
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА 

 

СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО РС МАКЕДОНИЈА 

во 4 квартал од 2020 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје мај, 2021 година 

ЈУ  ЗАВОД  ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ 



2 

 

Семејно насилство во РС Македонија во IV квартал од 2020 година 

Информацијата за семејното насилство во Македонија содржи  статистички преглед и 

коментари на постапките во центрите, по ново пријавени случаи на семејно насилство во РС 

Македонија за четвртиот квартал од 2020 година (месеци- октомври-ноември-декември, 2020).  

Состојбата  е презентирана врз основа на обработката на кварталните табели за семејно 

насилство за четвртиот квартал од 2020 година, добиени од 30те центри за социјална работа. 

Карактеристично е што и во овој квартал стручните работници ја реализираа стручната 

работа со оваа и другите популации лица во социјален ризик, во отежнати услови за работа, 

поради пандемијата со Ковид-19. 

 

  Пријавување на семејно  насилство  во  Центар за социјална работа 

Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, проблемот со 

семејно насилство во центрите за социјална работа може да го пријави самата жртва, други 

институции (кај кои жртвите иницијално се обратиле за помош) или пак, самиот ЦСР по 

службена должност. Во четвртиот  квартал на  2020 година најмногу пријавувања имало од 

страна на МВР -240, директно во ЦСР семејно насилство пријавиле 119 жртви, 3 пријави од 

здравствена институција  и 1 пријавa од други установи. Со ова и натаму продолжува трендот 

на слабата сензибилност на здравствените работници за пријавување на овој проблем. 

 

Пол и возраст на ново-евидентираните жртви и сторители на семејно насилство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од 

вкупно 

362 

жртви, 

343 се 

полноле

тни, а 

вообича

ено, поголемиот дел од нив, т.е. 287 се жени. Во сите 

30 центри за социјална работа евидентирани биле само 19 малолетни жртви.  

Како и во претходниот квартал, особено е интересно што најголемиот ЦСР во РС Македонија - 

ЈУ МЦСР на град Скопје не пријавил ниту една малолетна жртва, што е крајно невообичаено. 

Сите се полнолетни жртви, од кои повеќето секако се од женски пол. Со ова се согледува дека 

во ЦСР продолжува трендот на евидентирање само на оние деца, кои се директни жртви, а не и 

на оние, кои се сведоци на семејното насилство, што е спротивно на дефиницијата што ја дава 

законот. 

Националност на жртвите:   

Т. 1  Пол и возраст на жртвите 

Полнолетни Малолетни 

м ж м ж 

56 

(15,4%) 

287 

(79,5%) 

9 

(2,4%) 

10  

(2,7%) 

343 (95%) 19 (5%) 

Вкупно: 362 

 

Т. 2  Пол и возраст на сторителите 

Полнолетни Малолетни 

м ж м ж 

332  

(93,1 %) 

21  

(5,9%) 

1  

 (1%) 

0  

353  (99%) 1 (1%)   

Вкупно: 354 
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 Во поглед на етничка припадност (националноста) на жртвите, обезбеден е следниот податок:   

Македонци: 262,   Албанци: 47  Роми: 39   Други: 14. 

Економски статус   вработени:  150,  невработени: 176   стари лица: 36 

И во оваа обработка на податците се согледува дека економската независност на жртвата не е 

важен фактор кој ја штити од насилство жената или ја прави понезависна, иако невработените 

жени се повеќе ранливи од вработените, и се за 26 повеке од вработените. Секоја десетта жртва 

е старо лице, со што оваа популација на жртви се двојно повеќе изложени на ризик, - заради 

нивната старост и заради семејното насилство што го доживуваат. 

 

Место на живеење   град: 294   село: 58 

Бројот на жртвите од градските средини е поголем отколку жртвите од село, како и во 

претходните извештаи, што укажува дека семејното насилство е во континуитет урбан проблем. 

 

Вид на насилство што жртвите го доживеале: 

 

Оваа обработка покажа дека од вкупно 452 инциденти на насилство, жртвите доживеале 

најмногу психичко насилство (238 инциденти), потоа физичко насилство (194 инциденти), а 

многу помалку биле застапени другите два вида насилство, односно економско насилство 

доживеале 19 жртви, а сексуално насилство е регистрирано кај една полнолетна жртва – жена 

од Битола. Полнолетните жртви од женски пол доживеале дури 359 инциденти на различни 

видови на семејно насилство, додека полнолетните жртви од машки пол, 60 инцидент.  

Во Табелата 3 е даден преглед на видот на семејно насилство по пол, возраст и вид насилство, 

со напомена дека една жртва може да е евидентирана со повеќе видови насилство. 

