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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за спречување и заштита од насилство врз 
жените и семејното насилство („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.24/21), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИТЕ ЗА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И 

ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО СУДОВИТЕ

Член 1
Со овој правилник се уредува содржината и начинот на прибирање на податоците за 

воспоставување и водење на посебна евиденција за бројот на случаи на родово-базирано 
насилство врз жените и жртвите на семејно насилство врз основа на пол, род, возраст, ет-
ничка припадност, попреченост, живеалиште и други основи, форма на насилство, видот 
на судски постапки, тек на судските постапки, како и податоци релевантни за следење на 
состојбата со родово-базирано насилство врз жените и семејно насилство во судовите.

Член 2
Податоците од членот 1 од овој правилник, се внесуваат во посебна евиденција  во су-

дот (во натамошниот текст: посебната евиденција СН).
Посебната евиденција СН, ги содржи податоците дадени во Списокот на податоци за 

случаите на родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство во судовите во 
посебната евиденција СН, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
По приемот на иницијалниот акт (предлог, тужба, обвинителен акт, обвинителен пред-

лог и сл.) и формирање на предметот во судот, од страна на судскиот службеник се внесу-
ваат податоците во посебната евиденција СН. 

Член 4
Судиите имаат пристап во секое време до посебната евиденција СН, за предметите пов-

рзани со случаите на родово-базирано насилство врз жените и жртвите на семејно насил-
ство, за предметите што се водат во судот. 

Член 5
За секое преземено дејствие во текот на судската постапка, се врши внесување на пода-

токот во посебната евиденција СН.
До правосилно завршување на постапката може да се дополнуваат и/или изменуваат по-

датоците во посебната евиденција СН. 
По правосилно завршување на постапката по предметот, од страна на судскиот службе-

ник и судијата пред да го архивира предметот, се проверува дали недостасуваат податоци 
во посебната евиденција СН и доколку недостасуваат истите се внесуваат, по што предме-
тот се архивира.
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Член 6
Податоците за посебната евиденција СН во судот, за статусот на спроведувањето на из-

речените привремени мерки за заштита, се добиваат од надлежниот центар за социјална ра-
бота и Министерството за внатрешни работи, а податоците за други тековни постапки по-
меѓу сторителот и жртвата се добиваат од надлежниот суд. 

Член 7
Од страна на судовите, податоците од посебната евиденција СН се доставуваат до Ми-

нистерството за труд и социјална политика еднаш на шест месеци.
Од страна на судовите, податоците од посебната евиденција СН се доставуваат до 

Државниот завод за статистика најмалку еднаш годишно. 

Член 8
Податоците од посебната евиденција СН редовно се ажурираат и квартално се  објавува-

ат на веб страницата на судот.

Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3212/1
7 декември 2022 година Министер за правда,

Скопје д-р Никола Тупанчески, с.р.
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Прилог

Список на податоци за случаите на родово-базирано насилство врз жените и семејното на-
силство во судовите 

во посебната евиденција СН

Бр. Податок Можни одговори
Општи податоци

1. Пол на жртва -  Женско
-  Машко

2. Пол на сторител -  Женско
-  Машко

3. Род на жртва - Жена 
- Маж
- Трансродово лице

4. Род на сторител - Жена
- Маж
- Трансродово лице

 5. Однос помеѓу жртвата и сто-
рителот

- (Вон)брачни другари
- Родител и дете
- Лица кои живеат во заедничко домаќинство
- Блиски лични односи 
- Лица кои имаа заедничко дете
- Жртвата го познава сторителот, но не е семејно 
насилство
- Жртвата не го познава сторителот

6. Датум на раѓање на жртва  - Ден, месец, година
7. Датум на раѓање на стори-

тел
- Ден, месец, година

8. Место на извршување на  
насилството

- Град, општина, место

8.1 Локација на извршување на 
насилството

- Дом
- Јавен простор
- Интернет простор

9. Форма на насилство
(можни се повеќе одговори)

- Физичко насилство
- Психичко насилство 
- Демнење 

- Економско насилство 
- Сексуално насилство и силување
- Сексуално вознемирување 
- Сексуално вознемирување преку интернет 
- Присилен брак
- Женско генитално осакатување 
 - Присилен абортус и присилна стерилизација 

10. Етничка припадност на жрт-
вата

- Македонска
- Албанска
- Ромска
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- Турска
- Српска
- Влашка
- Друго_____________

11. Етничка припадност на сто-
рителот

- Македонска
- Албанска
- Ромска
- Турска
- Српска
- Влашка
- Друго_________ 

12. Образование на жртвата - Без образование 
- Завршено 4-то одделение 
- Завршено основно 
- Завршено средно
- Виша школа
- Завршено високо 
- Постдипломски студии
- Докторски студии
- Друго_________

