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                                                                                                                       Број 12-1471/2 10 марти  2022 година  

                                                                                 

До    

Хелсиншки комитет за човекови права 

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 12-1471/1  поднесено од  Хелсиншки комитет за човекови права , за пристап до 

информации од јавен карактер.  

-  Во согласност со Наципоналниот Акциски План (2018-2023) за имплементација на 

Истанбулската Конвенција, за остварување на ЦЕЛ 3 Превенција родово базирано и семејно 

насилство, предвивени се да се спроведат општи обуки за родово базирано насилство и 

семејно насилство со вработени од локалните тела за еднакви можностина единиците на 

локалната самоуправа (ЕЛС) како и општи обуки за одговорните лица за социјална заштита во 

рамките на ЕЛС. 

- Ве молам наведете дали се изработени модули за спроведување на овие обуки? Ако 

одговорот ДА,наведете кој ги има изработено истите и што содржат истите. 

- Ве молам наведете колку обуки се одржани во периодот од 2019-2021. 

- Ве молам наведете колку лица /вработени од локалните КЕМ и од одговорните лица за 

социјална заштита успешно ја поминале обуката и станале обучувачи? 

Дополнително наведете колку вкупно лица се обучени на годишно ниво.  

 

http://www.stip.gov.mk/
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Хелсиншки комитет за човекови права поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен 

карактер  заведено под број 12-1471/1  со кое се бара да и се достават следниве информации:  

- Во согласност со Наципоналниот Акциски План (2018-2023) за имплементација на 

Истанбулската Конвенција, за остварување на ЦЕЛ 3 Превенција родово базирано и семејно 

насилство, предвивени се да се спроведат општи обуки за родово базирано насилство и 

семејно насилство со вработени од локалните тела за еднакви можностина единиците на 

локалната самоуправа (ЕЛС) како и општи обуки за одговорните лица за социјална заштита во 

рамките на ЕЛС. 

- Ве молам наведете дали се изработени модули за спроведување на овие обуки? Ако 

одговорот ДА,наведете кој ги има изработено истите и што содржат истите. 

- Ве молам наведете колку обуки се одржани во периодот од 2019-2021. 

- Ве молам наведете колку лица /вработени од локалните КЕМ и од одговорните лица за 

социјална заштита успешно ја поминале обуката и станале обучувачи? 

Дополнително наведете колку вкупно лица се обучени на годишно ниво.  

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

Во согласност со Наципоналниот Акциски План (2018-2023) за имплементација на Истанбулската 

Конвенција, за остварување на ЦЕЛ 3 се спроведени општи обуки за РБН и семејно насилство со 

локалните тела за еднакви можности на ЕЛС,  потоа општи обуки за одговорните лица за социјална 

заштита во рамките на ЕЛС, како и прашањата дали се изработени Модули за спроведување на овие 

обуки, колку обуки се одржани во текот на 2019-2021 година и колку лица /вработени од локалните КЕМ 

и одговорните лица за социјална заштита успешно ја поминале обуката  и станале обучувачи и колку 

вкупно лица на годишно ниво се обучени,  Ви го доставуваме следниот одговор:   

Општина Штип има склучено меморандум за соработка со НВО „ЕХО“ од Штип, која е 

организација за давање на специјализирани услуги за жени и девојчиња, жртви на РБН. Согласно  

Меморандумот  за соработка, Општина Штип е дел од Мултисекторскиот тим за заштита и превенција 

од РБН кој е формиран и координиран од страна на „ЕХО“. Учесници од Општина Штип во тоа тело се 

координаторката и заменик координаторката за еднакви можности. Општината дава финансиска 

поддршка на „ЕХО“ за давање на специјализирани услуги на жените жртви на РБН и тоа во 2021 година 

за ЕХО беа издвоени 100.000 денари за судско застапување. За 2022 година согласно Годишната 

програма за еднакви можности се предвидени средства во износ од  162.000 денари за обезбедување 

http://www.stip.gov.mk/
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на сет на неопходни услуги за жени и девојки изложени на секаков вид на насилство преку поддршка и 

функционирање на Центарот за интеграттивен пристап до неопходни услуги за жени и девојки жртви на 

РБН. 

 
Во 2018, во организација на „ЕХО“  беше  одржана обука за Модули  за борба против РБН  на 

Мултисекторскиот тим за борба пртив РБН  на ниво на општина и тоа:  Модул 1: „Правда и правно 

уредување“,  Модул 2:  „Социјални услуги“  Модул 3: „Здравство“. 

Обуките ги има посетувано координаторката за еднакви можности, додека  претставникот од 

администрација одговорен за детска и социјална заштита нема посетувано обуки за родово базирано 

насилство. Обуки за обучувачи до сега нема посетувано никој од општинската администрација, ниту пак 

од претставници од Советотод КЕМ.   

 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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