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До нашите конституенти 
 

Во петтата година од основањето, горди сме што можеме да го 
документираме постепениот развој на нашата организација во однос на 
развивање и зајакнување на капацитетите на петте клучни програмски 
области во кои ние работиме: 
1. Застапување за ЛГБТИ права 
2. Истражување и политики за ЛГБТИ 
3. Обука и образование за род и сексуалност 
4. Услуги на правна и психосоцијална поддршка и советување, и 
5. Прибирање на средства за ЛГБТИ проекти и иницијативи. 
Некои од клучните достигнувања кои ги остваривме минатата година се 
поврзани со: 
1. Воспоставување на систем за документирање на прекршувања на 

човековите права на ЛГБТИ луѓето во Македонија кој произведува 
докази како основа за спроведување на активности на застапување за 
ЛГБТИ еднаквост 

2. Овозможување на градење и зајакнување на дијалогот со клучните 
стеикхолдери вклучувајќи ги државните институции, политички партии 
и медиуми  

3. Генерирање и дисеминација на податоци и знаења за различни теми 
поврзани со правата, положбата и потребите на ЛГБТИ луѓето во 
Македонија, кои, по промената на политичкиот контекст во Македонија, 
се соочија со бројни можности за користење  

4. Зголемување на видливоста на организацијата, нејзината клучна работа 
и резултати преку мрежите и платформите изградени и овозможени од 
програмата Цивика мобилитас, и 

5. Зајакнување на организациските капацитети во однос на канцелариски 
простор, персонал, опрема, како и обезбедување на бесплатните 
услуги за правна и психосоцијална поддршка и советување. 

Годинашниот извештај, покрај информациите за активностите, проектите 
и организацијата, го содржи и Годишниот извештај за ЛГБТИ во Македонија 
за 2017. Овој детален извештај ги претставува развојот и трендовите 
релевантни за прекршувањата на човековите права на ЛГБТИ луѓето во 
Македонија во 2017, групирани во неколку клучни области – насилство од 
омраза, говор на омраза и кривични дела од омраза, еднаквост и 
недискриминација – правна рамка и спроведување, слобода на јавно 
собирање, здружување и изразување, и т.н. Од погоре кажаното, се 
надевам дека ќе може да научите повеќе за положбата и правата на ЛГБТИ 
луѓето во државата, и можеби ќе покажете интерес во ангажирање, 
организирање и мобилизирање со нас во пошироката кампања за ЛГБТИ 
еднаквост.  
Со најдобри желби, 

Антонио Михајлов, Претседател 15.01.2018  
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Годишен извештај за ЛГБТИ правата во Македонија во 

2017 година  
 

Резиме на клучни настани, вклучувајќи политички контекст и 

трендови 

 

Промената на владата во јуни 2017 година доведе до поповолна политичка 

клима, како и позитивно влијание врз зголемената политичка волја за 

поддршка и унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето преку интензивиран 

дијалог и тесна соработка помеѓу владата и невладините тела. 

 

Овој клучен развој се рефлектираше со присуството на владините 

претставници на настани и активности организирани од ЛГБТИ граѓанските 

организации, вклучувајќи ја и конференцијата за ИДПХИТ (Меѓународниот 

ден против хомофобија и трансфобија), Викендот на гордоста во Скопје кој 

официјално го отвори министерот за култура; како и 5-тата роденденска 

прослава на ЛГБТИ Центарот за поддршка која ја отвори премиерот, каде 

отворено ја искажа својата поддршка за унапредување на ЛГБТИ правата 

во Македонија. 

На поконкретен начини, оваа зголемена политичка волја се одрази во 

иницијативата на Министерството за труд и социјална политика за 

регулирање на правно признавање на родот со донесување на нов, повеќе 

инклузивен Закон за заштита и спречување на дискриминација (кој треба 

да се донесе до март 2018 година) кој експлицитно ќе го покрие СОРИ 

(сексуална ориентација и родов идентитет) како основа за 

дискриминација, како и одлуката на Управниот суд од 25 септември 2017 

година за одобрување легална промена на родот на транс-лица, кое е прво 

од ваков вид и е водено од Македонското здружение на млади правници и 

С-Фронт. Покрај тоа, владиниот дијалог со ЛГБТИ граѓанските организации 

е зголемен, поради состаноците со министерствата кои се одржуваат во 

консултација со претставниците на ЛГБТИ граѓанските организации. 

