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До    

Национална мрежа против насилство вра жените и семејното насилство 

Елене Димушевска 

Скопје 

 

              Врз основа на чл.20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на 

РС Mакедонија бр. 13/06, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16, 64/18 и 101/19)) Општина Штип донесе:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за целосно прифаќање на  

  Барањето со број 12-1223/1  поднесено од  Национална мрежа против насилство вра жените и семејното 

насилство, за пристап до информации од јавен карактер.  

1.  Дали имате спроведено активности за подигање на свеста за сите форми на родово-базирано 

насилство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родови улоги во 

урбани и рурални средини за 2021 година? 

-доколку одговорот е ДА, ве замолуваме  да наведете колку локални трибини, средби со населението 

имате одржано, дали имате дистрибуирано материјали, каде ги имате одржано, колку населени места 

имате опфатено и колку граѓани имате информирано. 

Доколку имате објавено на социјалните медиуми или на Вашата веб страна Ве молиме пратете линк 

од нивната објава.  

2. Дали во Вашите постојни документи, но и во идните документи кои планирате да ги подготвите или 

дел да ги ревидирате имате воведено стратеѓка цел за спречување и заштита на сите форми на 

насилство врз жени и семејно насилство? 

– Доколку  одговорот е ДА, ве молиме наведете ги постојните документи каде е вклучена оваа стратешка 

цел или планираните нови документи каде би ја вклучиле. 

3. Дали општина Штип има аплицирано на Јавниот Повик објавен од страна на Министерството за труд и 

социјална политика во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со 

финансиска подршка  од Меѓународната Банка за обнова и развој (Кредит бр. 8902-МК)? 

http://www.stip.gov.mk/
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–Доколку одговорот е ДА, ве молиме наведете  за кој вид на социјални услуги  ви беше проектна 

апликација.  

-Дали ви беше одобрен грант по овој повик и во кој износ?  

-Доколку ДА, ве молам наведете кратко како се спроведуваат активностите во проектот.  

4. Колку средства од буџетот на општина Штип се наменети и доделени на граѓански организации за 

спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство? Ве молиме 

податоците поделете ги по година одделно за 2019, 2020 и 2021 година, име на организацијата  која 

добила средства, наслов на проект, висина на доделена финансиска поддршка и постигнати реазултати. 

5. Колку средства од буџетот на општина Штип се наменети и да бидат доделени на граѓански 

организации за спроведување на активности поврзани со родово базирано насилство и семејно насилство 

за 2022 година?  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Национална мрежа против насилство вра жените и семејното насилство,  поднесе барање за слободен пристап 

до информации од јавен карактер  заведено под број 12-1223/1  со кое се бара да и се достават следниве 

информации:  

1. Дали имате спроведено активности за подигање на свеста за сите форми на родово-базирано 

насилство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родови улоги во 

урбани и рурални средини за 2021 година? 

-доколку одговорот е ДА, ве замолуваме  да наведете колку локални трибини, средби со населението 

имате одржано, дали имате дистрибуирано материјали, каде ги имате одржано, колку населени места 

имате опфатено и колку граѓани имате информирано. 

Доколку имате објавено на социјалните медиуми или на Вашата веб страна Ве молиме пратете линк 

од нивната објава.  

2. Дали во Вашите постојни документи, но и во идните документи кои планирате да ги подготвите или 

дел да ги ревидирате имате воведено стратеѓка цел за спречување и заштита на сите форми на 

насилство врз жени и семејно насилство? 

– Доколку  одговорот е ДА, ве молиме наведете ги постојните документи каде е вклучена оваа стратешка 

цел или планираните нови документи каде би ја вклучиле. 

3. Дали општина Штип има аплицирано на Јавниот Повик објавен од страна на Министерството за труд и 

социјална политика во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со 
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финансиска подршка  од Меѓународната Банка за обнова и развој (Кредит бр. 8902-МК)? 

–Доколку одговорот е ДА, ве молиме наведете  за кој вид на социјални услуги  ви беше проектна 

апликација.  

-Дали ви беше одобрен грант по овој повик и во кој износ?  

-Доколку ДА, ве молам наведете кратко како се спроведуваат активностите во проектот.  

4. Колку средства од буџетот на општина Штип се наменети и доделени на граѓански организации за 

спроведување на активности поврзани со родово-базирано насилство и семејно насилство? Ве молиме 

податоците поделете ги по година одделно за 2019, 2020 и 2021 година, име на организацијата  која 

добила средства, наслов на проект, висина на доделена финансиска поддршка и постигнати реазултати. 

5. Колку средства од буџетот на општина Штип се наменети и да бидат доделени на граѓански 

организации за спроведување на активности поврзани со родово базирано насилство и семејно насилство 

за 2022 година?  

 

Општина Штип  како имател на бараната информација ги достави следните информации:  

 

1. Во рамки на кампањата на светско и на национално ниво „16 дена активизам за борба против 

родово базираното насилство“, Општина Штип на 7 декември 2021 год се вклучи со организирање 

на тематска трибина „СТОП за родово базираното насилство“. 

- http://www.stip.gov.mk/index.php/mk/ednakvi-moznosti 

 

 

2. Во Стратегија за родова рамноправност на општина Штип и Стратегија на општина Штип за соработка 

со граѓанските асоцијации.  

3. Општината има аплицирано на повикот во 2019 година но не го добивме.  

4. Во 2021 година одобрени се 100 000 денари за судско застапување на жртвите на семејно насилство.  

5. Во 2022 година одобрени се 162 000 денари за психосоцијална помош на жртвите на семејно 

насилство.  

 

 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  

http://www.stip.gov.mk/
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