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Националната мрежа против насилство врз женте и семејно насилство 

имплементираше четири проекти во текот на 2016 година и тоа:  

 „Насилството врз жените и медиумите: Унапредување на техниките за 

известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“ 

чија општа цел е унапредување на соработката на граѓанските 

организации и медиумите во насока на подигнување на свеста кај 

пошироката јавност за постоење на различни форми на насилство врз 

жени, како и заеднички настап во процесот на застапување за 

ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и 

заштита од насилство врз жени и домашно насилство, и 

 „Насилството врз жените како дел од агендата на политичките партии“ – 

со цел актуелизирање на насилството врз жените како приоритетно 

прашање во програмите на политичките партии во предизборниот 

период. Овие два проекти се поддржани од програмата Цивика 

мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) 

за поддршка на граѓанското општество во Македонија, кој го 

спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна 

соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна 

администрација (СИПУ).  

 

 „Застапување за обезбедување оддржливост на специјализирани 

сервиси за жртви на семејно насилство“. Општата цел  на проектот е 

координирана акција на женските граѓански здруженија за прашањата 

на родово базирано насилство и семејно насилство, а во насока на 

креирање на ефективни политики, подобрени сервиси и зголемена 

институционална и јавна свест, а е имплеметиран со поддршка на 

Проектот  на УСАИД за граѓанско општество.  

 

 „Спречување на насилството врз жените во согласност со ЕУ 

стандардите“ чија цел е воспоставување на ефективна законска рамка 

и систем за заштита и подршка на жените од сите форми на насилство 

во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и 

борба против насилството брз жените и домашното насилство 

(Истанбулска Конвенција).  Проектот е поддржан од шведската 

фондација Квина тил Квина. 
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АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ  

ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО , ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА 

 

ЈАНУАРИ  

 29.01.2016 година во НВО Центар (МКЦ) се одржа Иницијална работилница за 

запознавање со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против 

насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска конвенција). Учесници 

на работинилницата беа новинари од ТВ, 

печатени и електронски медиуми. Целта на 

работилницата беше да се запознаат 

новинарите со содржината на Истанбулската 

Конвенција, како и важноста и потребата за 

ратификување од страна на Р.Македонија. 

Оваа работилница е прва работилница по 

која следат циклус од 8 работилници, секоја 

со фокус на различна форма на насилство 

врз жената, опфатени во Истанбулската 

конвенција. Како предавачи беа канети 

претставници на ГОи - членки на мрежата кои 

имаат искуство во конкретните теми кои беа опфатени со работилниците. 

Работилниците се дел од активностите во рамки на проектот „Насилството врз жените 

и медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на 

случаи на насилство врз жени“ чија општа цел е унапредување на соработката на 

граѓанските организации и медиумите во насока на подигнување на свеста кај 

пошироката јавност за постоење на различни форми на насилство врз жени, како и 

заеднички настап во процесот на застапување за ратификација на Конвенцијата на 

Советот на Европа за спречување и заштита од насилство врз жени и домашно 

насилство. 

 

ФЕВРУАРИ  

 04.02.2016 година, во НВО Центар (МКЦ) се одржа втората работилница на тема 

„Сексуално насилство и силување“ од циклусот на работилници за новинари во рамки 

на проектот „Насилството врз жените и медиумите: Унапредување на техниките за 

известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“ 

 10.02.-12.02.2016 година, во Хотел „Романтик“-Велес, се одржа тродневна  

работна средба со претставници на релевантни чинители од Вардарски плански регион 

за „Изработка на локална програма за превенција и заштита од семејно насилство“.На 

оваа работилница,  присутните претставници од општините во Вардарски регион, како 

и претставници од меѓуопштинските центри за социјална работа од Кавадарци и Велес, 

придонесоа со своето активно учество за изработката на крајниот производ – 

регионална програма за спречување и заштита од семејно насилство.  

