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До нашите конституенти 

 Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ 
од Скопје, Македонија е основано на 23 јуни 2013 година со една од главните цели да го 
понатаму развива активизмот за ЛГБТИ права во Македонија, и со тоа да додаде вредност 
на пошироката кампања за еднакви права и слободи за ЛГБТИ лицата. Со примена на 
неконвенционален, непатријархален, нехетеронормативен пристап во работата со 
различните стеикхолдери – државните институции, политичките партии, медиумите, 
членовите и членките на ЛГБТИ заедницата, останатите ЛГБТИ организации како и 
пошироката јавност, Субверзивен фронт успеа да оствари мерливи и проверливи резултати 
во улогата на актер на граѓанското општество и на агент на општествени промени. Посебно 
во 2016 год., Субверзивен фронт успеа да стане важен актер во отворањето и понатамошното 
зајакнување на дијалогот за ЛГБТИ проблемите и потребите во јавниот дискурс, во 
зголемувањето на посветеноста во остварувањето на ефективни напори на застапување, 
посебно кон релевантните државни органи, во прибирањето на важни податоци за 
конкретни горливи ЛГБТИ проблеми, и во мобилизацијата на индивидуи посветени во 
нивниот ангажман во кампањата за ЛГБТИ еднаквост. Во изминатата година, исто така 
растевме како организација и ги зајакнавме нашите капацитети за понатамошен развој, и со 
тоа ги поставивме основите за преземање на попредизвикувачки и поповолни чекори кон 
осигурувањето на целосната еднаквост и права на луѓето кои не се идентификуваат со 
доминантните хетеронормативни и патријархални норми и вредности во општеството. 

 Сè од ова горенаведеното не би можело да се случи без големата поддршка и 
неизмерниот придонес од сите наши донатори и партнери, но најважно од страна на 
посветените и истрајни индивидуи од Субверзивен фронт. Од сè срце им се заблагодарувам 
на сите кои придонесоа во тоа Субверзивен фронт да ја оствари улогата на релевантен актер 
на граѓанското општество во подобрувањето на состојбата и правата на ЛГБТИ лицата во и 
надвор од Македонија. 

    

 

Претседател  

Антонио Михајлов 

02.03.2017 
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Годишно собрание 

Трето Годишно Собрание на С-Фронт, 25.01.2016 

 На Третото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 25 јануари 2016 година, беа 
донесени следните одлуки: 

1. Избор на Натали Петровска за членка на Извршниот Одбор на С-Фронт и со тоа, 
престанок на мандатот на досегашната членка на ИО, Драгана Дрндаревска 

2. Повторен избор на Антонио Михајлов за член на Извршниот Одбор и за претседател 
на С-Фронт 

3. Усвоени измени и дополнувања во Статутот на С-Фронт 
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Активности 

1. Успешно одржана првата Национална ЛГБТИ Конференција во 
Македонија 

 Амбасадорот на кралството Холандија во Скопје, Неговата Екселенција г-ин Воутер 
Пломп и заменик-амбасадорот на Франција во Скопје, г-ин Доминик Готје ја отворија Првата 
национална ЛГБТИ-конференција во Република Македонија која се одржа утринава во Бест 
Вестерн Хотел Турист во Скопје. 

 Конференцијата, која имаше за 
цел да го зајакне политичкиот дијалог на 
ЛГБТИ-заедницата во Република 
Македонија, беше место за дебата за 
политичката вклученост на ЛГБТИ-
заедницата во Република Македонија, 
како и за соработката во унапредувањето 
на правата и положбата на ЛГБТИ-лицата 
во земјата. Покрај г-ин Пломп и г-ин Готје, 
обраќања имаа и претставници од 6 
политички партии – СДСМ, ЛДП, ЛП, ДОМ, 
ДС и Левица, потоа претставници од Министерството за труд и социјална политика, од 
Секретаријатот за европски прашања и од Народниот правобранител, како и од други 
актери на граѓанското општество во земјата. 

 На конференцијата, организирана од страна на Здружението за критички пристап 
кон родот и сексуалноста “Субверзивен фронт”, се презентираа анализата на македонското 
законодавство во однос на дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов 
идентитет, како и предлог-измените и дополнувањата на Кривичниот законик и Законот за 
спречување и заштита од дискриминација со кои се регулираат злосторството од омраза / 
говорот на омраза и дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација, родов 
идентитет и сексуални карактеристики. Анализата и предлог-измените беа направени од 
Субверзивен фронт. 

 На конференцијата исто така беше промовирана кампањата “Гласај за еднаквост”, 
која Субверзивен фронт во моментов ја спроведува и која има за цел да ги информира и 
едуцира гласачите на политичките понуди на партиите во пресрет на претстојните 
предвремени парламентарни избори закажани за 11 декември 2016 година. За потребите на 
кампањата, Субверзивен фронт ги анализираше програмите на политичките партии и 
испрати прашалник за политичката вклученост на ЛГБТИ-лицата до 31 политичка партија. 
Само 5 политички партии – СДСМ, ЛДП, ЛП, ДОМ и Левица, одговорија на прашалникот. 

 Анализата на политичките програми и резимето од одговорите на прашалникот 
покажуваат дека прашањата и потребите на ЛГБТИ-лицата се во многу мала мера вклучени 
во политичката агенда на партиите и тоа само во лево-ориентираните опозициски партии. 
Партиите каде што овие прашања се вклучени на највисок степен, имаат помала политичка 
моќ и влијание. Ова е одраз на доминантните хомофобични и трансфобични ставови и 
норми кои ги спречуваат политичките партии да покажат отворена и јасна јавна поддршка 
за проблемите на оваа заедница. Покрај тоа, проблемите и потребите на транс * и 
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интерсексуалните лица не се вклучени во ниедна од политичките агенди на политичките 
партии, а само Либералната партија одговори позитивно на прашањето дали постои 
отворено ЛГБТИ-лице во нивната листа на кандидати за претстојните избори. 

Ова е втор јавен настан поврзан со ЛГБТИ-заедницата каде што политичкото учество на 
ЛГБТИ-заедницата во Македонија беше во центарот на вниманието на јавната дискусија. 

Првиот настан – форумот на граѓанското 
општество за политичкото учество на 
ЛГБТИ-заедницата во Македонија, исто во 
организација на Субверзивен фронт, се 
одржа на 18 април 2016 година.  

