
Врз основа на член 94-s став 2 од Законот за семејството на 
Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
80/92, 9/96, 38/04 и 33/06) министерот за труд и социјална политика донесе 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за начинот на спроведување и следење на изречените мерки  за 
заштита на семејството и лицата-жртви на семејно насилство 

преземени од центарот за социјална работа и за начинот на следење 
на привремените мерки изречени од судот 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување и 
следење на изречените мерки  за заштита на семејството и лицата-жртви 
на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и  
начинот на следење на привремените мерки за заштита од семејно 
насилство изречени од судот. 

 
           Член 2 

Мерките  за заштита на семејството и лицата-жртви на семејно 
насилство, се преземаат со цел  да се спречи  натамошно насилство, да и 
се помогне на жртвата да ги надмине последиците од доживеаното 
насилство и да се создадат услови за нејзина интеграција во социјалната 
средина по завршениот третман. 

 
Член 3 

Центарот за социјална работа по добивање на сознанија за сторено 
семејно насилство, обавува стручен третман со лицето-жртва на семејно 
насилство, по потреба остварува контакт и со неговите сродници и други 
лица, со цел да се определи  најдобар облик на заштита и преземат 
соодветни мерки на заштита. 
     

Член 4 
При спроведувањето и следењето на мерките за заштита, центарот 

за социјална работа соработува со други институции и установи, со цел за 
заедничко постапување и преземање на соодветни мерки за заштита на 
лицето-жртва на семејно насилство.   
 
              Член 5 

Мерките за заштита се определуваат по извршената проценка на  
идентификуваните потреби за заштита на семејството и лицето-жртва на 
семејно насилство и тоа според видот,  интензитетот,  контекстот на 
случување на насилството, здравствениот и семејниот статус на лицето- 
жртва на семејно насилство,  возраста, како  и други околности, врз основа 
на кои се изготвува   наод и мислење на стручен работник и стручен тим.  
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Стручниот работник во центарот за социјална работа, по извршената 
проценка изготвува индивидуален план за работа со лицето- жртва на 
семејно насилство, согласно со добиените сознанија и неговите потреби за 
третман и заштита од семејно насилство, како и за преземање на други 
потребни мерки согласно со Законот за семејството.  

Индивидуалниот план од став  2 на овој член содржи редослед  на 
преземање на мерките за заштита, нивното времетраење, начин на 
следење и оцена на мерките на заштита од страна на одговорниот  стручен 
работник од центарот за социјална работа, без оглед дали мерките за 
заштита се спроведуваат од центарот за социјална работа или друга 
соодветна установа, советувалиште и здружение на граѓани или се 
преземаат други мерки согласно со Законот за семејството. 
 
I.Начин на  спроведување на мерките за заштита 

 
Нужно сместување 

Член 6 
Сместување во центар за лица-жртви на семејно насилство се 

презема како мерка за заштита во случај кога за лицето-жртва на семејно 
насилство е утврдено дека  постои сериозна опасност и закана по животот и 
здравјето, заради примена на физичка сила, закана или заплашување од 
друг член од семејството, а при отсуство на ресурси во семејната средина 
за прифаќање на жртвата и нејзините деца. 

Спроведувањето  на мерката од став 1 на овој член  се врши 
согласно со заклучокот на стручниот тим и решението на месно надлежниот 
центар за социјална работа   за упатување на лицето-жртва на семејно 
насилство во центар за лица-жртви на семејно насилство. 

Сместување на лицето-жртва на семејно насилство во центар за 
лица-жртви на семејно насилство го спроведува  стручен работник од 
центарот за социјална работа, кој покрај решението за сместување, 
доставува и  наод и мислење на стручен тим и план за индивидуална 
работа со лицето. 

По сместувањето на лицето жртва на семејно насилство во центар за 
лица-жртви на семејно насилство, стручниот работник од став 3 на овој 
член изготвува план за преземање на други мерки за заштита, како би се 
создале услови за што побрзо враќање на сместеното лице во неговата 
претходна средина. 

 
Соодветна здравствена заштита 

Член 7 
Соодветна здравствена заштита за  лицето-жртва на семејно 

насилство се обезбедува од страна на стручното лице во центарот за 
социјална работа, со тоа што на жртвата и се помага да го  оствари правото  
на здравствено осигурување, односно  здравствена заштита и доколку е 
потребно и соодветен медицински  третман.   
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Кога лицето-жртва на семејно насилство не е здравствено осигурано 
и нема средства за егзистенција, стручното лице од став 1 на овој член  
презема мерки лицето-жртва на семејно насилство да добие еднократна 
парична помош согласно со Законот за социјалната заштита, како би 
можело да обезбеди соодветна здравствена заштита.  
 

Соодветна психо-социјална интервенција и третман 
Член 8 

Мерката на заштита соодветната 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 тимска работа. 

