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Вовед 

 

Во Република Северна Македонија секоја трета жена е жртва на семејно насилство. За 

оваа појава или се молчи, или пак жртвите се принудени сами да се борат за своите 

права, бидејќи со години наназад изостанува поддршка од институциите. Реперкусиите 

од игнорирањето на овој проблем се далекусежни и оставаат простор, жените жртви 

на семејно насилство да се вбројат во една од најранливите групи, која истовремено 

се справува со повеќе сериозни животни предизвици.  Системот за заштита за жените 

жртви на семејно насилство затајува, особено од аспект на  правењето на план за 

напуштање на насилникот кое секогаш го вклучува домувањето и понатамошната 

финансиска стабилност. Многу мал дел од жените во Македонија имаат имот на свое 

име или пак живеат во стан/куќа во нивна сопственост. Затоа и напуштањето на 

заедничкото живеалиште значи или враќање кај родителите, или изнајмување 

стан/куќа под кирија која најчесто не можат да си ја дозволат и дополнително го 

оптоварува и онака нискиот буџет.  Опцијата е или бездомништво, или насилство. Овој 

факт неретко е и една од причините за останување во насилната средина. Земајќи го 

ова во предвид, државата покрај обезбедување на доволен број на шелтер центри за 

згрижување на жените жртви на семејно насилство и останати специјализирани 

сервиси за поддршка, мора да развие и социјални мерки кои би вклучувале 

финансиска и материјална помош во првите две до три години од напуштање на 

насилната средина, а кои ќе им помогнат на жените кои преживеале насилство во 

процесите на реинтеграцијата и отпочнување на нов живот без насилство. Дури и 

шелтер центрите да се функционални, можноста за нивно згрижување е три месеци со 

можност за продолжување на уште три, до максимум една година во исклучителни 

ситуации,  што секако не го решава проблемот на идно домување. Дополнително, 

средствата кои треба да ги добиваат од другиот родител за издршка на децата се или 

прениски и не се доволни за задоволување на основните потреби, или воопшто не се 

исплаќаат. Ваквата безизлезна ситуација ги приморува да се вратат кај насилникот. 

Друга група жени пак, пријавува семејно насилство во полиција, но се застанува тука 

поради нефункционалноста на институциите, трети се враќаат кај своите семејства и 

многу често живеат во пренаселени домови или пак се сместени во домови на свои 

роднини. За жал, има недостаток на податоци во однос на ова прашање особено за 

нивните потреби од аспект на социјална заштита, здравствена заштита, вработување.  

Целта на оваа анализа е идентификување на клучните предизвици со кои се соочуваат 

жените жртви на семејно насилство откако ја донеле одлуката да го напуштат 

сторителот, но се уште не го сториле тоа, или пак веќе го напуштиле. Имено, преку 

прибраните податоци се идентификувани специфичните карактеристики на оваа 

таргет група и нивните економски потреби, вклучително и потребите на нивните деца 

кои биле директни или индиректни жртви на семејно насилство, а ја напуштиле 

насилната средина заедно со нивните мајки. Понатаму, во анализата се  сублимирани 

постоечките националните механизми за поддршка на  жените жртви на семејно 

насилство и нивните деца и е претставена нивната достапност и соодветна 
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искористеност. Дополнително, во документот се претставени и позитивните примери 

од земјите во регионот и Европа.  

На крај, добиените наоди од анализата се искористени како основа за креирање на  

препораки за можни решенија на економските проблеми и предизвици, односно за 

развивање на предлог модел на социјален пакет за поддршка за жените жртви на 

семејно насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина, со фокус на 

финансиската поддршка која е најпотребна во иницијалниот период по напуштање на 

домот во кој живееле заедно со насилникот.  

1. Методологија за спроведување на анализата 

Основната задача на овој дел е да даде преглед на методологијата со чекори за 

спроведување, истражувачките алатки кои се користени, начините на прибирање 

податоци, процесот на обработка на прибрани податоци и подготовка на главните 

наоди и нивна понатамошна примена, а во насока на исполнување на целта на 

анализата.  

Методологијата опфаќа пет чекори со кои ќе се исполни целта и тоа: 

1) Листа на постоечки закони и релевантни политики 
2) Подготовка на истражувачки алатки 
3) Прибирање податоци  
4) Обработки на податоци 

5) Подготовка на наоди и препораки  

1.1 Листа на постоечки закони и релевантни политики 

Првиот чекор предвиден во методологијата опфаќа преглед на донесени документи, 

закони и подзаконски акти, како и документи изработени од граѓански организации и 

меѓународни организации, соодветни политики и други можности или начини за 

економска поддршка на жени жртви на семејно насилство во Република Северна 

Македонија. Дополнително, прегледот опфаќа и слични документи од Европски и 

Балкански земји, каде може да се сретнат добри практики и позитивни примери во 

законските решенија на ова прашање, а истите може да бидат применети во нашата 

земја.  

Целта на оваа активност е креирање на листа во која се содржани постоечки закони и 

релевантни политики кои нудат решенија на економските предизвици на жени жртви 

на семејно насилство.  

1.2. Истражувачки алатки 

Вториот чекор опфати креирање на три посебни прашалници, кои служат како алатки 

потребни за прибирање на различни видови податоци.  

1) структуриран прашалник за електронско прибирање податоци. Прашалникот 
содржи 56  прашања со понудени одговори. 

2) Полу структуриран прашалник за прибирање податоци во фокус групи. 
Прашалникот содржи 10 прашања од отворен тип, на кои се бара дескриптивен 
одговор. Целта е да се идентификуваат специфичните карактеристики и 
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потреби на жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната 
средина, како и економските проблеми и предизвици со кои се соочуваат овие 
жени;  

3) Полу структуриран прашалник за прибирање податоци во индивидуални 
интервјуа со релевантни чинители. Прашалникот содржи 10 прашања со 
отворени одговори. Целта на оваа алатка е да се добијат информации за 
фактичката состојба на терен во однос на реалната помош и поддршка која ја 
добиваат жртвите од надлежните институции и специјализирани сервиси, 
наспроти реалните потреби и предизвици на жртвите.  
 

1.3 Прибирање на податоци 

Третиот чекот е процесот на прибирање податоци, кој се одвиваше во неколку фази. 

Дел од активностите беа спроведувани паралелно со цел рационално користење на 

времето и ресурсите.  

- Податоците поврзани со постоечки закони и релевантни политики се прибираа на 

начинот утврден во првиот чекор, односно преку деск анализа.  

- Статистичките податоци поврзани со оваа категорија, беа прибирани преку 

испраќање на барање за информации од јавен карактер до надлежните институции. 

Тоа се пред сè, Заводот за статистика, Министерството за труд и социјална политики, 

Министерството за внатрешни работи, Заводот за социјални дејности.  

- Квалитативни податоци поврзани со специфичните потреби, проблеми и предизвици 

со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство беа прибирани преку фокус 

групи со жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина. 

Учесничките во фокус групите беа мобилизирани со помош на организациите членки 

на Националната мрежа. Дополнително, беше изработен и објавен структуриран 

прашалник за електронско прибирање на податоци.  

- Квалитативни податоци за реалната помош и поддршка која ја добиваат жените 

жртви во пракса, беа прибирани преку спроведување на индивидуални интервјуа со 

даватели на специјализирани услуги и претставнички на граѓанските организации кои 

работат со жени жртви на семејно насилство, како и даватели на општи услуги за 

жени жртви на насилство.  

1.4 Обработка на податоци 

Четвртиот чекор во Методологијата, е обработка на податоците кои ќе се приберат во 

процесот опишан во третиот чекор. За обработка на податоците беше одговорен  

истражувачкиот тим. 

1.5 Подготовка на наоди 

Последниот или петти чекор е подготовка на наодите кои беа добиени по обработка на 

сите податоци. Од наодите беа развиени и дефинирани препораките за можни 

решенија на економските предизвици со кои се соочуваат жени жртви на семејно и 

интимно-партнерско насилство. Од препораките произлезе и беше развиен предлог 

модел на социјален пакет за поддршка на жени жртви  на семејно и интимно 

партнерско насилство.    
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2. Преглед на националното законодавство на Р. 
Северна Македонија  

2.1 Устав на Р. Северна Македонија1 

 

Уставот на РМ ја дефинира државата како суверена, самостојна, демократска и 

социјална, со посебен акцент на „социјална држава“, термин со кој се манифестира 

волјата и обврската на државата и нејзините институции за заштита, обезбедување и 

гаранција на социјалните права на граѓаните. Според Уставот државата ги 

гарантира основните граѓански, социјални и културни права на граѓаните кои живеат 

на територијата на РСМ. Според член 32 од Уставот на РСМ се гарантира правото 

на работа за сите, слободен избор на вработување, заштита при работењето и 

материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Исто така на 

секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен има 

право на соодветна заработувачка. Во член 35 е изразена грижата на државата за  

социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните во согласност со начелото 

на социјална праведност. Во членот 39 на секој граѓанин му се гарантира правото на 

здравствена заштита. Понатаму согласно член 40 Републиката му обезбедува 

посебна грижа и заштита на семејството. Правните односи во бракот, семејството и 

вонбрачната заедница се уредуваат со закон. Родителите имаат право и должност да 

се грижат за издржување и воспитување на децата. Децата се должни да се грижат за 

старите и изнемоштени родители. Републиката им обезбедува посебна заштита на 

децата без родители и децата без родителска грижа, а посебна заштитена категорија 

во самиот Устав се мајчинството и малолетните деца посебно кога треба да се вклучат 

на пазарот на трудот. Во членот 44 се гарантира правото на образование. 

Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование е 

задолжително и бесплатно. Сите понатамошни и попрецизни дефиниции се даваат во 

националните закони кои мора да бидат во согласност со Уставот на РСМ. 

Тргнувајќи од уставните определби за заштита на основните човекови права и слободи 

и почитувајќи ги општо прифатените норми на меѓународното право за елиминирање 

на сите форми на дискриминација врз жената, вклучувајќи го и  семејното насилство, 

Република Северна Македонија презеде сериозен исчекор во заштитата на жените од 

сите форми на насилство врз жените со ратификацијата на Конвенцијата  на Советот 

на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 

насилство (Истанбулската Конвенција)2 на 22.12.2017 година, која стапи на сила 

на 01.07.2018 година Истанбулската конвенција е првиот сеопфатен инструмент на 

европско ниво кој се фокусира на насилството врз жените. Согласно со член 118 од 

Уставот на Република Северна Македонија оваа Конвенција е составен дел на нашиот 

уставно-правен поредок.  

 

 
1 Собрание на РСМ, Устав на Р. Северна Македонија достапен на овој линк  
2 Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 
насилство, достапна на овој линк  

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
https://rm.coe.int/168046253a
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2.2 Закон за семејство – Сл. Весник на РСМ  БР.153/2014 – Пречситен 

текст3 

 

Законот за семејството претставува посебен закон кој севкупно ги регулира 

семејството и односите во семејството, но и сите односи кои произлегуваат од истото ( 

брак, семејство, заштита на семејството, посвојување, старателство, издржување). 

Истовремено покрај одредбите од материјален карактер претставува и процесен закон 

бидејќи, покрај дефинирањето на сите институти поврзани со семејството го регулира 

и постапувањето на надлежните институции. Едно од најзначајните области кои се 

регулираат со овој закон е посебната заштита и помош на семејствата од страна на 

Центрите за социјална работа кои се директно под надлежност на Министерството за 

труд и социјална политика, чл.14 став 1 ,,Работите сврзани со посебната заштита и 

помош на семејството, семејното насилство, дел од работите сврзани со 

посвојувањето, како и работите на старателството, утврдени во овој закон, ги врши 

центар за социјална работа со методите на стручната, советодавната и 

советувалишната интердисциплинарна тимска работа." 

Во овој закон се дефинирани поимите семејство, родителско право, брак и детално го 

опфаќа делот на детска заштита во однос на доделувањето на  чување, воспитување и 

издржување на малолетно/и дете/ца.,     

Согласно законот, семејството е дефинирано како заедница на родители и деца и 

други роднини, ако живеат во заедничко домаќинство, а неговото настанување се 

дефинира со раѓање или посвојување на деца. Во самиот закон се истакнува дека 

Државата е таа која обезбедува директна заштита на семејството, мајчинството, 

децата, малолетните лица, децата без родители и децата без родителска грижа, како и 

дека обезбедува заштита од семејно насилство. Родителството е опфатено во чл.7 во 

која се дефинира настанувањето на истото преку раѓање на деца или преку 

посвојување. Родителското право спрема своите деца кое со состои од еднакви права 

и должности  го имаат двајцата родители. Ако еден од родителите е умрен или не е 

познат или му е одземено родителското право или ако од други причини е спречен да 

го врши родителското право, родителското право го врши другиот родител(чл.44 и 

чл.45). Во однос на остварувањето и вршењето на родителското право е кога 

родителите на детето не живеат заедно тогаш тие се спогодуваат за начинот на 

одржување на личните односи и непосредните контакти со детето. Доколку 

родителите на детето во рок од најмногу два месеца не се согласат за начинот на 

одржување на личните односи и непосредни контакти со детето, центарот за 

социјална работа донесува решение за тоа. При определување на личните односи и 

непосредните контакти на детето со родителот, центарот за социјална работа го 

информира детето и ги зема предвид неговите ставови и мислења во зависност од 

возраста и степен на развиток и го известува за можните последици од одлуките. 

Центарот за социјална работа по барање, на родителот може одново да го уреди 

начинот на одржување на личните односи и непосредни контакти на родителите со 

децата ако тоа го бараат изменетите околности. Одржувањето на личните односи и 

 
3 Службен Весник на РМ, Бр. 153/2014, Закон за семејство, достапен на овој линк   

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/3907f46bf2924d1ba2b71d4685a5080f.pdf
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непосредни контакти на децата со родителите може да се ограничи или привремено да 

се забрани само заради заштита на здравјето и на другите интереси на детето. Во 

случај кога не се остварува правото на малолетното дете да одржува непосредни 

контакти со родителите и други блиски роднини на родителот кој е умрен, на кого му е 

одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши 

родителското право, Центарот за социјална работа, донесува решение за начинот на 

одржување на непосредните контакти(чл.79). Додека пак ако родителите се 

разведуваат тогаш со пресудата со која се разведува бракот судот ќе одлучи за 

чувањето, воспитанието и издржувањето на заедничките деца. Ако родителите не се 

спогодиле за ова или ако нивната спогодба не одговара на интересите на децата, 

судот, откако ќе прибави мислење од центарот за социјална работа и ќе ги испита сите 

околности, ќе одлучи дали децата ќе останат на чување и воспитание кај еден родител 

или некои ќе останат кај мајката, а некои кај таткото или сите ќе бидат доверени на 

некое трето лице или установа. Родителот на кого не му се доверени децата има право 

да одржува лични односи и непосредни контакти со нив, ако судот не определи 

поинаку со оглед на интересите на децата. Судот, по барање на еден од разведените 

брачни другари или центарот за социјална работа, ќе ја измени одлуката за чување и 

воспитание на децата и за односите на разведените брачни другари спрема нивните 

заеднички деца, доколку тоа го бараат изменетите околности(чл.80). Во посебен дел 

од законот за семејство е опфатено издржувањето кое е дефинирано како право и 

должност на членовите на семејството и на другите роднини. Во случаите во кои 

меѓусебното издржување на членовите на семејството и на другите роднини не може 

да се оствари во целост или делумно, Републиката на необезбедените членови на 

семејството им обезбедува средства неопходни за издржување под услови определени 

со закон. Откажувањето од правото на издршка нема правно дејство(чл.178) Исто така 

посебно ја обработува издршката која родителите се должни да ја пружат за своите 

малолетни деца како и издршката помеѓу брачните другари. Исто така овој закон го 

дефинира бракот односно кој може да го склучи и како брак можат да склучат две 

лица од различен пол со слободно изјавена волја пред надлежен орган, на начин 

определен со овој закон” (чл.15). Законот забранува секаков вид на насилство во 

бракот и семејството. 

Заклучок: Иако е клучен закон кој треба да ги даде правните дефиниции за 

семејство, самохран родител и/или едно родителско семејство, регулирање на 

односите помеѓу родителите и издршка на дете/деца кога партнерите живеат 

разделено,  сепак овој закон го нема моменталниот капацитет да ги опфати јасно и 

целосно конкретните дефиниции. Законот за семејство не ги препознава 

жртвите на семејно насилство и не обезбедува заштита од идно насилство.  
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2.3 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 
– Сл. Весник на РСМ бр.138/20144 

 

Целта на законот е преземање на мерки насочени кон превенција и заштита на 

жртвите на семејно насилство, почитување на основните човекови слободи и права, 

живот, личен интегритет, недискриминација и родова еднаквост, со должно внимание 

на интересите и потребите на жртвата. Надлежни органи и институции за правилно 

спроведување на законот се: 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, внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието. 

Тие  преземаат мерки за заштита на жртвата и спречување на насилство, остваруваат 

меѓусебна соработка и координација. Институциите се должни да обезбедат работите 

од својата надлежност да ги вршат стручни лица, обучени за спроведување на 

работите определени со овој закон.  

Во овој закон во членот 3  е дефиниран поимот на семејно насилство ,,Под семејно 

насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, 

телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко или економско 

насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, 

вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата 

или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко 

домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен 

партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, 

без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или 

не.  

Дефиницијата е сеопфатна и ги набројува различните форми на семејно насилство, 

како и различните видови на релации помеѓу членовите на семејството кои може да 

бидат жртви. Исто така, преку спомнувањето на „блиски лични односи“ дефиницијата 

овозможува и заштита на жртвите кои се во интимна партнерска релација со 

сторителот, а никогаш претходно не живееле заедно. Имено, иако не е препознаено 

како интимно партнерско насилство, сепак преку ваквиот начин на дефинирање се 

овозможува заштита и за овие жртви.  Она што недостасува во дефиницијата е родово 

сензитивен речник преку кој би се препознале жените како посебно група која е 

особено изложена на оваа форма на родово базирано насилство.  

Во првиот дел од законот е опфатена превенцијата и постапување на надлежните 

институции и превентивните мерки кои ги преземаат во насока на спречување и 

намалување на семејното насилство. Додека пак во посебен дел се опфатени мерките 

на заштита.  

 
4 Министерство за труд и социјална политика, Закон за превенција, спречување и заштита од семејно 
насилство, 2015, линк  

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/ZAkon%20za%20prevencija%20semejno.pdf
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Во мерките на заштита на жртвите од семејно насилство, кои треба да ги 

обезбеди надлежен Центар за социјални работи наведени се: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,  7) економско јакнење на жртвата преку нејзино активно 

вклучување на пазарот на трудот. 

Членот 23 од овој Закон ја опфаќа работата на мултисекторскиот стручен тим во 

случаи кога постои сознание за загрозување на животот и здравјето на жртвата и 

членовите на семејството, како и кога дете е жртва на семејно насилство, се изготвува 

безбедносен план за помош, од страна на мултисекторски стручен тим. 

Мултисекторскиот стручен тим, е составен од стручни лица, од центар за социјална 

работа, полиција и здравствена установа од подрачјето за кое е надлежен центарот. 

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. 

Мултисекторски стручен тим од став 2 на овој член, се формира во центарот за 

социјална работа надлежен според живеалиштето, односно престојувалиштето на 

жртвата, заради координација на активностите во обезбедување на помош на жртвата 

во согласност со нејзините потреби. Мултисекторската соработка на надлежните 

институции и здруженија се утврдува со Протокол за меѓусебна соработка. Протоколот 

го донесува Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за труд 

и социјална политика. 

Од чл.24 заклучно со чл.28 од овој закон, детално се разработува делот на сместување 

на жртва на семејно насилство во центарот за лица - жртви на семејно насилство од 

страна на надлежните Центри за социјална работа. Поддршката која се дава на овие 

жртви посебно во делот на нивното економско зајакнување детално е обработено во 

чл.28 од законот во кој ,,Центарот за социјална работа, во соработка со Агенцијата за 

вработување на Република Македонија - надлежниот центар за вработување, презема 

меки за економско јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот 

на трудот. Центарот за социјална работа, во рок од седум дена од отпочнување на 

постапката, ја известува Агенцијата за вработување на Република Македонија - 

надлежниот центар за вработување, за потребата за вклучување на лицата - жртви во 

активните мерки за вработување. Центарот за вработување е должен во рок од три 

дена по добиеното известување од став 2 на овој член, да ја повика жртвата за 

отпочнување на постапка за вклучување во активни мерки и политики за 

вработување, обуки, посредување при вработување, мотивација, стекнување на 

основни вештини, да изготви индивидуален план за вработување за жртвата, да и 

овозможи достапност на информации за слободни работни места, а се до нејзиното 

вработување. Одговорното лице од Центарот за вработување е должен најмалку 

еднаш месечно да оствари контакт со жртвата заради спроведување на 

индивидуалниот план за вработување, се до нејзиното вработување. Центарот за 

вработување во рок од три дена го известува надлежниот центар за социјална работа 

за вклучувањето на жртвата во програмата за активните мерки за вработување. 

Центарот за вработување во рок од три дена го известува надлежниот центар за 
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социјална работа ако жртвата засновала работен однос или ако работниот однос 

престанал". Со оваа одредба, законодавецот како една од приоритетните цели го 

става економското зајакнување на жртвите на семејно насилство преку нивно активно 

вклучување на пазарот на трудот, а во насока на нивно осамостојување, поголема 

самодоверба и целосно напуштање на насилната средина.  

Во овој дел на мерки на заштита исто така за преземање на истите, надлежни се 

полициските службеници при Министерството за внатрешни работи. 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 за заштита на жртвата, преку 

соодветно управување со ризикот. Полицискиот службеник, обезбедува жртвата 

веднаш да добие соодветна здравствена заштита а в.в. со чл.31 од законот. 