Првата национална ЛГБТИ-конференција 
беше организирана во рамките на 
проектот „Искористување на ЕУ-
пристапните процеси за унапредување на 
ЛГБТ правата во Западен Балкан“ 
координиран од страна на Саревскиот 

отворен центар, и финансиски поддржан од Стејт Департментот на САД – Бирото за 
демократија, човекови права и труд, од Виктори институтот, и од Лабрис.  

2. Европскиот парламент охрабрува поголемо политичко учество на 
ЛГБТИ-лицата во Македонија 

На 25 ноември 2016 год., Антонио Михајлов од Субверзивен Фронт, имаше состанок со 
специјалниот известувач на Европскиот парламент за Република Македонија, 
европратеникот Иво Вајгл. На состанокот беа присутни и Филип Аврамчев, член на 
Извршниот Одбор на Либерално демократската партија и Јасмина Конеска – членка на 
Советот за евро-атлантски интеграции и Одборот за меѓународни политики. 

На состанокот беа дискутирани положбата на ЛГБТИ-лицата во Македонија и начините како 
Европскиот парламент може да помогне во подобрување на истата. Истовремено, беа 
разговарани досегашните заложби на 
Либерално демократската партија во РМ 
во застапувањето на правата на ЛГБТИ-
лицата, како и идните активности 
планирани во овој домен. ЛДП е една од 
малкуте политички партии во РМ кои 
континуирано и отворено ги 
поддржуваат ЛГБТИ-лицата во нивната 
борба за еднаквост во општеството, како 
дел од пошироката кампања за 
еднаквост и човекови права за сите. 

Антонио Михајлов истакна дека во последните 2 години, ЛГБТИ-прашањата се лоцираа на 
маргината од политичкиот дискурс во Македонија, како и прашањата на останатите 
маргинализирани општествени групи, како Ромите и бегалците. Политичката криза која 
настана со објавувањето на аудио записите од прислушкуваните комуникации на 22000 лица 
во Македонија, меѓу кои и политичари од опозицијата, министри, новинари, активисти и 
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останати, ги пласираше корупцијата и криминалот како главни теми кои го окупираа јавното 
и медиумското внимание и интерес. Заштитата и остварувањето на човековите права кои се 
универзални за сите граѓани на РМ, вклучително и за лезбијките, геј мажите, бисексуалните, 
транс* и интерсексуалните лица во Македонија, беа занемарени во политичката дебата. 

Специјалниот известувач на Европскиот парламент, кој е пратеник од Алијансата на 
либералите и демократите за Европа во Европскиот парламент, Иво Вајгл, истакна дека 
Европскиот парламент ќе продолжи со посветеноста во застапувањето на правата на 
ЛГБТИ-лицата во рамките на надлежностите кои ги има, а посебно во земјите кандидати и 
аспиранти за зачленување во Европската унија. Истовремено, тој ја изрази загриженоста од 
зголемувањето на влијанието на конзервативните и десничарски движења и реторики 
ширум Европа, посебно после Брегзит и победата на Доналд Трамп на претседателските 
избори во САД, кои со себе вообичаено репродуцираат хомофобични и исклучувачки 
реторики. 

На крајот од состанокот, Антонио Михајлов информираше за актуелната кампања „Гласај за 
еднаквост“ која Субверзивен фронт ја спроведува, а се однесува на политичкото учество на 
ЛГБТИ-лицата во РМ во светло на предвремените парламентарни избори на 11 декември 
2016, како и за Првата национална ЛГБТИ-конференција во Македонија, закажана на 6 дена 
пред изборите, на 5 декември. 

3. Кампања за поголема вклученост на ЛГБТИ-лицата во 
политичките агенди 

Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста „Субверзивен фронт“ во 
пресрет на парламентарните избори, закажани за 11 декември, ја почна кампањата 
насловена „Гласај за еднаквост“. Целта на кампањата е да се вметне еднаквоста на ЛГБТИ-
луѓето во јавната политичка агенда на партиите, не само за време на кампањата за 
претстојните избори, туку и по нив. 

Пред почетокот на кампањата, како што 
соопшти Антонио Михајлов од 
„Субверзивен фронт“, беа организирани 
средби со политичките партии, на кои 
нивните претставници одговараа на 
прашалник за застапеноста на ЛГБТИ-
заедницата во политичките програми на 
нивните партии. Во предизборниот 
период, прашалникот бил доставен до 
сите политички партии, но само пет од 
нив одговориле, а тоа биле СДСМ, ЛДП, 
ЛП, ДОМ и Левица. 

Истовремено, по објавувањето на партиските програми, „Субверзивен фронт“ направи 
анализа дали и во кој степен се застапени прашањата и проблемите што ги засегаат ЛГБТИ-
лицата. 

– Општиот впечаток е дека политичките партии во многу мала мера посветуваат внимание 
на прашањата и на проблемите во врска со ЛГБТИ-популацијата. Само во програмите на 
лево-ориентираните политички партии се споменуваат овие прашања. Онаму каде што се 
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најмногу застапени, моќта на самите партии е многу мала на политичката сцена. Ова е 
резултат на хетеро-патријархалните норми кои доминираат во македонското општество, а 
тоа се одразува и кај партиите, кои во страв да не изгубат дел од гласачите или од 
потенцијалните неопределени гласачи, избираат да не го кренат гласот и јасно да застанат 
во одбрана на човековите права на ЛГБТИ-лицата – вели Михајлов. 

Кампањата е дел од пошироката 
стратегија за охрабрување за поголемо 
политичко учество на ЛГБТИ-лицата во 
Македонија. Таа, како што велат од 
организацијата, е само еден од 
инструментите за унапредување на 
еднаквоста. 

Во рамките на кампањата, на 5 декември 
ќе се одржи и првата национална ЛГБТИ-
конференција во Македонија, на која 
претставници од политичките партии и 

државните институции ќе дебатираат за унапредувањето на положбата на ЛГБТИ-лицата во 
земјата. Истовремено, ќе бидат претставени и предлог-измените и дополнувањата на 
Законот за спречување и заштита од дискриминација и на Кривичниот законик, за правно 
да се признаат и да се заштитат ЛГБТИ-лицата од дискриминација, говор на омраза и од 
злосторство од омраза, засновани на сексуална ориентација и на родов идентитет. 