Табела 3 Преглед на број на жртви на семејно насилство евидентирани во ЦСР по возраст, 

пол, и вид на насилство  

 

Возраст Пол Физичко  Психичко Сексуално Економско   Вк.  

Полнолетни женски 169 180 1 9 359 

машки 21 35 0 4 60 

Малолетни  женски 3 8 0 2 13 

машки 1 15 0 4 20 

Вкупно 194 238 1 19 452 

Мерки и услуги преземени во ЦСР за заштита на жртвите од семејно насилство 

 Мерките и услугите кои стручните работници  од ЦСР ги преземале во третиот  квартал 

од 2020 година во поглед на заштитата на жртвите од семејно насилство се групирани преку 

следните 2 параметри:  

1. Мерки на помош и заштита во рамките на надлежностите на центрите за социјална работа  

2. Интегрирани интервенции за заштита на жртвите во соработка со други институции 

Мерки на помош и заштита во рамките на надлежностите на центрите за социјална 

работа 

 Една од мерките на помош и заштита на жртвите е сместување во Центар за лица жртви на 

семејно насилство. На располагање се 5 вакви Центри на републичко ниво и тоа во Скопје, 

Свети Николе, Кочани, Битола и Велес кои се отворени како организациони единици на 

центрите за социјална работа на чија што територија се отворени. 

Со сместување во Центар за жртви на семејно насилство вкупно биле заштитени 21 жртва, и 

тоа: 10 жени, 11 деца (8 машки и 3 девојчиња). Жртвите биле распоредени во следниве 2 

засолништа: 
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- во Скопје  - 15 жртви (7 жени, 6 момчиња и 2 девојчиња);   

- во Битола –  1 жртва – жена  

- во Велес –  1 жртва – жена  

- во Охрид – 4 жртви (1 жена, 2 машки деца и 1 девојче) 

 

Од паричните права била искористена само Гарантирана минимална помош, на обезбедена на 

12 жртви. Психо-социјална помош била дадена на 302, а правна помош на 220 лица-жртви на 

семејно насилство. 

Интегрирани интервенции за заштита на жртвите преземани од ЦСР во соработка со 

други институции 

Заради заштита на жртвите  на семејно насилство, до основните судови биле предложени 

вкупно 313 привремени мерки спрема сторителите на семејно насилство, а од нив судот изрекол 

199 мерки.  

АВРМ била известена за вклучување на возрасни невработени жртви на семејно насилство во 

43  случаи, при што најмногу упатил ЦСР Скопје (39), а Гостивар и Кичево по 2 жртви. 

Проблем е што ЦСР немаат повратно известување од АВРМ колку од упатените жртви биле 

вработени. Кривични пријави спрема сторители на семејно насилство заради непочитување на 

изречени привремени мерки за заштита биле поднесени во 20 случаи. Со известување до МВР 

дека сторителот поседува оружје, како мерка на заштита на жртви на семејно насилство се 

постапило само во 1 случај, но немало ниедно известување до МВР за пристап на сторител до 

оружје.  

 Во 48 случаи  се преземала интервенција за заштита на жртвите во соработка со МВР, а во 30 

случаи интервенирале здравствени институции. 

Советувалишна работа со жртви на семејно насилство: 39 жени-жртви (од кои, со 38 жени во 

ЈУ МЦСР Скопје и со 1 жена во ЈУ МЦСР Куманово). 

Советувалишна работа со сторители на семејно насилство: ЈУ МЦСР Скопје пријавил дека 

вкупно 17 сторители добиле советувалишен третман, со остварени 48 средби. 

Табела 4. Преглед на предложени и изречени ПМЗ спрема сторителите 

Привремени мерки на заштита 
предложени  изречени 

1. Забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство 

 
76 57 

2. 

 

Забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или 

друг начин  комуницира со член на  

семејство, директно или индиректно 
71 55 

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 

39 30 

4. 

 

Отстранување од домот без оглед на сопственоста 
5 5 

5. Забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му 

биде одземено 
0 1 

6. Задолжително  да ги врати предметите кои се потребни за 

задоволување на секојдневните потреби на  

Семејството 
0 0 

7.  

 

Задолжително законско  издржување на семејството 
0 0 

8. Задолжително да посетува соодветно советувалиште 
2 1 
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Изработи: 

Д Петрова, советник 

9.  Задолжително лекување на сторителот,  доколку злоупотребува, 

алкохол, дрога и други психотропни супстанции  или има психичко 

заболување 
17 15 

10 Задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци 
настанати од семејно насилство 

0 0 

11 Изрекување на  било која  друга мерка која судот која судот ќе ја  

смета за неопходна за да се обезбеди сигурност и добросостојба на 

другите членови на семејството 
18 14 

ВКУПНО: 228 178 
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