 11.02.2016 година, во НВО Центар (МКЦ) се одржа третата работилница од 

циклусот на работилници за новинари на тема „Физичко насилство и фемициди“. 
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 16.02.2016 година, се одржа работилница на тема: „Координиран придонес на 

женските Граѓанските Организации во подготовката на ЕУ извештајот за напредок на 

РM“ во рамки на проектот. На 

работилницата беа опфатени темите 

поврзани со релеватните ЕУ структури и 

процесот на лобирање и застапување во 

ЕУ, како и процесот на подготовка на ЕУ 

прогрес извештајот, која е временската 

рамка, активности и влезни точки за 

влијание, по што следуваше сесијата за 

подготовка на план за координација и 

обезбедување на информации за 

прогрес извештајот, кои се релевантни институции и лица за контакт. 

 17.02.-19.02.2016 година,  беше одржана третата и последна тродневна 

работилница за „Изработка на програма за спречување и заштита од семејно 

насилство“ во хотел “Бистра”, во Маврово на која што присуствуваа претставници од 

општините во Скопски плански регион, претставници од Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа во Скопје, како и партнерските организации кои раководат со 

специјализирани сервиси за жени жртви на семејно насилство (советувалишен центар, 

СОС линија, кризен центар, шелтер центар и бесплатна правна помош). На 

територијата на Скопски плански регион функционираат три сервици и тоа: Шелтер 

центар (кој обезбедува сместување за жените жртви и нивните деца до шест месеци), 

Кризен центар (кој обезбедува кризно сместување од 24 – 48 часа) и Советувалишен 

центар (во чии рамки се работи со жртвите и сторителите на семејно насилство). Како 

продукт од работилницата произлезе Регионална програма за спречување и заштита од 

семејно насилство. Со оваа работилница се затвори и целиот процес на изработка на 

локални програми, спроведен во три плански региони: Полошки, Вардарски и Скопски. 

 18.02.2016 година, во НВО Центар (МКЦ) се оддржа третата работилница од 

циклусот работилници на тема „Интимно партнерско насилство и семејно насилство“. 
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19.02.2016 ГОДИНА, ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НАОДИ ОД „ПОТРЕБА ЗА 

ПРОЦЕНКА НА ТРОШОЦИТЕ ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО“ И „МАПИРАЊЕ НА 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СЕРВИСИ ЗА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО“.  

Направеното мапирање има за цел 

подготвување преглед на достапните услуги 

за жени жртви на насилство на територијата 

на Република Македонија. Мапирањето е 

планирано и спроведено како квалитативна 

студија која се базира на истражување на 

основа на комбинација на прашалник и 

интервјуа со претставнички на организациите 

и институциите кои обезбедуваат услуги за 

жени жртви на насилство; и информации 

добиени врз основа на барање на 

информации од јавен карактер од 

релевантните државни институции. 

Документот е поделен на два дела. Првиот се 

однесува на краток преглед на европските 

стандарди и националната легислатива за 

поддршка на жените жртви на родово 

базирано насилство т.е преглед на законите 

и програмите за поддршка.  Вториот дел се 

фокусира на активностите и директните 

сервиси кои ги нудат државните институции и 

невладините организации на жените жртви на 

родово базирано насилство. 

 24.02.-26.02.2016 година, во Хотел „Бистра“-Маврово се одржа тродневна обука 

на тема „Подготовка на извештаи за Специјалниот известувач на Обединетите Нации 

за насилство врз жените“. Целта на оваа обуката беше учесниците да ги надградат 

своите знаења за механизмите на ООН за човекови права кои го третираат прашањето 

на родово базирано насилство и да бидат во состојба да ги објаснат главните функции 

и начини на кои може да се користи мандатот на Специјалниот известувач на ООН за 

насилство врз жени, неговите причини и последици, а во насока на подобрување на 

ефектите од својата работа. Обуката ги опфати следните теми: Преглед на Специјални 

процедури на ООН & Систем на ООН за човекови права; Историјатот, правната основа 

и опфатот на Специјален известувач на ООН за насилство врз жени, како и неговите 

причини и последици; Кои се методите на 

работа на Специјалениот известувач за 

насилство врз жени; Каде може да се најдат 

информации за Специјалниот известувач? 