4. Работен состанок за проектот “Градење на капацитетите на 
млади активисти за обезбедување на услуги на млади ЛГБТ+ луѓе 
” 

 Од 5ти до 7ми ноември во Скопје, се 
одржа работна средба помеѓу следниве 
организации: Здружение Дуга - Србија, 
Субверзивен фронт - Македонија, 
Институција за заштита на човековите 
права "ИНДЕПЕНДЕНТ" - Босна и 
Херцеговина, "БОНСАИ" - Хрватска и 
"ЛГБТ Форум за напредок" - Црна Гора. На 
состанокот се дискутираше за тоа како 
"Водичот за градење на капацитетите на 
младите активисти во обезбедување на 
услуги за ЛГБТ млади би изгледал и што би содржел. Избрани беа разни секции кои водичот 
ќе ги содржи и за нив се дискутираше подетално. 
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5. Регионална соработка при заштитата на човековите права на 
ЛГБТИ лицата 

 Во регионот на Западен Балкан, 
човековите права на ЛГБТИ лицата се 
прекршуваат на дневна основа. Една од 
причините за ваквата ситуација е фактот 
што органите на власта не се определиле 
за креирање и/или унапредување на 
институционалните и правните елементи 
со кои би се заштитиле ЛГБТ правата. Она 
што недостига е структурен поттик за 
напуштање на хомофобичните практики 
од една страна, и притисокот за 
усвојување и примена на закони кои ќе ги заштитат ЛГБТ луѓето, од друга страна. Поради 
овие причини, Сараевскиот отворен центар (Sarajevski otvoreni centar), во партнерство 
со Субверзивен фронт (Македонија), Labris Beograd (Србија), Cel Kosovo (Косово), Fondacija 
Cure (Босна и Херцеговина) и ILGA-Europe (Белгија) почна со спроведувањето на проектот 
„Искористување на ЕУ интеграциските процеси за подобрување на ЛГБТ правата во Западен 
Балкан“. 

 Главната цел на проектот е да се унапреди почитувањето и признавањето на 
човековите права на ЛГБТИ лицата во земјите од Западен Балкан, со користење на процесот 
на пристапување од ЕУ како фокусна точка за насочено застапување базирано на докази. 

 Преку: 

1. Зајакнување на капацитетите на организациите за правата на ЛГБТИ луѓето; 
2. Зголемување на застапувањето базирано на докази во работата на организациите; 
3. Застапување за ЛГБТИ правата на европско и национално ниво, 

 овој проект има за цел ефикасно да го искористи процесот за пристапување во ЕУ 
за да ги подобри статусот и правата на ЛГБТИ луѓето во Западен Балкан а е финансиски 
поддржан од Бирото за демократија, човекови права и труд на Стејт Департментот на САД 
со буџет од 332,000.00 УСД. 

6. Balkan Pride 2016 – Тренинг за човекови права на ЛГБТ 

 Од денеска до 10 март, Субверзивен фронт во Скопје го организира тренингот 
„Човекови права на ЛГБТ лицата на Балканот: правна рамка, историјат, и сегашни 
трендови“. Тренингот е замислен како место каде 31 активист од 9 различни земји од 
регионот ќе се соберат, дискутираат, и разменат идеи, мислења и искуства за теми како 
човекови права на ЛГБТ лицата, историски развој на ЛГБТ движењето во светот и регионот, 
стереотипи и предрасуди кон ЛГБТ лицата, како и критични проблеми за ЛГБТ заедниците 
во земјите од регионот. 
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 Тренингот се спроведува во 
рамките на проектот „Balkan Pride 2016“, 
чиј главен носител е групата за поддршка 
на ЛГБ млади „Izadji / COME OUT“ од Нови 
Сад, Србија. Овој проект има за цел да ги 
изгради капацитетите на локалните ЛГБТ 
организации во однос на застапувањето на 
правата на ЛГБТ лицата, да го промовира 
маршот/парадата на гордоста како облик 
на постигнување на посакуваната 
промена, како и да создаде платформа на 
соработка поврзана со организацијата на настани славејќи ги сексуалните и родови 
различности во регионот, со цел да ја зголеми мобилизацијата за и видливоста на овие 
настани. 

 Главните активности на проектот се 3 тренинга и еден состанок кои ќе се одржуваат 
во текот на март, јуни, септември и ноември оваа година. Секоја партнерска организација 
од 9-те е должна да испрати 3 учесници за секој тренинг, додека 4-тата активност – 
состанокот, е резервиран за претставниците на партнерските организации. Целиот проект 
“Balkan Pride 2016” е финансиран од страна на Еразмус+ програмата на Европската унија. 

7. ИДАХОБИТ 2016: "Поддржувач на годината" награда доделена за 
прв пат 

 На 17ти мај 2016 година беше првото заедничко одбележување на 
Интернационалниот ден против хомофобија, бифобија и трансфобија (ИДАХОБИТ) во 
организација на Делегацијата на Европската Унија во Македонија  и канцеларијата на УНДП 
во Скопје, во соработка со Субверзивен фронт. Претставниците на ЕУ и на ОН во Скопје 
спомнаа колку е важно да се посочат ЛГБТИ прашањата во земја каде што не постои 

државна поддршка за оваа заедница. 
Антони Михајлов, претседателот на 
Субверзивен фронт, напомена дека 
поразителен е фактот дека ЛГБТИ 
прашањата се разгледуваат од странски 
организации и мисии во земјата, а не од 
страна на надлежните државни органи. 
ИДАХОБИТ 2016 исто така беше настанот 
на кој беше доделена наградата 
"Поддржувач на годината" за прв пат во 
историјата на македонскиот ЛГБТИ 

активизам. Наградата, која се доделува на поединци и организации кои имаат значаен 
придонес во кампањата за еднакви права на ЛГБТИ луѓето во Македонија, му беше доделена 
на Огнен Јанески, ТВ водител и новинар во македонската национална телевизија "24 Вести", 
кој постојано покажува извонредни напори на поддршка и солидарност во борбата против 
хомофобијата и трансфобијата во Македонија. 