Полицискиот службеник, привремено го одзема оружјето од сторителот и покренува 

постапка предвидена со закон за одземање на дозволата за оружје, дозволата за 

колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје. Полицискиот 

службеник е должен во рок од 12 часа до надлежниот суд да достави предлог за 

изрекување на привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот 

од домот и забрана за приближување до домот. Овие мерки за заштита се итни и 

судот во рок од 24 часа ги изрекува.  

Во член 31 од овој закон се регулирани и обврските на здравствените работници 

според кои здравствениот работник и здравствената установа се должни веднаш да 

извршат преглед и друг медицински третман на жртвата и за истото да ѝ издадат 

соодветна медицинска документација на жртвата за констатираната повреда. За 

работите од став 1 на овој член, жртвите се ослободени од плаќање на трошоците за 

извршената медицинска услуга и документација.  

Исто така регистрирани здруженија на граѓани за остварување на цели и задачи од 

областа на социјалната заштита во рамките на своите програми можат да преземат 

мерки за заштита во делокругот на мерки кои ги презема надлежен центар за 

социјална работа. Мерки на заштита во рамките на своите локални планови и 

програми преземаат и единиците на локалната самоуправа ,, Единиците на локалната 

самоуправа, во доменот на превенција и спречување на семејното насилство 

обезбедуваат заштита на жртвите во заедницата, воспоставуваат центри за 

згрижување, советувалишта за жртви и советувалишта за сторители на семејно 

насилство, советувалиште за родители и деца, советувалиште за брак и семејство и 

други форми за згрижување и помош на жртвите, како и локални СОС линии. 

Единиците на локалната самоуправа преземаат мерки за воспоставување на меѓусебна 

и координирана соработка на локално или регионално ниво помеѓу центрите за 

социјална работа, полициските станици, здравствени, предучилишни и образовни 

установи и здруженија. 
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Овој закон исто така ги предвидува и привремените мерки за заштита кои ги изрекува 

судот врз основа на принципот на итност во постапувањето. Како итни мерки кои по 

предлог на МВР ги изрекува судот без согласност на жртвата, а заради отстранување 

на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет на жртвата и 

членовите на нејзиното семејство, се изрекува привремена мерка за заштита - 

отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот. 

Привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана за 

приближување до домот се изрекува во траење од најмалку 10 а најмногу до 30 дена. 

Исто по предлог на МВР судот изрекува привремена мерка за заштита забрана да 

поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено. Една од мерките за 

заштита е и задолжително законско издржување на семејството од страна на 

сторителот на насилство, која како интервентна мерка може да се изрече во траење од 

3 месеци до 1 година, а судот ја определува со цел жртвата да биде материјално 

обезбедена во иницијалниот период додека се решаваат други прашања и процеси 

поврзани со насилството. 

Другите привремени мерки за заштита можат да бидат предложени до судот или од 

надлежен центар за социјална заштита или од жртвата, а тие се: забрана да се 

заканува дека ќе стори семејно насилство; забрана да малтретира, вознемирува, 

телефонира, контактира или на друг начин комуницира со член на семејството, 

директно или индиректно; задолжително да ги врати предметите кои се потребни за 

задоволување на секојдневните потреби на семејството; задолжително законско 

издржување на семејството; задолжително да посетува соодветно советувалиште; 

задолжително лекување на сторителот, доколку злоупотребува, алкохол, дрога и други 

психотропни супстанции или има психичко заболување; задолжително да ги надомести 

медицинските и другите трошоци настанати од семејното насилство 

Заклучок: Иако главниот фокус на овој закон е семејното насилство, сепак законот е 

не е родово сензитивен, користи родово неутрални термини не ги препознава жените 

како посебно ранлива група, ниту пак предвидува посебни мерки за нивна заштита и 

реинтеграција.  

 

2.4 Законска легислатива поврзана со вработување  

Закон за работни односи - консолидиран текст 20175 
 

Законот за работните односи е основен закон во областа на работните односи и со кој 

закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се 

воспоставуваат со склучување на договор за вработување.  

Законот обезбедува посебна заштита на жените поради бременоста, раѓање и 

родителството и на мајка со дете до три години старост и самохран родител со дете до 

шест години старост. Според законот, работодавачот е должен на работниците да им 

овозможи полесно усогласување на семејните и професионалните обврски.  

 
5Министерство за труд и социјална политика, Закон за работни односи, 2017, достапен на овој линк  
 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/pravilnici/16,11-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8.pdf
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Заклучок: Овој закон не ги препознава жените жртви на семејно насилство како 

посебна целна група и не предвидува мерки за заштита од губење на работното место, 

ниту пак предвидува олеснителни мерки од страна на работодавачите за поддршка на 

жените кои ја напуштиле насилната средина. Дополнително законот не предвидува 

сензибилизирање на работодавачите за давање приоритет и препознавање на итноста 

од вклучување на пазарот на труд на жртвите на родово засновано насилство. 

 

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност6 
 

Во овој закон во членот 98-ѓ таксативно се наброени за кои невработени лица 

работодавачот може да користи ослободување од плаќање на придонеси на 

задолжително социјално осигурување и тоа: невработено лице на возраст од 35 до 50 

години, кое во последните 15 години било најмалку 10 години невработено и најмалку 

три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно со мерката 

предвидена во овој член; невработено лице на возраст над 50 години, кое најмалку 

три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно со мерката 

предвидена во овој член и невработено лице кое е родител на три или повеќе деца и 

кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос, 

самохран родител и член на едно родителско семејство кое најмалку три месеци пред 

вработувањето немало заснован работен однос, приматели на социјална парична 

помош, деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, 

инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Закон за вработување на 

инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална 

неспособност за работа за 50% согласно со прописите од пензиското и инвалидското 

осигурување, професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно 

со Законот за служба во Армијата на Република Македонија и родители на деца со 

пречки во развојот кои се корисници на посебен додаток. 

Агенцијата за вработување со посебен акт ги дорегулира правата и обврските кои 

произлегуваат од различниот статус на лицата, а со тоа и можностите за користење на 

активните мерки за вработување предвидени во оперативните планови за 

вработување кои на годишно ниво ги носи Министерството за труд и социјална 

политика. 

Заклучок: Законот ги препознава жртвите на семејно насилство како ранлива 

категорија и ги поттикнува работодавачите преку ослободување од плаќање на 

задолжителните придонеси за социјално  осигурување. 

 

 
6Министерство за труд и социјална политика, 2017, Закон за вработување и осигурување при 
невработеност, достапен на овој линк 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/pravilnici/16,11-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
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Национална стратегија за вработување на РМ 2016 - 20207 
 

Со цел намалување на невработеност и поголем економски раст на земјата се појави и 

потребата од национална стратегија за вработување на среден рок. Имено жртвите на 

семејно насилство уште во 2015 година беа предвидени во проектот ,,Македонија 

вработува"8 во кој се  предвидува низа на мерки за поттикнување на вработувањето и 

значително олеснување(преку ослободувања од плаќањата на социјални придонеси и 

персонален данок) за приватните компании со цел да отворат нови работни места. 

Мерките опфаќаат четири ранливи групи на невработени во која трета, четврта и 

петата група се невработени над 50 години, невработени над 58 години, невработени 

лица кои се родители на три или повеќе деца, самохрани родители, членови на едно 

родителски семејства, приматели на социјална парична помош, деца без родители и 

родителска грижа, жртви на семејно насилство, лица со инвалидност и со 

намалена работна способност, професионални војници на кои им престанал работниот 

однос и родители на деца со пречки во развој кои се приматели на посебен додаток.  

Во оваа стратегија назначена е примарната улога на Агенцијата за вработување, 

целосен попис на активности кои треба да ги спроведе, како и назначената соработка 

на АВРМ со работодавачите и зголемено учество на ранливите категории во активните 

мерки на пазарот на труд (лицата невработени над 2 години, корисниците на 

социјална парична помош и членовите на домаќинствата, жени жртви на семејно 

насилство, лица со инвалидност и намалена работна способност). Кај одредени 

ранливи групи на население, пример, жени жртви на семејно насилство, корисници на 

социјална парична помош и слично, планирано е да се применуваат интегрални мерки 

за вработување, кои опфаќаат и советување, обуки и субвенционирано вработување. 

За поефективна имплементација на стратегијата, АВРМ во тесна соработка со МТСП 

(раководење и координација) за секој година поединечно изготвува оперативни 

планови со активни мерки за вработување, а кои се усвоени од Владата на РСМ.  

 

Заклучок: Националната стратегија за вработување ги препознава жртвите 

на семејно насилство како посебно ранлива категорија и предвидува 

посебни мерки за зголемување на можностите за вработување и 

постигнување на економска независност.  

 

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за 
вработување за 2015 година9 
 

Во оперативниот план за 2015 кој во тековната година претрпе две измени и 

дополнувања, предвидени се неколку активни мерки за вработување на жртви на 

 
7Министерство за труд и социјална политика, 2015, Национална Стратегија за Вработување на 
Република Македонија Република Македонија 2016-2020, достапна на овој линк    
8 Министерство за труд и социјална политика, http://www.mtsp.gov.mk/makedonija-vrabotuva.nspx 
9Агенција за вработување на Р. Северна Македонија, Оперативен план за услуги на пазарот на труд и 
активни програми и мерки за вработување, 2015, достапен на овој линк  

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna%20Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20Republika%20Makedonija%20za%20Vlada%2016102015.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/makedonija-vrabotuva.nspx
http://av.gov.mk/content/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf


15 

 

семејно насилство и тоа: Програма за самовработување (претприемништво), 

Субвенционирање на плати и тоа преку -Обука на работно место со субвенционирано 

вработување, потоа дополнително предвидени обуки и тоа-обука на работно место кај 

познат работодавач, обука за стручни квалификации според барањата на 

работодавачите, обука за побарувани занимања и занаети, обука за стекнување на 

вештини. Исто така е предвидена мерката Практиканство за млади до 29 и до 34 

година, како и за потешко вработливи жени жртви на семејно насилство е предвидена 

програма за работно ангажирање и тоа: општокорисна работа и јавни работи. 

Предвидена е и програма за условен паричен надоместок за субвенционирано 

вработување на лица во социјален ризик и дополнително е предвидена обука/работа 

во Пилот програмата за 2015 година.  

Во однос на искористеноста на овие предвидени мерки од страна на жените жртви на 

семејното насилство за 2015 година добиен е податок од АВРМ преку барање на 

информации од јавен карактер, а кои податоци се претставени во делот Наоди.  

 

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за 
вработување за 201610 
 

Во оперативниот план за 2016, предвидени се неколку активни мерки за вработување 

на жртви на семејно насилство и тоа: Програма за самовработување 

(претприемништво), Субвенционирање на плати и тоа преку Обука на работно место 

со субвенционирано вработување, потоа дополнително предвидени обуки се: обука на 

работно место кај познат работодавач, обука за стручни квалификации според 

барањата на работодавачите, обука за побарувани занимања и занаети, обука за 

стекнување на вештини. Исто така е предвидена мерката Практиканство за млади до 

29 и до 34 година, како и за потешко вработливи жени жртви на семејно насилство е 

предвидена програмата за работно ангажирање и тоа: општокорисна работа и јавни 

работи. Дополнително е предвидена обука/работа во Пилот програмата за 2016 

година.  

Во однос на искористеноста на овие предвидени мерки од страна на жените жртви на 

семејното насилство за 2016 година добиен е податок од АВРМ преку барање на 

информации од јавен карактер, а кои податоци се претставени во делот Наоди.  

 

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за 
вработување за 2017-ревидиран11 
 

Во оперативниот план за 2017 кој беше ревидиран во средината на истата година, 

предвидени се неколку активни мерки за вработување на жртви на семејно насилство 

 
10 Агенција за вработување на Р. Северна Македонија, Оперативен план за услуги на пазарот на труд и 
активни програми и мерки за вработување, 2016, достапен на овој линк   
11Агенција за вработување на Р. Северна Македонија, Оперативен план за услуги на пазарот на труд и 
активни програми и мерки за вработување, 2017, достапен на овој линк  

http://av.gov.mk/content/11.01.2016_Operativen%20Plan-2016%20god.%20usvoen.Mence.pdf
http://av.gov.mk/content/%D0%9E%D0%9F/Revidiran%20Operativen%20plan%20za%20izmena%20i%20dopolnuvane%20na%20OP%202017.pdf
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и тоа: Програма за самовработување (претприемништво), Субвенционирање на плати 

и тоа преку Обука на работно место со субвенционирано вработување, потоа 

дополнително предвидени обуки се: обука на работно место кај познат работодавач, 

обука за стручни квалификации според барањата на работодавачите, обука за 

побарувани занимања и занаети, обука за стекнување на вештини. Исто така е 

предвидена мерката Практиканство за млади до 29 и до 34 година, како и за потешко 

вработливи жени жртви на семејно насилство предвидена е програма за работно 

ангажирање и тоа: општокорисна работа и јавни работи. Дополнително е предвидена 

обука/работа во Пилот програмата за 2017 година.  

Во однос на искористеноста на овие предвидени мерки од страна на жените жртви на 

семејното насилство за 2017 година добиен е податок од АВРМ преку барање на 

информации од јавен карактер, а кои податоци се претставени во делот Наоди.  

 

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за 
вработување за 201812 
 

Во оперативниот план за 2018, предвидени се неколку активни мерки за вработување 

на жртви на семејно насилство и тоа: Програма за самовработување 

(претприемништво), Субвенционирање на плати и тоа преку Обука на работно место 

со субвенционирано вработување, потоа дополнително предвидени обуки се: обука на 

работно место кај познат работодавач, обука за стручни квалификации според 

барањата на работодавачите, обука за побарувани занимања и занаети, обука за 

стекнување на вештини. Исто така е предвидена мерката Практиканство за млади до 

29 и до 34 година, како и за потешко вработливи жени жртви на семејно насилство 

програма предвидено е  работно ангажирање и тоа: општокорисна работа и јавни 

работи.  

Во 2018 година донесен е и дополнител оперативен план за 2018 г. за спроведување 

на активности од Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-202013 кои се 

во надлежност на АВРМ, во кој се дефинирани стратешките цели за унапредување на 

мерките и политиките за зголемување на вработливоста на жените преку промотивни 

активности и информирање на невработените жени од урбаните и руралните средини. 

Во однос на искористеноста на овие предвидени мерки од страна на жените жртви на 

семејното насилство за 2018 година добиен е податок од АВРМ преку барање на 

информации од јавен карактер, а кои податоци се претставени во делот Наоди.  

 

 
12 Агенција за вработување на Р. Северна Македонија, Оперативен план за услуги на пазарот на труд и 
активни програми и мерки за вработување, 2018, достапен на овој линк  
13Агенција за вработување на Р. Северна Македонија, Националниот план за акција за родова еднаквост 
2018-2020 , 2019, достапен на овој линк  

http://av.gov.mk/content/%D0%9E%D0%9F/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://av.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%9E%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%95.pdf
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2.5 Законска легислатива поврзана со домување  

Закон за домување  -Пречистен текст Сл. Весник на РМ бр.38/201214 
 

Законот за домување е донесен во 2009 година и во текот на годините направени се 

повеќе измени во истиот. Во посебна глава од законот опфатено е непрофитното 

домување во кој чл. 91 наведено е кои категории на лица имаат право на непрофитно 

домување (1) Непрофитен стан е станбена единица која ги задоволува стандардите за 

минимално, односно соодветно домување, во сопственост на државата, општината, 

градот Скопје или друга непрофитна станбена организација, наменет за домување 

исклучиво на лицата од ставот (3) на овој член. (2) Право на непрофитен стан под 

закуп во сопственост на државата, општината, градот Скопје или непрофитна станбена 

организација, имаат државјани на Република Македонија кои се станбено 

необезбедени. (3) Првенствено право за доделување на непрофитен стан под закуп 

имаат лица во социјален ризик кои во подрачјето на единиците на локалната 

самоуправа се процентуално најзастапени, како што се семејства со ниски 

приходи, млади лица кои посебно се истакнуваат во одделни области, млади 

брачни парови, самохрани родители, пензионери над 60 години возраст кои 

немаат стан во сопственост и други категории на лица во социјален ризик.  

Лицата кои се наоѓаат во социјален ризик имаат можност да побараат 

субвенционирање на закупнината на станот согласно овој закон и Законот за 

социјална заштита. Во однос на постапката за доделување на истиот и условите кои 

треба едно лице да ги исполни за да се стекне со ова право одлука за доделување на 

непрофитен стан носи Владата по предлог на Министерството за транспорт и врски. 

Заклучок: Законот не ги препознава жените жртви на семејно насилство 

како посебно ранлива категорија и не предвидува можности за домување 

специфично дизајнирани за потребите на оваа целна група.  

 

Закон за субвенционирање на станбен кредит Сл. Весник на РМ бр.158/11, 
24/13, 43/14, 109/14 и 6/16) пречистен текст - неофицијален15  
 

Законот за субвенционирање на станбен кредит не прави разлика во семејната и 

брачната состојба на лицето. Како корисник на субвенциониран кредит може да се 

јави и лице кое не е во брак, доколку ги исполни критериумите за добивање станбен 

кредит на деловната банка и условите предвидени со Законот за субвенциониран 

станбен кредит. Субвенционираниот станбен кредит може да се користи за купување 

на нов стан, кој е изграден или се гради, согласно Законот за градење или изградба на 

нова куќа. Субвенционирање на станбен кредит може да користи физичко лице кое е 

државјанин на Република Македонија, има постојано живеалиште на територијата на 

Република Македонија, ги исполнува условите за добивање на станбен кредит кои ги 

 
14 Службен Весник  на РСМ, Закон домување, достапен на овој линк  
15Министерство за финансии, Закон за субвенционирање на станбени кредите, достапен на овој линк 

http://www.rkd.gov.mk/sites/default/files/PTV_Zakon_za_domuvanje_38_21032012.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u1269/Zakon%20za%20subvencioniranje%20na%20stanben%20kredit_precisten%20tekst_2019.pdf
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пропишуваат деловните банки и ги исполнува останатите критериуми пропишани во 

овој закон. 

 Деловната банка ја проценува и одлучува за кредитната способност на 

кредитобарателот, врз основа на што донесува одлука за одобрување или одбивање 

на барањето. По завршување на јавниот повик, доколку се поднесени барања чиј 

вкупен износ ги надминува предвидените буџетски средства за овој проект, 

Министерството за финансии ќе одлучува за поднесените барања за субвенционирани 

кредити, со користење електронски систем за избор на корисници на кредити. 

Критериуми за избор на корисниците на кредитите се висината на месечните примања 

на барателот, односно семејството на барателот и висината на бараниот кредит, при 

што предност имаат барателите со пониски примања и барањата на помал износ на 

кредит. 

Заклучок: Иако законот им дава предност на баратели со помали примања и 

помали износи на кредит, сепак не наведува специфични групи.  

 

2.6 Законска легислатива поврзана со правна помош 

Закон за бесплатна правна помош- пречистен текст 201216 и Закон за бесплатна 
правна помош (Сл. Весник на РСМ бр.101/2019 од 22.05.2019г)17 
 

Целта на законот е да обезбеди еднаков пристап на граѓаните и другите лица 

определени со овој закон до институциите на системот, за запознавање, остварување 

и за овозможување на ефективна правна помош, согласно со начелото за еднаков 

пристап до правдата. Постапката за бесплатна правна помош е итна постапка. Сите 

трошоци за правната помош која ќе и биде дадена на странката барател паѓаат на 

товар на Буџетот на РМ. Бесплатната правна помош, согласно со овој закон, се 

реализира од Министерството за правда, адвокати и од овластени здруженија на 

граѓани. Во членот 6 детално е наведено како се остварува правото на бесплатната 

правна помош и тоа: како претходна правна помош и правна помош во сите 

судски и управни постапки. Претходната правна помош се дава од овластено 

службено лице во подрачните одделенија на Министерството и од овластени 

здруженија на граѓани  и опфаќа: иницијален правен совет за правото за користење 

на правната помош; општа правна информација и правна помош во комплетирањето 

на барање за бесплатна правна помош. Правна помош во постапка пред 

надлежен орган и организација се реализира од адвокати и опфаќа: застапување 

во сите степени во судски и управни постапки и составување на писмена во судски и 

управни постапки. На барателот на бесплатна правна помош ќе му се одобри истата 

доколку барањата се однесуваат на неколку правни области и тоа: права од областа 

на социјалното, здравственото, пензиското или инвалидското осигурување, работните 

односи, заштитата на деца и малолетници, жртвите на семејното насилство, 

заштитата на жртвите од казниви дела, заштитата на жртвите од трговија со луѓе, 
 

16 Министерство за правда, Закон за бесплатна правна помош, 2012, достапен на овој линк  
17 Службен Весник на РСМ, бр.11/2019, Закон за бесплатна правна помош, достапен на овој линк  

http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20BPP%20precisten%20tekst.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/93af90af565443e38308333c2c2146cd.pdf


19 

 

признавање на право на азил и имотно-правните прашања. За основаност на барањата 

одлучува Министерството за правда.  

Право на бесплатна правна помош имаат лицата кои, со оглед на својата материјална 

положба, не би можеле да ги остварат со Устав и закон загарантираните права, без да 

го загрозат сопственото издржување и издржувањето на членовите на своето 

семејство со кои живеат во заедничко домаќинство. Иако како корисник не се посебно 

издвоени жените жртви на семејно насилство, сепак во чл.20 став 2 и 3 предвидено е 

доколку станува збор за барател жртва на семејно насилство изјавата за имотната 

состојба се потпишува само лично од жртвата. Се смета дека е загрозена издршката на 

лицето кое бара бесплатна правна помош и издршката на членовите на неговото 

семејство со кои живее во заедничко домаќинство ако приходите по сите основи на 

тоа лице и членовите на неговото домаќинство не го преминуваат износот од 50% од 

просечната месечна плата исплатена во Република Македонија за претходниот месец 

во времето на поднесување на барањето за бесплатна правна помош. Министерството 

индивидуално ги определува и проценува степенот на загрозеност на барателот на 

бесплатна правна помош. 