13. Образование на сторител - Без образование 
- Завршено 4-то одделение 
- Завршено основно 
- Завршено средно
- Виша школа
- Завршено високо 
- Постдипломски студии
- Докторски студии
- Друго_________

14. Работен статус на жртвата - Вработен со полно работно време 
- Вработен со скратено работно време
- Самовработен 
- Невработен 
- Студент 
- Пензионер 
- Трајно неспособен да работи
- Лице кое извршува домашни обврски, домаќин-
ки и корисници на семејна пензија 
- Друго_________ 

15. Работен статус на сторител - Вработен со полно работно време 
- Вработен со скратено работно време
- Самовработен 
- Невработен 
- Студент 
- Пензионер 
- Трајно неспособен да работи
- Лице кое извршува домашни обврски, домаќин-
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ки и корисници на семејна пензија 
- Друго_________ 

16. Попреченост на жртвата
(можни се повеќе одовори)

- Физичка 
- Ментална 
- Интелектуална
- Сензорна
- Друго______

17. Државјанство на жртвата - Се наведува државјанството на жртвата и докол-
ку има статус на:
- барател на азил,
- бегалец или 
 лице под супсидијарна заштита

18. Број на предмет 
- Податоци во граѓански постапки

19. Предлог за изрекување на 
привремена мерка за заш-
тита

- Родово-базирано насилство
- Семејно насилство 

20. Подносител на предлогот за 
изрекување на привремена 
мерка за заштита

- Центар за социјална работа
- Министерство за внатрешни работи
- Жртвата лично или преку полномошник
- Родител старател на жртвата 

21. Предлагачот побарал осло-
бодување од трошоците во 
постапката за изрекување 
на привремени мерки за 
заштита 

- Да, за судски такси
- Да, за сите трошоци во постапката
- Не

22. Одлука на судот по барање-
то за ослободување од тро-
шоци 

- Усвоено барање за ослободување од судските 
такси
- Усвоено барање за ослободување од сите трошо-
ци во постапката
- Одбиено

23. Дали паралелно се води кри-
вична постапка против исти-
от сторител за друго или ис-
то кривични дела во врска 
со семејно насилство

- Да
- Не

24. Дали претходно биле изре-
кувани ПМЗ против истиот 
сторител

- Да
- Не

25. Дали ги почитувал претход-
но изречените ПМЗ  

- Да
- Не

26. Дали претходно сторителот 
е осуден за кривично дело 
извршено при семејно на-
силство или родово-базира-
но насилство

- Да
- Не

27. Предложена привремена 
мерка за заштита

- Забрана да се заканува дека ќе стори насилство.
- Забрана да малтретира, вознемирува, телефо-
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(можни се повеќе одговори)
нира, контактира или на друг начин директно или 
индиректно комуницира со жртвата.
- Забрана да се приближува на растојание помало 
од 100 метри до живеалиштето, училиштето, ра-
ботното место или определено место кое редовно 
го посетува жртвата.
- Отстранување од домот без оглед на сопственос-
та во траење од десет до 30 дена.
- Забрана да поседува огнено или друго оружје 
или истото да му биде одземено.
- Задолжително да ги врати предметите кои се 
потребни за задоволување на секојдневните потре-
би на жртвата и семејството.
- Задолжително законско издржување на семеј-
ството.
- Задолжително да посетува советувалиште за сто-
рители на насилство врз жени или семејно насил-
ство.
- Задолжително лекување на сторителот доколку 
употребува, алкохол, дрога и други психотропни 
супстанции или има психичко заболување.
- Сторителот задолжително да ги надомести ме-
дицинските и другите трошоци настанати од на-
силството.
- Друга мерка _____________

28. Изречена привремена мерка 
за заштита

(можни се повеќе одговори)

- Забрана да се заканува дека ќе стори насилство.
- Забрана да малтретира, вознемирува, телефо-
нира, контактира или на друг начин директно или 
индиректно комуницира со жртвата.
- Забрана да се приближува на растојание помало 
од 100 метри до живеалиштето, училиштето, ра-
ботното место или определено место кое редовно 
го посетува жртвата.
- Отстранување од домот без оглед на сопственос-
та во траење од десет до 30 дена.
- Забрана да поседува огнено или друго оружје 
или истото да му биде одземено.
- Задолжително да ги врати предметите кои се 
потребни за задоволување на секојдневните потре-
би на жртвата и семејството.
- Задолжително законско издржување на семеј-
ството.
- Задолжително да посетува советувалиште за сто-
рители на насилство врз жени или семејно насил-
ство.
- Задолжително лекување на сторителот доколку 
употребува, алкохол, дрога и други психотропни 
супстанции или има психичко заболување.
- Сторителот задолжително да ги надомести ме-
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дицинските и другите трошоци настанати од на-
силството.
 -Друга мерка _____________

29.
Дали предлогот за изрекува-
ње на ПМЗ бил повлечен

- Да
- Не

30. 