 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/Award-Ally-of-the-year.png
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8. Спроведено првото истражување за силеџиство базирано на 
сексуална ориентација и родов идентитет меѓу младитe 

 На 30 март 2016 година во Скопје беа прикажани резултатите од првото 
истражување за силеџиството врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет меѓу 

младите. Истражувањето имаше за цел да 
ја мапира ситуација за ставовите и 
перцепциите на младите луѓе кои живеат 
во Скопје за малтретирањето и 
дискриминацијата врз младите ЛГБТИК + 
луѓе. Наодите од ова истражување 
покажуваат дека младите ЛГБТИК+ луѓе 
покажуваат повисоко ниво на анксиозност 
во социјалната интеракција одколку 
нивните хетеросексуални колеги. 
Истражувањето исто така покажува дека 

младите ЛГБТИК + се повеќе склони да чувствуваат депресија отколку хетеросексуалните 
млади, како и  дека тие се со поголема веројатност да скријат приватни, лични информации 
за себе бидејќи мислат дека е несоодветно, неприфатливо, па дури и забрането. На карај , 
истражувањето покажува дека младите ЛГБТИК+ лица мислат дека тие се соочуваат со 
повисоки нивоа на дискриминација од нивните хетеросексуални колеги. Истражувањето 
беше спроведено во периодот од септември 2015 година до февруари 2016 од Субверзивен 
фронт - здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста од Скопје, главниот град 
на Македонија, во партнерство со најголемата младинска организација во Македонија - 
Младински образовен форум. 

9. Организиран првиот Форум на граѓанското општество за 
политичко учество на ЛГБТ лицата во Македонија 

 На 18 април 2016 година во Скопје беше организиран првиот Форум на граѓанското 
општество за политичко учество на ЛГБТИ луѓето. Форумот имаше за цел да донесе 
различни политички партии заедно и да дискутираат за степенот на вклученост на ЛГБТИ 
луѓето во нивните агенди, како и 
поддршка штп овие политички партии 
ја покажаа досега за кампањата за 
еднакви права на ЛГБТИ луѓето во 
Македонија. Пет политички партии, 
сите лево ориентирани и опозициски 
партии, како што се Либерално-
демократската партија, Либералната 
партија, Социјалдемократскиот сојуз 
на Македонија, Партија на левицата, и 
Демократската обнова на Македонија 
(Зелените), беа во можност да ги презентираат своите политичките програми во светлина на 
претстојните избори во декември. Шефот на Зелените, кој имаше најинклузивена политичка 
програма во однос на ЛГБТИ, напомена дека Зелените биле меѓу првите што на политичката 
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сцена во Македонија стојат отворено заедно со и ја покажат својата поддршка на потребите 
и проблемите на ЛГБТИ луѓето. 
 Претставникот од Социјалдемократската партија, рече дека и покрај тоа што во 
својата програма уште не се вклучени ЛГБТИ, тие направиле огромни напори за поддршка 
на ЛГБТИ луѓето во години досега, како што е јавното спомнување на ЛГБТИ од лидерот на 
Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за време на масовните граѓански протести во 
мај 2015 година. Конечно, претставникот на Левица констатираше дека и покрај доминантно 
негативните ставови на општата популација кон ЛГБТИ луѓето, на оваа заедница ѝ треба 
поголема видливост во медиумите и во општеството во целина. Форумот беше организиран 
од страна на Субверзивен фронт со поддршка од Институтот Виктори за Геј и Лезбејки од 
Вашингтон. 

10. КЗД не утврди дискриминација на ЛГБТИ лицата во скрипта за 
студиите по психологија 

 Комисијата за заштита од 
дискриминација (КЗД) не го почитуваше 
законски пропишаниот рок за реагирање 
по претставката и во утврдувањето на 
фактите и примената на законите, оцени 
Македонското здружение на млади 
правници во анализа на мислењето на 
Комисијата за заштита од дискриминација 
во случајот со користењето на навредлив, 
омаловажувачки и понижувачки говор кон 
лицата со хомосексуална ориентација во 
наставно помагало (скрипта) кое се користи на Филозофскиот факултет во Скопје. 

 Во анализата се наведува дека Здружението за критички пристап кон родот и 
сексуалноста „Субверзивен фронт – Скопје“ и Здружението на граѓани за социјален и 
мултикултурен развој „Женска алијанса – Скопје“, со поддршка од Проектот на УСАИД за 
заштита на човековите права, спроведуван од Македонското здружение на млади правници, 
на 13 јули 2015 година поднеле претставка до Комисијата за заштита од дискриминација 
против Филозофскиот факултет – Скопје и против професорот Благоја Јанаков, редовен 
професор на Филозофскиот факултет поради учебно помагало, скриптата „Личност (Основи 
на персонологија)“ чиј автор е самиот Јанаков. Комисијата, од друга страна четирикратно го 
пречекорила законски пропишаниот рок за давање мислење. 

 „Законскиот рок во кој Комисијата е должна да даде мислење по поднесена 
претставка е 90 дена (чл. 28 ст. 1 од Законот за спречување и заштита од дискриминација) 
без можност за продолжување на овој рок. Претставката беше уредно поднесена на 13 јули 
2015 година, а мислењето беше донесено на 1 јули 2016 година односно една година подоцна. 
Ваквото неоправдано одолговлекување на постапката внесува оправдан сомнеж во 
капацитетот на Комисијата да ги штити граѓаните од дискриминација“, стои во анализата. 
Македонското здружение на млади правници истакнува дека Комисијата исто така не ги 
почитувала законските прописи со тоа што го зела предвид изјаснувањето на Филозофскиот 
факултет – Скопје и авторот на текстот, доставено седум месеци по истек на законскиот рок. 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/Filozofski-fakultet-i-spornata-skripta.jpg


 

СУБВЕРЗИВЕН ФРOНТ 
Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста 

 

14 

 „Лицето против кое е поднесена претставка може да се изјасни во наводите во рок 
од 15 дена од денот на приемот (чл. 27 ст. 2 од ЗСЗД). Комисијата доставила барање за 
изјаснување на 24 јули 2015 на што е одговорено дури на 8 април 2016 година, седум месеци 
по истекот на законскиот рок. Рокот за доставување на изјаснување по претставката е 
содржан во императивна одредба која како таква е задолжителна и не дозволува 
истегнување и факултативна примена. Изјаснувањето според тоа е ненавремено и како 
такво не треба да се земе предвид при утврдувањето на фактите и донесувањето на 
мислењето“, стои во документот. 