Новиот Закон за бесплатна правна помош кој беше донесен на 16 мај 2019г, а објавен 

во Службен Весник на РСМ на ден 22.05.2019г беше со одложена примена, односно 

започна да се применува од 01.10.2019. Новиот закон е подобрен за физичките лица 

во однос на пристапот до правда и правична судска заштита. Бесплатната правна 

помош може да биде дадена како примарна правна помош и како секундарна правна 

помош. Примарна правна помош се дава од страна на овластено службено лице на 

Министерството, овластено здружение и правна клиника. Секундарна правна помош 

даваат адвокати во постапка пред суд, државен орган, Фондот на пензиското и 

инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, Фондот за здравствено 

осигурување на Република Северна Македонија и лица кои вршат јавни овластувања 

во согласност со одредбите од овој закон. Средствата за одобрување на бесплатната 

правна помош и трошоците за дадената правна помош во постапките предвидени со 

овој закон се обезбедуваат од буџетот на Министерството, како и од донации и други 

приходи во согласност со закон. Со новиот Закон за бесплатна правна помош, 

обезбедени се поголеми придобивки и заштита за граѓаните: пред сè, олеснети се 

условите кои граѓаните треба да ги исполнат за да добијат бесплатна правна помош, 

со што се обезбедува еднаков пристап до правда за сите, особено за најсиромашните и 

маргинализирани граѓани. Воедно бесплатна правна помош, со одредени исклучоци е  

предвидена во сите правни области, со што се зголемува опфатот на загрозени и 

ранливи лица, а со тоа и можноста за поголема заштита на правата на граѓаните. Она 

што е важно да се потенцира е дека со новиот Закони другите трошоци врзани со 

постапката (пр. судски такси, трошоци за вештачење) нема веќе да бидат на товар на 

граѓаните, туку истите ќе бидат опфатени со бесплатната правна помош. Особено 

важна новина е и финансирањето на овластените здруженија кои обезбедуваат 

претходна правна помош – со стапувањето на сила на Законот, финансирањето ќе се 

реализира преку грантови од Буџетот на Министерството за правда со што системот на 

бесплатна правна помош добива можност за долгорочен развој и одржливост. Во 

однос на жртвите на родово базирано  насилство и семејно насилство овој закон ги 

препознава и ги опфаќа во примарната правна помош (чл.6 од ЗБПП), како и во 
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пружањето на секундарна правна помош. Во чл.20 од ЗБПП каде е предвидено 

одобрување на секундарна правна помош без утврдување на финансиска состојба 

жртвите на семејно насилство, како баратели на оваа помош или нивни блиски 

членови од семејството ќе им биде одобрена секундарна правна помош без 

утврдување на финансиската состојба за покренување и застапување во постапка за 

изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство пред надлежен суд. 

 

Закон за парнична постапка - пречистен текст Сл. Весник на РМ бр.07/201118 
 

Во законот за парнична постапка има посебна глава која се однесува на 

ослободување од плаќање на трошоците на постапката (Чл. 163) Судот ќе ја 

ослободи од плаќање на трошоците на постапката странката која според својата 

општа имотна состојба не е во можност да ги поднесува овие трошоци без штета за 

својата нужна издршка и нужната издршка на своето семејство. Ослободувањето од 

плаќање на трошоците на постапката опфаќа ослободување од плаќање на такси и 

ослободување од полагање на аванс за трошоците на сведоците, вештаците, за увид и 

за судските огласи. Судот може да ја ослободи странката само од плаќање на такси 

ако со плаќањето на таксите значително би биле намалени средствата од кои се 

издржува странката и членовите на нејзиното семејство. При донесувањето на 

одлуката за ослободување од плаќање на трошоците на постапката, судот грижливо ќе 

ги оцени сите околности, а особено ќе ја земе предвид вредноста на предметот на 

спорот, бројот на лицата што ги издржува странката и приходите што ги имаат 

странката и членовите на нејзиното семејство. Одлуката за ослободување од плаќање 

на трошоците на постапката ја донесува првостепениот суд по предлог на странката. 

Странката е должна кон предлогот да поднесе уверение од надлежниот орган на 

државната управа за својата имотна состојба. Кога странката наполно е ослободена од 

плаќање на трошоците на постапката, првостепениот суд по нејзино барање ќе 

определи да ја застапува полномошник, ако тоа е нужно заради заштита на правата на 

странката. Странката на која и е назначен полномошник се ослободува од плаќање на 

трошоците и наградата на назначениот полномошник. Кога странката е наполно 

ослободена од плаќање на трошоците на постапката, од средствата на судот ќе се 

исплати аванс за трошоците на сведоците, вештаците, преведувачите, толкувачите, за 

увид и за издавање на судски оглас, како и трошоците на поставениот полномошник. 

Надоместокот на трошоците на парничната постапка што ќе настанат пред судовите во 

Република Македонија, го утврдува со правилник министерот за правда. 

 

Закон за судските такси Службен Весник на РМ бр.114/0919 
 

Во законот за судски такси вклучувајќи ги и направените измени има посебна глава II. 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ТАКСА. Во член 11 кој е целосно изменет со 

 
18Службен весник на РСМ, бр. 07/2011, Закон за парнична постапка, достапен на овој линк  
19 Службен весник на РМ, бр. 114/2009, Закон за судски такси достапен на овој линк  

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-parnichnata-postapka-20-01-2011-prechisten-tekst.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-sudskite-taksi-10-09-2009.pdf
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законот за изменување и дополнување на законот за судски такси (Сл. Весник на РМ 

бр.106/2013)20 наведено е кои граѓани се ослободени од плаќање на истите и тоа: - 

поранешните вработени за пријавување на побарување од работен однос кај 

стечајниот должник во стечајна постапка согласно со Законот за стечај, - граѓаните во 

постапка за одлучување по барање за ослободување од трошоци на постапката, - 

граѓаните во управни спорови од областа на социјалното осигурување, социјалната 

помош, старателството и посвојувањето и денационализација и - граѓаните во 

постапка за извршување на барање за доверување на дете на чување и воспитание.“ 

Во членот 24 од истиот закон наведени се таксените основици за пресметка на 

висината на административната такса. Од тука е и важноста на овој закон за 

целосната постапка за ослободување од плаќање на судските такси. 

2.7 Програма на Владата на РМ 2014-2018 

 

Во оваа програма Владата на РМ ги определува стратешките приоритети и цели за 

период од 4 години и тоа: Зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст 

на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот;  Интеграција на 

Република Македонија во Европската Унија и НАТО;  Бескомпромисна борба против 

корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото;  Одржување на 

добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и 

спроведување на Охридскиот рамковен договор;  Инвестирање во образование, 

иновации и информатичка технологија, како клучни елементи за креирање на 

општество базирано на знаење.  

За остварување на дел од стратешките приоритети Владата во оваа програма ја 

предвидува заштитата и грижата за најранливите категории на граѓани да ја 

реализира преку поддршка при вработување преку посебни програми и стимулации за 

приватниот сектор, зголемување на социјалната помош и останатите надоместоци за 

најранливите категории граѓани, обезбедување на услови за домување и изградба на 

социјални станови, пониски цени на лековите, полесен пристап до здравствените и 

образовните услуги, заштита од енергетска сиромаштија, народни кујни итн...Во однос 

на нови проекти и мерки беше предвидено да се донесе закон за еднократен отпис на 

долговите со кој закон ќе спроведе еднократно отпишување на долговите на 

најранливите категории на граѓани, кои поради светската економска криза и 

европската должничка криза се нашле во тешка материјална состојба и не можат да ги 

отплаќаат своите обврски. Тоа се однесува за лицата кои се корисници на социјална 

помош, лица кои подолго од 12 месеци се евидентирани како невработени лица кои 

активно бараат работа во евиденцијата на Агенцијата за вработување, со пресек на 

31.12.2013 и лица кои поради семејна несреќа се доведени во состојба да не можат да 

ги отплатат долговите. Дополнителни мерки за зголемување на вработувањето и 

подобрување на личната благосостојба, Владата предвидела да донесе за секој година 

оперативен план за вработување во кои ќе се содржат сите активни мерки за 

поддршка на невработените од сите категории. 

 
20 Службен весник  на РМ бр. 106/2013, Закон за изменување и дополнување на Законот за 
судски такси, достапен на овој линк   

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-izmenuvan-e-i-dopolnuvan-e-23-07-20133.pdf
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Во однос на социјалната сигурност и заштита во самата програма беше предвидено 

носење на Закон за спречување и заштита од семејно насилство како и отворање на 

10 нови советувалишта за брак и семејство кои ќе даваат услуги на семејства со 

нарушени семејни односи, во постапка на развод или со нерасчистени партнерски 

односи. Во делот еднакви можности за сите предвидено е имплементирање на 

програма „Патролни социјални служби“ – чија задача е откривање и санирање на сите 

социјални проблеми: бездомништво, деца на улица, просјачење, семејно насилство, 

стари лица, корисници на дрога, инвалидни лица и нарушени семејни односи 

(континуирано). 

2.8 Програма за работа на Владата на РМ 2017-202021 

Со промената на власта на предвремените парламентарни избори, новото 

парламентарно мнозинство од кое беше формирана новата Влада донесе одлука да се 

промени и постоечката програма за работа на Владата која требаше да трае до 2018 

година. Поради тоа со новиот мандат беше донесена истата со траење до 2020 година. 

Главен фокус на Програмата на Владата на Република Македонија за периодот 2017-

2020 година е развојот на економијата и подигнувањето на животниот стандард на 

граѓаните.  

Во насока на заштита на работничките права една од мерките кои ги предвиде беше и 

зголемување на минималната плата на 12.000 денари во првата година и таа ќе важи 

и за трите оддели со најниски плати. Се воведе буџетска финансиска поддршка за 

одделите со најниска плата со цел нивно постепено прилагодување на оваа обврска.  

Во однос на социјалната заштита и сигурност, прв чекор е да се намали стапката на 

сиромаштија под 16%. Владата ќе воспостави функционална мрежа на институции за 

социјална заштита блиски до граѓаните и соодветни на нивните потреби, при што дел 

од надлежноста ќе се префрли на локалната самоуправа која е поблиска до нив и 

побрзо се прилагодува на потребите. Мрежата ќе опфаќа социјални услуги за 

поддршка и палијативна грижа за стари лица, центри за нега, грижа и вклученост, 

центри за лица со попреченост, заедници за домување на лица со попреченост над 26 

години, услуги за заштита од родово базирано насилство и услуги за заштита на други 

групи на граѓани кои имаат потреба, а кои се во некој социјален ризик. 

Владата во оваа програма ја предвиде и ратификација на Конвенцијата на Советот на 

Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство 

од 2011 година (Истанбулска конвенција) и согласно истата, ќе воспостави мрежа на 

стандардизирани институции која го гарантира минималниот пакет на услуги за 

заштита од домашно насилство. Исто така, ќе се предложи нов Закон за родово 

базирано насилство и измени на Кривичниот закон со воведување на одредби за сите 

форми на родово базирано насилство. 

 

 
21 Влада на РСМ, Програма за работа на Владата на РМ 2017-2020, достапна на овој линк    

https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_Vlada_2017-2020_MKD.pdf
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2.9 Закон за минимална плата во РМ22 

Иако овој закон директно не ги опфаќа жртвите на семејно насилство, сепак неговата 

важност се состои во тоа што се утврдува висината на минималната плата, како и 

други прашања кои се однесуваат на минималната плата и тоа висината на 

минималната плата за одделите производство на текстил, производство на облека и 

производство на кожа и слични производи од кожа од 2012 до 2018 година, 

усогласувањето на истата, инспекцискиот надзор, прекршочни одредби и др. Правото 

на минимална плата, според одредбите од овој закон, имаат сите работници, во 

висина утврдена согласно со овој закон. 

2.10 Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и 
социјалната исклученост во Р. Македонија (ревидирана 2010-2020)23 

 

Во Националната стратегија прикажани се различните аспекти и влијанија на појавите 

кои ги изразуваат сиромаштијата и социјалната исклученост. Во неа, врз основа на 

поширок аналитички материјал, синтетизирани се бројни показатели на општествените 

појави и истите се пошироко анализирани, компарирани и претставени. Врз основа на 

согледувањата на состојбите и потребите, предложени се стратешките цели за 

промени во анализираните области. Исто така, претставени се голем број мерки и 

активности во повеќе области врз која основа во изминатите години се оформувани 

акциски планови со рокови и носители за секоја одделна мерка. Главна стратешка 

цел за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост е: Намалување на 

сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија, преку подобро 

користење и зајакнување на расположливите човечки и материјални ресурси, 

подобрување на условите за живот, за работа и на општествените услови на сите 

граѓани, системско и институционално содејство во функција на побрз развој, повисок 

стандард, поквалитетно живеење и развој, повисок стандард, поквалитетно живеење и 

развиток на механизмите за социјално вклучување на ранливите категории граѓани во 

локален контекст. Специфична стратешка цел -Подобрување на условите и 

можностите за вработување, јакнење на претприемништвото и намалување 

на невработеноста,  особено кај ранливите категории, подобрување на 

стандардот на живеење и јакнење на социјалната кохезија и одржливиот 

демографски развој. За постигнување на оваа цел во вработувањето, излистани се 

и очекуваните резултати.  

Во врска со ова, се цени дека е неопходно внесување на родов концепт при 

креирањето на програмите и активните мерки за вработување, со опфаќање на 

посебни целни групи, како: жените кои се приматели на социјална помош, 

жртви на семејно насилство, жртви на трговија со луѓе, долготрајно 

невработени жени, самохрани мајки, како и по основа на технолошки вишок 

и стечај или по друга основа на социјална исклученост.  

 
22 Министерство за труд и социјална политика, Закон за минимална плата во Република Македонија, 2017, 
достапен на овој линк   
23 Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Р. Македонија 
достапна на овој линк  

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/pravilnici/16,11-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%A0%D0%9C.pdf
http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revidirana_str_siromastija.pdf


24 

 

Понатаму во стратегијата една од мерките е заштита на најсиромашните и тоа преку 

Обезбедување на пристапи кон вонинституционални и институционални форми на 

заштита: Унапредување на меѓусекторската соработка во заштитата на децата; 

Водење на континуирана кампања за исполнување на обврската да се пријават децата 

по раѓањето, како основа тие да ги стекнат правата според Конвенцијата за правата 

на детето; Посебни мерки на заштита и третман на деца и жени, жртви на семејно 

насилство; Континуирана заштита и третман за деца и жени жртви на сексуално 

насилство; Отворање на советувалиште за сторители на семејно насилство и 

засолништа за жртви на семејно насилство од различен пол и различни возрасни групи 

(засега има само за жени со деца). 

Во делот поддршка на ранливите групи предвидено е специфична цел, а се однесува 

на развивање на механизми за намалување на сиромаштијата и социјалната 

исклученост на ранливите категории граѓани, во која еден од посакуваните резултати 

е поголемо вработување на жени  жртви на семејно насилство и тоа преку; (1) 

Воспоставување на соодветна и унифицирана евиденција на жени жртви на семејно 

насилство во релевантните институции (центри за социјална работа, полициски 

станици и сл.). (2) Постоечките засолништа за жртвите (т.н. шелтер центри) треба да 

се зајакнат со стручен персонал од психолози и социјални работници, кои би работеле 

на психо-социолошко зајакнување на жртвите. (3) Зголемено информирање на 

јавноста за првите знаци за препознавање на семејното насилство, како и 

поттикнување за пријавување на истото. Во оваа насока, потребна е обука на 

воспитниот персонал во градинките, за препознавање на семејното насилство преку 

однесувањето на децата. (4) Креирање на специфични мерки за пријавување на 

психичкото насилство, особено во интелектуалните кругови. (5) Откривањето на 

семејното насилство преку невладиниот сектор, особено преку постоечките СОС 

телефонски линии, на кои работи персонал обучен за работа со жртви на семејно 

насилство, што како добра практика треба да се прошири во повеќе региони низ 

Македонија. (6) Поттикнување на жртвите на семејно насилство за формирање на 

здруженија за поорганизирана борба за своите права, или преку формирање на 

неформални групи за самопомош. (7) Отворање на семејни советувалишта, за 

превенција на оваа појава. (8) Финансиско ослободување или субвенционирање на 

фирмите кои ги вработуваат овие категории лица од страна на општините, како и 

лобирање до работодавачите за нивно вработување. (9) Потребна е понуда на 

специфицирани обуки, преквалификација и доквалификација за овие лица, согласно 

со анализите на потребите на пазарот на трудот. (10)Помагање на самохрани мајки, 

жртви на семејно насилство, жени заболени од малигни заболувања, невработени 

жени, разведени жени, жени Ромки, (11) Зголемување на висината на материјалните 

надоместоци од сите права за ги задоволуваат основните потреби на лицата во 

состојба на социјален ризик. (12)Воведување на активни мерки за приоритетно 

вработување за долгорочно невработени кориснички на социјална заштита. (13) 

Ослободување од административни такси на корисничките на социјална заштита. (14) 

Збогатување на мрежата на социјални установи преку промовирање на јавно приватно 

партнерство. 

Една од специфичните цели кои Владата ги предвидува во оваа стратегија, а е 

поврзана со домувањето е постигнување на стандардизирани и хармонични услови 



25 

 

на домување за категориите граѓани кои се сметаат социјално исклучени во 

домувањето: деца без родители или родителска грижа, корисници на социјална и 

постојана парична помош, инвалидни лица и лица на кои им е потребна помош и 

грижа од други лица, лица припадници на Ромската заедница, социјално загрозени и 

самохрани родители со малолетни деца. Во оваа насока стратегијата предвидува и 

утврдување на правна рамка и донесување на Закон за социјално домување, со 

уредување на категориите самостојно домување, живеење со поддршка, 

субвенционирање на домувањето, непрофитно домување и сл.  

Во оваа стратегија како посебно ранлива категорија ги наведува самохраните 

родители која е поставена како приоритетна при креирање на мерките во центрите за 

вработување и при ангажирањето во сезонски работи од јавен интерес. Притоа, 

самохраните родители со ниско ниво на образование се поранливи од оние со високо 

образование и оние што се веќе добро обезбедени. Во стратегијата се идентификувани 

и проблемите со кои се соочуваат самохраните родители, особено жените кои живеат 

во оддалечени села. Предвидена е и поддршка и помош на самохрани родители при 

вработување и работно ангажирање, обуки, квалификации и до квалификации, 

поддршка за децата кои живеат во едно родителски семејства и препознаена е жената 

Албанка, самохран родител како особено ранлива група.  

Но она што овој документ не го предвидел, е измена во насока на проширување на 

дефиницијата за самохран родител, со цел поголем опфат на жените кои ќе имаат 

бенефит од планираните мерки.  

За остварување на целите предвидени во националната стратегија потребно е 

донесувањето на нови решенија во доменот на социјалната политика, која мора да 

биде засновано на претходни темелни анализи, базирани врз економските придобивки 

на краток и среден рок, но и на социјалните трошоци и влијанија на долг рок. Во тој 

контекст, преку политиките за активно вклучување на пазарот на трудот како и преку 

можноста за одржување на социјалните издатоци (пензии, здравствена заштита, 

детска заштита, долготрајна нега и други социјални трансфери), на соодветно ниво се 

одржува обемот на потрошувачка и активноста на вкупното население. 

 

2.11 Национална програма за развој на социјалната заштита 2011-
2021 24 

 

Водени од потребата системот на социјална заштита континуирано да се зајакнува и 

унапредува, како и од потребата за стратешко планирање на идни активности во 

сферата на социјалната заштита, Владата на РМ изготви национална програма во која 

ќе се утврдат целите, приоритетите и правците на развој на социјалната заштита и тоа 

на среден рок (5 години) и на долг рок (10 години). Во оваа програма утврдени се 

нормативите и стандардите за работа на центрите за жртви на семејно насилство, како 

и донесени се нови правилници во поглед на простор, опрема и стручен кадар. Исто 

 
24 Национална програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 достапна на овој линк  

http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
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така и превентивната заштита во насока на вработување на социјален работник во 

сите основни училишта е предвидена со закон и преку оваа програма како и зголемена 

соработка со единиците на локалната самоуправа со надлежните (територијално 

детерминирани) центри за социјална заштита. Во оваа насока во Програмата се 

предвидени да се воспоставаат на среден рок локални совети за вработување во кои 

ќе членуваат претставници од општините, работодавачи, претставници од центрите за 

социјална работа и од подрачните центри за вработување при АВРМ се со цел 

координација и интензивирање на активностите за вработување на корисници на 

социјални парични надоместоци, но и за самохрани родители, жртви на семејно 

насилство и други лица со социјални проблеми. И во Програмата се предвидува 

вонинституционална заштита на жртви од семејно насилство и нивните деца преку 

дневните односно привремените прифатни центри. Надлежни за следење и 

имплементација на оваа Програма е Националното координативно тело во областа на 

социјалната заштита кое го формира Министерството за труд и социјална политика. 

 

2.12 Законска легислатива поврзана со финансиска поддршка на лица 
во социјален ризик 

 

Закон за социјална заштита – Сл. Весник на РСМ бр.104/2019 од 23.05.2019 
година25 и краток компаративен преглед со претходниот закон 
 

На 23.05.2019 година донесен е новиот Закон за социјална заштита кој најави неколку 

реформи во социјалниот систем во земјава. Како дел од целиот пакет на социјални 

реформи кои се донесоа во наведениот период во Државата клучно кај социјалната 

реформа која е во постапка на имплементација е што со овој закон се зголемија 

основиците за пресметка на социјалната помош, се унапредија и подобрија условите 

за лицата со попречености и за нивните семејства, се дадоа основни постулати за 

поактивно вклучување на корисниците на некои од правата од социјална заштита на 

пазарот на трудот, се цели кон професионализам и високо обучени кадри кои ќе ја 

обавуваат својата работа во центрите за социјална заштита, а сето тоа во насока кон 

искоренување на сиромаштијата и намалување на општествениот јаз.  

