
„Службен весник на РМ“ бр. 33 од 19.03.2007 година 

1 од 3 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 
Република Македонија” бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/05 и 111/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА-ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема и 
стручни кадри  за основање и започнување со работа  на установи за социјална заштита 
Центар за лица-жртви на семејно насилство (во натамошниот текст: Центар). 

 
Член 2 

Центарот обезбедува дневно и привремено прифаќање и згрижување на лица-жртви на 
семејно насилство (во натамошниот текст: корисници), кое може да трае најмногу шест 
месеци, со можност за продолжување за уште шест месеци, давање советодавни услуги, 
услуги во врска со исхрана, днавен престој, згрижување, одржување на хигиена и културно-
забавни активности. 

 
А.  ПРОСТОР 

 
Локација 

 
Член 3 

За основање на Центарот треба да се обезбеди соодветен станбен простор, во посебен 
стан, куќа или дел од куќа, во сопственост или изнајмен од основачот.  

 
Член 4 

Центарот треба да е  сместен во населено место или во близина на населено место, со 
развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура,  во близина на полициска станица, 
здравствен дом, училиште, градинка и со можност за користење на обезбеден јавен 
превоз, зависно од потребите на корисниците. 

      
Член 5 

Објектот на Центарот треба да е приклучен на постоечката инфрастуктура во 
населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови. Ако 
истата не е целосно воспоставена,  Центарот ја обезбедува од своја страна. Центарот треба 
да има телефонска линија. 

До објектот треба да има целодневен слободен приод за превозни средства. 
Објектот е пожелно да има два излеза, а влезот на објектот да биде осигуран со посебно 

обезбедена влезна врата. 
Во Центарот треба да се постават јасни знаци кои ги означуваат итните излези во случај 

на пожар или друга вонредна состојба. 
Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбедуваат природна светлина.                        
   

Член  6 
Центарот треба да обезбеди просторија за дневен престој и дневни активности, 

просторија за трпезарија,  кујна во која корисниците самостојно ќе подготвуваат храна, 
санитарна просторија и најмалку две спални соби. 
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Заеднички простории 
 

Член 7 
Трпезаријата може да претставува една единствена просторија или да биде посебен 

простор во кујната или во просторијата за дневен престој. 
Спалните соби треба да обезбедуваат  најмалку по 5м² по корисник, односно  по 3 м² за 

деца на предучилишна возраст. 
Во спалните соби може да се сместат најмногу четири кревети. 
Просторијата за дневен престој треба да обезбеди најмалку по 2 м² по корисник. Ако во 

Центарот нема посебна просторија за дневен престој, може да се користи просторијата за 
трпезарија за оваа намена, во периодот кога не се користи за консумирање на оброци. 

Во Центарот може да има посебна просторија за работа на стручните работници, која 
може да се користи и за изолација на болно лице, како и просторија за пеглање и чување 
на облека на корисниците. 

Во Центарот треба да има бања со WC шолја, када, бојлер и машина за перење алишта 
од пет килограми.  

Подовите треба да се изработени од материјал кој е лесен за одржување, а во спалните 
соби треба да има топла подлога. 

Вратите во просторите по правило треба да бидат без прагови и да имаат брава за 
заклучување. 

 
Б. ОПРЕМА 

 
Член 8 

Центарот треба да има опрема која  одговара на потребите за секојдневно живеење на 
корисниците.   

Во просторијата за дневен престој треба да има доволен број на маси, столици, односно 
фотелји, витрина или полици за книги, ТВ апарат, и радио апарат. 

Собите за спиење треба да се опремени со кревети за спиење за возрасни и соодветни 
кревети за деца, ормани за чување на личната гардероба, по можност одделно за секое 
лице и со брава за заклучување, ќебиња, постелнина, пешкири и слично, во количина во 
зависност од бројот и возраста на корисниците. 

Трпезаријата или посебниот простор за таа намена, треба да се опреми со маса и 
столици, соодветно на бројот на корисниците.     

 
Член 9 

Кујната, во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветна опрема и тоа: 
 

             Парче 
- шпорет за домаќинство             1 
- мијалник            1 
- бојлер             1 
- фрижидер за домаќинство            1                                
- неутрални маси или висечки плакари за прибор        1                                
Во кујната треба да има и ситна опрема (плехови, тенџериња, чинии, лажици, вилушки, 

ножеви и др.), во количина во зависност од бројот на корисниците.  
Опремата во кујната треба да биде изработена од цврст и отпорен материјал, кој не е 

подложен на корозија. 
Приборот за јадење треба да биде отпорен на механички, хемиски и термички 

оштетувања, да биде од ростфрај  и лесен за одржување. 
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В. СТРУЧНИ КАДРИ 
 

Член 10 
Во Центарот, во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветен број на 

стручни кадри и тоа: социјален  работник, педагог, психолог или од друга професија, согласно 
со Законот за социјалната заштита, со завршена обука за работа со жртви на семејно 
насилство.  

Бројот на стручни кадри за остварување на дејноста на Центарот, се утврдува врз 
основа на  бројот на корисниците и тоа за седум корисници ( возрасни и деца), треба да се 
обезбеди социјален работник и психолог со половина од полното работно време, а за 8 до 
20 корисници,  треба да се обезбедат  двајца стручни работници од став 1 на овој член . 

Во Центарот основан како посебна организациона единици во установа за социјална 
заштита или друго правно лице,  дел од стручната работа може да ја спроведуваат и 
стручни работници, вработени во установата или другото правно лице.  

Ако е потребно надворешно обезбедување на Центарот, може да се обезбеди лице чувар 
или тоа да се организира во соработка со најблиската полициска станица. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 10-2508/1                                     Министер за труд и 
12 март 2007 година                              социјална политика, 

     Скопје                                           Љупчо Мешков, с.р. 
 