Во продолжение, политичката волја во име на новата влада дополнително 

беше демонстрирана со одржувањето на конститутивна седница на 

интерпарламентарната група за подобрување на правата на ЛГБТИ лицата 

во македонскиот парламент која се има случено за прв пат во историјата. 

Интерпарламентарната група која ја сочинуваат ЛГБТИ-пријателски партии 

и независните пратеници, има мисија да се залага за унапредување на 

правата на ЛГБТИ заедницата преку парламентарни механизми, со цел да 

се изгради едно поинклузивно општество без дискриминација врз основа 

на СОРИ. 



6 

За крај, на 10 октомври 2017 година, Субверзивен фронт поднесе барање 

за азил без преседан, во име на мароканско ЛГБТИ лице врз основа на 

неговиот прогон поради сексуална ориентација. Релевантниот орган за 

заштита од азил го додели случајот во согласност со стандардната постапка 

на траење од 6 месеци со што ќе се зголеми можноста за позитивна одлука 

во корист на барателот. Во најголем број случаи, органите за заштита од 

азил ги назначуваат случаите за барање на азил според итна еднонеделна 

процедура која најчесто резултира со негативна одлука за барањата на 

азил. Сепак, непосредно пред крајот на декември 2017 година, органот за 

заштита од азил го одби барањето за барање азил врз основа на недоволно 

постоечки докази за прогонот на барателот врз основа на неговата 

сексуална ориентација. 

 

Насилство мотивирано од предрасуди, говор на омраза, 

злосторства од омраза 

 

• Во март 2017 година, Европскиот парламент го усвои својот годишен 

извештај за проширување за Македонија. ЕП ја повтори својата осуда 

на говорот на омраза против дискриминираните групи и ја изрази 

својата загриженост за постојаната нетолеранција, дискриминација и 

нападите врз ЛГБТИ луѓето. 

• Извештајот на Европската комисија за Македонија за 2016 година 

забележа со загриженост дека нападите во 2012 година врз ЛГБТИ 

Центарот за поддршка сè уште не биле истражени и решени. 

• Не постои систематско собирање на податоци за известување, истрага 

и осудување на говорот на омраза и криминалот од омраза. 

• Од декември 2016 година до август 2017 година се поднесени 72 

поплаки до полицијата и Јавното обвинителство врз основа на говор на 

омраза поради СОРИ, од страна на Субверзивен фронт. Јавното 

обвинителство ни врати нам дека ќе ги истражуваат само 4 (четири) од 

тие случаи, со големо задоцнување на одговорот и долго надминати 

законски рокови за известување. 

• Пратеникот Мухамед Зекири, член на Централниот комитет на СДСМ, по 

јавната изјава на пратеникот Бранко Маноиловски во корист на 

истополовите бракови (види повеќе под „Слобода на изразување") на 

својот Фејсбук профил ги изрази своите верски ставови дека 

хомосексуалците како „Народот на Лот" - упатувајќи кон уништувањето 

на Содома и Гомора, треба да бидат осудени за своите постапки, а 

истовремено се отстапи од својата јавна и политичка улога како член 

на социјалдемократска партија. Портпаролот на СДСМ за кратко време 

по коментарите на Зекири, изјави дека партијата (СДСМ) не ги има 
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истите ставови како пратеникот Зекири, а истовремено слободно го 

поддржуваа неговото право на слобода на изразување. 

• Во ноември 2017 година, тројца мажи на возраст од 20 до 25 години, 

вербално и физички нападнаа жртва која се враќала накај дома по 

излегувањето една вечер во стара чаршија. Нападот се случил во 

близина на трговскиот центар Чаирчанка во скопската општина Чаир, 

населба со претежно муслиманско-албанско население. Сторителите 

му кажувале навредливи зборови, откако го препознале по една негова 

фотографија од Приштинската парада на гордост - одржана на 10 

октомври 2017 година. Овој случај на мотивирано насилство не беше 

пријавено на полицијата. 

• Во декември 2017 година, претседателот на Македонија потпиша 

декрет за одобрување на законот за ратификација на Конвенцијата на 

Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 

жените, како и семејното насилство - Истанбулската конвенција. Ова е 

особено важно за жените кои припаѓаат на ЛГБТИ заедницата во 

Македонија. 