Во чл.6 од законот се предвидени кој се носителите на социјалната заштита во 

државата и тоа: Републиката и нејзините надлежни органи, општините, градот Скопје 

и општините во град Скопје во рамките на своите надлежности, а во чл.7 попрецизно е 

утврдена нивниот начин на дејствување при пружањето на социјалната заштита,, 

Републиката и општината, градот Скопје и општините во градот Скопје обезбедуваат 

вршење на дејноста на социјалната заштита во рамките на правата и должностите 

утврдени со Уставот на Република Северна Македонија и закон, преку основање на 

установи за социјална заштита или пренесување на вршењето на работи од 

социјалната заштита на здруженија, други правни и физички лица. Републиката и 

единиците на локалната самоуправа кога го пренесуваат вршењето на работите на 

 
25 Сл. Весник на РСМ бр.104/2019, Закон за социјална заштита достапен на овој линк  

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf
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други правни и физички лица, нивните меѓусебни права и обврски ги уредуваат со 

Управен договор.″ 

Во овој закон е предвидено како се остварува социјалната заштита односно како се  

обезбедува и тоа преку остварување на права на парична помош од социјална 

заштита и обезбедување на социјални услуги и преку преземање на други 

мерки и активности кои ги предвидува во определени сфери и тоа во: 

вработувањето, стипендирање, домувањето, заштита на семејството, заштита на 

децата, здравствената заштита, воспитанието и образованието и во други области во 

согласност со овој закон. 

Правата на парична помош од социјална заштита се таксативно наброени во чл.27 од 

законот и тие се: гарантирана минимална помош;  надоместок заради попреченост; 

надоместок за помош и нега од друго лице; надоместок на плата за скратено работно 

време; додаток за домување; траен надоместок и еднократна парична помош. Во 

однос на претходниот закон има мали измени и тоа социјалната помош сега со новиот 

закон се преименува во гарантиран минимален приход, се воведува траен надоместок, 

а некои од надоместоците за лицата со попреченост се сублимирани во надоместок за 

попреченост. 

Во чл.28 е дефинирано кој може да поднесе барање за гарантиран 

минимален приход и тоа: ,, Право на гарантирана минимална помош има 

домаќинство кое е материјално необезбедено и нема во сопственост имот и имотни 

права од кои може да се издржува. За материјално необезбедено се смета 

домаќинство чија вкупна просечна висина на сите приходи на сите членови на 

домаќинството по сите основи во последните три месеци пред поднесување на 

барањето за остварување на правото и во текот на користењето на правото е пониска 

од висината на утврдената гарантираната минимална помош, согласно со овој закон.″  

Начелно условите кои треба да бидат исполнети за да се оствари ова право се исти и 

со условите кои се бараа за остварување на социјалната парична помош. Во текот на 

оперативното имплементирање на оваа одредба, претходните корисници на социјална 

парична помош добија право да станат корисници на гарантираниот минимален 

приход и да добијат поголем износ на средства користејќи го ова право. Иста така се 

јави и потреба за допрецизирање на одредбите за имот и имотни права па се донесоа 

измени на новиот закон во кој се воведе нов член 29-а со цел лицата кои имаат имот и 

имотни права во своја сопственост, а не се во можност да се издржуваат сепак да 

можат во точно определена законска рамка да го уживаат ова право,, Право на 

гарантирана минимална помош може да оствари и домаќинство кое е материјално 

необезбедено, но има во сопственост имот и имотни права од кои може да се 

издржува, во случај кога членот на домаќинството, сопственик на имотот склучи 

договор за доживотна издршка со центарот за социјална работа“ .  

Во понатамошната имплементација на целокупната социјална реформа, а во насока на 

почитување на начелата на  социјална сигурност и праведност настанаа измени на 

правилникот за пресметка на приходи кои влегуваат при остварувањето на 

определени права за социјална сигурност на стари лица, па така на корисниците на 

гарантиран минимален приход им претставуваше проблем за да го остварат правото 

на социјална сигурност за стари лица односно т.н.. социјална пензија. Тие претходно 
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требаше три месеци да се откажат од правото, односно да не го користат и да останат 

без никаков приход за да може да поднесат барање за социјална сигурност. Со 

измените на правилниците оваа пречка е отстранета и при поднесувањето на 

барањето за социјална пензија минималниот гарантиран приход веќе не е пречка за 

остварување. Висината на минималната гарантирана помош се пресметува како 

основица за еден член на домаќинството, зголемена за коефициент од еквивалентната 

скала за другите членови на домаќинството, а најмногу за вкупно пет члена во 

домаќинството. Основицата изнесува 4.000 денари месечно, а за секој следен 

полнолетен член на домаќинството основицата се зголемува согласно со еквивалентна 

скала која е градирачки поставена за секој нареден член од домаќинството. Со ова 

нова социјална реформа се нотира интенцијата на законодавецот за подобрување на 

основните услови за живот на најранливите стремење кон социјалната праведност и 

овозможување на понормални приходи за домаќинствата кои западнале во 

егзистенцијални проблеми.  Во споредба со претходно утврдената основица од стариот 

закон во износ од 2.334 денари ова е повисока и социјално поправедна.  

Дополнително со другиот пакет на социјални реформи во контекст на измените на 

законот за заштита на правата на децата, приходите кои едно семејство може да ги 

добие од новата социјална реформа достигнуваат едно значајно ниво.   

 

 

Во однос на правата на жртвите на семејно насилство кои не се 

посебно издвоени како лица со егзистенцијални проблеми како и 

претходниот и овој закон не ги препознава. 

 

 

Имено во чл.32 од истиот при определувањето на висината на гарантираната 

минимална помош за член на домаќинство не се смета лице кое е: ,,на издржување 

казна затвор подолго од 30 дена, со решение на центарот за социјална работа е 

сместено во установа за вон-семејна социјална заштита, згрижувачко семејство, 

организирано живеење со поддршка, или друга установа и сторител на семејно 

насилство. Приходите и имотот на лицето од ставот 1 алинеја 3 на овој член, не се 

засметуваат при остварување на правото на гарантирана минимална помош“.  

И со оваа реформа како и во стариот закон се налага обврска на корисникот да се 

пријавува редовно во центрите за вработување како активен барател на работа. 

Центрите за социјална работа се во тесна соработка со центрите за вработување во 

насока на подготовка на план за вработување на корисникот и негова интеракција на 

пазарот на трудот. Оваа обврска за соработка помеѓу корисниците на ова права 

заедно со центрите за вработување и центрите за социјална работа со новиот закон е 

зајакната и попрецизирана, а во насока на добробит на корисниците побрзо и полесно 

да ги надминат егзистенцијалните проблеми. Дополнителна поддршка која ја добиваат 

корисниците на оваа помош е предвидено да остваруваст и паричен додаток заради 

покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството, за 

месеците од октомври до март во висина од  1.000 денари, усогласена со порастот на 
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трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за 

статистика, во јануари за тековната година.  

Исто така законодавецот ја нагласува и можноста доколку домаќинството има деца 

дека покрај минималната гарантирана помош, можат дополнително да ги користат 

додатоците за деца согласно измените во социјалниот пакет на законот за заштита на 

деца. 

Евидентна е заштитата која државата сака да ја пружи на домаќинствата кои имаат 

дете со посебни потреби во насока на обезбедување на нивно поголемо присуство во 

домот без да им се наруши месечниот прилив по основ на плата. Ова право беше 

предвидено и со стариот закон за социјална заштита, но во новиот е повисоко 

определена, додека во претходниот закон беше предвиден надоместок во износ од 

4.800 денари. 

Член 57 го опфаќа правото на додаток за домување кое се обезбедува на 

материјално и станбено необезбедени лица. Како материјално необезбедено лице се 

сметаат корисник на гарантирана минимална помош и лице кое до 18 годишна возраст 

имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по 

престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст. 

Начинот и средствата за остварување на правото на додаток за домување за лицата од 

корисници на минимална гарантирана помош, ги определува и обезбедува советот на 

општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, а за лицата кои до 18 

години биле без родителска грижа, се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна 

Македонија. И во претходниот закон беше предвидено ова права како право на 

социјално домување и целосно е непроменет во однос на корисниците и условите за 

негово уживање.  

 

Непрепознавањето на жени жртви на семејно насилство како посебна 

категорија е една од основните пречки оваа група на егзистенцијално 

загрозени лица да не можат да го остварат правото на домување 

поради неисполнување на условите за остварување на минимална 

гарантирана помош.  Клучно за препознавање е можноста од 

запаѓање во скриено бездомништво кој би бил општествен проблем, а 

не само индивидуален на лицето кое се нашло во таква ситуација. 

Законодавецот потфрли во регулирањето на ова право за жртвите на 

семејно насилство на кои еден од најгорливите проблеми им е 

понатамошното домување по напуштањето на насилната средина. 

 

Во членот 61 е предвидено правото на еднократна парична помош кое право се 

доделува на лице или на семејство кое се нашло во состојба на социјален ризик, како 

и на лице и семејство заради претрпена природна непогода или епидемија и подолго 

лекување во здравствена установа на член на семејството. Ова право може да се 

обезбеди и во вид на помош во натура, кое вклучува обезбедување на облека, исхрана 
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и други средства за кои центарот за социјална работа ќе утврди дека се неопходни за 

минимална егзистенција на граѓанинот и семејството. Во однос на износите кои се 

доделуваат, како и корисничките на еднократната парична помош законодавецот 

предвидел: 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 30.000 денари 

и тоа: 

- за задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на 

социјален ризик, а која може да остави трајни последици, заради претрпена природна 

непогода (земјотрес, поплава, пожар), епидемија и смрт на член на семејството,- лице 

кое има потреба од оперативен зафат или подолго лекување во здравствена установа 

во странство и станбено необезбедено лице корисник на гарантирана минимална 

помош и тоа лице неспособно за работа, како помош во обезбедување на нужно 

сместување. 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 15.000 денари 

за потребите на лице - жртва на семејно насилство за обезбедување на итна заштита и 

згрижување. 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 12.000 денари 

за задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на 

социјален ризик во случај на подолго лекување во здравствена установа, како и за 

лице - жртва на семејно насилство за остварување на право на здравствена заштита и 

медицински третман. 

Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 4.500 денари 

за задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на 

социјален ризик кој не остава трајни последици, а е неопходно социјално и 

материјално обезбедување на лицето. 

Правото на интервентна еднократна парична помош му следи на лице кое до 

18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, 

односно по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, во 

висина до 180.000 денари, заради вклучување во социјалната средина. 

Во понатамошниот текст законот ги опфаќа социјалните услуги како дел од мерките 

на социјална превенција во кои се предвидени и услуги на советување. Овие услуги 

на советување(чл.73) опфаќаат советодавна работа, односно советувалишна работа, 

со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците од настанатите 

социјални проблеми на поединец и семејство и опфаќаат: 

- подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, 

брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи, 

- советување при развод на брак, 

- семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи, 

- психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство, 
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- психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и 

- други специјализирани видови на советувања. 

 

Нема никаква промена на законодавецот во однос на категориите на 

лица кои можат да побараат, ситуациите во кои може да го остварат 

правото на еднократна парична помош, ниту во предвидените износи 

за исплата на помошта помеѓу претходниот и новиот закон за 

социјална заштита. Од аспект на жртвите на семејно насилство 

евидентно е дека состојбата не е подобрена. Еднократниот износ до 

15.000 денари е премалку поставен да може жртвата на семејно 

насилство да започне реинтеграција надвор од насилната средина 

имајќи ги во предвид големиот број на фактори кои делуваат на 

месечната потрошувачка. Исто така износот изразен до 15.000 денари 

дава јасен сигнал дека тој по слободна оценка на надлежните служби 

може да биде поставен и пониско бидејќи единствено ограничување 

при донесувањето на решението е максимално  определената граница 

на паричен износ кој може да го добие едно лице жртва на семејно 

насилство. Исто така е нејасна одредбата во однос на еднократната 

помош за остварување на здравствена заштита и медицински третман. 

Не се конкретизира што опфаќа и на кое ниво на здравствена заштита 

ја одобрува помошта притоа имајќи во предвид дека правото на 

здравствена заштита има лице лице-жртва на семејно насилство за 

кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа за 

превенција, спречување и заштита од семејно насилство (чл.66). 

 

 

Овие мерки на социјални услуги во насока на социјална превенција и 

вонинституционална заштита беа предвидени и со претходниот закон за социјална 

заштита. Посебно ја нагласуваме потребата од итна професионализација на 

давателите на услуги кои својата дејност ја обавуваат во центрите за социјална работа 

се со цел советувањата, поддршката и третманите да го дадат ефектот на мерките кои 

се спроведуваат. 

Исто така во делот социјални услуги спаѓаат и услугите на привремен престој со 

кои услуги се обезбедува заштита и стручна помош на лица кои се наоѓаат во кризна 

состојба заради надминување на состојбата и нивна социјална интеграција. Корисници 

на услугата се: дете кое ќе се затекне без родителска грижа или како скита, дете 

жртва на злоупотреба, жртва на семејно насилство и родово базирано 

насилство, жртви на трговија со луѓе, бездомници(чл.83). Овие услуги се обезбедува 

во времетраење до три месеци, со можност за продолжување уште за три 

месеци, а во исклучителни случаи кога состојбата не е надмината до една година.  
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Во однос на времетраењето на обезбедената услуга на привремен 

престој законодавецот со оваа одредба ги препознава жртвите на 

семејно насилство и родово базирано насилство како хетерогена 

група односно дека не сите жртви ќе имаат исти околности и можност 

во одредениот период да се реинтегрираат во општеството. Во 

претходниот закон исто така беше опфатена заштита на жртвите на 

семејно насилство преку Центар за лица кој обезбедуваше дневно и 

привремено прифаќање и згрижување на овие лица. Во однос на 

времетраењето нема разлика меѓу двата закони. 

 

Во делот услуги на вон-семејна заштита предвидени е и згрижување во семејство, 

а како посебно односно специјализирано згрижување која преставува услуга преку 

која на сместените лица им се обезбедува општо згрижување на лицата и поддршка до 

надминување на социјалните проблеми, а која се обезбедува од страна на згрижувачи 

кои поминале специјализирана обука. Корисник на услугата е: дете жртва на 

семејно насилство, дете во ризик и дете во судир со законот, дете или лице со 

попреченост(чл.90).  

Во овој пакет мерки е предвидено и интервентно згрижување која услуга е 

предвидена на краткорочно згрижување во семејство на лица за кои е неопходна итна 

заштита, до изнаоѓање на соодветни облици на заштита, а најдолго до 30 дена. 

Корисници на услугата се: дете без родители и родителска грижа, деца од конфликтни 

семејства, жртви на насилство, жртви на трговија со луѓе и други лица чиј 

социјален проблем налага итно згрижување и заштита(чл.92).  

И во претходните законски одредби беше предвидено сместување на деца жртви на 

семејно насилство во згрижувачки семејства кои семејства беа специјализирани 

односно згрижувачите имаа успешно поминато специјализирана обука организирана 

од Заводот за социјални дејности. Додека пак како интервентно згрижување на жртви 

на семејно насилство со времетраење до 30 дена претходниот закон не го имаше 

предвидено туку имаше опфатено дневно згрижување во дневен центар како 

вонинституционална заштита. 

Во мерки на обезбедување на услуги предвидени се и услуги на сместување во 

установи. Една од нив , а се однесува на деца жртви на семејно насилство е: Центарот 

за социјална работа може да смести дете во ученички дом или друга установа, доколку 

оцени дека тоа е во најдобар интерес на детето да го продолжи задолжителното 

образование за:- дете без родители и дете без родителска грижа, до оспособувањето 

за самостоен живот и работа, а најдоцна до завршувањето на средното образование, 

ако не постојат можности згрижувањето и воспитанието да се обезбеди на друг начин 

и  дете во ризик, дете од домаќинство кое користи гарантирана минимална помош и 

дете жртва на семејно насилство(чл.103). И претходниот закон ја опфаќаше оваа 

мерка на пакет услуги и тоа во делот на институционална заштита. 
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Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата (Сл. 
Весник БР.104/19 ОД 23.05.201926 И СЛ.ВЕСНИК БР.146/19 ОД 27.07.201927) 
 

Со донесувањето на новиот закон за социјална заштита како дел од социјалниот пакет, 

а во насока на подобрување на социјалната политика, праведност и сигурност се јави 

потребата да се направат измени и дополнувања на законот за заштита на децата. Во 

однос на права на заштита на децата чл.6 се менува и гласи: „Права за заштита на 

децата, во смисла на овој закон, се: 1) детски додаток; 2) посебен додаток; 3) 

еднократна парична помош за новороденче; 4) родителски додаток за дете; 5) додаток 

за образование; 6) партиципација.“. Иако може нема суштинска промена во имињата, 

освен што е додадено уште едно право на додаток за образование, сепак неминовна е 

одлуката за промена бидејќи измените се направени во однос на висината која се 

исплаќа, и кои можат да бидат корисници на истите предвидени права.  

Во однос на правото на детски додаток направени се неколку измени и тоа: Право 

на детски додаток се обезбедува на дете државјанин на Република Северна 

Македонија кое живее во домаќинство со постојано место на живеење во Република 

Северна Македонија и доколку домаќинството не поседува имот и имотни права од кои 

може да се издржува. (2) Право на детски додаток се обезбедува и на дете од 

домаќинство кое остварило, односно користи право на гарантирана минимална помош 

согласно со Законот за социјалната заштита. (3) Право на детски додаток може да 

оствари еден од родителите на детето, старателот или лицето на кое со решение на 

надлежниот центар за социјална работа детето му е доверено на чување и воспитание 

под услови утврдени со овој закон. (4) Корисникот на правото на детски додаток треба 

да биде државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење 

во Република Северна Македонија.“. Потоа во натамошните измени тргнати се 

одредбите поврзани со редовното школување (бидејќи не е услов за добивање на овој 

додаток) и е само дефинирано дека во зависност од материјалната состојба и вкупните 

приходи во семејството ова право се обезбедува на дете до наполнување на 18 години 

живот.  

Целосно е променета законската одредба (член 27) во која е предвидено 

определување на материјалната состојба на семејството и пресметување на вкупните 

приходи во него.,, Право на детски додаток има дете во семејство чии вкупни 

просечни месечни приходи остварени во последните три месеци пред поднесување на 

барањето и во текот на користењето на правото по сите основи на сите членови во 

домаќинството се во висина до прагот за пристап на правото на детски додаток, кој е 

поставен на 6.000 денари, а кој се зголемува за секој член на домаќинството за 

коефициент од еквивалентната скала, а најмногу за вкупно осум члена во 

домаќинството“. При утврдување на висината на прагот за пристап на правото на 

детски додаток, за член на домаќинство или семејство не се смета лице кое е: на 

издржување казна затвор подолго од 30 дена, со решение на центарот за социјална 

 
26 Министерство за труд и социјална политика, Закон за изменување и дополнување на Законот да детска 
заштита, 2019, достапен на овој линк и линк  
 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_DZ(izmena).pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/146%202019%20Zakon%20za%20izm%20i%20dop%20na%20Zakon%20za%20zastita%20na%20decata%2017%20o7%202019.pdf
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работа е сместено во установа за вон-семејна социјална заштита или е сместено во 

здравствена или друга установа за период додека трае сместувањето и сторител на 

семејно насилство. Приходите и имотот на лицето сторител на семејно насилство, не 

се засметуваат при остварување на правото на детски додаток.  

Дополнително во овие измени дадени се прецизни дефиниции за што се смета за  

домаќинство согласно овој закон, што за семејство и посебно е уредено кој се смета за 

самохран родител. Членот кој ги уредуваше начините за пресметка на приходи во 

семејството е укинат. Во однос на висината на детскиот додаток законската одредба е 

целосно сменета и сега гласи (член 31): ,,Висината на детскиот додаток зависи од 

бројот на децата во семејството и возраста на децата. (2) Доколку во семејството има 

дете на училишна возраст согласно со закон, висината на детскиот додаток за едно 

дете изнесува 1.000 денари месечно, а за две и повеќе деца во семејството изнесува 

1.600 денари месечно за сите деца. (3) Доколку во семејството има дете кое не е на 

училишна возраст согласно со закон, висината на детскиот додаток за едно дете 

изнесува 1.200 денари месечно, а за две и повеќе деца изнесува 1.900 денари месечно 

за сите деца. (4) Доколку во семејството има две и повеќе деца, кои не се сите на 

училишна возраст, висината на детскиот додаток за сите деца изнесува 1.600 денари 

месечно“. Од овие законски решенија евидентно е дека висината на детскиот додаток 

е во пораст, а и правото да го користат овој додаток е проширен на поголем број на 

лица без претходните законски ограничувања од минимум приходи кои треба да ги 

има семејството кои воедно беа и многу ниско поставени. 

Правото на посебен додаток е непроменето од претходниот закон. Посебен додаток за 

дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или 

комбинирани пречки во развојот до 26 години живот се обезбедува посебен додаток 

како паричен надоместок. Правото на посебен додаток за дете не е детерминиран со 

приходите на семејството. Неговата висина изнесува 5021 денари и се зголемува за 

две посебни категории и тоа: за самохран родител кој има дете со специфични 

потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки 

во развојот до 26 години живот и изнесува 7.531 денари, за материјално необезбедени 

родители, кои се корисници на социјална парична помош и постојана парична помош 

кои имаат дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот 

развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот и изнесува 6.276 

денари.  

Правото на еднократна парична помош за новороденче е унапредено со тоа што ова 

право му следи на семејството за прво и второ новородено дете. Висината на 

еднократната парична помош за прво новороденче изнесува 5.000 денари, а за второ 

новороденче изнесува 20.000 денари. Услов за да се стекне еден од родителите со ова 

право треба да има постојано место на живеење од најмалку 12 месеци непрекинато 

на територија на Република Северна Македонија до денот на раѓањето на детето. Во 

однос на правото на родителски додаток за дете законските одредби се прошируваат 

во однос на висината на вкупниот просечен приход на семејството на мајката како би 

можела да го ужива ова право треба по сите основи во последните три месеци пред 

поднесување на барањето за остварување на користењето на правото и во текот на 

користењето на правото да е понизок од висината на минималната нето плата 

утврдена за претходната година.  
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Со измените новина е правото на додаток за образование(чл.39б-39ж). ,, Додаток 

за образование се обезбедува заради покривање на дел од трошоците на 

домаќинството поврзани со образованието на децата. (2) Право на додаток за 

образование има домаќинство со дете кое е на редовно школување во основно 

или средно образование во училишта во Република Северна Македонија..., чии 

вкупни просечни месечни приходи остварени во последните три месеци пред 

поднесување на барањето и во текот на користењето на правото по сите 

основи на сите членови во домаќинството се во висина до прагот за пристап 

на правото на додаток за образование, кој е поставен на 6.000 денари, а кој 

се зголемува за секој член на домаќинството за коефициент од еквивалентната скала, 

а најмногу за вкупно осум члена во домаќинството“.  