Тематски извештаи; Подготовка на 

Индивидуални жалби; Посети на држави. 

Третиот ден од обуката фокусот беше 

насочен кон подготовка на Стратегии за 

соработка со Специјалниот известувач за 

насилство врз жени. 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/19-02-2016-prezentatsija-na-naodi-od-potreba-zaza-protsenka-na-troshotsite-od-semejno-nasilstvo-i-mapiran-e-na-spetsijalizirani-servisi-za-semejno-nasilstvo/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/19-02-2016-prezentatsija-na-naodi-od-potreba-zaza-protsenka-na-troshotsite-od-semejno-nasilstvo-i-mapiran-e-na-spetsijalizirani-servisi-za-semejno-nasilstvo/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/19-02-2016-prezentatsija-na-naodi-od-potreba-zaza-protsenka-na-troshotsite-od-semejno-nasilstvo-i-mapiran-e-na-spetsijalizirani-servisi-za-semejno-nasilstvo/
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МАРТ  

 10.03.2016 година, во НВО Центар (МКЦ) се одржа уште една од циклусот 

работилиници за новинари на тема „Насилство врз жени од особено ранливи групи“. 

 17.03.2016 година, во НВО Центар (МКЦ) се одржа работилницата „Присилна 

стерилизација, присилен и селективен абортус“ наменети за новинари и медиумски 

работници.  

 31.03.2016 година, во НВО Центар (МКЦ) се одржа последната работилница за 

новинари од циклусот работилници од проектот „Насилството врз жените и медиумите: 

Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на 

насилство врз жени“  на тема „Насилство врз жени со попреченост“. 

Во периодот на оддржување на работилници, од присутните новинари беа подготвувани 

статии / колумни за различните форми на насилство врз жени. Истите покрај во 

електронските медиуми беа објавувани и на веб страната на мрежата. Сите објавни 

статии/колумни може да ги најдете на следниот линк 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/category/kolumni/ . Дополнително се оддржаа 

серија на гостувања во телевизија 24 вести, односно по секоја оддржана работилница 

со новинари, темата беше дискутирана и во емисијата „За животот“ со Огнен Јаневски 

како водител. 

АПРИЛ  

 13.04.2016 година, во Хотел „Порта“-Скопје се одржа конференција на тема 

„Превенција и заштита од насилство врз 

жени мигрантки кои транзитираат“. 

Поради ситуацијата во Македонија со 

мигрантите кои транзитираат низ земјата  

и зголемениот ризик од насилство врз 

жените во вакви состојби, беше 

дискутирано за мерките кои треба да се 

превземат за заштита на жените жртви 

како и хармонизација на законите со 

препораките на ЕУ, а во насока на 

унапредување на пристапот до 

специјализирани сервиси за жртвите. Говорници на конференцијата беа претставници 

од институции/ организации кои работат на терен, а кои го пренесоа своето искуство 

на присутните. На конференцијата беа присутни вкупно 53 учесници (претставници од 

институции, ГОи и новинари).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/category/kolumni/
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МАЈ  

 ЗАВРШЕН НАСТАН  ЗА ПРОЕКТОТ 

„ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ОДДРЖЛИВОСТ НА 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СЕРВИСИ ЗА 

ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО“  

 На 11.05.2016 година беше 

организиран настан за презентација на 

резултати од проектот „Застапување за обезбедување одржливост на 

специјализираните сервиси за жртви на семејно насилство на територијата на РМ“ во 

хотел Порта, Скопје. Проектната координаторка ги презентираше активностите за 

јакнење на капацитетите на тимот за застапување, наодите од спроведените анализи,  и 

организираните настани во рамки на кампањата 16 дена активизам против насилство 

врз жените. Членови на тимот за застапување зборуваа за улогата на Тимот за 

застапување и постигнатите резултати во Скопски, Вардарски и Полошки плански 

регион, како и за Важноста на вклучување на бизнис секторот во обезбедување на 

оддржливост на специјализираните сервиси за жртви на семејно насилство.  