 Од Здружението го оспоруваат делот од мислењето на Комисијата во кое се 
наведува дека во спорниот текст не се содржани зборови кои упатуваат на навреди или на 
поттикнување на омраза. Тие истакнуваат дека авторот искривувајќи ги фактите ги 
навредува лицата со хомосексуална ориентација. Здружението посочува на следниот дел од 
текстот:  „Епа штом е така, пречка за брак меѓу човек и животно нема (вклучително и 
ако се од ист пол, на пример машки слон со машки човек). Хомосексуалците и 
забеганите понатаму ќе бараат и „легализирање на детската проституција и 
легализирање на брачни врски со андроиди, виртуелни суштетсва, уметнички дела, 
тенџериња итн...“, како и реченицата „ако некој слободно се определи за хомосексуална 
врска нека стапи во таква врска и нека ужива. Ако некој слободно се определи да стапи 
во љубовно-брачна врска со нилски коњ – нека стапи и нека ужива...“. 

 Во анализата се наведува дека Комисијата при носењето на мислењето се водела од 
претпоставки, а не од факти, поради што навела дека авторот користел соодветни 
истражувачки резултати и реферира соодветни научни авторитети со кои ги поткрепува 
изнесените научни аргументи. 

 „Текстот содржи исклучиво лични, ненаучно засновани ставови и пред сè 
предрасуди на авторот, против хомосексуалците и т.н развиен демократски и слободен свет. 
Авторот не презентира никакви истражувања врз основа на кои дошол до ставовите кои ги 
изнесува ниту пак реферира соодветна релевантна литература (со исклучок на Николози во 
однос на делот за терапија од хомосексуалноста). Авторот не ги образложува користените 
тешки зборови ниту презентира аргументирани ставови, поткрепени врз основа на 
користење на каков било метод на истражување кое што е својствен за науката“, стои во 
анализата. 

 Здружението потсетува дека најголемиот дел од науката има јасен и конзистентен 
став во однос на хомосексуалноста и оти Светската здравствена организација, 
Американската асоцијација на психолози и Американската асоцијација на психијатри не ја 
сметаат хомосексуалноста за болест. 

 „Секое поинакво мислење од ова мора да биде добро аргументирано и поткрепено 
со резултати од истражувања. Спорниот текст го нема тоа па затоа не може да биде земен 
предвид како сериозен научен текст“, велат од Здружението. 

 На крајот на анализата се наведува дека поднесувањето на претставката до КЗД, се 
покажала како неефикасно затоа што не се постигнала целта на објективна оценка на 
содржината на скриптата, а со самото тоа и заштита на лицата кои се дискриминирани и 
кон кои се поттикнува говор на омраза поради нивната сексуална определба, земајќи го 
предвид фактот дека од оваа скрипта се образуваат и ќе се образуваат студенти и идни 
психолози. 
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Проекти 

1. Гласај за еднаквост 

Целта на овој проект е да се промовира темата за еднаквост на ЛГБТИ луѓето во јавната 
политичка агенда на изборите во декември 2016 година. Овој проект е дел од една поширока 
стратегија за поттикнување на поголемо политичко учество на ЛГБТИ луѓето на Балканот 
како регион, и во Македонија, како средство за унапредување на еднаквоста. Субверзивен 
фронт, Лабрис, и Виктори соработуваат на овој проект и сите активности и акции ќе бидат 
брендирани под иста тема – кампања “Гласај за еднаквост”.  

Проектот започнува со развивање на анализа за 
програмите на политичките партии кои ќе се вклучени во 
изборите во декември 2016 година во Македонија, 
посебно нивното вклучување на специфичните потреби 
на ЛГБТИ популацијата. Ова ќе биде направено преку 
испраќање кратки прашалници до претставниците на 
политичките партии. 

Откако податоците ќе се соберат, ќе биде објавен 
компаративен извештај на веб-страница за кампањата со 
цел да се користи како алатка за застапување и за 

едукација на гласачите, овозможувајќи транспарентност и информираност при одлучување 
за гласање. Првичните наоди од анализата, исто така, ќе бидат претставени на политичките 
партии за време на затворениот состанок во рамките на Форумот на граѓанското општество. 
Овој форум ќе овозможи отворен простор на политичко учество на ЛГБТИ луѓето и ќе има 
за цел да изгради мостови меѓу граѓанското општество и политичките партии. Исто така, ќе 
има дел од форумот отворен за јавноста.  

Кампањата Гласај за еднаквост ќе ја прикаже анализата на програмите на партиите преку 
веб-сајт. Поточно, ставовите на секоја партија за одредени ЛГБТИ прашања ќе бидат 
прикажани на непристрасен начин, така што гласачите можат да ги користат информациите 
за да се едуцираат. Анализата нема 
експлицитно да поддржи кој било 
кандидат. Наодите ќе бидат 
поддржани од страна на резултатите 
од анализата на програмите на политичките партии, и краткиот прашалник спроведен 
претходно. 

Оваа акција ќе промовира информирани гласачи меѓу ЛГБТИ популацијата и општата 
јавност и ќе ги зајакне заложбите на политичките партии за да се вклучат потребите на 
ЛГБТИ луѓето во нивните програми. Поради добриот тајминг, кампањата ќе го покаже 
ЛГБТИ движењето како кохезивна група на информирани гласачи кои партиите треба 
засилено да ги сметаат како основа на гласачи. Ова ќе ги охрабри да ги поддржат 
инклузивните политики и да прифатат што повеќе ЛГБТИ лидери во нивните структури. 

Кампањата ќе биде промовирана преку социјалните медиуми како што се Фејсбук и Твитер, 
со цел да се насочи повеќе сообраќај кон веб страната. Оваа кампања, исто така, ќе биде 
презентирана и огласувана за време на конференцијата што е организирана од С-Фронт и 
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оддржана на 5 декември 2016 година, наречена “1ва Национална ЛГБТИ конференција – 
зајакнување на политичкиот дијалог за ЛГБТИ заедницата во Република Македонија”. Овој 
тајминг е стратешки, бидејќи тоа е една недела пред изборите на 11ти декември, со што ќе се 
фокусира вниманието на платформите на политичките кампањи во клучно време кога 
гласачот донесува одлука. 