Одлука на судот по предло-
гот за ПМЗ

- Целосно усвоен предлог
- Делумно усвоен предлог
- Одбиени мерки

31. 
Одлуката на судот е донесе-
на со

- одржување на рочиште
- без одржување на рочиште

32.

Вкупен број на рочишта - едно рочиште
- две рочишта
- три рочишта
- повеќе од три рочишта

33.

Причини за одолговлекува-
ње на постапката

- Неуредна достава до противникот 
- Изведување на дополнителни докази
- Отсуство на сведоци, вештаци и други лица во 
постапката 
- Друго 

34. 

Времетраење на изречените 
мерки

- До три месеци
- До шест месеци 
- До девет месеци
- До 12 месеци

35. 

Предлог за промена на изре-
чените мерки

- Предлог за продолжување на мерките
- Предлог за прекинување на мерките
- Предлог за промена на мерки

36. 

Каква е одлуката по предло-
гот

- Мерката е прекината
- Мерката е променета
- Мерката е продолжена

37.  
Поднесена жалба против ре-
шение за привремена мерка

- Да
- Не

38. 
Статус на спроведувањето 
на мерките

- Сторителот ја почитувал изречената мерка 
- Сторителот ја прекршил изречената мерката

39.

Дали доколку сторителот не 
ги почитувал мерките е по-
ведена кривична постапка  
за сторено кривично дело 
Неизвршување на судска од-
лука 

- Да
- Не
- Други дејствија 

40. Просечно времетраење на 
постапката за изрекување 
на привремени мерки за 
заштита

- До 7 дена
- До 14 дена
- До 30 дена
- Подолго од 30 дена

- Други граѓански судски постапки
41. Дали паралелно со поста-

пката за изрекување на 
- Да
- Не
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привремена мерка за зашти-
та за истото лице (жртва) се 
водат и други граѓански по-
стапки пред надлежниот 
суд? 

42. Вид на судска постапка  

(можни се повеќе одговори)

- Постапка за развод на брак
- Постапка за старателство
- Постапка за издршка за деца 
- Делба на имот каде што се спори сопственоста 
- Делба на имот каде што не се спори сопственос-
та 
- Постапка за иселување од заеднички дом
- Постапка за надомест на штета 
- Друг вид на постапка 

- Постапки за утврдување на повреда поради непостапување со должно внимание во слу-
чај на родово-базирано насилство врз жени и семејно насилство

43. Тужба за утврдување на пов-
реда поради непостапување 
со должно внимание во слу-
чај на родово-базирано на-
силство врз жени и семејно 
насилство 

- Родово-базирано насилство
- Семејно насилство

44. Тужен - институција, 
- одговорно лице во институцијата, 
- вработен во институција

45. Пол на тужител - Женско 
- Машко 

46. Род на тужител - Жена
- Маж

47. Живеалиште
48.  Датум на раѓање на тужите-

лот
- Ден, месец, година

49. Етничка припадност на ту-
жителот

- Македонска
- Албанска
- Ромска
- Турска
- Српска
- Влашка
- Друго _____________

50. Попреченост на тужителот
(можни се повеќе одговори)

- Физичка 
- Ментална 
- Сензорна
- Друго__________

51. Тужителот побарал ослобо-
дување од трошоците во по-
стапката за утврдување на 
повреда поради непостапу-
вање со должно внимание 

- Да, за судски такси
- Да, за сите трошоци во постапката
- Не
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во случај на родово-базира-
но насилство врз жени и се-
мејно насилство

52. Одлука на судот по барање-
то за ослободување од тро-
шоци 

- Усвоено барање за ослободување од судските 
такси
- Усвоено барање за ослободување од сите трошо-
ци во постапката
- Одбиено

53. Форма на насилство

(можни се повеќе одговори)

- Физичко насилство
- Психичко насилство 
- Демнење 
- Економско насилство 
- Сексуално насилство и силување
- Сексуално вознемирување 
- Сексуално вознемирување преку интернет 
- Присилен брак
- Женско генитално осакатување 
- Присилен абортус и присилна стерилизација

