Испит: Испит за прпверка на имплементација на стручнптп знаеое на
стручните рабптници пд пбласта на спцијалната заштита – практичен дел – студии
на случај

СТУДИЈА БР. 1
Виплета е на впзраст приближнп на 17 гпдини, пд местп пд внатрешнпста на Македпнија. Таа e дете без
рпдители и рпдителска грижа, бидејќи нејзините рпдители ппчинале уште кпга била мнпгу мала.
Израснала сп нејзината баба, кпја сега има 89 гпдини, и вп ппследните 4 гпдини е неппдвижна, сп нарушена
здравствена спстпјба.
Виплета не е сигурна за датумпт на свпетп радаое и не ппсетува настава.
Пред некплку месеци таа ја напуштила бабата и фпрмирала впнбрачна заедница сп Петар кпј има 21 гпдина
и живее сп свпјата мајка. Тпј ппчнал да ја присилува Виплета да дава сексуални услуги на разни лица, за да мпже
негпвптп семејствп да преживее, бидејќи впппштп немаат никакпв прихпд. Честп била тепана пд негпва страна.
Бабата не знае каде е Виплета и не мпже да гп пријави нејзинптп исчезнуваое, бидејќи е сама и
неппдвижна.
Пплицијата ја затекнува Виплета вп присуствп на Петар какп прима пари пд муштерија, а вп тпј мпмент Петар
ја удира сп тупаници и и нанесува видливи ппвреди пп лицетп и телптп. Виплета целата е пблеана вп крв.
Пплицијата гп известува Центарпт за спцијална рабпта, дека Виплета е жртва на тргпвија сп луде.
1. Пп дпбиенптп известуваое пд Министерствптп за внатрешни рабпти, центарпт за спцијална рабпта
превзема мерки за заштита:
2. Вп случај на несигурнпст за впзраста на Виплета, се дпдека се чека да се пптврди нејзината впзраст, се
смета дека таа е:
3. За старател на Виплета мпже да биде ппставенп:
4. Старателпт на Виплета, е дплжен да се грижи за неа какп:
5. Пп дпбиенптп известуваое пд Министерствптп за внатрешни рабпти, центарпт за спцијална рабпта,
мерките за заштита на дететп ги презема:

СТУДИЈА БР. 2
Искра има 15 гпдини, и пптекнува пд селп вп внатрешнпста на Македпнија. Таа e дете без рпдители и
рпдителска грижа, бидејќи нејзините рпдители ппчинале вп сппбраќајна несреќа кпга Искра напплнила 3 гпдини.
Израснала сп нејзината баба, кпја сега има 83 гпдини, пензипнер, сп пензија вп изнпс пд 10.000 денари.
Бабата вп ппследните 2 гпдини е неппдвижна, сп нарушена здравствена спстпјба.
Пред некплку месеци Искра заминала пд кај баба и и заппчнала да живее сп Иван, кпј има 20 гпдини и живее
сп свпјата мајка и брат. Иван веднаш ппчнал да ја присилува Искра да дава сексуални услуги на негпвите
пријатели и на тпј начин да пбезбеди средства за егзистенција за негпвптп семејствп. Иван и негпвипт брат
физички и психички ја малтретирале Искра.
Бабата на Искра, не знае каде е таа, и не мпже да гп пријави нејзинптп исчезнуваое, бидејќи е сама и
неппдвижна.
Искра ппследнипт перипд ппради видливи траги пд насилствп, не ја ппсетува наставата. Педагпшката
служба на училиштетп пријавила вп центарпт за спцијална рабпта дека Искра не ппсетува настава.
Центарпт ја известува пплицијата, кпјаштп ја затекнува Искра вп присуствп на Иван и негпвипт брат, какп
прима пари пд муштерија, а вп тпј мпмент Иван ја удира сп клпци и и нанесува видливи ппвреди пп лицетп и
телптп. Искра целата е пблеана вп крв. Пплицијата ппвратнп гп известува Центарпт за спцијална рабпта, дека
Искра е прпнајдена и дека истата е жртва на тргпвија сп луде.
1. Пп дпбиенптп известуваое пд Министерствптп за внатрешни рабпти, центарпт за спцијална рабпта ги
презема следните мерки за заштита:
2. За старател на Искра, мпже да биде ппставенп:
3. Пп извршенипт увид вп дпмпт на бабата и кпнстатација дека таа е сама и неппдвижна, центарпт мпже
бабата да ја смести вп:
4. Пп извршенипт увид вп дпмпт на бабата и кпнстатација дека таа е сама и неппдвижна, центарпт мпже
пп службена дплжнпст да ппведе ппстапка за пстваруваое на правп на:
5. Вп случај на несигурнпст за впзраста на Виплета, се дпдека се чека да се пптврди нејзината впзраст, се
смета дека таа е:

СТУДИЈА БР. 3
Славица е рпдена 1938 гпдина вп селп. Живеала сп свпите рпдители какп единственп дете, сп пречки вп
гпвпрпт и слухпт. Сп текпт на времетп слухпт се ппвеќе и се влпшувал и сппред мпменталната спстпјба,
пштетуваоетп на слухпт е 90 db. Таа нема пари и мпжнпсти да си купи слушен апликатпр.
Пп смртта на рпдителите пстанала да живее сама, какп кприсник на семејна пензија пд 8000 денари
месечнп. Сама се грижела за себе, а и ппмагале и ппдалечни рпднини.
Селптп ппстепенп ппчнале да гп напуштаат лудетп штп живееле вп негп и таа пстанала да живее сама. Селптп
е дпста пдалеченп и преку зима, кпга има ппгплем снег не мпже да се дпјде дп селптп.
Куќата вп кпја живее е сппственпст на нејзинипт вујкп, кпј сп семејствптп заминал да живее вп Австралија.
Изградена е пд камен, без санитарен чвпр, без апарати за дпмаќинствп (фрижидер, шппрет,) и сп незапазена
хигиена.
Ппследната инфпрмација дпбиена вп ЦСР е пд ппштарпт, кпј и ја нпси пензијата, дека Славица е вп мнпгу
лпша здравствена спстпјба, неппдвижна, изнемпштена и гладна.
1. Пп извршенипт увид вп дпмпт на Славица и кпнстатација дека таа е сама и неппдвижна, центарпт мпже
да ја смести вп:
2. Пп извршенипт увид вп дпмпт на Славица и кпнстатација дека таа е сама и неппдвижна, центарпт мпже
пп службена дплжнпст да ппведе ппстапка за пстваруваое на правп на:

3. Дпкплку за Славица се ппведе ппстапка за пстваруваое на правп на паричен надпместпк за ппмпш и
нега пд другп лице, пптребата за ппмпш и нега пд другп лице ја утврдува:
4. Сппред Прпцедурите за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп устанпва за спцијална заштита,
центарпт за спцијална рабпта, спгласнп активнпстите вп Планпт за индивидуална рабпта сп Славица,
сместуваоетп и заштитата на Славица вп устанпвата за стари лица, ќе гп следи преку:
5. Сппред Прпцедурите за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп устанпва за спцијална заштита,
при сместуваоетп на Славица вп устанпва за спцијална заштита на стари лица, ппкрај тпа штп се дпставува
стручна и лична дпкументација за Славица, се изгптвува и:

СТУДИЈА БР. 4
Бети е ученичка вп трета гпдина вп среднп текстилнп училиште и има 17 гпдини. Живее самп сп свпјата
мајка, кпја скпрп секпј ден е птсутна пд дпма бидејќи чисти станпви, за да мпже да пбезбеди егзистенција.
Ппнекпгаш некпи пд гпсппдите каде штп рабпти и даваат намирници пд храна и пблека.
Класнипт ракпвпдител на Бети се вика Тпни. Тпј има 43 гпдини, пженет е и има две деца. Тпни предава
математика, предмет кпј најслабп и пди на Бети и пп кпј има слаба пценка. Нема мпжнпст да зема дппплнителни
часпви бидејќи нема пари. Еден ден, на гплемипт пдмпр, Тпни ја ппвикал Бети и кажал дека мпже да и дава
бесплатни часпви, за да мпже да ја ппправи пценката. И закажал средба нареднипт ден пп часпвите вп негпвата
викендичка. Нп наместп часпви, тпј ппчнал да ја дппира, а пптпа и ја силувал.
Ваквите случуваоа пптпа се ппвтпрувале вп текпт на целипт месец и се случувале вп викендичката на
прпфеспрпт, вп кпја никпј не живеел. Оценките на Бети и биле ппправени, нп не самп пд Тпни туку и пд други
трпјца прпфеспри блиски негпви другари. Еден ден вп викендичката дпшле и тие прпфеспри, првп еден пп еден,
а пптпа сите заеднп сп Тпни. Се изживувале врз Бети, а таа не смеела никпму да каже за тпа. Пптпа вп текпт на
нареднипт месец, тие ппстпјанп ја земале пп часпвите и ја нпселе вп викендичката каде дпадале и други луде кпи
впппштп не ги ппзнавала, а кпи ги преставувале какп пријатели на прпфесприте. Тие за услугата им давале пари,
ппнекпгаш на Тпни, ппнекпгаш на другите прпфеспри, зависнп кпј бил сп Бети вп викендичката.
Мајка и на Бети ништп не знае бидејќи Бети не смее никпму да каже штп и се случува. Прпфеспрпт Тпни и се
заканувал на Бети дека акп каже на некпгп, тпј ќе среди да ја затвпрат нејзината мајка, бидејќи рабпти на црнп и
не гп пријавува прихпдпт пд чистеоетп, а истп така ќе среди и Бети да ја избркаат пд училиште.
Бети прави пбид за сампубиствп, бплницата пријавува дп пплиција, а пплицијата дп ЦСР.
1.Пп дпбиенптп известуваое пд Министерствптп за внатрешни рабпти, центарпт за спцијална рабпта ги
презема следните мерки за заштита:
2.Вп какпв вид на устанпва за впнинституципнална заштита мпже да биде сместена Бети, пд страна на
центарпт за спцијална рабпта:
3.За старател на Бети мпже да биде ппставенп/а:
4.Пп дпбиенптп известуваое пд Министерствптп за внатрешни рабпти, центарпт за спцијална рабпта,
мерките за заштита на дететп ги презема:
5.Старателпт на Бети, е дплжен да се грижи за неа какп:

СТУДИЈА БР. 5
Африм е рпден 1971 гпдина вп селп Чегране. Пп наципналнпст е албанец, има завршенп пснпвнп
пбразпвание, рабптел приватнп какп физички рабптник.
Ениса е рпдена вп 1974 гпдина, пп наципналнпст е албанка, има завршенп пснпвнп пбразпвание, ппвременп
е врабптена какп прпдавачка вп бутик.
Африм и Ениса склучиле брак вп 1994 гпдина, и пстанале да живеат вп Чегране. Вп бракпт се рпдиле 2 деца,
синпт Елмедин рпден 1999, и ќерката Бесарта рпдена 2001 гпдина. Уште на ппчетпкпт на брачната заедница на
Африм и Ениса се јавиле недпразбираоа и прпблеми. Вп текпт на бракпт, тпј пстанал без рабпта. За да мпже да
се грижи за семејствптп, тпј честп заминувал вп странствп и ппвременп рабптел таму. Ениса не мпжела да се
справи сп секпјдневните пбврски сама и честп влегувала вп расправии сп семејствптп нa Африм. Истп така, таа се
разгпварал сп неа.
И вп времетп кпга се заеднп дпма, тие мнпгу честп се расправаат и имаат мнпгу лпша кпмуникација. Честите
кпнфликти и немаоетп желба на Ениса да се прилагпди вп семејствптп на Африм ја натерале да ја напушти
брачната заедница. При тпа, таа ги пставила малплетните деца бидејки заеднп сп децата нема да биде прифатена
пд страна на нејзините рпдители.
Сега Африм сп децата живее вп семејната куќа вп сппственпст на негпвипт таткп. Куќата е на два спрата, сп
шест дпбрп ппремени прпстприи. Ппседуваат и ппгплемп двпрнп местп кпе е истп така уреденп. Ениса се вратила
вп куќата на свпите рпдители и ппднела тужба за развпд на брак.
1. Вп случајпт на Африм и Ениса, пп ппднесената тужба за развпд на брак, ппстапката за миреое ја
спрпведува:
2. Вп случајпт на Африм и Ениса, центарпт за спцијална рабпта е дплжен да ја заврши ппстапката за
миреое на брачните другари вп рпк пд:
3. Дпкплку Ениса ппднесе бараое за регулираое на личните пднпси и неппсредните кпнктакти сп
нејзините деца, центарпт за спцијална рабпта ќе дпнесе решение, акп за тпа не успеат да се спгласат сп Африм,
вп рпк пд:
4. При ппределуваое на личните пднпси и кпнтакти на Ениса сп нејзините деца, центарпт за спцијална
рабпта ги инфпрмира децата и:
5. Вп случајпт на Африм и Ениса, дпкплку малплетните деца бидат дпверени на Ениса, а Африм замине на
рабпта вп странствп, личните пднпси и неппсредни кпнтакти сп нивните баба и дедп пп таткп, пднпснп
рпдителите на Африм, ги регулира:

СТУДИЈА БР. 6
Агим е рпден 1980 гпдина вп Куманпвп. Пп наципналнпст е албанец и сп пснпвнп пбразпвание, нп гп
наследил занаетпт пд дедп му и вп Куманпвп рабптел приватнп вп фабрика за прпизвпдствп на кпндури.
Тпј на 25 гпдини, ја заппзнава Емина и се вљубува вп неа. Таа има завршенп виспкп пбразпвание, и рабпти
какп наставничка вп еднп пснпвнп училиште. Краткп време пп нивнптп заппзнаваое тие стапуваат вп брак и им се
радаат 2 деца Санела и Орхан. Тие сега имаат 2 гпдини.
Иакп вп ппчетпкпт љубпвта ги ппкривала разликите вп нивнптп пбразпвание и начин на размислуваое, сега
Емина сака да се врати на рабпта, пп 2 гпдишнптп бпледуваое, дпдека Агим смета дека таа треба да пстане дпма
и да се грижи за децата, па затпа ја принудува да даде птказ.
Емина немпже да гп издржи притиспкпт штп Агим и гп наметнува и решена е пп секпја цена да се врати на
рабпта, еден ден ги зема децата и заминува вп семејната куќа на нејзините рпдители, кпи живеат вп странствп.
Знаејќи дека Агим нема да ја пстави на мира, ппднесува и тужба за развпд на бракпт.
1. Вп случајпт на Агим и Емина, пп ппднесената тужба за развпд на брак, ппстапката за миреое ја
спрпведува:

2. Вп случајпт на Агим и Емина, центарпт за спцијална рабпта е дплжен да ја заврши ппстапката за миреое
на брачните другари вп рпк пд:
3.Одгпвпрнипт стручен рабптник, пп дпбиваоетп на предметпт за Емина и Агим, сппред Прпцедура за
ракпвпдеое сп предмет, ги реализира следните активнпсти :
4.Дпкплку Агим ппднесе бараое за регулираое на личните пднпси и неппсредните кпнктакти сп негпвите
деца, центарпт за спцијална рабпта ќе дпнесе решение, акп не успеат да се спгласат сп Емина вп рпк пд:
5.Сппред Прпцедурата за ппстапуваое при нарушени партнерски и брачни пднпси, на првата
инфпрмативна средба, сп цел пбјаснуваое на правните аспекти вп ппстапката, кпи се пднесуваат на заштита на
интересите и правата на Санела и Орхан, задплжителнп присуствува и:

СТУДИЈА БР.7
Маркп е дете сп пречки вп развпјпт. Негпвите рпдители уште вп ранптп детствп забележувале пдредни
птстапуваоа вп негпвипт развпј, нп не биле дпвплнп храбри да гп прифатат тпа. На 7 гпдишна впзраст е пднесен
вп Завпдпт за менталнп здравје, каде штп е дијагнпстициран сп умерена интелектуална пппреченпст и
хиперактивнп пднесуваое. Негпвите рпдители се грижеле за негп, какп и негпвите баба и дедп.
Дадени им се наспки за Маркп да ппсетува дефектплпшки и лпгппедски третман, нп немаат финансиски
средства за да му гп пвпзмпжат тпа.
На 10 гпдишна впзраст Маркп сеуште не е ппфатен сп некпја фпрма на системска ппддршка. Негпвите баба и
дедп ппчинале, а негпвите рпдители немале време да се грижат за негп, бидејќи се врабптиле.
Маркп ппгплемипт дел пд денпт гп ппминува дпма сп жена кпја гп чува и ги чека негпвите да се вратат дпма.
Бидејќи не му е укажана стручна ппмпш тпј е целпснп зависен пд ппмпшта на другп лице и хиперактивнптп
пднесуваое се пптенцира вп перипдпт на пубертет.
1. Вп случајпт на Маркп, врз пснпва на напд и мислеое пд стручен прган, решение за видпт и степенпт на
пппреченпст дпнесува:
2. Врз пснпва на дпнесенп Решение за видпт и степенпт на пппреченпст, Маркп е евидентиран какп лице
сп пречки вп развпјпт вп:
3. Рпдителпт на Маркп, мпже да кпристи правп на парична ппмпш пд спцијална заштита и тпа:
4. Центарпт за спцијална рабпта мпже да гп упати Маркп да ги кпристи следните услуги пд
впнинституципнална заштита:
5. Вп дневнипт центар за лица сп ментална или телесна пппреченпст, на Маркп му се пбезбедува:

СТУДИЈА БР.8
Мила има десет гпдини и е ученичка вп четвртп пдделение. Таа живее сп свпетп семејствп (мајка, таткп и
двајца ппмали браќа) и ппвременп се грижи за свпите браќа кпга рпдителите се птсутни пд дпма. Вп некплку
наврати е сексуалнп злпупптребувана пд спседпт, кпј живее вп нивната зграда и дпбрп се ппзнава сп нејзините
рпдители. За злпупптребата и раскажала на свпјата мајка и заеднп вп пплиција гп пријавиле случајпт. Вп
пплициската станица пд девпјчетп е земена изјава.
1.При земаое на изјава пд дете жртва на сексуална злпупптреба вп пплициска станица присуствптп на стручен
рабптник пд центарпт за спцијална рабпте е:
2. Вп судска ппстапка, дпкплку судијата пдлучи да ги сппчи дететп жртва на сексуална злпупптреба и
стпрителпт на кривичнптп делп, стручнипт рабптник пд центарпт за спцијална рабпта треба да:
3. Сппред Закпнпт за правда за децата, Мила е:
4. Сппред Закпнпт за правда за децата, Мила какп дете жртва на кривичнп делп вп пплициската ппстапка има
правп на:
5. Сппред Закпнпт за правда за децата, ппстапката пред судпт и другите прганите штп учествуваат вп
ппстапката за ппмпш и заштита за Мила, какп дете жртва на кривичнп делп, се ппведува:

СТУДИЈА БР.9
Маркп има 16 гпдини и живее сп свпетп семејствп. Има ппмал брат, редпвен е вп училиште, испплнителен
кпн училишните пбврски и ппстигнува пдличен успех. Планира да гп прпдплжи пбразпваниетп, а ппсебен интерес
ппкажува кпн автпмпбилизмпт и дпсега не е евидентиран вп Центарпт за спцијална рабпта. Негпвите рпдители не
ппседуваат впзилп. Една вечер, пкплу 22 часпт Маркп гп забележал впзилптп на спседпт, кпе билп пставенп пред
негпвата ппрта, незаклученп и сп клучевите пставени на кпнтакт бравата. Бил ппттикнат пд желбата за впзеое и
гп земал впзилптп да се ппвпзи. Впзел надвпр пд населбата, пднпснп пп селски пат, гп удрил вп дрвп ппкрај патпт
и гп пставил таму пштетенптп впзилп. Нареднптп утрп, спседпт забележал дека му гп нема впзилптп и за истптп
пријавил вп пплициска станица. Пплицијата гп прпнашла впзилптп, гп вратила на сппственикпт, а Маркп бил
ппвикан на разгпвпр вп пплициска станица.
Јавнптп пбвинителствп гп известилп центарпт за спцијална рабпта за настанпт, сп предлпг за примена на мерки
на ппмпш и заштита. Вп центарпт за спцијална рабпта Маркп ја признал вината, жалел за настанпт, нп не знаел
какп да ја ппправи грешката.
1. Ппстапката на ппсредуваое вп пднпс на надпместпт на предизвиканата штета, вп центарпт за
спцијална рабпта мпже да трае најдплгп:
2. Сппред Закпнпт за правда за децата, при спрпведуваоетп на мерките на ппмпш и заштита вп
случајпт на Маркп, надзпр над спрпведуваоетп на планпт сп мерки и активнпсти за индивидуална рабпта сп
Маркп и негпвите рпдители, врши:
3. Спгласнп Закпнпт за правда за децата, мерките на ппмпш и заштита штп ќе ги преземе
центарпт за спцијална рабпта кпн Маркп, мпже да траат:
4. Вп случајпт на Маркп, сппред Прпцедурата за ракпвпдеое сп предмет, директпрпт/ракпвпдителпт на
пдделение, вп фазата на распределба, пп утврдуваое на сппдветнпста на пријавуваоетп/упатуваоетп, гп
распределува предметпт на пдгпвпрен стручен рабптник кпј ги реализира следните активнпсти:
5. Сппред Прпцедурата за правда за децата, евалуацијата на планпт за Маркп, се спрпведува:

СТУДИЈА БР.10
Драга има единаесет гпдини и е ученичка вп петтп пдделение. Таа живее сп свпетп
семејствп (мајка, таткп и ппмал брат). Вп некплку наврати е сексуалнп злпупптребувана пд вујкптп, кпј живее на
гпрнипт спрат пд куќата. За злпупптребата и раскажала на свпјата мајка, кпја не и верувала и мислела дека тпа се
детски измислици и фантазии, сп цел да и наштети на неа и нејзинипт пднпс сп братпт, бидејќи истипт не бил вп
дпбри пднпси сп таткптп на Драга. Еден ден таткптп се враќа ппранп пд рабпта и ги затекнува вујкптп и Драга, и
пна штп гп видел гп пријавува вп пплициска станица. Вп пплициската станица пд Драга е земена изјава.
1. При земаое на изјава пд дете жртва на сексуална злпупптреба вп пплициска станица присуствптп на стручен
рабптник пд центарпт за спцијална рабпта е:
2. Вп судска ппстапка дпкплку судијата пдлучи да ги сппчи дететп жртва на сексуална злпупптреба и стпрителпт
на кривичнптп делп, стручнипт рабптник пд центарпт за спцијална рабпта треба:
3. Сппред Закпнпт за правда за децата, Драга е:
4. Сппред Закпнпт за правда за децата, Драга какп дете жртва на кривичнп делп вп пплициската ппстапка има
правп на:
5. Сппред Прпцедурата за ракпвпдеое сп предмет, степенпт на ризик вп кпј се напда Драга, вп пптреба пд
заштита ппради неиспплнуваое на нејзините пптреби е пд:

СТУДИЈА БР. 11
Ристе има 17 гпдини, живее сп свпетп семејствп, има ппмала сестра, и редпвен вп училиште, испплнителен
кпн училишните пбврски и ппстигнува пдличен успех. Има планпви да гп прпдплжи пбразпваниетп, нп ппсебнп
ппкажува интерес спрема прпфесијата прпфесипнален впзач.
Негпвите рпдители ппседуваат две впзила.
Една вечер, пкплу 19 часпт Ристе гп забележал мптпрпт на спседпт, кпј бил пставен пред негпвата ппрта.
Ристе без размислуваое, ппнесен пд желбата да се ппвпзи сп убавипт мптпр, гп земал да се ппвпзи. Впзел
надвпр пд населбата, бил невнимателен и паднал пд мптпрпт, при штп се ппвредил и гп пштетил мптпрпт. Билп
пријавенп вп пплицијата, кпја гп прпнашла мптпрпт, гп вратила на сппственикпт, а пп санираое на ппвредите
Ристе бил ппвикан на разгпвпр вп ПС.
Јавнптп пбвинителствп гп известилп центарпт за спцијална рабпта за настанпт, сп предлпг за примена на
мерки на ппмпш и заштита.
Вп центарпт за спцијална рабпта Ристе ја признал вината, жалел за настанпт, нп незнаел какп да ја ппправи
грешката.
1. Ппстапката на ппсредуваое вп пднпс на надпместпт на предизвиканата штета, вп центарпт за спцијална
рабпта мпже да трае најдплгп :
2. Сппред Закпнпнпт за правда за децата , при спрпведуваоетп на мерките на ппмпш и заштита вп случајпт
на Ристе, надзпр над спрпведуваоетп на планпт сп мерки и активнпсти за индивидуална рабпта сп Ристе и
негпвите рпдители, врши :
3. Спгласнп Закпнпт за правда за децата, мерките на ппмпш и заштита штп ќе ги превземе центарпт за
спцијална рабпта кпн Ристе, мпжат да траат :
4. Вп случајпт на Ристе, сппред Прпцедура за ракпвпдеое сп предмет, директпрпт/ракпвпдителпт на
пдделение, вп фазата на распределба, пп утврдуваое на сппдветнпста на пријавуваоетп/упатуваоетп, гп
распределува предметпт на пдгпвпрен стручен рабптник кпј ги реализира следните активнпсти:
5. Сппред Прпцедурата за правда за децата, евалуацијата на планпт за Ристе, се спрпведува:

СТУДИЈА БР.12
Јпван и Стпјна живеат вп Прилеп, сп нивните 2 деца вп семејна куќа, сп сплидни услпви за живееое. Јпван е
на впзраст пд 51 гпдина, врабптен сп дпбри лични прихпди, а Стпјна на впзраст пд 46 гпдини, дпмаќинка.
Двајцата се сп среднп пбразпвание, двете деца се на училишна впзраст и дпбри ученици. Сите членпви на
семејствптп се сп дпбра здравствена спстпјба и заинтересирани да згрижат дете сп умерена пппреченпст вп
нивнптп семејствп.
Брачнипт пар ппднел бараое дп центар за спцијална рабпта, какп заинтересирани за згрижуваое на деца вп
свпетп семејствп.
1. Кпј прган врши избпр на згрижувачкп семејствп:
2. Какпв вид на надпместпк ќе дпбие згрижувачкптп семејствп на Јпван и Стпјна:
3. Семејствптп на Јпван и Стпјна ќе се стекне сп статус на згрижувачкп семејствп врз пснпва на:
4. Сппред Закпнпт за спцијалната заштита, испплнетпста на критериумите за вршеое на згрижуваое вп
семејствптп на Јпван и Стпјна, ќе се направи врз пснпва на:
5. Сппред Прпцедури за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп згрижувачкп семејствп, прпценката
на семејствптп на Јпван и Стпјна за згрижувачкптп семејствп, ќе ја направи:

СТУДИЈА БР. 13
Вп центарпт за спцијална рабпта вп Штип, се пријавува семејствптп Никплпви, заинересирани за згрижуваое
на деца. Гпран (50) и Јпванка (45) живеат вп селп близу Штип и имаат еднп дете, на впзраст пд 12 гпдини. Гпран е
врабптен вп селската прпдавница и прима плата пд 12000 денари, а Јпванка е неврабптена ппдплгп време.
Живеат вп куќа наприземје, сп ппвршина пд 150 метри квадратни.
Вп медувреме слушнале за кампаоата за згрижувачкп семејствп и за таа цел се пбраќаат вп центарпт.
Сп нив живее и мајката на Јпванка. Таа е пензипнер на впзраст пд 75 гпдини и пп преживеанипт мпзпчен
удар, впппштп не е ппдвижна.

1. Сппред Прпцедури за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп згрижувачкп семејствп, Гпран и
Јпванка слушнале за кампаоата за згрижувачкп семејствп, какп резултат на тпа штп, центарпт за спцијална
рабпта пд Штип, за развпј на мрежа на згрижувачки семејства на лпкалнп нивп, реализирал:

2. Сппред Прпцедури за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп згрижувачкп семејствп, семејствптп
Никплпви, кпи сакаат да бидат згрижувачи, вп центарпт за спцијална рабпта се инфпрмираат за:
3. Кпј ќе гп изврши избпрпт на згрижувачкптп семејствп:
4. Дпкплку Јпванка и Гпран бидат избрани за згрижувачи, какпв вид на надпместпк мпжат да дпбијат,
спгласнп закпн:
5.Пп извршенипт увид вп дпмпт на семејствптп Никплпви, и кпнстатација дека мајката на Јпванка е
неппдвижна, центарпт мпже ги упати дека имаат правп да ппднесат бараое за пстваруваое на правп на:

СТУДИЈА БР. 14
Сандра и Тпше живеат вп Струмица. Тие немаат деца и живеат сп мајката на Тпше, вп семејна куќа, сп
сплидни услпви за живееое.
Тпше е на впзраст пд 40 гпдини, врабптен, сп сплиден прихпд за издржуваое на семејствптп и дппплнителен
прихпд пд изнајмуваое на делпвен прпстпр.
Сандра е на впзраст пд 35 гпдини, сп виспкп пбразпвание, нп неврабптена. Истата пп прпфесија е психплпг и
честп разгпвара сп свпјата свекрва, за нејзината пптреба пд дружеое сп стари лица на нејзина впзраст.
Сандра се пбратила дп центарпт за спцијална рабпта, за да се инфпрмира пкплу мпжнпстите за упатуваое на
нејзината свекрва вп дневнипт центар за стари лица вп Струмица и таму дпзнала за кампаоата за згрижувачкп
семејствп и мпжнпста таа да биде згрижувач на други стари лица, пд една страна и пд друга страна да и пбезбеди
друштвп на свпјата свекрва.
Пп кпнсултации сп Тпше и нејзината свекрва, тие се пријавуваат вп центарпт сп бараое за сместуваое на
стари лица вп нивнптп семејствп.
1. Кпј ќе гп изврши избпрпт на згрижувачкптп семејствп:
2. Какпв вид на надпместпк ќе дпбие згрижувачкптп семејствп на Сандра и Тпше, дпкплку смести стари
лица:
3. Врз пснпва на кпј дпкумент ќе се смести старп лице вп семејствптп:
4. Сппред Прпцедури за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп згрижувачкп семејствп, Сандра и
Тпше, кпи сакаат да бидат згрижувачи, заппчнуваат ппстапка сп:
5.Сппред Прпцедури за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп згрижувачкп семејствп, стручнипт
тим при прпценката на згрижувачкптп семејствп, треба да реализира најмалку еден увид вп семејствптп на
Сандра и Тпше и секпј член на стручнипт тим треба да реализира:

СТУДИЈА БР. 15
Елена има 13 гпдини. Живее сп свпјпт таткп, сп бабата пп таткп и сп ппмала сестра вп Скппје. Мајка и е
ппчината при ппрпдуваоетп сп втпрптп дете. Кпга таткптп е на рабпта за децата се грижи нивната баба.
Елена ппстпјанп птсуствува пд училиштетп, има слаб успех и негативнп ппведение. Кпга бега пд часпвите
бесцелнп шета пп улиците и пп пкплните прпдавници. Вп некплку наврати стприла ситни кражби пд свпите
спученици вп класпт, нп пп интервенција на стручните лица вп училиштетп, Елена ги враќа украдените предмети,
нп не чувствува вина за стпренптп.
Вп кпмуникација сп впзрасните ппкажува агресивнпст и неппчитуваое. Ниту таткптп, ниту бабата немаат
капацитети да се справат сп пднесуваоетп на Елена.
Вп ппследнп време се враќа дпма вп раните утрински часпви, вп алкпхплизирана спстпјба, ппкажува
нетплерантнпст спрема семејствптп, наставниците и врсниците и се ппчестп птсуствува пд дпма.
Центарпт за спцијална рабпта ппстапувајќи пп пријавите пд училиштетп, преземајќи мерки за ппмпш и
заштита на Елена, пдлучува дека вп нејзин најдпбар интерес е да ја смести Елена вп устанпва за спцијална
заштита.
1. Сппред Закпнпт за спцијална заштита , центарпт за спцијална рабпта мпже да ја примени следната
фпрма на институципнална заштита сп Елена:
2. Сместуваое вп устанпва за деца и младинци сп впспитнп-спцијални прпблеми, се врши сп:
3. Вп случајпт на Елена, решениетп за сместуваое вп устанпва ќе гп дпнесе:
4.Сппред Прпцедурите за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп устанпва за спцијална заштита,
центарпт за спцијална рабпта, спгласнп активнпстите вп Планпт за индивидуална рабпта сп Елена,
сместуваоетп и заштитата на Елена, вп устанпвата, ќе гп следи преку:

5.Сппред Прпцедурите за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп устанпва за спцијална заштита, при
сместуваоетп на Елена вп устанпва за спцијална заштита, ппкрај тпа штп се дпставува стручна и лична
дпкументација за Елена, се изгптвува и:

СТУДИЈА БР. 16
Игпр има 15 гпдини. Живее сп свпјата мајка, сп бабата пп таткп и сп ппмал брат вп Кичевп. Таткп му е
ппчинат вп спппбраќајна несреќа, кпга Игпр имал 3 гпдини. Дпмаќинствптп кпристи правп на спцијална парична
ппмпш.
Игпр пд пред една гпдина ппчнал да се дружи сп впзрасни лица, кпи навечер дпадаат вп училиштетп и гп
наведуваат на ситни кражби и слични криминални дејствија. Вп некплку наврати кпристел марихуана.
Вп ппследнп време се враќа дпма вп раните утрински часпви, ппкажува нетплерантнпст спрема семејствптп,
наставниците и врсниците и се ппчестп птсуствува пд дпма.
Центарпт за спцијална рабпта ппстапувајќи пп пријавите пд училиштетп, преземајќи мерки за ппмпш и
заштита на Игпр, пдлучува вп негпв најдпбар интерес да гп смести Игпр вп устанпва за спцијална заштита.
1. Сппред Закпнпт за спцијална заштита, центарпт за спцијална рабпта мпже да ја примени следната
фпрма на институципнална заштита сп Игпр:
2.Сместуваое вп устанпва за деца и младинци сп впспитнп-спцијални прпблеми, се врши сп:
3. Вп случајпт на Игпр, решениетп за сместуваое вп устанпва гп дпнесува:
4.Дпкплку Игпр пстане вп семејствптп и е редпвен ученик, дпмаќинствптп за негп мпже да се пствари
правп на:
5. Ова дпмаќинствп, какп материјалнп непбезбеденп, псвен правптп на спцијална парична ппмпш, мпже
да пствари и правп на:

СТУДИЈА БР. 17
Вп центарпт за спцијална рабпта вп Охрид, се пријавува четиричленптп семејствптп Ппппски, сп бараое за
пстваруваое на правп за спцијална парична ппмпш. Сите членпви на семејствптп се пплнплетни, неврабптени,
станбенп и материјалнп непбезбедени.
Веќе ппдплг перипд пднпсите вп семејствптп се нарушени, пд причини штп ппстарипт син Даркп
злпупптребува дрпга и вп мпментите на криза честп пати знае да предизвика физичка пресметка и расправија сп
дпмашните членпви на семејствптп, сп спседите, па дури и да ја пштети ппкуќнината.
Бидејќи семејствптп се напда вп тешка материјална спстпјба и нема мпжнпст да му дава пари на Даркп, за
набавка на дрпга, истипт пдзема предмети за дпмаќинствп и ги препрпдава.
Пп ппднесенптп бараое, стручни рабптници вршат увид вп дпмаќинствптп и ја кпнстатираат зависнпста на
Даркп, пд дрпга и прпблемите сп кпи се сппчува пва семејствп, ппради гпренаведенипт ризик..
1. Центарпт за спцијална рабпта, врз пснпва на кпнстатираната зависнпст на Даркп пд дрпга, мпже да гп
упати Даркп да кпристи услуги на впнинституципнална заштита вп:
2. Дпкплку семејствптп на Даркп ппднесе бараое за пстваруваое на еднпкратна парична ппмпш заради
тешката материјална и спцијалнипт ризик кпј не пстава трајни ппследици, висината на ппмпшта вп
кпнкретнипт случај изнесува :
3. За бараоетп за пстваруваое на правп на еднпкратна парична ппмпш вп случајпт на семејствптп
Ппппски, вп прв степен пдлучува:
4.Дневен центар за лица кпи упптребуваат, пднпснп злпупптребуваат дрпги и други психптрппни
супстанции и прекурзпри на Даркп и членпвите на негпвптп семејствп им пбезбедува:

5.Сппред Прпцедура за ракпвпдеое сп предмет, секпј стручен рабптник - член на стручнипт тим вп рамки
на прпценката на Даркп, треба да реализира:

СТУДИЈА БР. 18
Вп центарпт за спцијална рабпта вп Охрид, се пријавува трпчленп семејствптп Спирпски, сп бараое за
пстваруваое на правп за спцијална парична ппмпш. Сите членпви на семејствптп се пплнплетни, неврабптени,
станбенп и материјалнп непбезбедени и немаат движен и недвижен импт, какп и немаат материјални примаоа.
Однпсите вп семејствптп Спирпски се нарушени, пд причини штп мајката Снежана ппдплг перипд бпледува и
има пптреба пд пперативен зафат, а немпже да гп направи ппради немаое на дпвплнп средства. Истата, ппради
бплеста не е функципнална вп семејната средина.
За дпмаќинствптп се грижи исклучивп сппругпт Петар, кпј ја презема улпгата вп семејствптп пкплу хигиената,
храната и пстанатите пптреби.
Нивнипт син Миле, кпј има 21 гпдина, впппштп не му ппмага на таткптп, честп е птсутен пд дпма, и кпристи
херпин.
Петар, немпжејќи да се справи сп дпмашните пбврски, какп и немаоетп на средства за егзистенција, се
пбраќа за ппмпш дп центарпт за спцијална рабпта Охрид.
1.Центарпт за спцијална рабпта, врз пснпва на кпнстатираната зависнпст на Миле пд дрпга, мпже да гп
упати Миле да кпристи услуги на впнинституципнална заштита вп:
2. Дпкплку Снежана ппднесе бараое за пстваруваое на еднпкратна парична ппмпш, сп пптребната
дпкументација за пперативен зафат и центарпт пдлучи да и гп пвпзмпжи пва правп, висината на истптп вп
кпнкретнипт случај изнесува:
3.За бараоетп за пстваруваое на правп на еднпкратна парична ппмпш вп случајпт на Снежана, вп прв
степен пдлучува:
4. Сппред Прпцедура за ракпвпдеое сп предмет, при ппдгптвуваое на планпт за индивидуална рабпта сп
Миле, стручните лица спрабптуваат:
5. Сппред Прпцедура за ракпвпдеое сп предмет, целта на ревидираоетп на Планпт за индивидуална
рабпта сп Миле, е да се прпвери ефективнпста и ефикаснпста на планпт, да се измени истипт дпкплку е
пптребнп или:

СТУДИЈА БР. 19
Марика има 14 гпдини, и пптекнува пд планинскп селп. Таа e дете без рпдители и рпдителска грижа, бидејќи
нејзините рпдители ппчинале вп сппбраќајна несреќа.
Израснала сп нејзинипт дедп, кпја сега има 73 гпдини, пензипнер, сп пензија вп изнпс пд 10.000 денари.
Дедптп вп ппследните 2 гпдини е неппдвижен, сп нарушена здравствена спстпјба. За негп ппстпјанп дсе грижи
Марика, кпја пдела и на училиште вп спседнптп селп. Таа немала друштвп на нејзина впзраст вп селптп, а немала
ни пристап дп интернет. На училиште честп е исмејувана пд другарите дека незнае да кпристи интернет, дека не
се пблекува мпдернп и нема свпе друштвп.
Пред некплку месеци Марика птишла на гпсти кај другарка вп спседнптп селп, каде ималп игранка. Таму се
заппзнала сп Бекир, кпј имал 24 гпдини и живеел вп градпт. Ппнесена пд емпциите и пд течкипт живпт вп кпј
самп се грижи за дедптп, заминала сп Бекир вп градпт.
Тпј и ветувал дека ќе и најде рабпта какп манекенка, дека ќе нпси убава скапа пблека, нп веднаш пп
пристигнуваоетп вп градпт, Бекир ја пднел вп некпја стара куќа и таму ја заклучил. ја пставил 2 дена без храна, а
пптпа ја принудувал за да дпбие храна да дава сексуални услуги на лудетп кпи ги нпсел вп куќата.
Вп медувреме кај дедптп дпада на ппсета ппдалечен рпднина и дедптп му кажува дека ја нема Марика и
незнае каде е и зпштп ја нема.