И на крај, по изборите сличен извештај ќе биде објавен за новоизбраните функционери, така 
што граѓаните ќе можат да бидат свесни за формалните ставови на нивните службеници. 
Извештајот, исто така ќе се користи како алатка за застапување, дозволувајќи им на ЛГБТИ 
организациите да ги следат политичките партии во врска со обврските и ветувањата дадени 
за време на кампањата. 

Генерално, официјалната документација на партиските програми како алатка за 
застапување и за едукација на гласачите, како и отворањето на простор и видливост преку 
Форумот за граѓанско општество и Националната ЛГБТИ конференција, ќе ни помогнат во 
постигнување на нашата цел за позиционирање на темата еднаквост за ЛГБТИ луѓето во 
јавната политичка агенда на изборите во декември 2016 година. 

Доделениот грант за проектот е 281,046 денари, а времетраењето на проектот е од 16 март – 
31 Декември 2016 година. 

 

2. Изградба на регионална ЛГБТ заедница - Балканска парада на 
гордоста 1 – 2016 

 Основната идеја на проектот е да 
се соберат ЛГБТ организациите во 
регионот на Балканот и да се промовира 
идејата на настанот Парада на гордоста и 
нејзиниот потенцијал за подобрување на животот на ЛГБТ популацијата во овој регион. 
Балканот е се уште многу конзервативен регион, под големо влијание на религиите, 
предрасудите и општ недостаток на разбирање за нешто поинакво или некој поинаков. 

Главните цели на проектот се: 

1. Зајакнување на капацитетите на локалните ЛГБТ граѓански организации за 
застапување за правата на ЛГБТ популацијата и подобра услуга за нивните потреби 
и интереси; 

2. Да се промовира настанот парада на гордоста како форма за постигнување на 
посакуваните промени; 

3. Да се создаде платформа за соработка во врска со настаните за парадите на 
гордоста во регионот, со цел да се мобилизираат повеќе луѓе за настаните и да се 
зголеми видливоста. 

 Организација за координација на проектот е LGB Youth support group "COME OUT" 
од Нови Сад, Србија додека партнерски организации на проектот се Субверзивен Фронт од 
Скопје, Македонија, Thessaloniki Pride од Солун, Грција и PINK Embassy од Тирана, Албанија. 

 Доделениот грант за проектот "Градење на регионална ЛГБТ заедница - Балканска 
парада на гордоста 1" е 54,665 евра. 
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3. Користење на ЕУ-пристапните процеси за унапредување на 
правата на ЛГБТ заедницата во Западен Балкан 

 Главната цел на програмата е да се унапреди 
почитувањето и признавањето на човековите права на 
ЛГБТ лицата во земјите од Западен Балкан, со користење 
на процесот на пристапување од ЕУ како фокусна точка за 
насочено застапување базирано на докази. 

 Клучни актери: Овој проект е имплементиран од 
страна на Sarajevo Open Center, со седиште во Босна и 
Херцеговина, под менторство на ИЛГА - Европа. 
Организациите кои учествуваат во програмата се 
Субверзивен фронт (Македонија), Центарот за еднаквост и 
слобода (Косово), Лабрис (Србија) и CURE Фондација (Босна 
и Херцеговина). Активистите од хрватските организации ќе обезбедат менторство во 
областа на документација на кршење на човековите права и во формулирањето на 
активности за секоја земја посебно врз основа на нивните искуства со процесот на 
пристапување во ЕУ. 

 Овој проект има за цел ефикасно да го искористи процесот за пристапување во ЕУ 
за да ги подобри правата на ЛГБТ луѓето во Западен Балкан  со помош на остварување на 
следните главни цели: 

1. Зајакнување на капацитетите на организациите за правата на ЛГБТ луѓето; 
2. Зголемување на застапувањето базирано на докази во работата на организациите; 
3. Застапник за ЛГБТ правата на европско и национално ниво. 

 Со цел да се постигнат поставените цели, ние замислуваме два типа на активности: 
оние во кои ќе партиципираат сите организации и 
активности за секоја земја посебно во врска со 
проширувањето на ЕУ. Во прилог на активности во 
рамките на овие две категории, ИЛГА Европа ќе 
спроведе акција за застапување кон ЕУ во име на 
земјите од Западен Балкан. 

1. Градење на капацитетите, обука за документација и средби за делење на 
информации 

2. Придонесување кон онлајн ресурсите 

Резултат 1: Подобрување на квалитетот на иницијативите на организациите и внатрешните 
процедури. 

1. Документирање на кршење на ЛГБТ правата 
2. Обезбедување и промовирање на бесплатен правен совет за локалната ЛГБТ 

заедница 

Резултат 2: Зголемен обем на документација и услуги за правна помош. 

1. Пишување на годишни придонеси за европскиот извештај за напредок 
2. Активности на ниво на една земја или индивидуални активности 
3. ИЛГА акција за застапување 
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Резултат 3: ЕУ и националните чинители се подобро опремени да ги користат нивните 
ресурси за подобрување на состојбата на ЛГБТ човековите права во целните земји 

 Време на извршување на програмата: 1 октомври 2015 до 31 декември 2017 година 

 Програмата е финансиски поддржана од Бирото за демократија, човекови права и 
труд на Стејт Департментот на САД со буџет од 332,000.00 УСД 

Субверзивен фронт, Скопје, Македонија 

 Овој проект има за цел да одговори на потребата за признавање и експлицитна 
законска заштита на случаи на вознемирување и малтретирање засновано на сексуална 
ориентација и родов идентитета и говор на омраза / злосторство од омраза меѓу 
релевантните засегнати страни, како што се државни органи надлежни за заштита и 
спречување на криминалот, превенција и заштита од дискриминација, законодавците, како 
и да се подигне свеста за вознемирување и малтретирање засновано на сексуална 
ориентација и родов идентитет и говор на омраза / злосторство од омраза . 

Специфичните цели на проектот се: 

1. Да се креира анализа на македонското законодавство за антидискриминација за 
сексуална ориентација и родов идентитет и негово усогласување со 
законодавството на ЕУ и други меѓународни стандарди за човекови права 

2. Да се изготват измени и дополнувања на македонскиот Кривичен законик и 
Законот за прекршоци за регулирање на говорот на омраза / злосторство од омраза 
врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. 

3. Да се залага за анти-дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет и криминал од омраза / говор на омраза врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет. 