 

Слобода на јавно собирање, здружување и изразување 

 

• Во јануари 2017 година, Миленко Неделковски, домаќин на 

контроверзната емисија „Миленко Неделковски Шоу“ и водечки 

поддржувач на партијата на ВМРО-ДПМНЕ, ги објави имињата и личните 

адреси на истакнати критичари на македонската влада. Податоците беа 

објавени заедно со фотографијата на Андон Ќосето, познат по 

атентирање луѓе кои биле нарекувани предавници и причината за 

македонското ослободување од османлиската власт. На листата беа 

именувани новинари, јавни личности, професори по право и активисти 

за човекови права. 

• Во октомври 2017 година, на митинг на предизборната кампања за 

време на локалните избори во Македонија, поранешниот 

градоначалник на општина Карпош и кандидат за градоначалник Стевчо 

Јакимовски искористи хомофобичен говор на омраза, во кој употреби 

офанзивна и деградирачка реторика кон својот противник. Поради 

поттикнувањето на омраза кон маргинализирана група, Хелсиншкиот 

комитет за човекови права на Република Македонија и Коалиција 

Маргини поднесоа кривична пријава до Јавното обвинителство против 

Јакимовски врз основа на неговото ширење на говор на омраза, 

расправија или нетолеранција при национална, расна, верска и друга 

дискриминаторска основа во согласност со Кривичниот законик на 

Република Македонија. Оспорениот говор на кандидатот за 

градоначалник, претходеше со широка пропаганда против лицата со 
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различна сексуална ориентација, забележани во печатени материјали 

низ целата општина со навредлива и вознемирувачка содржина кон 

ЛГБТИ заедницата. 

• Според соопштение од 11 септември 2017 година, Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги официјално изврши две вонредни 

програмски надгледувања во програмата на Телевизија Нова ДООЕЛ 

Скопје, во врска со усогласеноста со начелата за вршење на дејност од 

член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Првиот 

надзор се однесува на програмата која се емитуваше на 10 август 2017 

година, каде што беше констатирано дека со неколку изјави, во шоуто 

"Отворено студио" со дневно програмиран наслов "За или против геј 

бракови", ТВ Нова ги прекрши принципите за вршење радиодифузна 

дејност во однос на еднаквоста на правата и слободите на луѓето по 

сите основи и во однос на принципот на објективно и непристрасно 

претставување на настаните. 

 

Еднаквост и недискриминација, вклучувајќи легислатива и 

спроведување 

 

• Резолуцијата на Европскиот парламент усвоена во март 2017 година, 

повика на усогласување на националното законодавство за 

антидискриминација со законодавството на ЕУ. 

• Во извештајот на Европската комисија за Македонија за 2016 година, ЕК 

забележа дека во однос на ЛГБТИ лицата, предрасудите и стереотипите 

се присутни во општеството, медиумите и на интернетот. Потребни се 

значителни напори за борба против нетолеранцијата кон ЛГБТИ луѓето. 

Исто така, националните власти треба значително да ги интензивираат 

напорите за подигање на свеста и почитувањето на различноста во 

општеството. 

• Новиот Закон за заштита и спречување на дискриминација, кој треба да 

биде презентиран и усвоен во Парламентот до март 2018 година, сега 

ќе ги вклучи основите на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет (СОРИ) како заштитени основи на дискриминација. Новиот 

Закон нема да го вклучи бракот како исклучување од дискриминација, 

бидејќи бракот е дефиниран во Законот за семејство како таков. Со 

новиот Закон се предлага и професионализација на Државната 

комисија за заштита од дискриминација. Новиот Закон, исто така, ќе им 

овозможи на граѓанските организации да преземат actio popularis 

(тужба од јавен интерес) во случаи кога дискриминацијата е извршена 

против поголем број луѓе или група на луѓе, така што одобрувањето на 

секој од лицата што се дискриминирани нема да се бара. За време на 

состанокот со Венецијанската комисија, претставниците на 
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Субверзивен фронт забележаа дека иако прашањето за вклучување на 

СОРИ како основа за дискриминација беше посочено како позитивно 

подобрување од претходниот закон, сепак беше предложено дека 

одредбата која вклучува сексуални карактеристики, исто така, да бидат 

инкорпорирани така што законски ги штитат и правата на 

интерполовите лица. 

