Имплементација и механизми за следење на
Националната стратегија
За потребите на следење и оценка на имплементацијата на Националната стретегија, а
со тоа и зголемување на ефикасноста во намалувањето и превенирањето на семејното
насилство во земјата, Владата на Република откако ќе ја усвои истата ќе формира
Национално координативно тело од претставници на министерствата, други институции и
здруженија на граѓани за следење на имплементацијата на стратегијата. При тоа,
Националното координативно тело преку квартални извештаи ќе ја информира Владата
на Република Македонија за остварување на предвидената динамика и прогрес за
спроведување на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011.
Национално координативно тело ќе го сочинуваат претставници од владиниот и
граѓанскиот сектор. Во телото ќе членуваат постојни и повремени членови.
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за образование, Министерството за правда и Министерството за
здравство ќе бидат претставени со двајца постојани претставници, а граѓанските
организации со пет. Вкупно ова тело ќе брои 15 постојани члена. Секој од именуваните
постојани членови ќе има именуван свој заменик од соодветното ресорно министерство,
односно организација. Повремените членови ќе членуваат и придонесуваат за
работењето на Националното координативно тело соодветно на потребите. Повремените
членови ќе доаѓаат од редот на: центрите за социјална работа; Републичкиот завод за
социјални дејности; Државната агенција за вработување и агенциите за вработување;
Институтот за социјална работа и социјална политика; Академијата за обука на судии и
јавни обвинители; Основни судови; основните јавни обвинителства; Секторот за
аналитика, истражување и документирање на МВР; СВР и ОВР; секторите за основно,
средно и високо образование при Министерството за образование; воспитно образовни
институции; Бирото за развој на образованието; академските институти и институции;
Националната комисија за насилство и здравје; Републичкиот завод за здравствена
заштита; Лекарската комора на РМ; здравствени установи од примарната, секундарната и
терциерната здравствена заштита; Медицинскиот факултет; Македонското лекарско
друштво; психијатриските болници со постоечките одделенија за третман на зависности;
единици на локалната самоуправа и граѓанските организации.
Со телото ќе претседаваат Министерството за труд и социјална политика и
Министерството за внатрешни работи. Нивното ротирачко претседателство ќе се одвива
на следниов начин: во 2008 ќе претседава МТСП, 2009 ќе претседава МВР и 2010, во
првата половина Министерството за труд и социјална политика, а 2010, втората половина
МВР. Тоа подразбира дека претседавачот на телото ќе доаѓа од редот на министерството
кое претседава, а неговиот заменик од министерството кое е следно на ред да
претседава.

Телото ќе има формално - правен мандат за следење на целокупната имлементација,
што е од особено значење за ефикасна примена на програмата од страна на сите
релевантни субјекти на полето на семејното насилство. За својата работа, ќе подготви и
донесе Деловник за работење.
Координативното тело ќе ги утврди квантитативните и квалитативните индикатори, врз
основа на кои ќе се следи влијанието од имплементацијата на Националната стратегија
за заштита од семејно насилство.
Надлежноста на ова тело е:
● подготовка на детален акционен план за спроведување на програмата;
● утврдување на временска рамка и актери одоговорни за спроведување на
активностите;
● развивање на план за следење на прогресот согласно со индикаторите наведени
во овој проект;
● вршење на редовни периодични (шестмесечни) проценки за напредокот во однос
на спроведувањето на програмата;
● изготвување на упатства за унапредување на координативниот пристап;
● планирање и извршување на координирани активности, особено на полето на
превенцијата;
● изготвување на редовен годишен извештај за своето работење;
● развивање на иницијативи во однос на воспоставување на локални координативни
совети на ниво на локална самоуправа;
● изготвување на предлози и мислења за законски и подзаконски акти на полето на
семејното насилство;
● Во самата програма, односно во буџетот кој ќе се утврди за спороведувањето на
истата , ќе се утврди посебна ставка за работата на координативното тело.

Воедно, покрај формирањето на Национално координативно тело, за ефикасно
спроведување на Националната стратегија за заштита од семејно насилство, во делот на
секое од вклучените министерства, ќе се формираат посебни координативни тела во
рамките на истоимените министерства. Постојаните членови на Националното
координативно тело истовремено ќе членуваат во посебните координативни тела на
ресорните министерства.