 14.05.2016 година, во Градски парк-Скопје се одржа кампањата „Сексуалното 

вознемирување е родово базирано насилство“. Пет активистки на Националната мрежа 

делеа едукативен и промотивен материјал (маички, запалки, беџови) со цел да се 

подигне свеста за препознавањето на сексуалното вознемирување како форма на 

родово базирано насилство. 
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30.05.2016 ГОДИНА,  ВО ХОТЕЛ ПОРТА, СКОПЈЕ БЕШЕ ПРОМОВИРАН 

„ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈА ЗА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ЗА 

НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ  РАБОТНИЦИ“ ПОДГОТВЕН ОД НАЦИОНАЛНАТА 

МРЕЖА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО. 

 

Целта на Водичот во терминологијата за РБН за 

новинари е да им помогне на новинарите и 

медиумските работници во известувањето за 

формите на РБН, а со тоа и во адресирањето на 

различните аспекти на ова прашање. Водичот 

содржи 88 поими, водечки принципи за новинарите 

и медиумските работници,типологија на насилство 

според СЗО како и достапни сервиси за жртви на 

домашно насилство раководени од женски ГОи. 

Водичот во терминологија за родово базирано 

насилство можете да го најдете на следниот линк 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-

content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-

RBN-za-novinari.pdf  

 

 

ЈУЛИ  

 12.07.-14.07.2016 година, во Хотел „Романтик“ - Дојран се одржа тродневна 

работилница на тема: „Насилството врз жените – дел од агендата на политичките 

партии во Република Македонија”. Работилницата ја фацилитираа Санела Шкријељ, 

Фросина Ивановска, Елена Димушевска и Зурија Саит. На тродневната работилница 

присуствуваа 25 учеснички-претставнички од дванаесет (12) политички партии во 

Република Македонија. Беа 

опфатени темите: родово 

базирано насилство и 

домашно законодавство; 

меѓународни документи и 

позитивни практики; 

идентификување на клучни 

теми и прашања поврзани 

за проблемот на родово 

базирано насилство; 

анализа на постоечките 

програми за политичките 

партии; и вклучување на 

родово базирано насилство во програмите на политичките партии. 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-RBN-za-novinari.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-RBN-za-novinari.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/vodich-vo-terminologija-za-RBN-za-novinari.pdf
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СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2016 РАБОТНИ СРЕДБИ СО ЛИДЕРИ НА 

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ВО РМ 
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НОЕМВРИ  

 18.11.2016 година, во Јавна Соба беше одржан тематски експертски 

консултативен состанок со релевантните претставници од Министерствата. Целта на 

состанокот беше консултација во однос на драфт извештајот од Мониторингот на 

Законот за превенција, спречува и заштита од семејно насилство.  

 23.11.2016 година, беше организирана средба со новинари во насока на 

споделување на информации за значењето на 25ти Ноември - Меѓународниот ден за 

спречување на насилството врз жените, како и значењето на глобалната кампања „16 

дена активизам против насилство врз жените“.  

25.11.2016 ГОДИНА ВО ХОТЕЛ ХОЛИДЕЈ ИН БЕШЕ ПОТПИШАНА 

ЗАЕДНИЧКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД РАЗЛИЧНИ 

ФОРМИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕИ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

 На 25ти ноември 2016 година 

(петок), Меѓународниот ден за 

борба против насилство врз 

жените, во Хотел Холидеј Ин, Скопје 

со почеток од 10:00 часот, се одржа 

настан за потпишување на 

Заедничка Декларација: 

Спречување и заштита од различни 

форми на насилство врз жените и 

семејно насилство од страна на 

политичките партии во Република 

Македонија. 

На настанот воведни обраќања 

имаа: Елена Димушевска, извршна 

директорка на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, 

Г–дин Мат Стефансон, Амбасадор на Шведска во Македонија и Г-ѓа Луиза Винтон, 

Постојан координатор на Обединети Нации, постојан претставник на УНДП и 

претставник на УНФПА. 

