот другар, кое за прв пат го воведе Канада и широко го промовираше. Известувањето на брачниот другар 
беше вклучено во постапката на поднесување барање за добивање дозвола за поседување огнено оружје (дозвола за поседување 
и стекнување - ПАЛ). Имено, доколку физичко лице сака да добие дозвола за огнено оружје, треба да бидат известени неговите/
нејзините сегашни и поранешни брачни другари (од последните 2 години). И покрај тоа што не е потребна согласност од брачниот 
другар, во случај брачниот другар да има какви било сомневања, ќе се спроведе втор преглед на барањето за дозвола. Понатаму, 
барањето ќе се преиспитува во случај на пријава за кривични дела, вклучително и семејно насилство (CGA, стр. 2). Ова се заснова 
на претходно донесените мерки како одговор на смртоносноста на огненото оружје во домашниот контекст и ограничувањето 
на пристапот до огнено оружје на сторителите на семејно насилство, како што се: зајакнување и подобрување на процесот на 
испитување и фактот дека се спроведуваат опсежни проверки на казнената евиденција на секое лице кое поднесува барање за 
дозвола и постојано се следат имателите на дозволи за оружје со цел да се осигури дека правото на дозволата за оружје веднаш ќе се 
преиспита доколку дојде до инцидент на семејно насилство (Ibid, 2).
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 — Законот за агенцијата за разузнавање и Законот за одбрана, кои ги опфаќаат 
овластените службени лица кои работат во областа на разузнавање, 
контраразузнавање и спречување и откривање на кривични дела извршени од 
лица, треба да содржат постапки што треба да се применуваат доколку нивните 
вработени извршат семејно насилство, како што тоа е уредено за другите 
вработени во безбедносниот сектор и усогласено со пристапот на државната 
политика по ова прашање;

 — Да се усогласи постапката што се применува во случаи кога вработените во 
правни лица кои вршат приватно обезбедување ќе извршат семејно насилство 
со одредбата што се применува за другите вработени во безбедносниот 
сектор во Законот за оружјето или да се предложи оваа постапка да се уреди со 
Законот за приватно обезбедување (пречистен текст 55/2016). Со усвојувањето 
на предложената препорака, надлежните органи ќе обезбедат еднообразен 
одговор на ова прашање;

 — Безбедносната проверка на историјата на сите форми на семејно насилство во 
текот на процесот на вработување треба да се уреди со Законот за внатрешни 
работи и со Законот за финансиска полиција;

 — Покрај тоа, одредбите за историја на сите форми на семејно насилство треба 
да се вклучат во Законот за агенцијата за разузнавање; Законот за извршување 
санкции; Законот за Царинска управа, Законот за судска служба; Законот 
за служба во АРМ и Законот за одбрана, за воено контраразузнавање и 
разузнавање;

 — Иако релевантното законодавство опширно ја уредува употребата на огнено 
оружје од страна на вработените во безбедносниот сектор додека се на 
должност, можеби ќе треба понатаму да се уреди носењето и чувањето огнено 
оружје надвор од работното време. Затоа се препорачува темелно да се уреди 
ова прашање со специфични закони што ја уредуваат работата на вработените 
во безбедносниот сектор;

 — Повторна проценка и усогласување на пристапот при спроведување проценка 
на ризик и управување со ризик во согласност со Истанбулската конвенција 
и, следствено, третирање како ризик и на поседувањето и на пристапот до 
огнено оружје, без оглед на тоа дали огненото оружје било употребено или било 
користено за закана во инцидент на семејно насилство. Проценката на ризикот 
и управувањето со ризикот треба подеднакво да ги третираат ризиците и од 
законски и од незаконски поседуваното огнено оружје. За ова ќе бидат потребни 
измени и дополнувања на соодветните подзаконски акти (Министерство за труд 
и социјална политика, Правилник за начинот на спроведувањето и следењето 
на мерките за заштита на жртвата на семејно насилство преземени од Центарот 
за социјална работа и за начинот на следење на изречените привремени мерки 
за заштита, Службен весник 17/2015 година, и Министерството за внатрешни 
работи, Правилник за начинот на проценка на ризикот по животот и телесниот 
интегритет на жртвата на семејно насилство и на ризикот од повторување на 
насилството, соодветно управување со ризикот, образецот на полицискиот 
извештај и на предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита – 
отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот, 
Службен весник 28/2015. Притоа, се препорачува да се користи Упатството 
за проценка на ризикот и управување со ризикот од насилство извршено од 
интимниот партнер врз жените за полицијата, подготвено од Европскиот 
институт за родова еднаквост;