• Конститутивната седница на меѓупарламентарната група за 

подобрување на правата на ЛГБТИ луѓето се одржа во македонскиот 

парламент за прв пат во историјата. Групата се состои од 13 членови на 

постојниот парламентарен состав на различни партии, меѓу кои и 

социјалдемократите (СДСМ), Либералдемократите (ЛДП), Зелените 

(ДОМ), Демократската унија за интеграција (ДУИ) и двајца независни 

пратеници. Мисијата на меѓупартиската парламентарна група е да се 

залага за подобрување на правата на ЛГБТИ лицата во согласност со 

парламентарните механизми со цел да се изгради општество во кое 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет нема да претставуваат 

пречка за заштита на основните права и слободи. 

 

Признавање на истополови заедници 

 

• Во јули 2017 година, пратеникот Бранко Маноиловски од владејачката 

коалиција ДУИ (Демократска унија за интеграција) на седница на 

парламентарната комисија за политички систем и односи меѓу 

заедниците, се осврна на потребата хомосексуалците да бидат 

законски способни да стапат во брак. Ова е прв пат пратеник од оваа 

политичка партија што главно ги претставува електоратот од 

албанското етничко малцинство јавно и гласно да ги поддржува правата 

на ЛГБТИ лицата, поточно правото на брак. Изјавата беше исполнета со 

значителна количина на говор на омраза на социјалните медиуми, со 

страстен интерес кај новинарите и со непосредна реакција на 

пратеникот Мухамед Зекири од Социјалдемократскиот сојуз на 

Македонија (СДСМ) - коалициски партнер на ДУИ во новата влада (види 

повеќе под говор мотивиран од предрасуди). 
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Права и еднаков третман на транс и интерполовите лица 

 

• Во извештајот на Европската комисија за Македонија за 2016 година, ЕК 

истакна дека не постои соодветна постапка за потврдување на родот и 

дека трансродовите лица можат да пристапат само до ограничени 

здравствени услуги. 

• Не се достапни соодветни хируршки интервенции за потврдување на 

родот. Меѓутоа, во јуни 2017 беше извршена првата операција за 

потврдување на родот. Веста беше широко распространета од страна на 

македонските медиуми, но широката покриеност и сензационалниот 

начин на известување овозможија дискриминаторски коментари од 

говор на омраза да влезат во мејнстрим социјалните медиуми. Исто 

така, во месецот јуни, шест обвиненија се пријавени кон власта 

поврзани со говорот на омраза. Операцијата беше извршена како дел 

од медицински симпозиум во приватна клиника. Истата процедура не е 

достапна на државните клиники, а Фондот за здравствено осигурување 

досега нема одобрено средства за покривање на оваа операција во 

странство во ниту еден случај. 

• Во јули 2017 година, Министерството за труд и социјална политика ја 

претстави иницијативата кон Министерството за правно признавање на 

родот, што ќе им овозможи на транс луѓето да можат да побараат 

законска промена на половиот маркер и матичниот број (кој исто така 

го означува нивниот род - пол на македонски јазик). Иницијативата што 

беше презентирана по предлог на Министерството, требаше да биде 

презентирана на седница на Владата на државата до крајот на ноември 

2017 година, со што ќе се формира работна група со ЛГБТИ граѓанските 

организации и другите засегнати страни и доделени со задачи за 

завршување. 

• По одржувањето на јавна расправа на 22.09.2017 година, Управниот суд 

на Република Македонија на 25.09.2017 година донесе и објави Одлука 

со која се утврдува промената на полот. Ова е прва одлука каде што со 

целосна судска пракса Управниот суд одлучи за модификација на 

податоците во изводот од матичната книга нa родени според 

фактичката промена на полот на трансродовите лица. Значителен 

придонес за успехот на постапката беше направен од Здружението за 

критички пристап кон родот и сексуалноста - Субверзивен фронт 

Скопје, долгогодишен соработник на МЗМП. 