И за овој додаток законодавецот прецизира дека сторител на семејно насилство нема 

да се смета за член на домаќинството или семејството ниту пак ќе влегуваат во 

пресметка на вкупни месечни приходи неговиот приход и имот/имотни права.  

Во однос на заштита на децата за кои се грижи самохран родител коефициентот за 

пресметка и законски е определен повисоко. Право на додаток за образование имаат и 

корисниците на гарантирана минимална помош. Висината на додатокот за образование 

изнесува 700 денари месечно за ученик во основно образование и 1.000 денари 

месечно за ученик во средно образование во текот на учебната година, а има и 

обврски за децата во однос на присуство на часовите (редовно школување) и во однос 

на претходно користење на ова право. Исплатата на додатокот за образование е од 

Буџетот на РСМ и се врши квартално. 

Правото на партиципација зависи од материјалната состојба на семејството и се 

обезбедува партиципација во трошоците за згрижување и воспитание и одмор и 

рекреација на деца во јавна установа за деца. Партиципацијата се обезбедува во 

цената на услугата по дете што ја плаќа родителот. Средствата за партиципацијата се 

обезбедуваат од Буџетот на Републиката. 

 

Правилник за начинот на остварување на правото на гранатирана минимална 
помош. Утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на 
домаќинството, определување на носителот на правото, образец на барањето 
потребна документација (СЛ. Весник на РСМ БР.109/19 ОД 28.05.2019)28 
 

Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на гарантирана 

минимална помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права 

на домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и 

потребната документација. Во правилникот подетално се разграничува кои се сметаат 

за вкупни приходи во домаќинството или семејството, а кои примања не се сметаат за 

приход (чл.3 и чл.4, а кои можат да се оттуѓат со цел да може да се користи правото 

на гарантирана минимална помош. Во однос на тоа кој може да биде носител на 

 
28Министерство за труд и социјална политика, Правилник за начинот на остварување на правото на 
гранатирана минимална помош, 2019, достапен на овој линк    

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/30.5-%20ostvaruvanje%20na%20garantirana%20paricna%20pomos.pdf
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правото во член 6 се редоследно наведени, а исклучок има кога освен гарантирана 

минимална помош домаќинството или семејството имаат малолетни деца кои можат да 

остварат право на детски додаток и додаток за образование тогаш носител на правото 

е мајката. Барањето на пропишан образец се поднесува до надлежен центар за 

социјални работи. 

 

Правилник за поблиските услови и начинот на остварување на правата за 
заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и 
имотните права на домаќинството и семејството за правата на детски додаток, 
родителски додаток за дете и додаток за образование (Сл. Весник на РСМ бр. 
109/19 од 28.05.2019)29 
 

Правото на детски додаток го остварува еден од родителите на детето или друго лице 

согласно Законот за заштита на децата со поднесување на барањето за остварување 

на правото на детски додаток до надлежниот центар за социјална работа. Кај 

корисниците на минимална гарантирана помош не се испитува материјалната состојба 

на семејството при поднесувањето на барањето за детски додаток. При утврдување на 

право на детски додаток за дете од разведен брак како приходи врз основа на кои се 

утврдува материјалната состојба на домаќинството, односно семејството се сметаат 

приходите на родителот кај кого детето живее, како и приходите на останатите 

членови на домаќинството, односно семејството. Истите услови важат и за одобрување 

на правото на додаток за образование освен што разликата е во дополнителната 

документација која барателот ја доставува за редовна вклученост во образовниот 

процес на детето.  За остварување на правото на еднократна парична помош за 

новороденче се поднесува барање до надлежен центар за социјални работи, а ова 

право го ужива и семејството кое посвоило дете. Родителскиот додаток за дете е 

врзано со вкупните приходи на семејството на мајката и затоа во правилникот детално 

се наведува кои приливи спаѓаат во вкупни приходи, кои не се пресметуваат во 

вкупните приливи и која не може да го користи ова право, а е поврзано со имотната 

состојба на семејството на мајката. 

Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична 
помош, образец на барањето и потребната документација за остварување на 
ова право (Сл. Весник на РСМ Бр. 109/2019)30 
 

Во овој правилник подетално се утврдуваат потребните документи кои се потребни за 

достава до месно надлежниот центар за социјална работа, во насока на докажување 

 
29   Министерство за труд и социјална политика, Правилник за поблиските услови и начинот на 
остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и 
имотните права на домаќинството и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за 
дете и додаток за образование , 2019, достапен на овој линк  
30 Министерство за труд и социјална политика, Правилник за начинот на остварување на правото на 
еднократна парична помош, образец на барањето и потребната документација за остварување на ова 
право, 2019, достапен на овој линк  

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnicidetska/2019/pobliski%20uslovi%20pravilnik_19.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/30.5-ednokratna%20paricna%20pomos.pdf
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на моменталниот социјалниот ризик во кој западнал поединец или едно домаќинство. 

Надлежен за одлучување е центарот за социјална работа по доставената 

документација и дополнително прибавената по службена должност. 

 

Правилник за начинот на остварување на правото на додаток за домување за 
лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без 
родителска грижа, односно и по престанување на старателството, најмногу до 
26 годишна возраст, образец на барањето и потребна документација (Сл. 
Весник на РСМ бр. 109 од 28.05.2019)31 
 

Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на додаток за 

домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и 

родителска грижа, односно и по престанок на старателството, а најмногу до 26 

годишна возраст. Во однос на додатокот за домување предвидено е дека треба да 

овозможи:  

- закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел;  

- санација, адаптација и реконструкција на сопствен недвижен имот и  

- надомест на трошоци за сместување во студентски дом. 

За да може барателот да го добие овој додаток треба да биде материјално и станбено 

необезбедено односно да не поседува стан или недвижен имот на свое име, како и да 

му е утврдена статус на лице до 18 год. како дете без родители и родителска грижа, 

чии приходи по сите основи, како и приходите на неговиот брачен другар и другите 

членови на неговото семејство, со кои тоа живее во заедница и за кои постои обврска 

за меѓусебно издржување согласно Законот за семејството, се пониски од 5.600 денари 

месечно по член на семејство. Како приход не се смета гарантирана минимална 

помош, надоместок заради попреченост, надоместок за помош и нега од друго лице, 

еднократна парична помош за новороденче, детски додаток, додаток за образование и 

посебен додаток, остварени согласно закон. Во однос на висината на додатокот од 

страна на центарот за социјална работа, во решението со кое се одлучува за правото 

на додаток за домување за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, 

се земаат предвид следните износи: за самец до 4.000 денари за месечна закупнина; 

за семејство од два до четири члена до 6.000 денари за месечна закупнина и за 

семејство од пет и повеќе члена до 8.000 денари за месечна закупнина.  

Исто така од надлежниот центар за социјални работи при донесувањето на решението 

се вклучуваат и комуналните трошоци (електрична енергија, греење, вода и 

ѓубретарина), и тоа во висина за: самец до 1.500 денари; семејство од два до четири 

члена до 2.000 денари и семејство од пет и повеќе члена до 2.500 денари. 

 
31 Министерство за труд и социјална политика, Правилник за начинот на остварување на правото на 
додаток за домување за лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без 
родителска грижа, односно и по престанување на старателството, најмногу до 26 годишна возраст, 
образец на барањето и потребна документација, 2019, достапен на овој линк  

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/30.5-dodatok%20za%20domuvanje.pdf
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3. Истражувања: Насилство и сиромаштија 

 

Жените жртви на семејно насилство се соочуваат со силни трауми од преживеаното 

насилство, но и со дополнителни предизвици и отежителни околности кои ги прават 

исклучително ранливи и откако ќе ја напуштаат насилната средина. Самиот процес на 

напуштање на насилната средина е процес кој треба да им овозможи безбеден и 

сигурен живот без насилство, на жртвите и нивните деца. Безбедноста и сигурноста во 

поширока смисла означуваат и стабилност, особено економска стабилност и безбедно 

живеалиште.  

Семејното и интимно партнерското насилство влијаат врз економската сигурност на 

жртвите и нивните деца на повеќе начини, пред сè е еден од најсилните фактори за 

жената да биде спречена да ја напушти насилната средина. Жените кои се жртви на 

семејно и интимно партнерско насилство, а се во процес на образование, може да 

бидат присилени да го прекинат образованието, и со тоа да бидат лишени од подобра 

можност за приходи и финансиска стабилност и независност во иднина32. Жртвите на 

семејно насилство често пати не можат да го задржат вработувањето ако се вработени 

или воопшто не можат да се вработат поради контролирачкото однесување на нивниот 

партнер, сторител на насилството. Со тоа се создава силен ризик од невработеност во 

текот на целиот животен век на жена жртва на семејно или интимно партнерско 

насилство33.  

Последното истражување на ОБСЕ, кое беше спроведено во текот на 2018 година, на 

балканскиот регион, ја опфати и Република Северна Македонија. Клучните наоди на 

истражувањето истакнуваат дека сите жени, без разлика на нивниот економски или 

социјален статус, може да искусат насилство, но кај некои жени има значително 

поголем ризик. Тоа се жените кои живеат во сиромаштија, економски зависни жени и 

жени кои имаат деца. 60% од жртвите на насилство биле контролирани од сторителот, 

немале никаков или имале контролиран пристап до финансии, и нивните деца биле 

користени како средства за уцена за жената да не го напушти партнерот. Од сите 

испитани жени, 1 од 5 или 19% се жртви на економско насилство од партнерот34. 

Жените кои трпеле семејно насилство во минатото, а не биле во можност да обезбедат 

живеалиште и храна за себе и нивните деца во последните 12 месеци, повторно се 

соочуваат со повеќе форми на насилство (42%). Ова истражување покажува и дека 

жените кои ќе го пријават насилството во институциите, не добиваат соодветна помош 

и поддршка и се соочуваат со дополнителни предизвици. Една испитаничка истакнала 

дека откако пријавила повеќекратно физичко насилство од сопругот, од центарот за 

социјална работа и било понудено да престојува во засолниште за жртви на семејно 

насилство една недела, и ја советувале потоа да се врати кај сопругот и да го реши 

проблемот директно со него. Друга испитаничка истакнала дека во центарот за 

социјална работа кон сеа се однесувале навредувачки и без почит бидејќи таа е лице 

 
32 Adams, E., Measuring the Effects of Domestic Violence on Women’s Financial Well-Being, 2011. 
33 Stylianou, Amanda. (2018). Economic Abuse Within Intimate Partner Violence: A Review of the Literature. 
Violence and Victims. 33. 3-22. 10.1891/0886-6708.33.1.3. 
34 OSCE, OSCE-led survey on violence against women: Main report, Well-being and Safety of Women, 2018 
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со попреченост. Во Република Северна Македонија жените кои трпат семејно 

насилство не се одлучуваат да пријават и да ја напуштат насилната средина, бидејќи 

сметаат дека „ќе останат на улица“. Жените од албанска и ромска етничка припадност 

не смеат да го напуштат бракот, без разлика на тоа какво насилство трпат, бидејќи 

единствен начин да имаат живеалиште надвор од бракот е да се вратат кај 

родителите. Но, најчесто немаат поддршка од родителите или блиското семејство, 

бидејќи се смета дека жената не смее да го напушти сопругот без разлика на тоа дали 

трпи насилство. За жал, овој став преовладува во сите балкански земји кои беа дел од 

истражувањето.35 

Сторители на семејно насилство го користат економското насилство за да ги ограничат 

можностите на партнерките и да ги направат финансиски зависни од себе. 94% од 

жртвите на семејно насилство, доживуваат и некоја од формите на економско 

насилство: ограничување на пристап до информации поврзани со финансии, 

ограничување на можноста за вработување, заработка и финансиска независност, 

управување со приходите на жртвата, креирање на долгови преку кредити и кредитни 

картички на име на жртвата, кражба на идентитет, нарушување на углед и штета на 

идентитетот, уништување на имот, злоупотреба на имот и слично 36 . Семејното 

насилство влијае и врз здравјето на жените жртви, правејќи ги помалку способни на 

пазарот на трудот, со што повторно се става во прашање одржувањето на економската 

стабилност за жртвата и нејзините деца, како и неможност да се обезбеди безбедно 

живеалиште. 20% или 1 од 5 жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле 

насилната средина страдаат од психосоматски последици и трауми, и истите покажале 

еден или повеќе симптоми на пост трауматски синдром од насилство како последица 

од преживеаното насилство.37 

Економската нестабилност на жени жртви на семејно насилство, директно се отсликува 

како силен предизвик откако ќе ја напуштаат насилната средина. Пред сè, немањето 

финансиски средства ги оневозможува да обезбедат безбедно живеалиште за себе и 

своите деца. Задолженоста преку кредити, и кај оние кои се вработени, може да е 

силна пречка да имаат редовен и стабилен приход, како и да добијат договори за 

закупнина и истата да ја плаќаат редовно, доколку обезбедат живеалиште под 

кирија38. Според истражувањето на Бејкер и Кук за бездомништво, 38% од жени жртви 

на семејно насилство  станале бездомнички во одреден момент од животот.  

Според спроведеното истражување од страна на Асоцијацијата за истражување, 

комуникации и развој „Паблик“ ,,Бездомништво околу нас: јавно, скриено, 

потенцијално“ 39  публикувано во 2016 година, потенцира дека покрај јавното 

 
35 OSCE, OSCE-led survey on violence against women: Main report, Well-being and Safety of Women (111), 2018 
36 Postmus, J. L., Plummer, S. B., & Stylianou, A. M., Measuring economic abuse in the lives of survivors: 
Revising the Scale of Economic Abuse. Violence Against Women, 22(6), 692–703, 2015 
37 Breiding, М., Intimate Partner Violence in the United States, 2014 
38 Baker, Charlene K., Sarah L. Cook, and Fran H. Norris. 2003. “Domestic Violence and Housing Problems: A 
Contextual Analysis of Women’s Help-Seeking, Received Informal Support, and Formal System Response,” 2003, 
http://socialsciences.people.hawaii.edu/publications_lib/domestic%20violence%20and%20housing.pdf  
39 Доневска, М., Илијавски К., Мојанчевска, К., Илиска, А., 2016, Бездомништвото околу нас: 
јавно, скриено, потенцијално, Паблик http://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/Isklucenost-Pravo-na-
Domuvanje_2016.pdf 

http://socialsciences.people.hawaii.edu/publications_lib/domestic%20violence%20and%20housing.pdf
http://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/Isklucenost-Pravo-na-Domuvanje_2016.pdf
http://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/Isklucenost-Pravo-na-Domuvanje_2016.pdf
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бездомништво (лица што немаат покрив над глава и живеат на улица), 

идентификуваше уште две концептуални категории лица на кои им се заканува 

бездомништво, и тоа: потенцијално бездомништво (лица што живеат во 

несигурно сместување, лица што живеат под закана од иселување, лица што 

живеат под закана од насилство и лица што живеат во неконвенционални 

живеалишта) и скриено бездомништво(жени згрижени во шелтри за жртви 

на семејно насилство; мигранти; лица што наскоро треба да бидат 

ослободени од затвор, од здравствени или други институции, а немаат на 

располагање живеалиште ) . Како најчести причини за бездомништво според 

резултатите добиено од  истражувањето се наведуваат: семејни конфликти: 

развод, неразрешени имотно-правни прашања, семејно насилство, за 

скриено бездомништво освен горе наведените како дополнителни причини се 

нотирани и насилство од страна на сопругот/ партнерот, развод, смрт на 

брачен партнер, нарушени семејни односи, психички стрес, финансиски 

долгови и хипотеки, а за потенцијалното бездомништво се развод, семејно 

насилство, разведени или починати родители и нарушени семејни односи, се главните 

причините поради кои лицата го напуштиле домот и побарале помош од пријатели и 

од роднини. Развод и напуштање на домот во кој живееле со својот партнер/ка е 

причина поради која лицата решиле да се вселат бесправно. Според добиените 

резултати од истражувањето нотирано е ,,дека во Македонија, и покрај малата 

застапеност на јавно бездомништво (16,9 %), постои висок ризик од зголемување на 

оваа бројка поради повисоката застапеност на лица што живеат во скриено 

бездомништво (38,5 %) и во потенцијално бездомништво (44,6 %). Оттука произлегува 

потребата од дизајнирање превентивни мерки. Во најголем ризик од запаѓање во 

бездомништво се: 1. По образование: лицата со основно образование (29,2 

проценти) и лицата без образование (20 проценти); 2. По семеен статус: разделени / 

разведени (30,8 %) и самци (26,2 %); 3. По возрасна група: лица на возраст од 40 

до 50 години (27,7 %) и лица на возраст од 50 до 60 години (27,7 %); 4. По пол: мажи 

(90,9 %), жени (9,1 %). Во согласност со резултатите од спроведеното истражување, 

тимот на „Паблик“ ја постави првата дефиниција за бездомништво.,, 

БЕЗДОМНИШТВОТО е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во 

општествениот живот, кои имаат проблеми со сопствениот идентитет и се 

без живеалиште, живеат во несигурни и / или несоодветни услови или, пак, 

се привремено згрижени во прифатилишта или во институции.“ 

Во истражувањето насловено „Ризикот од сиромаштија кај жените жртви на насилство 

и нивните деца“40 објавено од Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE) во 

2009, детално се разработуваат различните аспекти на поврзаноста помеѓу 

сиромаштијата и насилството. Имено, авторите ја разработуваат женската 

сиромаштија користејќи ја фразата сиромаштијата има женски лик, но при тоа 

идентификувајќи ги предностите и недостатоците во ваквата генерализација. Иако е 

наведено дека не сите жени кои преживеале насилство се погодени од сиромаштија, 

Поаѓајќи од фактот дека насилството се случува во сите слоеви независно од 

 
40 WAVE, “The poverty risks of women affected by violence and their children”, 2009, http://fileserver.wave-
network.org/researchreports/Poverty_Risks_E_2009.pdf  

http://fileserver.wave-network.org/researchreports/Poverty_Risks_E_2009.pdf
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/Poverty_Risks_E_2009.pdf
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финансиската состојба, сепак наведуваат дека долгогодишното насилство е ризик 

фактор за сиромаштија. Понатаму, направена е разлика помеѓу два типа на 

сиромаштија и тоа: апсолутна или екстремна и релативна. Апсолутната сиромаштија 

значи дека луѓето не се во позиција да ги задоволат егзистенцијалните потреби како 

домување, храна, облека и основна медицинска заштита, додека релативна 

сиромаштија значи дека нивните приходи и ресурси се несоодветни за достигнување 

на квалитет на живот соодветен на стандардот во државата во која живеат. Во таа 

насока, луѓето кои живеат во релативна сиромаштија не можат да ги остварат своите 

капацитети особено во насока на себе реализација поради недостатокот од финансии 

и социјални ресурси. Кога станува збор на жените, ситуацијата е уште полоша, 

особено поради патријархалните структури на моќ. Имено, жените се одговорни за 

грижата околу домот и грижата за децата и старите лица, која иако одзема 

исклучително многу време и енергија е се уште неплатена работа насекаде низ 

Европа. Понатаму, висината на приходите од исти работни позиции за мажите и 

жените е различна, а тука се надоврзува и губењето на позицијата која жената ја 

имала пред да замине на породилно отсуство, односно намалување на нивото кое го 

постигнала, а со тоа и намалување на висината на приходот.  

Во однос на жените кои преживеале насилство, особено по напуштање на насилната 

средина, авторите сметаат дека се во висок ризик од сиромаштија поради неколку 

причини. Во поголемиот дел од случаевите тие немаат финансиски средства, ниту пак 

место за живеење, а пристапот до пазарот на трудот или евентуално вработување е 

исклучително тешко за нив.  

 

4. Позитивни практики: Модели од други земји 

 

Во истражувањето на Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE), спомнато 

во предходниот дел,  се детално опишани  и видовите на поддршка кои жените жртви 

на насилство можат да ги добијат, а кои ги обезбедуваат женските граѓански 

организации во Виена, Австрија.  Акцентот е ставен на клучната улога на женските 

организации во превенирање и борба против сиромаштијата преку активностите кои 

ги спроведуваат и услугите кои ги нудат на жените жртви на насилство, користејќи 

сеопфатен пристап со што значајно придонесуваат кон намалување на сиромаштијата 

кај оваа категорија на жени.  

Покрај обезбедување на сместување во засолниште за привремено згрижување на 

жртвата и нејзините деца, организациите ја информираат жената за сите можности и 

права кои ги има, а кои најмногу одговараат на нејзината специфична ситуација.  Како 

следен чекор, заедно со неа, развиваат план со чекори за започнување на независен и 

самостоен живот, земајќи ги предвид нејзините потреби, како и потребите на 

нејзините деца. Понатаму, жената добива и континуирана психосоцијална и 

психотераписка поддршка, како и правно советување. Психолошка поддршка е 

достапна и за децата кои биле директни или индиректни жртви на насилство. 

Поддршка е достапна и во вид на придружба во институции, а поврзано со добивање 
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здравствено осигурување, закажување на редовни прегледи, како и прегледи на 

повреди настани од насилството, како и информирање и придружба за остварување на 

права од социјална заштита.  Подготовка и придружба за судските постапки и рочишта 

е исто така достапна, најмногу поради непознавањето на бирократските процедури од 

страна на жените, а и постоењето на страв од насилникот што ќе направи доколку 

поднесе пријава.  

За жените кои не го зборуваат добро Германскиот јазик, обезбеден е преведувач кој ги 

придржува во институциите.  