СО ДЕКЛАРАЦИЈАТА, ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ СЕ ОБВРЗАА НА 

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНАТА 

И ДОМАШНО НАСИЛСТВО (ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА); СЛЕДЕЊЕ НА 

ПРЕПОРАКИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ДОСТАПНОСТА И МИНИМУМ 

СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛУГИТЕ ЗА 

ПОДДРШКА; КАКО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОДРЖЛИВОСТ  НА УСЛУГИТЕ ПРЕКУ 

РАЗВИВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ФИНАСИСКА ПОДДРШКА НА 

НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО  НИВО. 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/11/govor-elena.docx
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ДЕКЕМВРИ  

 03.12.2016 година, Националната мрежа против 

насилство врз жените и семејно насилство објави 

Соопштение за јавност: Насилството врз жените со 

попреченост мора да се препознае како сериозен 

општествен проблем, наместо да се игнорира и 

миноризира. Целото соопштение можете да го 

прочитате на следниот линк  

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-

soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-

den-na-litsa-so-poprechenost/  

 

 06.12.2016 година, во хотел Порта, се оддржа 

дебата на тема: „Жените жртви на семејно насилство 

– Потенцијални бездомнички?“. Во организација на 

Националната мрежа против насилство врз жени и 

семејно насилство, Асоцијација за истражување, 

комуникации и развој „Паблик“и Една Може.  

На дебатата беше презентирана состојбата со 

насилството врз жените и семејното насилство од 

страна на Елена Димушевска, извршна директорка на 

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Потоа следеше 

презентација од наоди од 

истражувањето 

„Бездомништвото околу нас 

– јавно, скриено, 

потенцијално“ , од страна на 

Климентина Илијевски, 

Асоцијација за 

истражување, комуникации 

и развој „ПАБЛИК“, како и 

предизвици со кои се 

соочуваат самохраните 

мајки во Македонија, 

презентирано од Даниела 

Марковска и Билјана 

Костадиновска од Една Може. 

 09.12.2016 година, во зградата на Сојуз на 

Синдикати на РМ, Скопје се одржа работилница 

на тема: „Што предвидува новиот Закон за 

превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство“ во рамки на кампањата 16 дена 

активизам против насилство врз жените. 

 На настанот обраќања имаа: Билјана 

Чадиковска Тунтева од Секција на жени при Македонски Полициски Синдикат која даде 

вовед во работилницата, Елена Димушевска, Извршна директорка, Национална мрежа 

против насилство врз жени и семејно насилство, која говореше за состојбата во 

„Националната 

мрежа против 

насилство врз жените 

и семејно насилство 

апелира до 

институциите да ги 

препознаат жените и 

девојките со 

попреченост како 

посебно ранлива 

група и да обезбедат 

соодветен систем за 

превенција и заштита 

од сите форми на 

насилство врз жени.“ 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/03-12-2016-soopshtenie-za-javnost-po-povod-megunarodniot-den-na-litsa-so-poprechenost/
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државата во однос на заштита од семејно насилство. За привремените мерки за 

заштита и улогата на полицијата во заштитата на жртвите на семејно насилство 

презентација имаше Игор Јадровски правен советник од Хелсиншкиот комитет за 

човекови права во Република Македонија. Втората сесија од работилницата беше 

предвидена за презентирање на предизвиците во обезбедување на заштитата на 

жртвите од аспект на полициското работење. Преку свои излагања за практичното 

работење Билјана Јеремиќ и Јулијана Станчева од Единицата за насилен криминал, 

Одделение за семејно насилство, СВР Скопје, го објаснија начинот на работа на 

одделението преку конкретни примери на постапување. 

 22.12.2016 година, се одржа промоцијата на „Извештајот од мониторингот на 

спроведувањето на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство“. 