 
Соодветно советувалиште 

Член 9 
Мерката на заштита соодветно советувалиште се спроведува  со 

упатување на лицето-жртва на семејно насилство во советувалиште, со 
негова согласност и по утврдена потреба  за специфична стручна помош и 
третман во соодветното советувалиште, согласно со утврдената листа од 
страна на  Министерството за труд и социјална политика. 

 
Редовно школување 

Член 10 
За спроведување на мерката редовно школување,                           

центарот за социјална работа презема потребни мерки  детето да се вклучи 
или да продолжи да посетува  редовно образование, обезбедува училишен 
прибор и презема други дејствија потребни во оваа насока. 

 
Известување на органот за прогон 

Член 11 
Известувањето на органот за прогон се спроведува со доставување на 

писмена документација за  евидентирано насилство во семејството од 
страна на стручните работници, секогаш кога центарот за социјална работа  
има вакви информации.  

 
Правна помош и застапување 

Член 12 
Правна помош на лице-жртва на семејно насилство се обезбедува со  

советување  за правата и законските постапки кои можат да се покренат за 
надминување  и спречување  на  семејното насилство, од страна на стручно 
лице во центарот за социјална работа.  

Стручното лице од став 1 на овој член, може  да и обезбеди на жртвата 
на семејно насилство остварување на правна помош и застапување од 
здружение на граѓани кое е регистрирано во Министерството за труд и 
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социјална политика и работи на давање на правна помош и застапување на 
жртви на семејно насилство. 

 
 

Постапка пред надлежен суд 
Член 13 

Кога е потребно да  се заштити личноста, правата  и интересите на 
лицето-жртва на семејно насилство или друг член на семејството, со 
спроведување на надзор над вршењето на родителското право,  заштита на 
правата и интересите на лице ставено под старателство и на посвоените 
лица, мерката на заштита се спроведува со покренување постапка пред 
надлежен суд согласно со Законот за семејството. 

 
Поднесување на барање за изрекување на привремена мерка за 

заштита 
Член 14 

Кога е потребно да се спречи насилството во семејството и да се 
обезбеди  заштита на здравјето и безбедноста на лицето-жртва на семејно 
насилство, како и да се спречи  секоја можност за продолжување на 
семејното насилство, центарот за социјална работа може да поднесе 
барање до судот за изрекување привремени мерки за заштита  кон 
извршителот на семејно насилство. 

Предлогот за изрекување на привремена мерка на заштита, се 
заснова на утврдениот вид и степен на насилството, околности во кои се 
случило насилството и  семејното опкружување, како на  најдобар начин би 
и се помогнало на лицето-жртва на семејното насилство и би се остварила 
целта поради која се предлага мерката. 
 
                                                    Забрана за закана 

                                                    Член 15 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка  за забрана да се заканува на извршителот на семејно 
насилство, кога има сознание дека е сторено насилство со закана за 
семејно насилство и при тоа постои реална опасност дека истото  може да 
се повтори. 

 
Забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира 

или на друг начин комуницира 
Член 16 

Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 
привремената мерка за забрана за малтерирање, вознемирување, 
телефонирање, контактирање или на друг начин комуницирање на 
извршителот на семејно насилство, кога има сознание дека тој насилството 
го сторил на некој од погоре наведените начини  и постои реална опасност 
дека истото може да се повтори.   
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Во барањето за изрекување на оваа мерка треба да се назначи 
телефонскиот број, адресата или другиот начин и средство преку кое се 
врши малтерирањето, вознемирувањето, телефонирањето, 
контактирањето, односно комуницирањето на извршителот на семејното 
насилство. 

  
 

Забрана за приближување 
Член 17 

Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 
привремената мерка за забрана за  приближување на извршителот на 
семејно насилство до лицето-жртва на  семејно насилство, кога има 
сознание дека постои реална опасност извршителот на семејното 
насилството да го повтори семејното насилство. 

Во барањето за изрекување на оваа мерка до судот, центарот за 
социјална работа треба да го наведе местото  или подрачјето, односно 
одалеченоста на која извршителот на семејно насилство не смее да се 
приближува до жртвата на  семејно насилство. 

 
Отстранување од домот 

Член 18 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка  отстранување од домот на извршителот на семејно 
насилство,  ако постои реална опасност дека без изрекување на оваа мерка 
тој повторно ќе стори семејно насилство. 

Во барањето за изрекување на оваа мерка до судот,  центарот за 
социјална работа треба да ја наведе  точната адреса од која бара 
иселување на извршителот на семејно насилство. 

При извршување на мерката на заштита од став 1 на овој член 
присуствува и стручно лице од центарот за социјална работа. 

 
Забрана за поседување огнено или друго  оружје 

Член  19 
Центарот за социјална работа кога има сознание дека извршителот 

на семејно насилство има огнено или друго оружје, може да предложи 
изрекување на привремената мерка   забрана за поседување огнено или 
друго оружје или негово одземање, заради заштита на сигурноста на 
лицето-жртва на семејно насилство. 

