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ЈУ  ЗАВОД  ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ 



1. Податоци за реализирани надзори и ЦСР во кои бил спроведен надзорот 
 

Во оваа информација е даден преглед на жртвите на семејно насилство, по пол и возраст, информации за возраста, 

полот и сродството на сторителот со жртвата, како и информации, од кои се согледува квалитетот и ефикасноста на 

стручните постапки во заштитата на жртвите, врз основа на спроведените надзори над стручната работа по тие 

предмети. 

Во текот на 2020 година, реализирани се вкупно 14  надзори над стручната работа за предмети, во кои се воделе 

постапки за заштита на жртви на семејно насилство. Од нив, 11 се воделе како постапки во само еден ЦСР, и тоа во 

следните ЦСР: Битола (3), Неготино (2), Струмица (1) и Скопје (5). Реализирани се уште 3 надзори, за кои постапките 

се воделе паралелно во два ЦСР според местото на живеење на жртвите / сторителите, и тоа: Скопје и Битола (1), 

Скопје и Радовиш (1) и Струга и Охрид (1). 

Врз основа на поднесени претставки на корисниците, во два предмета биле реализирани по 2 надзора во текот на 

2020 година, и тоа во ЈУ МЦСР на град Скопје (за предмет Филипчеви, со две деца), како и во Битола (за предметот 

Петровски, исто така со две деца). 

Со надзорите е констатирано дека се работело со 28 жртви на семејно насилство, од кои 6 возрасни жени и 22 деца 

(10 од женски и 12 од машки пол). Од 22 деца, 11 биле водени со само еден ризик – како директни жртви на семејно 

насилство, додека со другите 11 се работело според статусот на деца на кои им се уредуваат ЛОНК, но притоа се и 

жртви на семејно насилство заедно со своите родители. Сторители на семејно насилство биле 17 лица, од кои 11 од 

машки и 6 од женски пол.  

Во два предмета се утврдило дека немало семејно насилство, откога по пријавата биле спроведени активности на 

стручните работници од ЦСР за проценка на истото (предмети Ангеловски од Неготино и Чолаковски од Струмица).  

За еден предмет (Мутиќ од Скопје, со три деца), надзорот е спроведен по пријава од ЕСЕ за непостапување по 

сознанија за семејно насилство, по што со спроведениот надзор се констатираше дека ниту мајката пријавила семејно 

насилство, ниту пак стручните работници констатирале дека истото се вршело од сопругот врз сопругата и децата. 

Во други два предмета, двата родитела взаемно си вршеле семејно насилство еден врз друг, при што единствени 

вистински жртви биле децата од тие родители.   

Во едниот од тие предмети, (Даути, воден во ЦСР Струга и Охрид), ОС Струга донесол решение за забрана на вршење 

семејно насилство на родителите еден врз друг, воедно именувајќи ги и двајцата истовремено како жртви и сторители. 

По завршувањето на долгогодишната бракоразводна парница, детето било доверено кај таткото.  Во вториот предмет 

(Петровски, воден во ЦСР Битола, со две деца) двата родитела вршеле психичко семејно насилство еден спрема друг, 

пред децата. Постои сомневање дека кај мајката има психички нарушувања; бракоразводната парница се уште не е 

завршена и не се знае кому децата ќе бидат доверени. 

Во еден предмет (Станкови од Скопје), за мајката, која пред разводот била жртва на семејно насилство се констатира 

дека врши долгогодишно родителско отуѓување на децата од таткото. Во овој предмет се исцрпени сите форми на 

стручна работа, но не е постигнат успех во работата со децата, кои долги години се изложени на емоционален стрес 

и се депривирани од одржување на соодветни ЛОНК со својот татко. 

 

2. Пол на жртвите и сторителите: 
Жртви на семејно насилство 

 

Пол на ЖСН Женски Машки Вк. 

Полнолетни 6  6 

Малолетни  10 12 22 



Вк.  16 12 28 

 

Фактот што дури 22, од вкупно 28те жртви на семејно насилство се деца, доаѓа оттаму што 11 предмети, за кои е 

спроведен надзор над стручната работа - во центрите за социјална работа се водени како предмети за деца, на кои им 

се уредуваат ЛОНК (личните односи и непосредни контакти) со родителот со кого не живеат (што е случај кога 

родителите се во бракоразводна парница, а истовремено притоа е констатирано и дека има семејно насилство во 
семејството). Во другите 11 предмети, децата се регистрирани само како жртви на семејно насилство. Само во 6 

предмети, постапките во ЦСР се водат како постапки за заштита на мајки со деца.  

 

 

Сторители на семејно насилство 
 

Пол на ССН Женски Машки Вк. 

Полнолетни 6 11 17 

Малолетни     

Вк.  6 11 17 

 

Сите сторители на семејно насилство се возрасни лица, од кои 11 од машки пол, а 6 од женски. Дополнително, по 

спроведена проценка е констатирано дека 2 од нив не се сторители на насилство. 