Целта на оваа анализа беше да даде информација колку досегашната примена на 

Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство успева да ја 

оствари целта поради која е донесен, 

а која произлегува од самиот наслов 

на законот – превенција и заштита од 

семејно насилство. Потребата од 

изработка на една ваква анализа 

произлегува пред сѐ од фактот што се 

работи за Закон кој беше промовиран 

како новина во системот на заштита 

од семејно насилство и кој требаше 

да обезбеди ефикасна заштита на 

жртвите, но и да гарантира 

координирано постапување на 

институциите. Големиот број на случаи 

во кои институциите не успеале да 

обезбедат заштита, а кои беа објавени од страна на медиумите, но и здруженијата на 

граѓани кои работат во делот на семејното насилство исто така ја истакнуваат 

потребата од анализа за досегашното функционирање на Законот. 

На промоцијата на Извештајот од мониторингот на спроведувањето на Законот за 

превенција, спречување и заштита од семејно насилство беше презентирана: 

методологијата за мониторинг наодите од мониторингот на спроведување на Законот за 

превенција, спречување и заштита од семејно насилство како и препораките за 

унапредување на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. 

Извештајот од мониторинг на законот за превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство можете да го најдете на следниот линк 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Monitoring-na-zakon-za-

SN_final.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Monitoring-na-zakon-za-SN_final.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/Monitoring-na-zakon-za-SN_final.pdf
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  

ПОДЕЛБА НА ПРИХОДИ СПОРЕД ПРОЕКТИ  

 

УСАИД - 

Застапување за 

обезбедување 

оддржливост на 

специјализирани 

сервиси за жртви на 

семејно насилство 

КтК - 

Спречување на 

насилството врз 

жените во 

согласност со 

ЕУ стандардите 

Цивика 

Мобилитас- 

Насилството 

врз жените и 

медиумите : 

Унапредувње 

на техниките 

за 

известување 

и медиумска 

покриеност 

на случаи на 

насилство 

вра жени 

Цивика 

Мобилитас- 

Насилството 

врз жените 

како дел од 

агендата на 

политичките 

партии 

Приходи по 

проекти            946,790 ден.     2,086,803 ден.     363,337 ден.  

   200,915 

ден.  

  17% 38% 7% 37% 

 

 

  
Приходи по проекти

УСАИД 26%

КТК 58%

Цивика -10 %

Цивика - 6%
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ПОДЕЛБА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ  

  Поделба на вкупни трошоци Во проценти 

Плати                      1,106,428 ден.  30% 

Административни трошоци                         274,626 ден.  8% 

Активности                      4,050,991 ден.  62% 

 

 

 

  
Поделба на трошоци

плати 30%

административни 

трошоци 8%

активности 62%
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ПОДЕЛБА НА ТРОШОЦИ СПОРЕД АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ВО РАМКИ НА 

ПРОГРАМИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Потрошени средства по 

програми 

 Во 

проценти 

Програма 1: Усогласување на 

националното законодавство 

                   1,715,139 ден.  76% 

Програма 2: Актуелизирање на 

проблемот на Родово Базирано 

Насилство 

                      527,652 ден.  24% 

Програма 3: Организациска одржливост 

и зајакнување на човечките ресурси во 

рамки на организациите членки на 

Мрежата 

                                    - ден.  0% 

Програма 4: Женските организации како 

специјализирани сервиси 

                                    - ден.  0% 

Програма 5: Развивање на меѓународна 

(регионална) соработка  

                                    - ден.  0% 

Потрошени средства по 

програми

Програма 1: 

Усогласување на 

националното 

законодавство - 76%

Програма 2: 

Актуелизирање на 

проблемот на 

Родово Базирано 

Насилство - 24%
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УПРАВЕН ОДБОР   

Санела Шкријељ - Претседателка на Управен одбор 

Виолета Петровска - Членка на Управен одбор 

Томка Дилевска - Членка на Управен одбор 

Фросина Ивановска - Членка на Управен одбор 

Кристина Плечиќ - Членка на Управен одбор 

Светлана Јанева - Членка на Управен одбор 

Даниела Панева - Членка на Управен одбор 

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА  

Елена Димушевска- Извршна Директорка 

Андријана Николовска - Административен/Финансиски асистент 

Зурија Саит - Проектен асистент 

 

 

Национална мрежа против насилство врз же ните и семејно насилство 

ДОНАТОРИ  

    