Женските организации имаат воспоставено и блиска соработка со компетентните 

институции за мигрантки и азилантки, доколку жената жртва на насилство има 

нерегулиран престој во државата, или пак и е помината важноста на привремениот 

престој. Обновување на дозволата за престој независно од нејзиниот брачен статус е 

клучна за жените, особено ако немаат можност или не смеат да се вратат во земјата 

по потекло, и мораат да останат во Австрија. Дополнително, организациите прават 

напори да обезбедат курсеви по германски јазик за овие жени, како би имале 

поголеми можности да се вработат и да станат економски независни.  

Советување за справување со долгови е уште една услуга достапна за жените жртви 

на насилство, а е обезбедена од женските организации. Покрај консултацијата за 

менаџирање на финансии, организациите помагаат и во воспоставување на 

иницијален контакт со банката, преговарање и правење на план за исплата кој 

соодветствува со финансиските можности на жените. Жените жртви добиваат и правно 

советување за поделба на долгови како дел од бракоразводната постапка.  

Уште додека е сместена во засолништето, тимот и обезбедува контакти и од други 

организации и сервиси кои даваат долготрајна поддршка за жени жртви на насилство, 

доколку и е потребна откако ќе замине од засолништето.  

Наоѓањето на нов дом, е услуга која организациите ја обезбедуваат за жените уште 

додека се сместени во засолништето. Имено, тимот од организацијата заедно со 

жената, а во зависност од финансиските средства со кои располага, бараат место во 

кое таа ќе живее откако ќе го напушти засолништето. Во Виена постојат повеќе опции, 

доколку жената не може да се врати во заедничкото живеалиште. Доколку нема 

месечни приходи, може да биде упатена во центри за мајки и деца, центри за 

самохрани мајки, како и во сервсите за домување на градот Виена.  

Женските организации раководат и со итен фонд, кој се полни преку донации, а кои 

средства ги користат да платат курсеви по германски јазик, кирии, болнички и 

медицински трошоци, облека и училишен прибор за децата, и други предмети кои 

може да бидат потребни доколку жената се пресели во нов стан.  

Домување во транзициски период. Асоцијацијата на шелтер центри во Виена, 

обезбедува привремено домување за жени жртви преку специфичен модел за 

транзитно живеење. Тие раководат со куќи и станови кои се на располагање за жени 

жртви на кои не им е потребно повеќе згрижувањето во засолниште, односно ризикот 

од насилство е намален или не постои. Покрај место за живеење, жената добива и 

поддршка од социјална работничка која и помага во процесот на осамостојување, но 
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не со интензитет и динамика како во првиот период, додека била сместена во 

засолништето. Правната поддршка исто така продолжува и во овој транзитен период 

поради тоа што најчесто судските постапки поврзани со разводот на брак, доделување 

на децата, и преживеаното насилство се уште траат. Основното правило е дека овој 

тип на привремено сместување може да се користи една година, и само во 

исклучителни ситуации овој период е продолжен.  

Нивното искуство покажало дека транзитното домување е неопходно, особено по 

напуштање на засолништето, и доколку не постои многу жени и деца би останале 

бездомници или би се вратиле кај насилниот партнер.  

Поради специфичните безбедносни потреби на жените жртви на семејно насилство 

кои го напуштиле насилниот партнер, многу програми за семејно насилство низ 

Соединетите Американски Држави имаат развиено услуги за транзитно домување 

преку три различни модели. Првиот модел е „Модел на различни локации“ преку кој се 

обезбедува домување на начин што се плаќа киријата на стан во кој веќе жртвата 

живеела, или пак го нашла со помош на организацијата, односно му се плаќа 

закупнината директно на сопственикот. „Групниот модел“ предвидува сместување на 

повеќе жени кои преживеале семејно насилство, во една зграда, при што секое 

семејство е во сопствена приватна единица, а зградата најчесто е во сопственост на 

локалната програма/ организација. Третиот, „Модел на заедница“ ги сместува жените 

жртви и нивните деца во една куќа каде што секоја индивидуа/семејство има своја 

приватна спална соба (а понекогаш и бања), но просториите за живеење, како што се 

кујна, трпезарија и дневна соба се заеднички. Секој од овие модели обезбедува 

поддршка за домување, финансиска и други типови на помош и поддршка до 24 

месеци. Програмите за транзитно домување им обезбедуваат на жените жртви  време 

и услуги што им се потребни за да ги постигнат цели кон кои се насочени, а тоа е  

долгорочна безбедност и економска стабилност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

5. Наоди  

 

5.1 Онлајн прашалник 

 

Онлајн прашалникот беше изработен во платформата esurv.org и беше објавен на ФБ 

профилот на Националната мрежа во период од Април до Јуни, и истиот го пополнија 

вкупно 419 жени. Прашалникот се состоеше од неколку делови чија задача беше да 

дадат информации за општите податоци на испитаничките, нивниот работен статус, 

сопственост, домаќинство, како и видови помош и поддршка од надлежните 

институции кои ги оствариле.  

Во продолжение следува детален преглед на сите делови од прашалникот, односно 

прашањата кои беа одговорени од испитаничките.  

 

ДЕЛ 1: Општи податоци 

Согласно одговорите најмногу испитанички биле на возраст меѓу 28 -32 години (91 или 

21.7%) и 33-37 години (86 или 20.5%), додека на возраст меѓу 18-22 биле 39 (9.3%), 

меѓу 23-27 биле 71(17%) , меѓу 38-42 биле 64(15.3%), меѓу 43-47 биле 37 (8.8%), меѓу 

48-52 биле 21 (5%), меѓу 53-57 биле 6 (1.4%) и меѓу 58-62 биле 4 испитанички (1%). 

Над 63 годишнина возраст немало ниту една испитаничка.  
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Според степенот на образование 

најголем број испитанички се со 

високо образование кај највисок 

степен на образование, односно 

173 или 41.4%. Малку помал број 

испитанички се со средно 

образование, односно 159 (38%). 

Со магистерски студии како 

највисок степен на образование 

се 50 (12%), вишо образование 

се 24 (5.7%), завршено основано 

образование 9 (2.2%) и 

докторски студии 3 (0.7%) 

 

 

Според етничката припадност 

согласно одговорите, 367 

испитанички или 92.3% од сите 

одговори се Македонки. Албанки 

се 8 (1.9%), како и Србинки 8 (1.9%), 

Турчинки се 5 (1.2%), Влаинки 4 (1%) 

и Бошњачки 4 (1%) и Ромки се 3 

(0.7%).   

Според местото на живеење, односно 

урбана и рурална средина, вкупно 

имало 390 (93%) испитанички 

кои живеат во урбана средина и 

29 (7%) кои живеат во рурална 

средина. 

Според дадените одговори по градови имало 55 од Скопје (53 урбана и 2 рурална 

средина), 14 од Битола, 7 од Куманово, 7 од Прилеп, 6 од Струмица, 6 од Кавадарци, 5 

од Штип, 4 од Охрид, 3 од Тетово, 3 од Велес, 3 од Свети Николе, по 2 од Неготино, 

Ресен, Берово, Гевгелија и Кривогаштани, и по 1 од Виница, Крива Паланка и Крушево 

(вкупно 128). Останатите 291 не одговориле во кој град живеат.  
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64% од испитаничките или 269 имаат деца, додека останатите 36% или 150 

немаат деца. Оние кои одговориле потврдно, на прашањето колку деца имаат, 

испитаничките одговориле на следниов начин: по 1 дете имаат 129 испитанички 

(48%), по 2 деца имаат 112 испитанички (42%), 3 деца имаат 22 испитанички (8%), 4 

деца имаат 3 испитанички (1%) , 5 имаат 3 испитанички (1%)1, повеќе од 5 деца нема 

ниту една. 
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ДЕЛ 2: Работен статус 

Според работниот статус 58 испитанички биле вработени во државна институција 

(14%), 216 во приватна фирма (53%), самовработени биле 25 (6%), хонорарно 

ангажирани биле 24 (6%), домаќинки 18 (4%) и 69 биле невработени (17%). Од 

вкупно 419 испитанички, 9 не одговориле на ова прашање.  

 

Испитаничките кои одговориле дека се невработени, домаќинки или хонорарно 

ангажирани, одговорија на дополнителни прашања, кои не се однесуваа на останатите 

испитанички (вработени и самовработени): 

 

Дали сте домаќинка или хонорарно ангажирана по ваш избор?  

Согласно одговорите на ова прашање, 18 испитанички се домаќинки по свој избор 

(22%),  36 се хонорарно ангажирани по свој избор (44%), 20 испитанички или 24% се 

домаќинки но не по свој избор, и 8 испитанички односно 10% се хонорарно 

ангажирани, но не по свој избор.  
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Доколку сте невработена колку 

долго барате работа?  

На прашањето „колку долго 

барате работа“, а согласно 

одговорите, 37 испитанички 

барале работа 6 месеци, 4 

барале работа 12 месеци, 15 

барале работа 18 месеци, 3 

барале работа 2 година, и 37 

барале работа повеќе од 3 

години.  

 

 

 

Дали се пријавивте во Агенцијата за вработување откако останавте без работа? 

 

Во Агенцијата за вработување се пријавиле 52 испитанички (72%) а 20 одговориле 

дека не се пријавиле (28%). На ова прашање одговориле вкупно 72 испитанички.  

 

Од нив, 40 (61%) испитанички редовно се пријавуваат во Агенцијата за вработување, 

како активни баратели на работа, додека 25 (39%) не се пријавувале редовно, 

односно се пријавувале на 6 месеци.  
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На прашањето Дали сте биле повикани на интервју за работна позиција преку 

Агенцијата за вработување?, само 14 одговориле потврдно, од вкупно 76 

испитанички кои го одговориле прашањето.  

 

 

Во однос на причините за невработеност, прашање на кое што одговориле 58 

испитанички. 21 од нив кажале дека се невработени зошто не можат да најдат работа 

што ја посакуваат, 18 не можат да најдат работа според завршено образование, 3 

поради здравствена  состојба се невработени, а 5 неможат да најдат никаква работа. 

Најголем број испитанички, 20 или 34% од вкупниот број, одговориле дека 

не можат да најдат работа поради тоа што нема кој да им ги чува децата.  
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Во однос на здравственото 

осигурување, поголемиот број, 

односно 49 испитанички или 

66%, имаат осигурување 

поради статус на невработена, 

а 15 односно 20% одговориле 

дека сами си ги плаќаат 

трошоците за здравствено 

осигурување. Дури 10 

испитанички (14%) немаат 

регулирано здравствено 

осигурување. Сите испитанички 

кои одговориле дека сами си го плаќаат здравственото осигурување се хонорарно 

ангажирани по свој избор.  

 

 

Здравственото осигурување на децата е во најголем дел регулирано преку 

осигурувањето на мајката и тоа кај 86 (62%) од вкупниот број испитанички кои 

одговориле на ова прашање. Кај 46 (33%) децата се осигурани преку таткото, а 6 

испитанички (18%) го немаат регулирано ова право за нивните деца.   
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109 испитанички одговориле дека не користат ниедно од правата од социјална 

заштита, односно 79 % од вкупниот број кој го одговориле ова прашање. Само 7 од 

нив користат социјална парична помош, а 6 го користат правото на родителски 

додадок за трето дете.  
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Следното прашање се 

однесуваше на помош од 

општината: Дали сте 

побарале и добиле 

поддршка од општината 

во која 

живеете?  Одговорите на 

испитаничките во најголем 

дел се дека никогаш не 

побарале, односно 115 или 

85% го дале овој одговор. 

Само 4 од нив добиле 

еднократка парична помош, а 

2 добиле парична помош за 

лекување.  

И на прашањето: Дали имате добиено друг тип на поддршка од локалните или 

националните институции која не е излистана во претходните прашања?, 

дури 130 испитанички (96%) одговориле дека немаат добиено никаква помош. 

 

 

Искористеност на народните кујни е во 

линија со одговорите од предходните 

две прашања. 145 испитанички (98%) 

никогаш не ги искористиле услугите на 

народните кујни.  
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На прашањето Дали редовно добивате издршка (алиментација) за детето/децата од 

поранешниот партнер?, во најголем дел одговориле негативно, 71 испитаничка или 

64%. 6 испитанички ги добиваат средствата преку извршител, а 33 испитанички 

одговориле дека издршката за детето/децата им е редовно исплаќана од страна на 

поранешниот партнер.  

 

Согласно одговорите, 

издршката за деца која 

ја плаќа поранешниот 

партнер е за 1 дете и 

во износ од 2000 до 

3500 денари. Само 

една испитаничка 

одговорила дека 

издршката 

(алиментација) во 

износ од 6000 денари 

се исплаќа директно на сметката на детето.  

Испитаничките кои не добиваат редовно издршка за детето/децата беа замолени да ги 

наведат причините за тоа. 56% одговориле дека не добиваат издршка поради тоа што 

постапката за развод на брак не е почната или е се уште во тек, додека 38% 

одговориле дека не ја добиваат поради тоа што таткото на детето/децата е 

невработен.  
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ДЕЛ 3: Работен статус 

Овој дел беше наменет за испитаничките кои одговорија дека се вработени во  

приватна фирма, државна институција или се самовработени.  

 

На прашањето за годините 

на работен стаж, 

најголемиот дел од 

испитаничките (33%) 

одговорија дека имаат 

работно искуство од 1-5 

години, 52 испитанички  

(26%) одговорија дека имаат 

работно искуство помеѓу 6 -

10 години, а само 5 

испитанички одговорија дека 

се работно ангажирани 

повеќе од 25 години.  

 

 

 

Во однос на висината 

на месечните приходи 

30% од испитаничките 

одговориле дека имаат 

примања помеѓу 

12.000 и 18.000 мкд, а 

20% имат помеѓу 

18.001 и 24.000 мкд. 

Само 11% одговориле 

дека месечните 

примања изнесуваат 

над 42.000 мкд.  
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149 испитанички (80%) 

одговориле дека се 

пријавени на 

целокупниот износ на 

месечна плата, додека 

38 или 4.4 %, 

одговориле дека не се 

пријавени на целиот 

износ на плата.  

 

Прашањата кои следеа во овој дел, се исти со предходните и се однесуваат на висина 

на издршка која ја добиваат за детето/децата, редовноста во исплатата, користење на 

права од социјална заштита и помош од општината и институциите (дали побарале и 

дали им била одобрена).  

На прашањето Дали редовно добивате издршка (алиментација) за 

детето/децата од поранешниот партнер одговориле 111 испитанички. Само 32 од 

нив одговориле потврдно, односно дека редовно им е исплаќана издршката, а 5 

морале и да ангажираат 

извршител.  74 испитанички 

(67%) одговориле негативно.  

Испитаничките кои 

одговориле негативно беа 

замолени да ги наведат 

причините за нередовноста во 

плаќањето. Најголемиот дел 

(45%) како причина навеле 

дека постапката за развод на 

брак не е уште почната. 

Следната најчеста причина е невработеност на другиот родител (34%).  
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И покрај тоа што се вработени, испитаничките одговараа и на прашањето дали 

користат некое од правата од социјална заштита. Беа замолени да ги означат 

сите типови на помош кои ги добиле. 109 испитанички или 79% одговориле 

дека не добиле никава помош, односно никогаш не искористиле ниедно од 

правата од социјална заштита 
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88% од испитаничките никогаш не добиле и никаква помош од општината, ниту пак од 

некоја институција.  
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ДЕЛ 4: Сопственост 

На прашањето дали Дали поседувате автомобил на ваше име? 128 испитанички 

(76%) одговориле негативно, додека 41 (24%) одговориле позитивно. Сличен е 

процентот и на одговорите на прашањето дали поседува куќа или стан на нејзино 

име. Имено, 117 испитанички (79%) одоговриле дека не поседуваат, додека 52 

испитанички (30%) одговориле дека поседуваат стан или куќа на свое име.  

 

 

Додека живееле во заедница со поранешниот партнер, сторител на насилството, само 

8 испитанички користеле имот во заедничка сопственост, додека 73 (43%), одговориле 

дека живееле во семеен имот, односно имот кој бил во сопственост на родителите или 

други членови од семејството на сторителот.  
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Откако го напуштиле сторителот на насилството, 68 испитанички (41%) одговориле 

дека живеат во стан/куќа на родителите. 45 испитанички или 27% одговориле дека 

живеат во сопствен стан/ куќа но не го навеле потеклото на недвижноста (наследство 

или нејзина сопственост без залог и со залог). Под кирија сами или со други ленови на 

семејството живеат 38 испитанички или 22%.  

 

Испитаничките беа прашани и дали аплицирале за социјален стан во последните 5 

години. 95% од нив одговорија дека не аплицирале. Вкупно 9 испитанички одговориле 

дека аплизирале, а смао 2 од нив добиле позитивен одговор.  
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ДЕЛ 5: ДОМАЌИНСТВО 

Целта на овој сет на прашања е да се утврди квалитетот на живот на жените жртви на 

насилство кои го напуштиле насилниот партнер.   

Првото прашање се 

однесуваше на бројот на 

членови на домаќинството. 

Испитаничките беа прашани 

и да и наведат кои се 

членовите на 

домаќинството. 46 

испитанички одговориле 

дека живеат сами, односно 

со своето дете.  63 

испитанички одговориле 

дека домаќинстовто брои 3 

или 4 членови, кои најчесто 

покрај нејзините деца се 

членови на примарното 

семејство (мајка, татко, брат, сестра). 23 испитанички (17%) одговориле дека живеат 

со 5 или повеќе членови.  

 

Во однос на големината на 

станот/куќата во која сега живеат, 

одоговорите се различни и нема 

одговор кој значително 

отскокнува. Единствено може да 

се издвои одговорот на 34 

испитанички (26%) кои навеле 

дека живеат во 51-60м2 станбен 

простор.  

На дополнителното прашање кое 

се однесуваше на приватноста, 

односно дали имаат посебна соба 

за себе и детето/децата (доколку 

ги има),  дури 56% одговориле 

дека имаат и истат е соодветна на 

нивните потреби. 27% навеле 

дека имаат посебна соба, но е 

многу мала, додека 1.8% навеле 

дека немаат посебна соба.  
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И покрај погоре прикажаните 

одговори, сепак значителни 65% од 

испитаничките одговориле позитивно 

на прашањето Дали моменталното 

живеалиште ги задоволува вашите 

потреби и потребите на вашите 

деца?.  

Следното прашање беше да се 

наведат сите извори на приходи во 

домаќинството, на кое 111 

испитанички (60%) одговориле дека 

единствен приход е нејзината 

месечна плата.  
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ДЕЛ 6: Помош и поддршка понудена од надлежната институција 

Овој дел се однесува на преживеаното насилство, дали е пријавено на надлежниот 

центар за социјална работа и каква заштита е добиена.  

 

Од вкупно 104 испитанички 

одговориле на ова прашање. 

Само 28 од нив (27%) го 

пријавиле насилството, додека 

76 (73%) никогаш не го 

пријавиле насилството кое го 

преживеале. Како причини за 

непријавување на насилството 

се наведени непостапувањето 

на центарот, страв од 

насилникот и недостаток на 

доверба во институциите. Испитаничките имаа можност да изберат повеќе од 

понудени одговори, односно се што се однесува на нивниот случај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

76

27

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ДА

НЕ

Дали пријавила семејно насилство во 
Центар за социјална работа

Одговори Одговори%

13

27

11

41

14

30

12

44

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Се обидов еднаш, но не преземаа никавки дејствија 
за заштита

Ми беше страв дека ќе си направам дополнителен 
проблем

Ми се закани дека ако го пријавам ќе ми ги земе 
децата

Немам доверба во институциите

Причини за непријавување

Одговори Одговори%



63 

 

На прашањето Која од формите на семејно насилство ја имате доживеано? на 

кое беа можни повеќе одговори, одговорија вкупно 104 испитанички. Од графичкиот 

приказ може да се види дека испитаничките биле жртви на повеќе од една форма на 

семејно насилство.  

 

 

Понатаму, на прашањето Дали од 

вработените во Меѓуопштинскиот центар 

за социјална работа бевте запознаени со 

Вашите законски права за заштита од 

семејно насилство? поголемиот дел од 

испитаничките, односно 57 одговориле 

дека не биле информирани, додека 24 

одговориле дека ги добиле информациите 

за сите можности за заштита.  
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Во однос на мерките на заштита кои ги обезбедува Центрот за социјална работа,  
испитаничките одговориле дека различно, односно ниеден од одговорите не се 

издвојува.  

 

 

Прашањето Дали вработените во Центарот за социјална работа ве запознаа со 

Привремените мерки за заштита кои ги изрекува судот и постапката за нивно 

изрекување?  Го одговориле 70 испитанички, од кои 47 или 67% одговориле дека не 

биле запознаени со овие мерки кои се предложуваат од центрарот за социјална 

работа, а ги усвојува судот.  
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Забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство, Забрана да малтретира, 

вознемирува, телефонира и Забрана да се приближува на растојание помало од 100 

метри до живеалиште, училиште итн. се привремени мерки со кои испитаничките се 

најмногу запознаени.  

 

Кај 32 испитанички, центар за социјална работа не поднел предлог за изрекување на 

една или повеќе од овие мерки.  
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Во однос на информации за економското јакнење и достапната поддршка за жени 

жртви на семејно насилство 53 испитанички (88%) одговориле дека центарот за 

социјална работа не им дал никаква информација. 7 испитанички добиле информација 

за активните мерки за вработување и самовработување, и обуки за стекнување 

вештини кои ги организира Агенцијата за вработување. На прашањето дали ги 

искористиле овие можности, 5 испитанички одговориле позитивно.  