• Во квалитативниот истражувачки проект спроведен од Субверзивен 

фронт, трансродовите учесници изразија загриженост во врска со 

вработувањето и искуството со дискриминација при аплицирање за 

работа. Во однос на физичкото и сексуалното здравје, учесниците 
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дискутираа и за потребите на услуги надвор од Скопје, искуства со 

насилство, дискриминација и финансиски бариери при пристапот до 

услугите меѓу припадниците на ромската заедница, недостаток на 

информации на локален јазик, недостаток на услуги за транс 

поврзаност при здравствената заштита и потребата за подобрување на 

стратегиите за ширење информации. 

 

Јавна свест и ставови 

 

• Во извештајот на Европската комисија за Македонија за 2016 година, ЕК 

ја пофали позитивната соработка помеѓу граѓанското општество и 

полицијата во една општина, за да го прослават Денот на човековите 

права и ЛГБТИ лицата, и дека истото има оставено позитивен пример. 

Обуката на органите за спроведување на законот, обвинителите, 

судиите, здравствените работници и наставниот кадар останува важна. 

• Во квалитативно истражување спроведено од страна на Субверзивен 

фронт, беше обезбедена сеопфатна проценка на само-

идентификуваните потреби на ЛГБТ заедницата во Македонија во однос 

на здравството, образованието, економските можности, домувањето и 

обезбедувањето услуги. Дополнително, беа вклучени и прашањата 

поврзани со заедничката кохезија, учеството во заедницата и напорите 

за активизам. Наодите покажаа дека во однос на перцепциите за 

општеството, културата и власта, учесниците изразија незадоволство, 

недостаток на политичка волја, непријателска околина и песимизам во 

врска со социјалниот напредок, како и потребата за подобрување на 

односите меѓу невладиниот сектор и државните институции. Како 

начини за борба против негативните портрети на ЛГБТ заедницата, 

учесниците ја изразија потребата за спроведување на ТВ и медиумски 

дебати за теми поврзани со ЛГБТ, развој на хуманитарни и волонтерски 

активности кои не се поврзани со СОРИ, подобрување на активностите 

за социјално мешање и спроведување на групи за поддршка на 

семејството. 

 

Овозможувачка и поволна средина за граѓанското општество 

 

• Во јануари 2017 година, во главниот град на Македонија беше лансиран 

сојузот на граѓаните „Стоп операција Сорос". Иницијативата повика на 

"де-соросизација" на македонското граѓанско општество. 

Иницијативата ги повика „слободоумните граѓани" да се приклучат на 

групата во „борбата против едномодалноста во граѓанскиот сектор, која 

е осмислена и предводена од Џорџ Сорос". Движењето тврдеше дека 

ќе се фокусира на откривање на „субверзивни" активности од страна на 
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невладините организации финансирани од Сорос, бидејќи овие 

невладини организации очигледно го монополизирале граѓанското 

општество во Македонија и ја искористиле својата позиција за да ги 

потиснат издвоените ставови. Основањето на оваа иницијатива 

најверојатно беше повторувана и инспирирана од реториката во 

бројните говори на поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, 

Никола Груевски, кадешто ги обвини странските сили и организаци што 

ги поддржува Сорос дека се мешаат во македонската политика. 

Иницијативата не обезбеди вистинска мисла и репрезентација за тоа 

како македонското општество се чувствуваше за НВО, но доби големо 

внимание. Невладините организации кои се занимаваат со прашања 

поврзани со ЛГБТИ не беа конкретно насочени или негативно засегнати 

со започнувањето на оваа иницијатива. 

• Во март 2017 година се одржа конференција за подобрување на 

заштитата од дискриминација, со посебен фокус на сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет (СОРИ). На конференцијата 

присуствуваа сите македонски ЛГБТИ НВО, како и Народниот 

правобранител, Министерството за правда, Министерството за труд и 

социјална политика, локалните самоуправи во Штип, Струмица и 

Куманово и агенциите на ОН. Беа постигнати два заклучоци. Прво, СОРИ 

треба да се вклучи како основа за дискриминација на Законот за 

спречување и заштита од дискриминација. Второ, треба да се зајакне 

механизмот за локална заштита од дискриминација. 

• Во јуни 2017 година, македонскиот министер за култура свечено го 

отвори „Викендот на гордоста". Тоа го означи првиот пат каде еден 

министер присуствуваше на настан од овој тип. Викендот на културни 

настани, семинари и настапи помина без инциденти и со рекорден број 

учесници од Скопје и пошироко. 

