
Летокот е изработен во рамки на регионалниот 
проект Со заеднички напори – Кон нови 
европски стандарди во заштита на жените        
од родово базирано насилство            
(Potpisuvam.org), кој го реализираат Автономен 
женски центар (Србија), Национален совет за 
родова рамноправност (Македонија), Центар за 
жени жртви на војната (Хрватска), Фондација 
Здружени жени (Босна и Херцеговина), Друштво 
СОС телефон (Словенија), Сигурна женска куќа 
(Црна Гора) и Европска женска мрежа против 
насилство (Австрија), во соработка со Европско 
женско лоби. 

Во Македонија проектот се реализира во 
соработка со локалните партнерски организации:  
Хелсиншки комитет за човекови права и   
ЛГБТИ Центар за поддршка, Национална   
мрежа против насилство врз жените и семејно 
насилство, Организација на жени „Визија“ – 
Кавадарци, Организација на жени – Пехчево      
и Здружение за еднакви можности „Езерка“ – 
Струга.

Содржината на летокот е одговорност на авторите и на 
ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската унија. 

Летокот е изработен со поддршка од Европската унија. 

Привремената мерка за заштита од 
семејно насилство може да трае најмалку 
три месеца, а најмногу една година.

Доколку семејното насилство продолжи и 
по истекот на мерката, Центарот за социјална 
работа или жртвата може да поднесе барање 
за продолжување на некоја од мерките.

Привремени мерки 
за заштита на 
жртвите од 
семејно насилствo



Насилство во семејството е кога еден 
или повеќе членови во семејството ви 
се заканува или ве повредува:

• Ве бутка, ви удира шлаканици, ве тепа 
или на било кој начин ви нанесува 
физички повреди;

• Ве малтретира, ве омаловажува, ве 
навредува или ве нарекува со навредливи 
имиња; 

• Не ви дозволува слободно да се движите 
или ви забранува да контактирате со 
членовите на семејството или пријателите;

• Не ви дозволува да заработувате, ви ги 
одзема парите кои ги заработувате, или 
пак ве присилува да го работите тоа што 
не го сакате;

• Не ви дава помош и не ве заштитува вас и 
другите членови на семејството;

Први институции во кои може да барате 
помош и заштита се: Центарот за 
социјална работа и Полицијата. 

Привремени мерки за заштита на 
жртвите од семејно насилство: 

• Жртвата на семејно насилство може да 
поднесе предлог за изрекување на 
привремена мерка на заштита до 
надлежниот суд непосредно или преку 
Центарот за социјална работа.

• Центарот за социјална работа ќе поднесе 
предлог за изречување на привремена 
мерка за заштита од семејно насилство до 
судот за малолетни и деловни неспособни 
лица секогаш кога родителот, старателот 
или законскиот застапник тоа нема да го 
сторат. 

• Центарот за социјална работа, предлогот 
за изречување на привремена мерка за 
заштита од семејно насилство за 
полнолетни и деловно способни лица, ќе 
го достави до судот, само со согласност на 
жртвата на семејното насилство.

Надлежниот суд на сторителот на 
семејното насилство може да му ги изрече 
следниве привремени мерки на заштита:

• да забрани да се заканува дека ќе стори 
семејно насилство;

• да забрани да малтретира, вознемирува, 
телефонира, контактира или на друг начин 
комуницира со член на семејството, директно 
или индиректно;

• да забрани да се приближува до 
живеалиштето, училиштето, работното место 
или определено место кое редовно го 
посетува друг член на семејството;

• да одреди отстранување од домот без оглед 
на сопственоста, до донесување на конечна 
одлука од надлежниот суд;

• да забрани да поседува огнено или друго 
оружје или истото да му биде одземено;

• да го задолжи да ги врати предметите кои се 
потребни за задоволување на секојдневните 
потреби на семејството;

• да изрече задолжително издржување на 
семејството;

• да нареди тужениот да посетува соодветно 
советувалиште;

• да нареди задолжително лекување, доколку 
е корисник на алкохол и други психотропни 
супстанци или има некое заболување;

• да го задолжи да ги надомести медицинските 
и другите трошоци настанати од семејното 
насилство и

• да изрече која било друга мерка која судот ќе 
ја смета за неопходна за да се обезбеди 
сигурност и добростостојба на другите 
членови на семејството. 