 

3. Сродство на сторителот со жртвата:   
 

Сродство Број 

сопруг/а  

поранешен сопруг/а: 5 

1 родител 9 

2 родитела 4 

 

Овој поразителен факт укажува дека родителите се тие, кои во најголем обем се сторители на насилство врз децата. 

Ова дополнително значи дека е неопходно да се работи многу повеќе со децата за да се растеретат од емоционалните 

товари кои им се случиле заради разводот на родителите и актуелното насилство кое дополнително го трпат, поради 

родителската нетрпеливост, отуѓувањето, итн.   

 

 

4. Податоци за проценка на квалитетот на водените постапки за заштита 

на жртвите на семејно насилство: 
 

1. Дали е посветено должно внимание кон интересите и потребите на жртвата: Да: 13    Не: 1   

2. Дали била испочитувана итноста во постапувањето  Да: 12      Не: 2  

3. Дали има засилена заштита на децата, како посебно ранливи ЖСН 1:  Да: 11 (Притоа, бил применет НРП 

во 1 случај  за еден родител, а во 3 случаи и за двата родитела)    Не: 3   

4.  Дали жртвата била  информирана за своите права и мерки на заштита  Да (за возрасни жртви): 6    Не:1  

Друго (постапено по службена должност во заштита на деца): 7 

5. Дали има согласност на жртвата за ПМЗ2/  Да (за возрасни жртви): 4    Не: 2   Друго (постапено по 

службена должност во заштита на деца): 8 

 

                                                             
1 деца, стари лица, лица кои не можат да се грижат за себе  и лица со ограничена или одземена деловна способност 

(согласно чл. 7 од Законот за превенција, спречување иу заштита од семејно насилство) 
2 ПМЗ- привремени мерки за заштита 



 6. Дали е применет образецот за проценка согласно Правилникот 3 Да: 7    Не: 7 (ЦСР: Ск и Бт)   

7. Дали има покренати (или повлечени од ЖСН) постапки за ПМЗ пред Суд   Покренати: 3: Повлечени: 3  

Не се предложени ПМЗ: 9 

8.  Дали постапувал мултисекторски тим?   Не (но е забележана формална соработка со други институции): 

5    Не: 9 

9. Дали бил изработен Безбедносен План?        Не: 14  

10. Доколку е невработена, дали жртвата е упатена во АВРМ?   Не: 5   Не треба- вработена ЖСН: 9 

11. Дали има следење на ПМЗ  Да: 5  Не: 9   

12.   Определени се мерки и препораки: 3  

13. Определени се само препораки: 11   

14.  дали при уредување на ЛОНК на деца со родители се земало предвид семејното насилство?         

Да: 11        Не: 2          друго: во 2 случаи тимот констатирал нема семејно насилство 

 

 

 

 

5. Коментар на обработените податоци: 

 Не се посветило должно внимание на сите жртви на семејно насилство и не била спроведена постапката 

итно во сите случаи, особено заради тоа што од вкупно 29 жртви на семејно насилство, дури 23 биле деца; 

 Незадоволителен е податокот што не им била обезбедена во потполност засилена заштита на жртвите од 

ранливата популација (деца) особено затоа што сторителите на семејно насилство на децата биле нивните 

родители; 

 Возрасните жртви не биле секогаш информирани за своите права и мерки на заштита; 

 Поразителен е податокот што се констатира дека дури половина од ЦСР врз кои бил спроведен стручниот 

надзор, не го примениле образецот за проценка, согласно важечкиот правилник. Ова е особено 

загрижувачки податок, бидејќи станува збор за ЦСР Скопје, како најголем и кадровски најдобро опремен 

ЦСР, како и ЦСР Битола, кој исто така еден од поголемите ЦСР во земјава; 

 Не се препознава потребата од свикување МСТ, ниту пак се препознава соработката со претставниците од 

другите институции, што во услови на работа на ЦСР според методот на интегрирано водење на случаи  и 

тоа како е нопходно; 

 Не се покренуваат доволен број ПМЗ пред ОС за заштита на жртвите на семејно насилство и не се користи 

во доволна мерка инструментиот Надзор над вршењето на родителското право, како основна рамка за 

водење на постапките за заштита на децата – жртви на семејно насилство; 

 Изречените ПМЗ од ОС не се следат во задоволителна мерка и 

 Фактот што во околу 2/3 од предметите со семејно насилство, во кои е извршен надзор над стручната 

работа се определени само препораки, и покрај неповолностите утврдени во постапките за заштита на 

жртвите, не е контрадикторен, туку говори дека надзорот се спровел во фаза кога постапките биле 

завршени, така што се дадени насоки само за натамошно постапување.  

                                                             
3 Прашалник за проценка на загрозеноста на животот и здравјето на жртвата, децата и членовите на семејството 
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