 

Последното прашање гласеше Дали имавте можност да разговарате со некого за 

финансиските предизвици пред да го напуштите партнерот/домот? и го 

одговориле 84 испитанички, од кои 66  (79%) одговориле дека немале можност за 

ваков разговор, а 18 дека имале.  
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5.2 Фокус групи 

 

Согласно претходно подготвената методологија и истражувачки алатки кои ќе се 

користат за прибирање податоци, беше изработен и полу структуриран прашалник со 

цел идентификување на специфичните карактеристики и потреби на жените жртви на 

семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина, како и економските проблеми 

и предизвици со кои се соочуваат. Беа организирани три (3) фокус групи составени од 

по 10 жени жртви на насилство. Две фокус групи беа реализирани во Скопје и тоа 

едната се однесуваше за жени жртви на насилство кои живеат во урбана средина, 

додека со другата фокус група за Скопје беа опфатени жени кои живеат во руралните 

општини, а се под град Скопје.  Третата фокус група беше спроведена со учеснички 

кои живеат во мал град (Куманово) независно дали доаѓаат од урбаниот дел или од 

руралниот дел на градот. Со реализираните фокус групи вкупно се опфатија триесет 

(30) жени жртви на насилство. Составот на секоја фокус група беше различен и во 

секоја од нив имаше жени кои веќе ја напуштиле насилната средина и започнале да 

живеат самостојно или со поддршка од најблиското семејство, жени кои ја напуштиле, 

па повторно се вратиле во насилната средина поради немање можност за самостојно 

живеење, како и жени кои се жртви на насилство и сеуште живеат во заедница со 

насилникот.  

Анализата на демографските податоци покажа дека се опфатени жени од 18 до 65 

години, со тоа што само една испитаничка беше во старосната граница од 18 до 22 

година,  а една испитаничка беше над 60 години. Најголемиот број на испитанички 

односно 8(осум) од нив беа во старосната граница од 33 до 37 години. Според 

степенот на образование најголемиот број од учесничките односно шеснаесет (16) беа 

со завршено средно образование. Во однос на етничката припадност дваесет и пет 

(25) од учесничките се изјаснија како Македонки, а пет (5) како Ромки. Невработени се 

изјаснија дека се пола од учесничките односно петнаесет (15), а една од учесничките 

беше студентка. Сите учеснички имаа свои малолетни деца, од кои најголемиот број 

односно осумнаесет (18) од нив имаа по две малолетни деца.  

Во однос на содржината на прашалникот кој служеше како алатка за прибирање на 

податоци истиот беше составен од 10 прашања од отворен тип, на кои прашања се 

бараше дескриптивен одговор. Преку прашалникот се идентификуваа специфичните 

карактеристики и потреба на жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле 

насилната средина или сакаат да ја напуштат. Преку одговорите се  идентификуваа и 

економските  проблеми и предизвици со кои се соочуваат овие жени. Прашањата  беа 

поделени во три дела и тоа: 

I. Донесување на одлука да се напушти насилниот партнер (Дали бевте 

вработена кога ја донесовте одлуката да го напуштите партнерот? Разговаравте ли со 

некого како ќе ги покриете животните трошоци откако ќе си заминете? Имавте ли 

можеби некаква заштеда? Дали ви беше понудена помош и поддршка од центарот за 

социјална работа? Ако да, каква поддршка ви беше понудена?  Дали некој ве 
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информираше дека можете да добиете помош за домување? Ако да, кој?  Од кого 

добивте најголема поддршка и помош кога си заминавте?);   

II. Услови во кои живеат откако ја напуштиле насилната средина (Каде 

живеете сега? Колку членови брои вашето домаќинство? Дали имате доволно 

приватност во домот? Колкава е куќата/станот во кој живеете? Како се согласувате со 

останатите членови на домаќинството? Како ја прифатија тие вашата одлука да си 

заминете од насилниот партнер? Дали имате доволно финансии да ги задоволите 

основните потреби за вас и вашите деца? Ако не, како се снаоѓате? Кој ви помага, 

доколку има таков? Дали сега добивате финансиска помош од државата ? Ако да, 

каква?);   

III. Предлози за унапредување (Од оваа гледна точка, каква помош сметате дека 

ќе го олеснеше донесувањето на одлуката да си заминете? Каква помош ви беше 

најпотребна? Сметате ли дека ќе имавте корист доколку некој ви помогнеше во 

планирањето на буџетот? )  

Од спроведените фокус групи добиени се следните наоди: 

А) Од десет (10) жени кои живеат во руралните општини кои се под град 

Скопје пет ( 5 ) жени ја напуштиле насилната средина и добиле поддршка од 

најблиското семејство (родители, браќа, сестри) и моментално заедно со своите деца 

живеат во семејната куќа. Сите пет жени се вработени и добиле соодветна поддршка 

од ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи на град Скопје, биле упатени во 

советувалиште и им биле понудени правни услуги во согласност со Законот за 

бесплатна правна помош. Од оваа фокус група три (3) жени сеуште не успеале 

да ја напуштат насилната средина и живеат во заедница со насилникот. Трите 

жени се невработени. На прашањето со кој предизвици во моментот се соочуваат 

изјавија дека немаат каде да живеат, немаат финансиски средства да плаќаат кирија и 

немаат поблиско семејство или немаат поддршка од истото. Две (2) жени од оваа 

фокус група ја напуштиле насилната средина, но повторно се вратиле во 

истата и сега живеат заедно со насилникот. Како причини наведоа дека немаат 

сопствено живеалиште и немаат финансиски средства да си ја платат киријата. На 

прашањето дали им било понудено сместување во шелтер центар испитаничките не 

беа доволно информирани што преставува шелтерот и какви услуги нуди, па оттаму и 

одговорот беше дека  не го искористиле како можност за сместување. Поголемиот дел 

од нив, односно 9, одговорија и дека не им бил понуден како можност кога го 

пријавиле насилството.  

Б)Од десет (10) жени кои живеат во урбана средина во Скопје шест (6) ја 

напуштиле насилната средина. Сите добиле поддршка од најблиското семејство 

(родители, браќа, сестри) и сите се вработени од кои две (2) ги искористиле 

државните мерки за самовработување согласно оперативниот план за вработување. 

Четири (4) од жените сеуште не ја напуштиле насилната средина и живеат 

заедно со насилникот. Една од нив сеуште студира и нема свои финансиски 

средства и нема поддршка од поблиското семејство. Другите две се вработени и се во 

процес на напуштање на насилната средина, но се премислуваат поради децата и 

немање сопствен стан туку живеат во заеднички стан (имот стекнат во брак) со 

насилниот партнер. Четвртата иако работи нема доволно финансиски средства да се 
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осамостои, нема поддршка од семејството, а трпи насилство повеќе од 10 години. Сите 

жени од оваа фокус група изјавиле дека надлежните институции како МВР и ЈУ 

Меѓуопштински Центар за социјални работи не постапиле соодветно кога го пријавиле 

насилството. Од страна на полициските службеници при пријавувањето добиле 

прекршочна санкција за нарушување на јавниот ред и мир, а додека пак од страна на 

ЈУМЦСР Скопје не добиле сеопфатна помош, советување и/ или информации за мерки 

за заштита од семејно насилство и скоро сите во првиот момент на пријавување 

добиле совет од вработен/вработена да ја смират ситуацијата и да се вратат во 

насилната средина. Дополнително, препораките од стручниот тим од ЈУМЦСР Скопје 

биле во насока на редовно видување на децата со таткото кој е сторител на насилство, 

без да земат предвид дека насилство се случувало и при видувањата, надвор од 

центарот итн.   

В) Од десет (10) жени кои учествуваа во фокус групата од помал град 

(Куманово) само четири (4) ја напуштиле насилната средина. Од нив само 

една жена изјави дека е вработена, а додека другите три жени не се вработени, но 

користат права од законот за социјална заштита. Сите жени кои ја напуштиле 

насилната средина имале поддршка од најблиското семејство. Исто така овие жени 

изјавија дека не добиле помош од поддршка од локалниот ЦСР, ниту од МВР (не 

добиле информации за времени мерки на заштита, мерки за економско јакнење, 

специјализирани сервиси итн). Другите шест (6) жени сеуште не ја напуштиле 

насилната средина и живеат во заедница со насилникот. Како причини наведоа 

дека немаат каде да одат/живеат и не се во можност да си ја плаќаат киријата. Само 

една од нив е вработена и сите финансиски средства и троши во заедницата со 

насилникот бидејќи истиот не работи. Во однос на помошта и поддршката од  страна 

на надлежните локални институции дел од нив изјавија дека и воопшто не пријавиле 

поради лошите искуства на нивни пријателки, а под страв за некоја парична казна. 

Сите изјавија дека не се задоволни од работата на локалниот Центар за социјална 

работа. Една од жените која ја напуштила насилната средина изјави дека за да ја 

добие потребната заштита насилството го пријавила во Скопскиот МЦСР.  

Во однос на третиот сет на прашања, кој се однесува на нивни препораки за 

унапредување на системот на заштита, помош и поддршка, учесничките  

• потребно е да се најде начин за домување на оваа категорија на жени или  
финансиска поддршка за да обезбедат живеалиште надвор од насилната 
средина; 

• одобрување на итна финансиска помош за жртвите и нивните деца, како и 
зголемување на можностите за вработување; 

• потребна е соодветна заштита од надлежните институции, ЦСР и МВР, 
задржување на професионалноста во постапувањето и советувањето, како и 
индивидуален пристап при вакви случаи; 

• поголема достапноста на информациите за типовите на помош за жените жртви 
на насилство, и од аспект на специјализирани сервиси и од аспект на 
финансиска помош; односно детални и навремени информации за 
привремените мерки за заштита од семејно насилство, постоењето и 
достапноста на специјализирани сервиси во градот или надвор од градот, како 
советувалишта, бесплатна правна помош, засолништа и кризни центри, како и 
за права од социјална и здравствена заштита;  
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• да се промени праксата на ЦСР во однос на инсистирање за редовно видување 
на децата со сторителот, особено кога насилството се уште се случува; 

• психосоцијална поддршка и советување за да се справат со процесот на 
пријавување на насилството и напуштање на насилната средина; 

• промена во одредбите на законот при определување на висината на издршката 
за дете/ца која судот ќе ја определи, како и поефикасни мерки за наплата на 
издршка за дете/ца; 

• ускладување на работното време на градинките со работното време на фирмите 
во приватниот сектор; 

• измена на законските решенија за имот стекнат во брак додека трае 
бракоразводната постапка; 

• законски решенија за домување во заеднички стан/куќа по завршувањето на 
ПМЗ и враќањето на сторителот во заедничкиот дом; 

• потребна им е БПП за покренување на постапките и застапување во текот на 
целата постапка; 

• потребна е измена на законот за семејство во делот на утврдување на 
татковство. 

 

5.3 Барања за информации од јавен карактер 

 

Една од алатките за собирање податоци беше и подготовка и испраќање на барања од 

јавен карактер до надлежни општини. Имено во овој дел од анализата барањата беа 

поднесени само до општините кои се дел од Скопскиот регион вклучувајќи го и градот 

Скопје. Вкупно беа поднесени осумнаесет (18) барања до скопските општини. Од нив 

три (3) општини воопшто не дадоа одговор на барањата од јавен карактер, додека 

другите петнаесет (15) општини во законски предвидениот рок ги доставија 

одговорите по електронски и по писмен пат.  

Целта на овие барања беа да се добијат информации за фактичката состојба на терен 

во однос на реалната помош и поддршка која ја добиваат жртвите од надлежните 

институции, наспроти реалните потреби и предизвици на жртвите. Прашањата до 

општините беа конципирани првично во насока на нивните годишни програми за 

социјална заштита, паричната помош која е предвидена со истите, висината на 

доделена помош (парична и/или во натура) и  колку жени жртви на насилство им се 

обратиле да побараат помош до општината.  

Од петнаесетте општини кои одговорија на барањата од јавен карактер, четири (4) од 

нив се изјаснија дека немаат усвоено годишна програма за социјална заштита и 

доколку има некое лице потреба ги упатуваат до месно надлежен Центар за социјална 

заштита.  

Другите единаесет (11) општини кои ги дадоа своите одговори и кои имаат годишни 

програми за социјална, детска и здравствена заштита, одговорија дека  не се 

препознаваат жени жртви на семејно насилство како посебна категорија и дека 

програмата за социјална заштита се прави за сите граѓани на општината и дека во 

ниту една од овие општини не се обратила жена жртва за да бара помош по тој основ.  
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Во однос на паричната помош добиен е одговор дека жените жртви на насилство, како 

и сите граѓани, може да добијат еднократна парична помош до 30.000 МКД за 

лекување или социјален ризик. Во однос на критериуми за доделување на 

еднократната помош  се проценува од случај до случај и  најмногу се гледа социјален 

ризик и сиромаштија, и зависно од тоа за што се бара помош, се поднесуваат 

соодветни докази, како лекарски  мислења и уверенија и слично. Посебни критериуми 

за жени жртви на насилство немаат. Во однос на прашањето на колку мажи/жени им е 

доделена помош одговорите варираат од општина до општина, но сите се изјаснија 

дека критериумите се во однос на кој може да бара односно да биде носител на 

правото и се прави индивидуална проценка на барателот/ката.  

Сите општини наведоа дека во своите програми предвидуваат активности за 

подигнување на јавната свест и мислење за семејното насилство, препознавање, 

едукации и достапни услуги и информирање на локалните жители во општината. Само 

четири (4) општини се изјаснија дека помагаат односно поддржуваат локални 

специјализирани сервиси и советувалишта за жртви на насилство со парична или друг 

вид на помош. 

Барања на информации од јавен карактер беа доставени и до релевантни државни 

институции и тоа: Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, потоа 

до Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и 

врски, Министерството за правда, ЈУ Меѓуопштински Центар за социјални работи на 

град Скопје (ЈУ МЦСР Скопје) и до Државниот завод за статистика.  

Од ЈУМЦСР на град Скопје добивме одговор дека во 2018 година споредено со 

претходните три години има тренд на зголеми новопријавени случаи на насилство. Во 

однос на евидентираните жртви најголем број односно 74% се полнолетни жени, а 

11% се полнолетни мажи. Другите 15% се малолетни деца. За 2018 година најголем 

број на пријавени случаи на семејно насилство е психичкото насилство со 376 пријави, 

а потоа и физичкото насилство со 299 пријави. Во однос на етничката припадност 

најмногу пријави случаи има од македонската припадност односно 320 лица, а најмал 

број на пријави има од албанската припадност односно 29 лица. Во однос на 

институциите каде жртвите го пријавуваат насилството 48,3% од пријавите се во 

Центарот за социјални работи на град Скопје, 46,3% се пријавите до Министерството 

за внатрешни работи и само 4,9% се пријавите до другите институции. Најголемиот 

број односно 58% од ново пријавените се вработени, а највисок процент на лица што 

сториле семејно насилство се мажи односно 88%, независно од образование и средина 

од која потекуваат. 

Барањето кое беше доставено до Министерството за транспорт и врски, а се 

однесуваше на јавните огласи за распределување на социјални станови на ранливи 

категории и дали имаат податоци на колку жени жртви на насилство како посебно 

ранлива категорија им се доделени социјални станови, ги добивме следниве податоци: 

имено во периодот од 2015-2018 год. се објавени 3 јавни огласи за распределба на 

социјални станови и тоа по општини во Прилеп, Демир Хисар, Ресен, Кочани и 

Македонски Брод. Во однос на жени жртви на насилство како посебно ранлива 

категорија одговорија дека според Одлуката за распределба на социјални станови и 

условите за нивно користење, како и според Програмата за изградба и одржување на 
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станови оваа ранлива категорија на жени не е препознаена. Ранливи категории според 

горенаведените документи се: деца без родители или родителска грижа-лица над 18 

години кои до својата осумнаесетта година биле згрижени во институција и др. облици 

на згрижување за деца без родители, корисници на социјална или постојана парична 

помош. Лица погодени од елементарни непогоди, инвалидни лица или лица на кои им 

е потребна помош и грижа од друго лице и семејства со инвалидизирани лица, 

социјално загрозени лица кои припаѓаат на Ромската етничка заедница, слепи лица и 

самохран родител со малолетни деца.  

Во однос на барањето доставено до Агенцијата за вработување и искористеноста на 

мерките предвидени во годишните оперативни планови за жртви на насилство, 

добиени се следните одговори. Имено во Програмата за самовработување во периодот 

од 2015-2018 година само две (2) жени го користеле овој грант. Мерката Обука на 

работно место со субвенционирано вработување за истиот период ја користела само 

една жена жртва на насилство. Мерката обука за побарувани занимања и занаети во 

периодот од 2015-2018 година ја искористиле 9 жени жртви на семејно насилство. Во 

однос на другите обуки за истиот период, а се однесуваат на вештини за вработување 

(странски јазици и компјутери) 11 жени жртви на семејно насилство биле вклучени во 

истите. Мерката Практиканство за истиот период ја искористиле само една жена жртва 

на семејно насилство, додека  за мерката општинско-корисна работа биле ангажирани 

шест (6) жени. 

   

5.4 Интервјуа со претставници од институции  

 

Последната алатка за собирање на релевантни податоци се состоеше од спроведување 

на интервјуа со претставници од општините кои работат во секторите за социјалната 

заштита. Интервјуа беа спроведени со претставници од општина Карпош, општина 

Центар и општина Гази Баба, и за таа цел беше подготвен полу структуриран 

прашалник кој се состоеше од  10 прашања со понудени одговори и 5 прашања со 

отворени одговори.  

Сите интервјуирани се изјаснија дека не се препознаваат жените жртви на семејно 

насилство како посебна категорија и дека годишните  програми за социјална заштита 

се прават за сите граѓани на општината. Исто така изјавија дека ниту една жена што 

дошла во општината за да побара некаков вид на помош не се изјаснила дека е жртва 

на семејно насилство. Сметаат дека сеуште постои низок степен на свесност за оваа 

појава и нивно видување е дека жртвата/ти се срамат тоа да го изнесат при барањето 

на помошта. Правото во однос на добивање на еднократна парична помош од 

општината може да го добијат доколку ги исполнуваат соодветните критериуми, а 

процената ја прават индивидуално.  Сите претставнички од општините изјавија дека 

од 2018 година со ратификувањето на Истанбулската Конвенција  имаат годишни 

програми и стратегии за социјала и детска заштита, креираат и програми таргетирани 

за жртви на насилство и деца во ризик како целни групи со кои треба да се работи, 

преку поддржување на локални специјализирани сервиси за жртви на семејно 

насилство. Исто така изјавија дека стратегиите кои се изработуваат за подолг 
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временски период во однос на социјалната заштита се однесуваат на градењето на 

визија, утврдувањето на приоритетите и мерките за заштита на локалното население 

од социјалните ризици, преку испорака на општински услуги во општинските 

институции, и тоа, по пат на воспоставување партнерства со другите фактори од 

јавниот, приватниот и од граѓанскиот сектор, како и секојдневна работа на сите во 

насока на подигнување на јавната свест помеѓу населението за сите социјално 

ранливи категории. Нивните препораки и предлози се следни: 

• зголемување на бројот на работилници и обуки за вработени во општинската 
администрација за подобро запознавање со формите на родово базирано 
насилство, динамиката на семејното насилство и дискриминацијата, како и 
обуки за зголемување на знаењата за родова еднаквост и се што таа опфаќа; 

• подигнување на свеста кај одговорните лица за донесување на одлуки и 
креирање на политики, меѓу кои и членовите на општинските совети за 
потребата од помош и поддршка на оваа ранлива категорија на жени и 
предвидување финансиски средства; 

• Намалување на бирократските процедури интерно во општината за побрзо и 
поефикасно донесување на одлуки; 

• пренесување на знаење меѓу вработените кои се запознаени и обучени за оваа 
област; 

• учество на граѓанските организации кои имаат експертиза во оваа област на 
граѓанските форуми која ги организира општината, за приближување на овие 
прашања до граѓаните кои живеат во истата; 

• приближување на социјалните претпријатија до оваа ранлива категорија. 
 

Последното интервју беше со директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјална 

работа на град Скопје и со раководителката за семејно насилство при истиот центар, 

кои на неколку отворени прашања ги истакнаа своите искуства и предизвици со кои се 

соочуваат во секојдневната работа со жртвите на семејно насилство и нивните деца 

доколку ги имаат. Имено наведоа дека ги преземаат  сите законски мерки за заштита 

на жртвата и малолетни деца, доколку има. Согласно протоколот за 

меѓуинституционална соработка со МВР и доколку има потреба веднаш ги повикуваат, 

а пристапот со секоја жртва е индивидуален во зависност од нејзините потреби. 

Доколку има потреба веднаш ги  даваат потребните информации и ја сместуваат 

жртвата во шелтер. Доколку не е вработена ги известуваат кариерните советници во 

АВРМ со допис, како би можеле да и направат кариерно профилирање и да ја вклучат 

во некоја од активните мерки за вработување. По спроведеното профилирање од 

АВРМ добиваат повратна информација во вид на писмен допис дали жртвата е 

вклучена во некоја од мерките предвидени во оперативниот план. Понатака и даваат и 

првична иницијална психосоцијална поддршка, а истакнаа дека соработката со 

граѓанските организации е на многу високо ниво. За бесплатна правна помош жртвите 

ги упатуваат до Здружението за млади правници на Македонија, ЕСЕ или Хелсиншки 

Комитет, а додека пак со упатница ги препраќаат на психосоцијално советување и тоа 

не само жртвата и/или нејзините деца туку и сторителот на насилството до Првиот 

Семеен Центар на ХЕРА. Во однос на финансиската помош истакнаа дека како 

институција даваат само услуги, а не одобруваат парични средства, ниту помагаат да 

се добијат истите. Жените жртви на насилство ги упатуваат до подрачни Центри за 

социјална работа кои се надлежни по место на живеење доколку ги исполнуваат 
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законските услови да си поднесат барање за остварување на некое право. 

Упатувањето е усно и при комплетирањето на документацијата не им следи 

потврда дека се евидентирани како жртви. 