Проектни активности се: 

1. Анализа на македонското законодавство за анти-дискриминацијата врз основа на 
сексуална ориентација и родов идентитет и негово усогласување со 
законодавството на ЕУ и меѓународните стандарди за човекови права. 

2. Изготвување на измени за македонскиот Кривичен законик и Законот за 
прекршоци за злосторство од омраза / говор на омраза врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет. 

3. Активности за застапување поврзани со борбата за анти-дискриминацијата и 
злосторство од омраза / говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и 
родов идентитет. 

Времетраење на проектот: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Буџет: 25,000.00 долари 

4. Градење на капацитетите на младинските работници во 
обезбедувањето на услуги за ЛГБТ младите 

Главната цел на проектот:  
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 Да се зголеми соработката на 
младите од пет земји, за тие да ги 
зголемат своите знаења и 
вештини за соодветна и 
сенсибилна работа со ЛГБТ луѓето, преку неформално образование, со цел да се 
направи значителен напредок во решавањето на проблемите на оваа ранлива 
популација на регионално ниво. 

Специфични цели: 

 Во период од 6 месеци, да се зголемат знаењата и вештините на младите работници 
за адекватен пристап за работа и поддршка за ЛГБТ луѓето. 

 Во период од 6 месеци, да се напише прирачникот за младински работници, кој ќе 
им овозможат соодветни знаења и вештини за правилен пристап за справување со 
ЛГБТ луѓето. 

 Во период од 12 месеци,  да се зголеми учеството на младите работници во ЛГБТ 
активизам. Во период од 3 месеци да се зголеми информирање на носителите на 
одлуки, медиумите, донаторската заедница и општата јавност за резултатите од 
проектот. 

Сите проектни активности ќе бидат групирани во 5 циклуси: 

 Подготвителни активности за проектот. 
 Покана и избор на учесниците. 
 Организирање на обуки. 
 Подготовка и дистрибуција на печатен водич за младински работници. 
 Организацијата на конференцијата. 

 Координатор на проектот е Асоцијација Дуга – Србија додека Партнери во проектот 
се Субверзивен фронт - Македонија, Бонсаи - Хрватска, Завод за заштита на човековите 
права "Независни" - Босна и Херцеговина, ЛГБТ форум "Прогрес" - Црна Гора. 

Времетраење: Август 2016 - Август 2017 

Доделениот грант за проектот е 53.560 евра. 

5. Цивика Мобилитас 

 На 17 мај 2016, здружението за критички 
пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН 
ФРОНТ Скопје му беше доделен институционален грант 
од страна на програмата за поддршка на граѓанското 
општество Цивика мобилитас. 

 Овој двогодишен институционален грант со износ во висина од 32,460 ЕУР има за 
цел да го поддржи процесот на институционален развој и организациско јакнење на С-
Фронт преку спроведување низа активности: 

1. Стратешки развој на организацијата 
2. Активности и настани кои ги адресираат политичките, културните, економските и 

општествените аспекти поврзани со статусот на ЛГБТИ 
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3. Активности на застапување со политичките партии, државните институции и 
медиумите 

4. Активности на застапување со ЛГБТИ активист(к)ите од Македонија и регионот на 
Југоисточна Европа 

5. Информирање и едуцирање за ЛГБТИ правата, проблемите и потребите 

 Програмата за поддршка на граѓанското општество Цивика мобилитас е проект на 
Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада 
во Република Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за 
меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ). 

Развој и зајакнување на капацитетите 
април 2016: 

 DEFENDERS’ DAYS – Омоќување на бранителите на човекови права на ризик 
организирано од Civil Rights Defenders, Стокхолм, Шведска; 

мај 2016: 

 Форум за граѓанското општество за "Политичко учество на ЛГБТИ" од ОМСА, 
Тирана, Албанија; 

 Обука за “Документирање на прекржувањата на човековите права на ЛГБТИ 
лицата", организирана од СОЦ и ИЛГА Европа, Сараево, Босна и Херцеговина; 

јуни 2016:  

 Форум “East meets West” организиран од ЕмВ, Виена, Австрија;  
 “Regenbogenparade”, организирана од Виена Прајд, Виена, Австрија;  
 “Меѓународна програма на Осло Прајд” организирана од Норвешкиот Хелсиншки 

Комитет и ФРИ – норвешката ЛГБТИ Федерација, Осло, Норвешка;  
 “Парада на гордоста во Осло“, организирана од Осло Прајд, Осло, Норвешка;  
 Состанок “European Queer GREENS – Out and Green” организирано од Европската 

Зелена Партија, Вилниус, Литванија; 
 “Парада на гордоста на Балтикот”, организирана од Балтик Прајд, Вилниус, 

Литванија; 
 „Парада на гордоста во Загреб“, организирана од Загреб Прајд, Загреб, Хрватска 
 Обука на тема “Комуникација и застапување во ЛГБТ активизам” организирана од 

Солун Прајд, Солун, Грција; 
 “Солунски фестивал на гордоста” организиран од Солун Прајд, Солун, Грција; 

јули 2016:  

 Учество на “Д Фестивал” организиран од Пасворд Продукција и поддржано од 
Цивика Мобилитас, Дојран, Македонија; 

 Обука за “Емоционална интелегенција и комуникација со емпатија во работењето 
со ЛГБТИ активисти” организирана од “Ајде Да”, Кикинда, Србија; 

септември 2016: 

 Работилница “Јавни кампањи” организирана од ЕРА, Белград, Србија; 
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 Работен состанок од проектот “Градење на капацитетите на младинските 
работници во обезбедувањето на услуги за ЛГБТ младите” организиран од БОНСАИ, 
Дубровник, Хрватска; 

 Обука за “Младинско волонтирање” организирано од COME OUT, Нови Сад, Србија; 
 “Белградска Парада на гордоста”, организирана од Белград Прајд, Белград, Србија; 

октомври 2016:  

 “ЕРА Годишна конференција” организирана од ЕРА, Приштина, Косово; 
 “20та Годишна конференција – Силата на Луѓето – Славење 20 години на силата во 

нас” организирана од ИЛГА Европа, Никозија, Кипар;  
 “Како да се известува јавноста за повредите на човековите права” работилница 

организирана од ФООМ во Струмица, Македонија; 

ноември 2016:  