Рпднината гп пријавува вп пплиција исчезнуваоетп на Марика, пплицијата ја прпнапда и гп известува
центарпт за спцијална рабпта.
1. Пп дпбиенптп известуваое пд Министерствптп за внатрешни рабпти, вп врска сп Марика, какп жртва на
тргпвија сп луде, центарпт за спцијална рабпта ги презема следните мерки за заштита на:
2. За старател на Марика, мпже да биде ппставенп:
3. Пп извршенипт увид вп дпмпт на дедптп и кпнстатација дека тпј е сам и неппдвижен, центарпт мпже
дедптп да гп смести вп:
4. Пп извршенипт увид вп дпмпт на дедптп и кпнстатација дека тпј е сам и неппдвижен, центарпт мпже пп
службена дплжнпст да ппведе ппстапка за пстваруваое на правп на:
5.Сппред Прпцедурата за ракпвпдеое сп предмет, степенпт на ризик вп кпј се напда Марика е:

СТУДИЈА БР. 20
Никп и Маја се вп брак 15 гпдини. Маја има 38 гпдини, сп виспкп пбразпвание, врабптена вп банка, а Никп
има 41 гпдина и рабпти какп прпфеспр пп музика вп среднп училиште. Живеат вп центарпт на Велес вп сппствен
стан пд 70 м2, ппседуваат и два автпмпбила и викендица вп Дпјран, кпја преку летнипт перипд ја издаваат и
пстваруваат дппплнителни прихпди. Тие немаат свпи деца и пп некплку неуспешни пбиди да станат рпдители,
двајцата пдлучиле да ппсвпјат дете и заппчнале да се интересираат пкплу услпвите и пптребната дпкументација
за ппсвпјуваое.
1. Вп случајпт на Маја и Никп, бараое за ппсвпјуваое се ппднесува дп:
2. Дпкплку Маја и Никп ги ппднесат пптребните дпкументи за ппсвпјуваое, истите имаат важнпст :
3. При приемпт на бараоетп за ппсвпјуваое на Маја и Никп, и пп извршената прпверка на
дпкументацијата и кпнстатација дека истата е кпмплетна, кппија пд бараоетп заеднп сп кппија пд
целпкупнипт предмет, Кпмисијата гп дпставува дп меснп надлежнипт центар вп рпк пд:
4. Дпкплку Маја и Никп ппднесат бараое за ппсвпјуваое дп Кпмисијата и истата гп препрати бараоетп дп
Центарпт за спцијална рабпта Велес, стручнипт тим пд центарпт врши :
5. Прпцената на ппдпбнпста на ппсвпителите и мптивите за ппсвпјуваое преку кпнтинуиранп следеое на
пптенцијалните ппсвпители Маја и Никп, Центарпт за спцијална рабпта Велес гп врши вп перипд пд:

СТУДИЈА БР. 21
Надица има 21 гпдина.Таа живее вп Скппје и студира медицина.Надица имала гплема желба да стане лекар
и пп диплпмираоетп да пди на специјализација вп странствп. Вп медувреме Надица забременила и рпдила дете,
и сега мпра сама да се грижи за дететп, пд причини штп таткптп на дететп сп кпгп претхпднп била вп врска 3
гпдини, ја напуштил. Тпј, кпга дпзнал за бременпста на Надица, и ппнудил да склучат брак и заеднп да се грижат
за нивнптп дете. Медутпа, пп извесен перипд кпга Надица веќе била вп четвртипт месец пд бременпста, и се
ппдгптвувале за склучуваое на брак , ја напуштил Надица без никаквп известуваое и заминал вп неппзнат
правец. Надица пстанала сама , без средства за егзистенција.Нејзините рпдители не ја прифаќаат сп дете, пп штп
Надица веднаш пп ппрпдуваоетп пдлучува да гп даде дететп на ппсвпјуваое.Центарпт за спцијална рабпта
Скппје заппчнува ппстапка за сместуваое на дететп на Надица.
1.Центарпт за спцијална рабпта Скппје, ќе гп смести дететп на Надица вп:

2.За сместуваоетп на дететп на Надица вп институција, вп рпк пд 5 дена пд сместуваоетп на дететп,
Центарпт за спцијална рабпта Скппје писменп ќе гп извести:
3.За да мпже да биде даденп на ппсвпјуваое дететп на Надица, псвен нејзина спгласнпст:
4.Дпкплку дететп на Надица биде сместенп вп Устанпва за сместуваое на дпенчиоа и мали деца без
рпдители и рпдителска грижа дп тригпдишна впзраст, Устанпвата на дететп ќе му пбезбеди:
5.Откакп Надица изјавила дека ќе гп даде дететп на ппсвпјуваое, а надлежнипт центар пдлучи да гп
смести вп Устанпва, дететп ќе:

СТУДИЈА БР. 22
Динп е на впзраст пд 9 гпдини, физички слаб, сп нарушенп здравје и пддава изглед на мнпгу ппмалп
дете.Живее сп таткптп вп Скппје и две ппмали братчиоа на впзраст пд 7 и 8 гпдини.Семејствптп нема пари да се
прехрани.Единствен прихпд е спцијалната парична ппмпш.Живеат вп напуштена куќа ппкрај железничката
станица, без прпзпри и ппкуќнина.Немаат грееое, ниту сппдветна пблека, па најчестп се пскуднп пблечени и
бпси. Рпдителпт нема начин какп да се справи сп тешката материјална пплпжба вп кпја се напдаат. Децата се
гладни и ппгплемипт дел пд времетп наместп на училиште, гп ппминуваат на улица, пп уличните семафпри и
питачат за да мпжат да си купат храна за тпј ден. Случајпт е пријавен вп центарпт за спцијална рабпта пд страна
спседите пд пкплните згради, кпи им ппмагаат на децата сп храна и пблека, пп штп центарпт заппчнува ппстапка.
1. Центарпт за спцијална рабпта Скппје, мпже да ппкрене ппстапка заради пдземаое на рпдителскптп
правп на таткптп на Динп ппради:
2. Центарпт за спцијална рабпта Скппје, мпже да гп упати Динп и членпвите на негпвптп семејствп, да ги
кпристи услугите на:
3. Дпкплку Динп и членпвите на негпвптп семејствп бидат упатени вп Дневен центар за улични деца- деца
на улица, таму ќе им биде пбезбеденп:
4. Дпкплку, сп решение на судпт на таткптп на Динп му биде пдземенп вршеоетп на рпдителскптп правп
вп пднпс на сите деца, и се утврди дека Динп и негпвите браќа треба да бидат сместени вп Устанпва, Центарпт
за спцијална рабпта Скппје, сп решение ќе ги смести децата вп:
5. Вп случај на таткптп на Динп да му биде пдземенп вршеоетп на рпдителскптп правп,сп пдлука на судпт
истптп мпже да му биде вратенп, кпга ќе престане причината ппради кпја му билп пдземенп.Предлпг за
враќаое на рпдителскптп правп на таткптп на Динп мпже да ппднесе:

СТУДИЈА БР. 23
Диме, пп смртта на свпјата сппруга сам се грижи за свпетп малплетнп дете Маркп на впзраст пд 15 гпдини.
Диме бил врабптен дп пред една гпдина, а негпвата сппруга никпгаш не била врабптена. Пп смртта на сппругата,
Диме мпрал да се грижи за Маркп, бидејќи нема блиски српдници кпи мпжеле да му ппмпгнат, ппради штп
мпрал да ја напушти рабптата. Семејствптп живее вп Кпчани, вп станбен прпстпр пд две спби, адаптирани и
присппспбени за нив, нп вп лпши хигиенски услпви. Не ппседуваат импт на свпе име и немаат никакви прихпди
за издржуваое. Какп резултат на семејната спстпјба, Маркп бега пд часпви, се враќа дпма дпцна навечер. Денпт
гп ппминува сп другари пд спседствптп кпи лпшп влијаат на негпвптп пднесуваое и заеднп вршат ситни кражби
вп пкплните куќи. За кражба на радип апарат пд патничкп впзилп, на Маркп му е изречена впспитна мерка упатуваое вп устанпва за деца и младинци сп нарушенп ппведение.
1.Вп Устанпва за деца и младинци сп нарушенп ппведение мпже да се смести малплетнп лица на впзраст
пд:
2. Ова дпмаќинствп, какп материјалнп непбезбеденп, мпже да пствари правп на:

3.Дпкплку Диме ппднесе бараое за пстваруваое на правп на еднпкратна парична ппмпш, вп прв степен
пдлучува:
4.Дпкплку пп бараоетп на Диме за пстваруваое на правптп на еднпкратна парична ппмпш, центар за
спцијална рабпта Кпчани дпнесе решение за пдбиваое на истптп, пп жалбата на Диме ќе решава:
5. Дпкплку пп бараоетп на Диме за пстваруваое на правптп на спцијална парична ппмпш, центарпт за
спцијална рабпта Кпчани дпнесе решение за уважуваое на истптп, Диме ќе гп пствари правптп пд:

СТУДИЈА БР. 24
Споа има 43 гпдини, живее вп Струмица и рабпти вп приватна фирма. Живее ппд кирија, сп свпјата ќерка
Ана на впзраст пд 9 гпдини.
Пп развпдпт на Споа пд сппругпт Жаркп, малплетната ќерка Ана, е дпверена на чуваое и впспитуваое кај
Споа, дпдека сппругпт е задплжен сп издршка вп изнпс пд 1500 денари, кпја нередпвнп ја плаќа. Жаркп
пстварува лични пднпси и неппсредни кпнтакти сп Ана, спгласнп решение на цср.
Вп некплку наврати Споа гп пппменува Жаркп навременп да ја плаќа издршката за Ана и му укажува дека
мпже да ппбара пд центарпт за спцијална рабпта да му ги пграничи видуваоата сп ќерката, дпкплку не ја
регулира пбврската.
Тпгаш Жаркп виднп изнервиран ја удира Споа сп тупаница, при штп и гп крши нпспт. Споа раскрвавена пди
вп бплница, каде штп дежурнипт лекар пријавува вп пплиција, а пплицијата гп известува центарпт за спцијална
рабпта.
Дпдека мајката е вп бплница, Ана е кај свпите баба и дедп пп мајка.
1. Бидејќи Жаркп редпвнп не дава издршка за Ана, центарпт за спцијална рабпта мпже да дпнесе решение
сп кпе на Жаркп ќе му гп пграничи правптп да пдржува лични пднпси и неппсредни кпнтакти, дпкплку Жаркп
не дал издршка:
2. Пп бараое на Споа, ппради извршенп семејнп насилствп, центарпт за спцијална рабпта, мпже да ги
смести Споа и Ана вп:
3. Дпкплку Споа и Ана се сместат вп центарпт за лица – жртви на семејнп насилствп, ќе им се пбезбеди:
4. Дпкплку Споа ппднесе бараое за пстваруваое на еднпкратна парична ппмпш какп лице жртва на
семејнп насилствп,за пбезбедуваое на итна заштита и згрижуваое, изнпспт на еднпкратната парична ппмпш
мпже да изнесува дп:
5. Дпкплку Споа ппднесе бараое за пстваруваое на правп на еднпкратна парична ппмпш, вп прв степен
пдлучува:

СТУДИЈА БР. 25
Анастасија на 17 гпдишна впзраст ја рпдила ќерката Симпна пд впнбрачна врска сп Маркп. Рпдителите на
Анастасија ја кријат нејзината бременпст пд средината вп кпја живеат, испраќајќи ја Анастасија да живее и учи вп
Скппје, каде имаат стан. Пп нејзинптп ппрпдуваое, Анастасија пдлучила Симпна да ја даде на ппсвпјуваое.
Маркп не ја прифаќа свпјата пдгпвпрнпст за дететп и не гп признал таткпвствптп. Маркп ппвеќе пд девет месеци
е заминат вп странствп и не му се знае престпјувалиштетп. За цел пвпј перипд Анастасија и Маркп впппштп
немаат никаква кпмуникација.
Веднаш пп радаоетп, Симпна е сместена вп ЈУ Дпм за дпенчиоа и мали деца без рпдители и рпдителска
грижа дп три гпдишна впзраст.
Дететп е запишанп вп Регистарпт за ппсвпеници и вп тек е ппстапка за нејзинп ппсвпјуваое пд
заинтересирани ппсвпители.

1. Сппред Закпнпт за семејствптп, вп ппстапката за ппсвпјуваое на Симпна, спгласнпст се зема пд:
2. Сппред Закпн за семејствптп, за сместуваоетп на Симпна вп ЈУ Дпм за дпенчиоа и мали деца без
рпдители и рпдителска грижа дп три гпдишна впзраст, центарпт за спцијална рабпта писменп гп известува:
3. Сппред Закпн за семејствптп, вп записникпт и вп решениетп за пптпплнп ппсвпјуваое на Симпна, се
внесуваат ппдатпци за:
4. Сппред Закпн за семејствптп, начинпт на избпр на ппсвпител пп електрпнски пат гп прппишува:
5. Сппред Закпн за спцијалната заштита, ЈУ Дпм за дпенчиоа и мали деца, какп устанпва за сместуваое на
дпенчиоа и мали деца без рпдители и рпдителска грижа дп тригпдишна впзраст пбезбедува:

СТУДИЈА БР. 26
Стпјан и Вера пд Крушевп вп кпнтинуитет се згрижувачи 15 гпдини. Живеат сп свпјата ќерка Зприца вп
сппствена куќа пд 140 м2 и имаат сплидни услпви за живееое. Вера е на впзраст пд 50 гпдини, сп завршенп
среднп пбразпвание, дпмаќинка и е згрижувач, дпдека Стпјан е на впзраст пд 56 гпдини и е врабптен вп
ппштината сп виспкп пбразпвание. Ќерката Зприца е на впзраст пд 23 гпдини, и е студент на правен факултет.
Мпменталнп вп нивнптп семејствп е сместенп дете пд Велес, Христина, на впзраст пд 17 гпдини.
1. Сместуваоетп на Христина вп згрижувачкптп семејствп на Вера и Стпјан се врши врз пснпва на:
2. Вп згрижувачкптп семејствп на Вера и Стпјан, вп текпт на петнаесетте гпдини какп згрижувачи, центарпт
за спцијална рабпта Крушевп, имајќи ги предвид услпвите и мпжнпстите за сместуваое на семејствптп
истпвременп мпжел да сместува најмнпгу:
3. Згрижувачпт Вера на Христина и пбезбедува:
4. За време на згрижуваое на лица вп свпетп семејствп, Вера какп нпсител на згрижувачкптп семејствп
дпбива:
5. Критериумите за избпр на згрижувачкп семејствп, видпт и брпјпт на кприсниците кпи мпжат да се
сместат вп еднп згрижувачкп семејствп, видпт на згрижуваоетп и пбемпт на услугата штп се пбезбедува на
згриженптп лице ппблиску ги ппределува:

СТУДИЈА БР. 27
Златкп и Марија се вп брак 7 гпдини. Марија има 32 гпдини, сп виспкп пбразпвание, врабптена вп банка сп
месечни примаоа пд 29 000 ден. Златкп има 39 гпдини и рабпти какп прпфеспр на екпнпмски факултет сп
месечни примаоа пд 42 000 ден. Имаат ќерка на впзраст пд 3 гпдини. Живеат вп центарпт на Велес вп сппствен
стан пд 86 м2, ппседуваат два автпмпбила и викендица вп Охрид, кпја преку летнипт перипд ја издаваат и
пстваруваат дппплнителни прихпди.
Пред некплку дена им се рпдилп дете сп даунпв сидрпм. Тие дпнеле пдлука да дпстават бараое за
сместуваое на дететп вп устанпва, ппради тпа штп сметаат дека немпжат да се грижат за дететп ппради рабптни
пбврски.
1. Вп случајпт на Златкп и Марија, бараое за сместуваое вп устанпва се ппднесува дп:
2. За сместуваое вп устанпва за институципнална заштита, решава:
3.Центарпт за спцијална рабпта Велес писменп гп известува Завпдпт за спцијални дејнпсти Скппје за
сместенптп дете вп институција вп рпк пд:

4. Центарпт ппстапката за пстваруваое на правата пд спцијална заштита ја спрпведува сп:
5. Сппред Закпнпт за спцијалната заштита, видпт и пбемпт на услугите кпи се плаќаат пд страна на
кприсниците и висината на учествптп вп трпшпците на кприсниците и лицата за сместуваое вп устанпва пд
спцијална заштита, сп правилник ги утврдува:

СТУДИЈА БР. 28
Петар е рпден 1933 гпдина и живее вп с.Петрпвец. Тпј е кприсник на пензија пд 9.700 денари месечнп.
За себе птсекпгаш се грижел сам, никпгаш не се женел, нема свпи деца, ниту блиски српдници.
Куќата вп кпја сега живее Петар е сппственпст на негпва тетка, кпја мнпгу пдамна заминала сп семејствптп вп
странствп.Иакп стар Петар дп пред извеснп време бил ппдвижен и сам си ги задпвплувал егзистенцијалните
пптреби.
Спседите приметиле дека Петар веќе некплку дена не излегува пд свпјпт дпм и не пди на пазареое. Кпга гп
ппсетиле виделе дека тпј лежи неппдвижен вп свпјпт кревет и целпснп изнемпштен.
Спседите гп пријавуваат случајпт вп центарпт за спцијална рабпта.
1. Стручен тим пд ЦСР при увидпт вп дпмпт на Петар, кпнстатирал дека тпј е сам и неппдвижен, и какп
старп лице, пдлучил да му ја пвпзмпжи следната институципнална заштита:
2. Сппред Прпцедурата за ракпвпдеое сп предмет, степенпт на ризик на Петар, вп пптреба пд заштита
ппради неиспплнуваое на негпвите пптреби е пд:
3. Центарпт пп службена дплжнпст, ппради неппдвижнпста на Петар, мпже да ппведе ппстапка за
пстваруваое на правп на:
4. Дпкплку за Петар се ппведе ппстапка за пстваруваое на правп на паричен надпместпк за ппмпш и нега
пд другп лице, пптребата за ппмпш и нега пд другп лице ја утврдува:
5.Сппред Прпцедурите за ппстапуваое при сместуваое на кприсник вп устанпва за спцијална заштита,
центарпт за спцијална рабпта, спгласнп активнпстите вп Планпт за индивидуална рабпта сп кприсник,
сместуваоетп и заштитата на Петар вп устанпвата за стари лица, ќе гп следи преку:

СТУДИЈА БР. 29
Игпр и Елена се вп брак 8 гпдини и имаат син Максим на впзраст пд 4 гпдини. Живеат вп стан, сппственпст на
рпдителите на Игпр. Елена е дпмаќинка, а Игпр бил врабптен какп впзач. И акп негпвптп рабптнп местп не
дпзвплувалп упптребува на алкпхпл, Игпр секпјдневнп гп кпнсумирал, ппради штп пстанал без рабпта.
Семејствптп пстаналп без средства за егизстенција, а Игпр се ппвеќе пиел, а ппд дејствп на алкпхплпт заппчнал и
да ја тепа Елена. Тпа траелп скпрп шест месеци, а Елена не кажувала на никпј за настаната ситуација, се дп една
вечер кпга Игпр вп алкпхплизирана спстпјба, ја нападнал Елена сп тупаници пп лицетп, пп штп и гп скршил нпспт,
а Максим кпј бил сведпк на тпа, заппчнал силнп да плаче, пп штп Игпр му удрил две шлаканици и гп турнал пп
скалите.
Елена целата пблеана вп крв, гп зела Максим и птишла правп вп пплициска станица да гп пријави насилствптп.
1.Пп пријавата на насилствптп вп пплициската станица, Елена има правп да биде инфпрмирана пд
службените лица за:
2.Пп пријавата на семејнп насилствп пд страна на Елена, центарпт за спцијална рабпта мпже да ги
преземе следните мерки за заштита:
3. Пп предлпг на центарпт за спцијална рабпта, судпт мпже да му изрече привремени мерки за заштита
на Игпр кпи мпже да траат :

4.Изречената мерка за заштита, пп предлпг на центарпт за спцијална рабпта пднпснп на Елена, судпт
мпже да ја:
5.Извршуваоетп на изречената привремена мерка за заштита пд семејнп насилствп гп следи:

СТУДИЈА БР. 30
Лиридпн е дете на 15 гпдишна впзраст и е ученик вп втпра гпдина вп среднп училиште вп Скппје, каде
секпјдневнп патува бидејќи живее сп негпвата мајка Ибадет вп рурална средина пдалечена 20 килпметри пд
градпт. Мајката е неврабптена, без пфпрменп пснпвнп пбразпвание и не е пписменета и сп Лиридпн живеат вп
заедничкп дпмаќинствп сп нејзините рпдители кпи се занимаваат сп земјпделие. Рпдителите на Лиридпн се
разведени пред две гпдини и тпј е дпверен кај мајката. Ппдплг перипд, уште дпдека траела брачната заедница
таткптп Сејфула заминал на рабпта вп странствп. Обврската за издршка спгласнп пресуда не ја испплува, смета
дека изнпспт е превиспк и нереалнп ппределен, нп ппвременп партиципира вп задпвплуваое на пдредени
пптреби на синпт. Кпнтактите ппмеду Лиридпн и таткптп се ппвремени кпга тпј дпада вп Р.Македпнија.
Рпдителите пдржуваат кпмуникација, иакп мајката се ппвеќе изразува незадпвплствп ппради тпа штп таткптп не
ја плаќа издршката и се прптиви Лиридпн да кпнтактира сп баба и дедп пп таткп кпи живеат вп Гпстивар. Таткптп
за време на некплкудневен престпј вп Р.Македпнија се пбрати дп центарпт за спцијална рабпта сп бараое да се
уредат кпнтакти ппмеду Лиридпн и негпвите рпдители. Најавува дека вп следната гпдина ќе нема мпжнпст да
патува вп Р.Македпнија бидејќи вп тпј перипд ќе рабпти на платфпрма и изјави дека пп тпа планира да се врати и
да ппбара Лиридпн да му биде дпверен

1. Пп бараоетп на Сејфула за пдржуваое на лични пднпси и неппсредни кпнтакти на Лиридпн сп бабата и
дедптп пп таткп, центарпт за спцијална рабпта ќе ја ппвика мајката и ќе ја инфпрмира дека:
2. Дпкплку Сејфула и Ибадет вп перипд пд два месеци не се сппгпдат пкплу бараоетп на таткптп за кпнтактите
на Лиридпн сп бабата и дедптп пп таткп, центарпт за спцијална рабпта:
3. Вп предметпт на Лиридпн, таткптп најави дека размислува за пдреден перипд тпј да му биде дпверен на
негп. Ппстапката за измена на судската пдлука за чуваое и впспитение на Лиридпн пред надлежнипт суд
мпже да се ппкрене:
4. Таткптп Сејфула смета дека ппределената издршка е паушална и непснпвана. Вп ппстапката судпт кпга ја
ппределил издршката за дететп ја земал предвид:
5. Вп ппстапуваоетп пп предметпт на малплетнипт Лиридпн, стручните лица вп центарпт за спцијална рабпта
гп ппчитуваат Кпдекспт за стручни лица вп устанпвите за спцијална заштита така штп :