Во однос на своите препораки и предлози кои ги дадоа претставниците на  оваа 

институција се: 

• Да се зголеми бројот на професионално ангажирани лица кои ќе работата на 
оваа област во склоп на ЈУМЦСР; 

• Да се зголеми бројот на засолништа и да се зголеми нивниот сместувачки 
капацитет; 

• Да се подигне јавната свест дека децата се секогаш жртви на насилство и дека 
нема да има толеранција кон ниеден од родителите кои ги користат своите деца 
за лични интереси и потреби; 

 

5.5 Лични сведоштва од жени жртви на насилство 

-од учеснички во фокус групите- 

Јас сеуште живеам во нашиот заеднички стан. „Неколку пати претходно 

пријавував во полиција, но тие само доаѓаа на увид и не преземаа никакви мерки 

против сторителот. Пред нецела година пријавив и во ЦСР, па тие ја известија 

полицијата и по предлог на ЦСР се поведе судска постапка да се изречат мерки за 

заштита. Мерките (кои беа изречени на 6 месеци) сеуште траат, но истекуваат за 

многу брзо време. Поднесов и тужба за развод и точно на денот на првото рочиште на 

сторителот му истекува мерката и ќе може да се врати во нашиот заеднички стан. 

Искрено сум уплашена и збунета. Немам како да се заштитам, за да не се врати во 

нашиот стан. Колку што јас имам право на станот има и тој. Поддршка имам од 

родителите, но не можат да ми обезбедат посебно живеалиште. Почнувам да се 

предомислувам за разводот. Не знам дали да ја продолжам, а да испадне се најдобро 

за нашите деца. Инаку сум вработена, но примањата не ми се доволни да плаќам 

кирија, сметки и да купам се што ми е потребно за децата.”  

Најголемата моја внатрешна борба беше да ја напуштам насилната средина. 
„Мислам дека основата на тоа е што со години трпев насилство (физичко, психичко и 

економско) и тоа допринесе да имам толку мала самодоверба. Најтешко ми беше 

психичкото насилство. Ни институциите не ми помогнаа. Се обратив и до полиција до 

ЦСР. Ме убедуваа да се вратам. Тежок период во кој најмногу помош добив од мојата 

фамилија, наместо од Државата. Сега сум самостојна, но имам проблем со моите 

сметки кои се блокирани повеќе од 3 години поради кредити што ги зедов додека 

бевме заедно, а пари кои му ги дадов на мојот бивш сопруг. Ги искористив мерките за 

самовработување на АВРМ и се регистрирав како самостоен занаетчија. Но тешко оди. 

Договорите ни се да плаќаме придонеси на 12.000 денари, а плата не мора да 

исплаќаме. Со овој договор сум врзана и не смеам да го раскинам. Доколку го 

направам тоа треба да ги вратам сите пари. А не заработувам доволно, ниту за 

придонесите. Бидејќи сум пријавена на 12.000 иако не земам плата, не можам да 

користам ништо од Законот за социјална заштита. А целиот овој период имав потреба 

од финансиски средства. Плаќав адвокати, потоа вештаци за докажување на 
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способност за родителство и судски трошоци. Сметам дека со мерката за 

самовработување не ми помогна да се  осамостостојам. Издршка за децата не добивам 

бидејќи тој што треба да ја плаќа мисли дека парите се за мене”. 

,Јас сум мајка на 3 малолетни деца, која успеа да ја напушти насилната 

средина. „Јас сум мајка на 3 малолетни деца, и ја напуштив насилната средина. За 

финансиските предизвици можам да кажам дека се огромни. Јас земав грант за 

самовработување преку активните мерки за самовработување и се регистрирав како 

занаетчија, работам со филигран. Пријавена сум на 12.000 и на нив плаќам придонеси, 

а плата не исплаќам. Не успевам да продадам доволно за да имам заработка. Едвај 

крпам месец со месец. А не смеам да прекинам зошто треба да ги вратам парите. Не 

можам да се вработам на друго место додека не ми завршат двете години. А немам 

свој стан и плаќам кирија, а трошоците за три деца се огромни. Се разведов и судот ми 

додели издршка за трите деца во износ од 6.000 денари кои воопшто не се доволни 

ниту за основните потреби на децата. А и таа издршка не е секогаш редовна. Работам 

и дополнителна работа како би можеле да се прехраниме. Од државата земам само 

родителски додаток за трето дете, но и тој не е траен” 

Во 2013 година ја напуштив насилната средина. Тоа беше најдобрата одлука 

што сум ја донела. „Првично пријавив во ЦСР, а потоа во полиција. Ми беше пружена 

поддршка и 3 месеци бев сместена во шелтер центар. Во шелтерот условите не беа 

добри. Премногу мал простор, кој не може да ги обезбеди сите услови за живеење на 

толкав број на жени жртви и нивните деца. Немавме 24 часовна служба за помош, а 

телефоните ни беа одземени. Пред да одам во шелтер, имав моја цвеќара во која бев 

вработена, но по сместувањето никој не се грижеше за мојот бизнис и тој пропадна. 

По три месеци кога требаше да излезам од шелтерот немав никакви приходи, ниту пак 

парични средства и морав по сугестија на вработените во ЦСР да потпишам изјава 

дека децата (2 малолетни деца) ги давам да живеат со таткото бидејќи тој работи и 

има како да се грижи за нив. Ми определија видување со децата. Од општината Гази 

Баба добив еднократна парична помош во износ од 200 евра. Тоа ми беше од голема 

помош по излегувањето од шелтерот за да можам првично да си ја платам киријата. Ја 

започнав бракоразводната постапка, и го побарав старателство врз децата. Сега 

децата се кај мене, работам, сеуште живеам под кирија и на бившиот сопруг му е 

определена алиментација во износ од 3.000 денари. Поминав обука за чување и нега 

на стари лица преку ХЕРА и Црвен Крст и сега тоа го работам. Во однос на ЦСР не ми 

пружија никаква помош, дури мислам дека и ми одмогнаа посебно со сместувањето во 

шелтер кој не пружаше никакви услови да се зајакнам и осамостојам. Додека бев 

сместена во шелтерот, таткото можеше да ги гледа децата со надзор, но јас требаше 

да ги носам во ЦСР. Немав пари и ги носев со автобус без да платам карта. За побрза 

разрешница во ЦСР мислам дека има улога тоа што поднесов претставка до Народниот 

Правобранител.  Немам помош од фамилијата бидејќи сум сирак и немам никакво 

наследство.” 
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Заклучоци и препораки  

 

Анализата на законската регулатива покажува дека жртвите на семејно насилство се 

препознаени во многу мал дел од законите/политиките/стратегиите како посебна 

ранлива категорија со специфични потреби. Па оттаму не се предвидуваат ни посебни 

мерки за помош и поддршка, особено во однос на финансии.  

Законот за семејство иако е клучен закон кој треба да ги даде правните дефиниции за 

семејство, самохран родител и/или едно родителско семејство, регулирање на 

односите помеѓу родителите и издршка на дете/деца кога партнерите живеат 

разделено, сепак овој закон го нема моменталниот капацитет да ги опфати јасно и 

целосно конкретните дефиниции. Законот за семејство не ги препознава 

жртвите на семејно насилство и не обезбедува заштита од идно насилство.  

Иако главниот фокус на Закон за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство е заштита, помош и поддршка на жртвите на семејното насилство, сепак 

законот не е родово сензитивен, користи родово неутрални термини не ги препознава 

жените како посебно ранлива група, ниту пак предвидува посебни мерки за нивна 

заштита и реинтеграција.  

Во однос на законска легислатива поврзана со вработување, законот за работни 

односи не ги препознава жените жртви на семејно насилство како посебна целна 

група и не предвидува мерки за заштита од губење на работното место, ниту пак 

предвидува олеснителни мерки од страна на работодавачите за поддршка на жените 

кои ја напуштиле насилната средина. Дополнително законот не предвидува 

сензибилизирање на работодавачите за давање приоритет и препознавање на итноста 

од вклучување на пазарот на труд на жртвите на родово засновано насилство. 

Понатаму, законот за вработувањето и осигурување во случај на 

невработеност ги препознава жртвите на семејно насилство како ранлива категорија 

и ги поттикнува работодавачите преку ослободување од плаќање на задолжителните 

придонеси за социјално  осигурување. 

Во Национална стратегија за вработување на РМ 2016 – 2020 жртвите на 

семејно насилство се препознаени како посебно ранлива категорија и се предвидени 

посебни мерки за зголемување на можностите за вработување и постигнување на 

економска независност. 

Оперативни планови за услуги на пазарот на труд и активни програми и 

мерки за вработување ги препознаваат жените жртви на семејно насилство како 

ранлива категорија, но мерките не се прилагодени на индивидуалните потреби и 

реалната состојба на жртвата, туку се генерални за сите категории на лица во 

социјален ризик.  

Како клучен закон во однос на обезбедување на домување за социјално ранливи 

категории на лица, законот за домување  не ги препознава жените жртви на 

семејно насилство како посебно ранлива категорија и не предвидува можности за 

домување специфично дизајнирани за потребите на оваа целна група. Закон за 
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субвенционирање на станбен кредит им дава предност на баратели со помали 

примања и помали износи на кредит, сепак не наведува специфични групи. Одлуката 

зависи од деловната банка на кредитобарателот, а доколку се поднесени барања чиј 

вкупен износ ги надминува предвидените буџетски средства за овој проект, 

Министерството за финансии ќе одлучува за поднесените барања за субвенционирани 

кредити, со користење електронски систем за избор на корисници на кредити.  

Со новиот закон за бесплатна правна помош значајно е унапреден пристапот до 

правда за различните ранливи категории на граѓани, меѓу кои и жртвите на семејно 

насилство кои се препознаени како посебна група. Во однос на законот за парнична 

постапка и законот за судски такси, иако не ги наведуваат жртвите на семејно 

насилство како посебна група, сепак се позитивни и овозможуваат помош преку 

ослободување од овие трошоци.  

Најзначајниот закон поврзан со финансиска поддршка на лица во социјален ризик е 

Закон за социјална заштита донесен во мај 2019 година. Во однос на правата на 

жртвите на семејно насилство кои не се посебно издвоени како лица со 

егзистенцијални проблеми, како и претходниот и овој закон не ги препознава. 

Непрепознавањето на жени жртви на семејно насилство како посебна категорија е 

една од основните пречки оваа група на егзистенцијално загрозени лица да не можат 

да го остварат правото на домување поради неисполнување на условите за 

остварување на минимална гарантирана помош.  Клучно за препознавање е можноста 

од запаѓање во скриено бездомништво кој би бил општествен проблем, а не само 

индивидуален на лицето кое се нашло во таква ситуација. Законодавецот потфрли во 

регулирањето на ова право за жртвите на семејно насилство на кои еден од 

најгорливите проблеми им е понатамошното домување по напуштањето на насилната 

средина. 

Нема никаква промена на законодавецот во однос на категориите на лица кои можат 

да побараат, ситуациите во кои може да го остварат правото на еднократна парична 

помош, ниту во предвидените износи за исплата на помошта помеѓу претходниот и 

новиот закон за социјална заштита. Од аспект на жртвите на семејно насилство 

евидентно е дека состојбата не е подобрена. Еднократниот износ до 15.000 денари е 

пренизок за да може жртвата на семејно насилство да започне реинтеграција надвор 

од насилната средина, имајќи ги во предвид големиот број на фактори кои делуваат на 

месечната потрошувачка. Исто така износот изразен до 15.000 денари дава јасен 

сигнал дека тој по слободна оценка на надлежните служби може да биде поставен и 

пониско бидејќи единствено ограничување при донесувањето на решението е 

максимално  определената граница на паричен износ кој може да го добие едно лице 

жртва на семејно насилство. Исто така е нејасна одредбата во однос на еднократната 

помош за остварување на здравствена заштита и медицински третман. Не се 

конкретизира што опфаќа и на кое ниво на здравствена заштита ја одобрува помошта 

притоа имајќи во предвид дека правото на здравствена заштита има лице лице-жртва 

на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од 

областа за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (чл.66). 

Во однос на времетраењето на обезбедената услуга на привремен престој 

законодавецот со оваа одредба ги препознава жртвите на семејно насилство и родово 
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базирано насилство како хетерогена група, односно дека не сите жртви ќе имаат исти 

околности и можност во одредениот период да се реинтегрираат во општеството. Во 

претходниот закон исто така беше опфатена заштита на жртвите на семејно насилство 

преку Центар за лица кој обезбедуваше дневно и привремено прифаќање и 

згрижување на овие лица. Во однос на времетраењето нема разлика меѓу двата 

закони. 

Во програмите за социјална, детска и здравствена заштита на општините, жените 

жртви на семејно насилство не се препознаени како посебна категорија на која и 

треба помош и поддршка. Жените жртви не бараат помош од општините и не се 

запознаени со поддршката која општината може да ја обезбеди, барем привремено. 

Како и сите граѓани, и жртвите може да добијат еднократна парична помош до 30.000 

МКД за лекување или социјален ризик доколку ги достават потребните документи.  

Најголемиот дел од жените жртви на семејно насилство немаат движен и недвижен 

имот во своја сопственост. Додека се во брак/вонбрачна заедница најчесто живеат во 

семејна куќа/стан на родителите на парнерот. Откако ќе го напуштат насилниот 

партнер, се враќаат во домовите на своите родители или пак живеат во станови/ куќи 

за кои плаќаат месечна закупнина. Просечната плата се движи од 12.000 до 24.000 

денари, од кои што средства треба да издвојат за закупнина, режиски трошоци, храна 

и хигиена и задоволување на други потреби за себе и своите деца. Жените жртви на 

насилство кои се вработени не користат ниедно од правата од социјална заштита. 

Издршката, доколку е завршена бракоразводната постапка, е нередовна, а исплатата 

зависи од добрата воља на сторителот на насилството.  

Со оглед на различните економски околности во Република Македонија, потребно е да 

се изготват мерки и политики, со кои жените кои претрпеле насилство, било која 

форма на насилство, а се економски зависни од сторителот на насилството, да се 

обезбедат во  одредена временска рамка, во која ќе бидат обезбедени за нормално 

секодневно фунцкионирање, а притоа поткрепено како со финансиска помош, така и 

со психотерапетска подготовка за самостоен живот надвор од насилната средина. 

Развивањето на модели за финансиска поддршка/ социјални пакети е клучен чекор во 

процесот на воспоставување на сеопфатен систем на заштита и поддршка на жените 

жртви на семејно насилство и нивните деца кои донеле одлука да ја напуштат 

насилната средина. Иако засолништата за жени жртви на семејно насилство се клучни 

во иницијалниот период по напуштање на насилниот партнер, тие обезбедуваат само 

краткотрајна поддршка. Транзитното домување им овозможува на жртвите сигурна 

опција за домување и сервиси за поддршка како психолошко советување, помош во 

грижа за децата, унапредување на животните вештини, едукација и обуки за работни 

вештини, во период до 24 месеци. Овој начин е безбеден и финансиски исплатлив и 

им помага на жените жртви да се зајакнат и да почнат да градат нов живот откако ја 

напуштиле насилната средина. Дополнително, овој начин им обезбедува на жените 

жртви време и сервиси кој им се неопходни за да ги постигнат целите: долготрајна 

безбедност, сигурност и економска независност. Без овие програми жртвите може да 

немаат друга опција освен да се вратат кај сторителот на насилството или да се соочат 

со бездомништво.  
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Препораки  

1. Жените жртви на насилство да се препознаат како посебно ранлива категорија 
во Законот за социјална заштита. Во законот да се предвиди посебна глава за 
Реинтеграција на жртви на семејно насилство која ќе опфати различни типови на 
социјална и парична помош и услуги прилагодени на потребите на жртвите; 

 
2. Воспоставување на Државен фонд за финансиска поддршка на жени жртви на 

насилство кои ја напуштиле насилната средина и се во социјален ризик. Под 
социјален ризик не се подразбира само невработеност, туку и неможност за 
задоволување на секојдневните потреби поради недоволни приходи и не поседување 
на имот на свое име; 

 
3. Промена на дефиницијата на самохрани родители, а во насока на зголемување 

на опфатот на корисници на помошта предвидена за оваа ранлива категорија. 
Односно, вклучување на семејствата кај кои едниот родител (со кого децата не 
живеат) не ги исполнува своите родителски обрвски и од аспект на оддржување 
контакти со децата и воспитување, и од аспект на редовност во исплатата на 
издршката утврдена од Судот;  

 
4. Формирање на државен фонд за исплата на издршка за деца, и превземање на 

обврската од страна на државата да си ги наплати долговите од родителот кој е 
задолжен од Судот да плаќа издршка; 

 
5. Жените жртви на насилство да се препознаат како посебно ранлива категорија 

во Законот за домување; во Одлуката за распределба на социјални станови како и 
условите за нивно користење, како и да се измени методологијата врз основа на која 
се бодуваат определени категории на апликанти за социјален стан; 

 
6. Да се донесе нов закон за социјално домување или да се дополни постоечкиот 

со посебен дел кој ќе го опфати социјалното домување, каде жените жртви на 
насилство ќе бидат препознаени; 

 
7. Да се задолжат сите единици на локалните самоуправи согласно законските 

обврски да донесат свои годишни програми за социјална заштита и финансиска 
поддршка на жени жртви на семејно насилство;  

 
8. Да се задолжат единиците на локалните самоуправи да водат база на податоци 

и евиденција  за сите социјално ранливи категотии кои живеат во нивната општина 
меѓу кои и посебно да ги евидентираат жени жртви на насилство и семејно 
насилство. 

 
9. Да се развијат мерки за вработување прилагодени на потребите на жените 

жртви на семејно насилство;  
 
10. Воведување на платено отсуство - адаптирање на законот за работни односи со 

што жртвите на семејно насилство ќе имаат право на 10 работни денови платено 
отсуство. Ваквата мерка помогне на жртвите во релокација, но и дополнитело ќе ги 
потткне да го напуштат сторителот бидејќи нивниот финасиски статус поврзан со 
ризикот на губење на работното место речиси ќе го нема. 
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Предлог модел за реинтеграција на жените жртви на 
семејно насилство 

 

Домување  

Сместување во одреден временски период, од 6 месеци до најмногу до 2 (две) години 

од моментот на напуштање на насилната средина, се додека не биде целосно 

интегрирана во општествениот живот. Оваа мерка е насочена исклучиво за жртви кои 

не се во можност да обезбедат свој дом, немаат сопствено живеалиште, ниту пак може 

да го користат домот на своите родители. Државата со свои механизми и финансирање 

на службите и сервисите кои се надлежни за заштита на жртвата би креирале 

живеалишта за жртвите, кај кои нема ризик по безбедносноста, во времетраење од 

најмногу 2 години, а во зависност од економската состојба на жртвата, нејзината 

стабилност, работна способност и останати клучни состојби кои би се процениле низ 

континуирано психилошко советување и водење на случајот од страна на 

специјализирани служби. 

 

Психолошко советување 

Подготoвка на жртвата за соочување со нови предизвици надвор на насилната 

средина, без ризик од бездомништво (времено станбено обезбедена) и во ситуација на 

задоволени основни егзистенцијални потреби. Психолошкото советување потребно е 

да постои во целиот период на закрепнување на жртвата, соочувајќи се со новите 

предизвици кои произлегуваат од новата средина на живење, ново работно место, 

како и нејзино информирње за сите права и обврски кои ги има, со цел за нејзина 

подготвеност за целосно самостоен живот, со целосно исклучување на ризикот да се 

врати во насилната средина или да западне во нова насилна врска. Промената на 

сликата за себе и зголемување на самодовербата е клучен фактор во превенирање на 

насилството и излегување од улогата на жртва.   

 

 Финансиска помош 

При реална проценка на финансиската состојба на жртвата, да и биде овозможена 

финансиска помош, надоместок за основни потреби сопствени и на малолетни деца, 

кои се под нејзино старателство се до нејзино трајно вработување, а согласно 

нејзината работна способност и образование, кои би биле овозможени како пакет 

мерки. Во пакетот мерки би било вклучено:  

- Ослободување од трошоци поврзани со образованието на децата (школски 

прибор, школски материјали, посетување на наставни активности кои бараат 

дополнителни плаќања и сл) 

- Ослободување од партиципација за установи за предшколска возраст, како и 

останати трошоци поврзани со наставата во градинката 

- Целосно ослободување од партиципација за здравствени услуги, вклучувајќи и 
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набавка на лекови 

- Ослободување од трошоци поврзани со јавен превоз за неа и нејзините деца 

(добивање на бесплатни месечни карти за јавен превоз) 

- Овозможување на користење на директна финансиска помош од државата 

- Надоместок на издршката за децата, доколку нема редовност во исплатата 

- Воведување на воучер систем за пазарење (МТСП во собработка со граѓански 

организации/бизнис заедницата да воведе воучер систем кој ќе се користи за 

набавка на прехранбени/продукти за хигиена на жртвите на семејно насилство. 

Критериумите за добивање на воучерите може дополнително да се одредат врз 

база на еднократната помош, видот на сместување (краткорочно или 

догорочно) и слично. 

 

Јавно образование и обука 

Со цел за успешно закрепнување и овозможување жртвата да биде економски 

независна, а водејќи се од направената процена за постоечките вештини и капацитети 

на жената, да и се овозможи јавно образование и обука, која секако е во насока за 

нејзино вработување, усовршување и економско зајакнување. По извршена проценка и 

увид во работната способност на жрвата би се изготвил индивидуален план со цел да 

и се овозможи соодветно образование или обука и доусовршување во насока на 

нејзино зајакнување и осамостојување.  

 

Помош при вработување  

Жртвите кои по добивање на примарна заштита, имаат можност да бидат сместени и 

секако успешно интегрирани во секојдневните обврски, да им се овозможи помош при 

вработување, со изработка на мерки и политики и евиденција за жртви за кои 

помошта при вработувањето би била примарна, согласно Закон, а во соработка со 

Агенцијата за вработување на РСМ, и секако со помош и насоки дадени од страна на 

Центрите за социјална заштита и граѓанските организации. Имено, потребно е мерките  

за поддршка при вработување да се изработат на начин на кој ќе бидат прилагодени 

на индивидуалните потреби на жртвите. Тоа подразбира, земање во предвид на 

фактот дека жртвите на семејно насилство откако ќе ја напуштат насилната средина 

најчесто функционираат како еднородителски семејства и можностите за вработување 

се помали, особено во ситуации кога има едно или повеќе малолетни деца 

(предшколска возраст).  
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