 “Промоција на здравствени стандарди за трансексуалци, родово-варијантни и 
интерсексуални деца и млади” предавање организирано од ТрансПарент, Загреб, 
Хрватска; 

 Работилница “Diversity Pride Day” организирана од PeaceCorps, Скопје, Македонија; 
 “ЕУ студиска посета” организирано од ИЛГА Европа и Сараевскиот отворен центар, 

Брисел, Белгија;  
 “Состанок за планирање на проект” организирано од Сараевскиот отворен центар 

и ИЛГА Европа, Брисел, Белгија;  
 “Работен состанок за стратегиско планирање на иницијативата Балкан Прајд” 

организиран од ПИНК амабасада, Тирана, Албанија; 
 Национален Форум “Време за предизвици” организиран од Цивика Мобилитас, 

Струга, Македонија; 

декември 2016:  

 Конференција “Пристап до Правда” организирана од Стоунвол, Лондон, Велика 
Британија;  

 Обука на тема “Градење на капацитетите на младинските работници во 
обезбедувањето на услуги за ЛГБТ младите”  организирана од Асоцијација Дуга во 
Суботица, Србија;  

 “Конференција за интернационални ЛГБТ лидери” организирана од Институтот 
Виктори, Вашингтон Д.К., САД; 

 “Парада на гордоста во Црна Гора” организирана од Квир Монтенегро, Подгорица, 
Црна Гора.   
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Публикации 

Извештај од истражувањето за дискриминација, насилство и 
малтретирање врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. 

Овој извештај ги содржи наодите од испитувањето на перцепциите и 
ставовите на младите од Скопје поврзани со дискриминацијата, насилството 
и малтретирањето врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, 
спроведено во периодот септември – декември 2015 година. Наодите од ова 

истражување ја мапираат состојбата со дискриминацијата, насилството и малтретирањето 
на младите ЛГБТКИ лица на подрачјето на Град Скопје и укажуваат на потребата од 
препознавање и адресирање на овој проблем од страна на надлежните органи и останати 
засегнати страни. Ова истражување беше спроведено од страна на нашиот консултант за 
истражување – Кристефер Стојановски, кој ја разви методологијата на самото истражување, 
изврши обработка и анализа на прибраните податоци, и го напиша овој извештај од 
истражувањето. 

 

Анализа на законодавството на Република Македонија во однос на 
дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов 
идентитет 

Оваа анализа го прикажува законодавството за спречување на 
дискриминацијата во Република Македонија во однос на сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет. Со цел да се добие сеопфатна слика, 

анализата е поделена на неколку поглавја анализирајќи ги меѓународните документи, 
националното законодавство на Република Македонија во однос на неговото усогласување 
со тоа на ЕУ, а се изведени и заклучоци и на крај дадени препораки. 

Анализата беше спроведена во рамките на проектот „Искористување на ЕУ-пристапните 
процеси за унапредување на ЛГБТ правата во Западен Балкан“ во соработка со Сараевскиот 
отворен центар, а финансиски поддржан од Стејт Департментот – Бирото за демократија, 
човекови права и труд, од САД, а беше изработена од м-р Александра Богдановска. 
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С-Фронт во медиумите 

 Оваа година С-Фронт имаше голема видливост во медиумите. Статии за Првата 
Национална Конференција, Ајдахо 2016 беа објавени во следните медиуми: МРТВ, МИА, 
Вечер, ТВ21, НоваТВ, Точка, MKD.mk, МакФакс, ПлусИнфо, Емагазин, Фокус, Репортер, 
Локално, 24 Вести, Либертас, Мета, Слободна Европа, A1ON.mk, ТВ Телма, Queer.mk, 
Anadolu Agency Shqip, Информа, и многу други. 

 

 
 

Антонио Михајлов – IDAHOBIT 2016 во 
Македонија 

Интервју на Антонио Михајлов за ТВ21 
 

 

Антонио Михајлов на Првата национална 
ЛГБТИ конференција во Р.Македонија 
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Финансиски извештај 

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА 31.12.2016 
 ПРИХОДИ    
1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики 53 ден. 

2 Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори 2.745.044 ден.  
3 Сопствени приходи 925 ден. 
4 Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година 172.783 ден.  
 Вкупни приходи: 2.918.805 ден.  
    

 РАСХОДИ    
1 Потрошени материјали 219.388 ден.  
2 Потрошена енергија 18.524 ден.  
3 Други услуги 244.718 ден.  
4 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 158.763 ден. 
5 Наемнини 114.051 ден.  
 Вкупни материјални расходи, услуги и амортизација 755.444 ден.  

6 Провизија за платниот промет 17.685 ден.  
7 Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните 930.450 ден.  
8 Членарини 1.839 ден. 
9 Други расходи 171.984 ден.  
 Вкупни други расходи 1.121.958 ден.  

10 Средства за опрема 71.622 ден.  
 Вкупни капитални и други средства 71.622 ден. 

11 Вкалкулирани плати 600.156 ден.  
 Вкупни капитални и други средства 600.156 ден.  
 Вкупни расходи: 2.549.180 ден.  
    

 ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ) 369.652 ден.  

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31.12.2016 

 АКТИВА   

1 Жиро сметка 367.764 ден. 

2 Благајна 1.861 ден. 
 Вкупна актива: 369.625            ден. 
    

 ПАСИВА    

1 Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година 369.625 ден. 
 Вкупни капитал и обврски 369.625  ден. 
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Информации за контакт 

Антонио Михајлов 
Претседател 

 
amihajlov@s-front.org.mk 

+389 72 759995 

Ангелина Иванова 
Програмска координаторка 

 
aivanova@s-front.org.mk 

+389 75 838040 

Даниел Митковски 
Директор за финансии и 

администрација 
dmitkovski@s-front.org.mk 

+389  71 343021 

 

Викторија Бондиќова 
Програмска асистентка 

 
vbondikjova@s-front.org.mk 

+389 75 462475 

 

 

Никола Ристевски 
Соработник за застапување 

 
nshindre@s-front.org.mk 

+389 76 438409 

 

Мапа 

 

Субверзивен Фронт  

ул. Македонија 11/2-10, 1000 Скопје 
Р. Македонија 
 
Тел/факс:  +389 2 6139874 
Моб:  +389 77 733688 
Мејл:  contact@s-front.org.mk 
Веб: www.s-front.org.mk 
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