 — Да се разгледа можноста за подготовка и усвојување на сеопфатен Водич за 
Законот за оружјето75.  

75]  Водичот за Законот за издавање дозволи за огнено оружје, подготвен во Обединетото Кралство, обезбедува консолидирано 
упатство за законодавството за издавање дозволи за огнено оружје за сите што се вклучени во процесот на издавање дозволи за 
огнено оружје или, пак, се интересираат за огненото оружје. Во Водичот е посветено особено внимание на семејното насилство 
(страница 100). Повеќе информации на: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/518193/Guidance_on_Firearms_Licensing_Law_April_2016_v20.pdf
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ПОГЛАВЈЕ V

ОДГОВОР НА РОДОВИТЕ АСПЕКТИ НА ПОБАРУВАЧКАТА, УПОТРЕБАТА И 
ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ   

• Во постапките за безбедносна проверка за член 12, од Законот за оружјето, исто така, 
треба да се воведат и алатки за проценка на ризикот дали огненото оружје би можело 
да се употреби во контекст на самоубиство76; 

• Подобрување на стратешките синергии за максимално зголемување на ефектите од 
предложените активности за превенција и справување со побарувачката, употребата 
и злоупотребата на огненото оружје помеѓу Стратегијата за контрола на мало и 
лесно оружје и Акцискиот план 2017 - 2021 и други релевантни стратегии, вклучително 
и изготвување финансиски план и обезбедување на потребните средства за 
спроведување на предвидените мерки на политиката;

• Националната стратегија за млади 2016-2025 треба да ги земе предвид основните 
фактори што произлегуваат од пресекот на родот и возраста, што доведува до 
доминација на младите мажи меѓу подносителите на барања и сопствениците на 
оружје, вклучително и доминантно присуство меѓу лицата што би сакале да поседуваат 
оружје, и да обезбеди соодветни мерки врз основа на ситуацијата;

• Да се подготви родово чувствителна методологија за следење и евалуација на 
законодавството и политиките за контрола на МЛО.

РОДОВО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ 

• Законот за оружјето (пречистен текст 97/2018), член 75, и Правилникот за обрасците 
за оружјето и муницијата и за начинот на водење евиденции на оружје и муниција 
(пречистен текст 35/2014), член 25, треба да се изменат за да се осигури дека сите 
податоци се распределени по род и возраст; 

• Воспоставување постапки за водење евиденција за одземеното и вратеното оружје, 
како и за причините за одземањето;

• Воспоставување постапки за подобрување на размената на податоци помеѓу 
одговорните државни институции кои играат клучна улога во превенцијата на 
семејното насилство и борбата против него, особено помеѓу Центрите за социјална 
работа и полицијата;

• Обезбедување дека евиденцијата која се води за семејното насилство вклучува 
податоци за огнено оружје, како законско така и незаконско, како што се податоци 
за присуство на огнено оружје, употреба, тип итн., преку измени и дополнувања на 
постојните подзаконски акти.

76]  На пример, американските фондации за превенција на самоубиство даваат практични совети за тоа како да се спречат 
самоубиства со огнено оружје - од совети за безбедно складирање и привремено отстранување на пристапот до огненото оружје 
кога некој е изложен на ризик, до запознавање со општите фактори на ризик и знаците за предупредување за самоубиство. Повеќе 
информации на: https://afsp.org/an-introduction-to-firearms-and-suicide-prevention
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