54. Одлука на судот - Усвоена во целост
- делумно усвоена
- одбиена 
- отфрлена

55. Жалба против одлуката - Да
- Не

56. Одлука на второстепениот 
суд

- Потврдена
- Делумно преиначена
- Преиначена

- Податоци во кривични постапки
57. Примени обвинителни акти 

или предлози за кривични де-
ла со кои се казнува родово-
базирано насилство врз жени-
те и семејното насилство 

- Родово-базирано насилство врз жените
- семејното насилство

58. Вид на кривично дело сог-
ласно Кривичен законик

(можни се повеќе одговори)

- Присилба (член 139 ст.2) 
- Противправно лишување од слобода (член 140 
став 2)
- Загрозување на сигурноста (член 144 ст.2)
- Убиство (член 123 ст.2)
- Телесна повреда (член 130 став 2)
- Тешка телесна повреда (член 131 ст.2)
- Силување (член 186 ст.1)
 - Посредување во вршење на проституција (член 
191 ст.4)
- Друго (се наведува кривичното дело и одредба-
та од Кривичниот законик)

59. Вид на постапка - Редовна постапка 
- Скратена постапка 
- Постапка за издавање на казнен налог 
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- Постапка за донесување на пресуда врз основа 
на спогодба на јавниот обвинител и осомниче-
ниот

60. Дали сторителот претходно 
извршил насилство

- Да
- Не

61. Дали претходно бил кривич-
но осудуван за извршени кри-
вични дела како резултат на 
семејно насилство или ро-
дово-базирано насилство

- Да
- Не

62. За кое кривично дело соглас-
но Кривичен законик бил 
осудуван 

(можно се повеќе одговори) 

- Присилба (член 139 ст.2) 
- Противправно лишување од слобода (член 140 
став 2)
- Загрозување на сигурноста (член 144 ст.2)
- Убиство (член 123 ст.2)
- Телесна повреда (член 130 став 2)
- Тешка телесна повреда (член 131 ст.2)
- Силување (член 186 ст.1)
- Посредување во вршење на проституција (член 
191 ст.4)
- Друго (се наведува кривичното дело и одредба-
та од Кривичниот законик)

63. Вид на казна - Осудителна условна 
- Осудителна казна затвор
- Ослободителна 
- Одбивателна 

64. Оштетениот во кривичната 
постапка побарал полномош-
ник на товар на судот 

- Да 
- Не

65. Одлука на судот по барање-
то за назначување на полно-
мошник во кривичната по-
стапка

- Усвоено
- Одбиено

66. Вкупен број на расправи - Не се одржала расправа (казнен налог) 
- Едно рочиште
- Две рочишта 
- Три рочишта 
- Четири рочишта 
- Повеќе од 4 рочишта 

67. Причини за одложување на 
постапката 

- Отсуство на обвинет 
- Отсуство на бранител или по барање на брани-
тел на обвинетиот
- Отсуство на оштетена, сведок, вештак, судија, 
ОЈО и др.
- Барање за изземање на судија/ОЈО 
- Неподготвена техничка опрема 
- Неможност да се подготви стенограм 
- Поради завршни зборови 
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- Други причини 
68. Одлука на судот - Прогласен за виновен

- Ослободителна пресуда
- Повлечен обвинителен предлог (решение за за-
пирање, одбивателна пресуда)
- Одбивателна пресуда 

69. Висина на изречена казна - до 6 месеци
- до 1 година 
- до 3 години
- над 3 години
- изречена алтернативна мерка
- изречена парична казна

70. Одлука за имотно-правно 
побарување на жртвата

- Судот го усвоил имотно-правното побарување на 
жртвата
- Судот ја упатил жртвата имотно-правно побару-
вање да го побарува во граѓанска постапка

71. Поднесена жалба против од-
луката на судот

- Да
- Не 

72. Просечно времетраење на 
кривичната постапка за каз-
нување на родово-базирано 
насилство врз жените и се-
мејното насилство

- До 6 месеци
- До 1 година
- До 3 години
- Подолго од 3 години

73. Времетраење на постапката 
од поднесување на обвини-
телен акт до закажување на 
главна расправа 

- До 1 месец
- 3 – 6 месеци 
- 6 - 9 месеци
- 9 месеци – 1 година 
- Над 1 година    

73. Времетраење на постапката 
од главна расправа до пресу-
да 

- До 1 месец
- 3 – 6 месеци 
- 6 - 9 месеци
- 9 месеци – 1 година 
- Над 1 година    

74. Времетраење на жалбена по-
стапка до правосилност 

- До 1 месец
- 3 – 6 месеци 
- 6 - 9 месеци
- 9 месеци – 1 година 
- Над 1 година    