 
Задолжување за враќање на предмети 

Член  20 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка задолжително враќање на предмети кои служат за 
задоволување на секојдневните потреби на семејството, кога жртвата на 
семејно насилство и членовите на семејството   треба да ги земат личните 
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исправи, облеката, парите и други неоходни предмети  од  станот, куќата 
или друг  станбен простор.  

Во барањето за изрекување на оваа мерка до судот, центарот за 
социјална работа треба да  наведе  точен опис на предметите со нивни 
описни карактеристики.  

 
Издржување на семејството 

Член  21 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка за издржување на семејството во случај кога лицето- 
жртва на семејно насилство и членовите на семејството немаат приходи за 
издржување и остварување на нивните секојдневни потреби. 

 
Посетување на соодветно советувалиште 

Член  22 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка посетување на соодветно советувалиште на 
извршителот на семејно насилство со цел спречување, односно 
отстранување на насилничкото однесување или ако постои опасност тој да 
го повтори насилството.  

Оваа привремена мерка за заштита може да се спроведува само во 
советувалиште за работа со лица извршители на семејно насилство  
регистрирано од Министерството за труд и социјална работа или согласно 
со утврдената листа од страна на  Министерството за труд и социјална 
политика, за давање на  ваква услуга. 

 
Задолжително лекување 

Член  23 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка задолжително лекување на лице кое извршило 
семејно насилство  под дејство на алкохол, други психотропни супстанци 
или има некое заболување, со цел да се отстрани насилничкото 
однесување и ако постои опасност поради овие причини повторно да стори 
насилство. 

Во барањето за изрекување на оваа мерка до судот, центарот за 
социјална работа треба да достави мислење од стручно лице за 
здравствениот статус на лицето и потребата од изрекувањето на овааа 
мерка, како и назначување на институцијата во која би се спровела мерката. 

 
Надоместување на медицински и други трошоци 

Член  24 
Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 

привремената мерка за надоместување на медицинските  и другите 
трошоци од извршителот на семејно насилство, кога како резултат на 
насилството за жртвата  настанале медицински и други трошоци  од 
претрпена повреда или штета.   
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Други мерки 
Член  25 

Центарот за социјална работа може да предложи изрекување на 
други привремени мерки за заштита зависно од состојбата  и  потребите на 
лицето-жртва на семејно насилство, со цел за остварување на  сигурност и 
подобрување на состојбата  на жртвата и другите членови на семејството.  

 
 
 
 
II .Начин на  следење на мерките за заштита 
преземени од центарот за социјална работа 

                                             
Член  26 

Одговорниот стручен работник во центарот за социјална работа го 
следи спроведувањето на мерките за заштита, со цел давање на навремена 
и ефикасна помош и поддршка на лицето-жртва на семејно насилство и 
другите членови на семејството.  

Следењето на мерките за заштита, стручното лице во центарот за 
социјална работа го врши преку континурано  согледување на состојбата на 
лицето-жртва на семејно насилство и нејзините потреби за понатамошна 
помош и заштита, преку контакти со лицето-жртва на семејно насилство и 
други лица,  како и со преземање на други  потребни дејствија.  

Следењето  на заштитните мерки задолжително и редовно се 
евидентира од страна на стручниот работник од центарот за социјална 
работа, а за резултатите и начинот на спроведување на заштитните мерки 
тој изготвува извештај со наод и мислење со препораки за понатамошно 
постапување. 

 
III .Начин на  следење на привремените мерки за заштита 
      изречени од судот 

Член 27 
Стручното лице во центарот за социјална работа го следи 

спроведувањето на  привремените мерки на заштита изречени од судот 
како и дали  изречената привремена мерка за заштита ја постигнала целта 
за која е изречена. 

Член 28 
Следењето на привремените мерки за заштита стручното лице во 

центарот за социјална работа го врши преку редовни барања информации 
од институции и органи задолжени за нивно спроведување, контакти со 
лицето-жртва на семејно насилство и други лица,  како и со преземање на 
други дејствија врз основа на кои може да утврди дали е постигната целта 
од изречената мерка.  
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Следењето на привремените мерки на заштита се врши согласно со  
изготвен план за следење со кој се утврдува начинот на кој ќе се следи   
спроведувањето  на изречената привремена мерка за заштита. 

Стручното лице во центарот за социјална работа задолжително и 
редовно го евидентира секое дејствие кое го презема во текот на 
следењето на привремените мерки на заштита и изготвува извештај со 
мислење за текот и начинот на остварување на целта од извршувањето на 
мерката. 

 
 

Член 29 
При поднесување на барање до надлежниот суд за укинување,  

продолжување или за замена на изречената привремена мерка на заштита 
со друга мерка,  стручното лице од центарот за социјална работа поднесува 
изготвен извештај со мислење за текот и ефектите од спроведувањето на 
претходно изречената мерка, пред нејзиното истекување. 
 

Член 30 
 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 
 
 
 