• Понатаму, на 31 октомври 2017 година, ЛГБТИ Центарот за поддршка, 

филијала на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република 

Македонија, ја прослави својата петта годишнина во Скопје. 

Церемонијата ја отвори премиерот, каде отворено ја искажа својата 

поддршка за унапредување на правата на ЛГБТИ заедницата во 

Македонија. 
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Годишно собрание 
 

Четврто годишно собрание на С-Фронт, 17.03.2017 

На Четвртото годишно собрание на С-Фронт, одржано на 17ти март 2017 

година, беа донесени следните одлуки: 

1. Избор на Николај Митрески за член на Извршен Одбор и со тоа 

престанок на мандатот на досегашната членка на ИО, Александра 

Богдановска. 

2. Повторен избор на Даниел Митковски и Илина Мојсовска за членови на 

Извршниот Одбор. 

3. Усвојување на годишниот наративен и финансиски извештај за 2016 

година. 

  



14 

Активности 
 

Конференција “ЛГБТИ правата, ЕУ пристапните процеси и 

политичките партии во РМ” 

 

17 Мај – Меѓународниот ден за борба против хомофобија, трансфобија и 
бифобија (IDAHOBIT) е ден за сериозни разговори и за славење на 
различностите, изјави холандскиот амбасадор Ваутер Пломп вчера на 
конференцијата посветена на состојбата со правата на ЛГБТИ-лицата во 
Македонија и напредокот на земјата во процесот на евроинтеграциите. 

– Во Холандија имаме многу дебати за 
ЛГБТИ заедницата, за борбата против 
дискриминацијата, како и посебен член 
од законот кој се однесува на тоа. ЕУ 
има усвоено насоки токму за овие 
прашања, кои се темел на 
демократијата. Многу често правиме 
измени на законите и практиките, кои 
се во полза на граѓаните на земјата. 
Промените во законодавството се важни за сите граѓани, затоа што со нив 
се промовираа и се подобруваат нивните права, кои се основни и 
универзални човекови права, како што е правото на живот, правото за 
безбедност, правото за заштита на законот, право на семејство. Тие се 
клучни за ЕУ, а мора да се случат и во Македонија. ЛГБТИ лицата мора да 
станат повидливи, поприсутни во мејнстрим медиумите и дебатите, а 
политичарите да говорат за овие проблеми како во партиите, така и во 
јавноста – рече Пломп. 

Активистот и претседател на „Субверзивен фронт“, Антонио Михајлов и 
покрај тоа што СЗО ја тргна хомосексуалноста од класификацијата на 
болести, патологизирањето се уште е присутно за транс лицата. 

– Транс лицата се уште ги има во класификацијата, како родова дисфорија. 
За среќа Македонија ја декриминализираше хомосексуалноста. 
Последниве 10 години има закони: некои ја имаат сексуалната ориентација 
како заштитна основа, но родовиот идентитет не фигурира во 
законодавството, како и самата практика во менување на законите. 
Македонија е на дното од европските земји. Во 2017 година уште многу 
прашања стојат нерешени – вели Михајлов додавајќи дека Европската 
комисија ги нотира овие проблеми во извештајот за напредокот на 
Македонија. 

Тој истакна регистрирани се шест кривични дела од омраза и оти пет од 
нив се уште не се решени, а шестиот наместо како напад од омраза, е 
класифициран само како обично насилство. 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/IMG_3490.jpg
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– Се уште немаме Прајд, немаме јавно 
истапување на активистите, одговорност на 
политичарите и на заедницата. Потребна е 
поголема видливост на проблемите и 
потребите. Заштитата од дискриминација е 
приоритет, како и сексуалното 
образование, кое е неопходно за борба 
против дискриминацијата и хомофобијата – 
рече Михајлов. 

Тој побара од присутните претставници од партиите и од новата влада 
исполнување на пет главни точки за унапредување на состојбата на ЛГБТИ-
заедницата. 

1. Подобрување и зајакнување на законската рамка за заштита од 
дискриминација на сите, а вклучително и ЛГБТИ лицата 

2. Воведување на сеопфатно сексуално образование во формалните 
образовни програми 

3. Реформа на Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД) со 
зголемување на нејзината независност и ингеренции 

4. Решавање на досега поднесените пријави на кривични дела од 
омраза и говор од омраза врз основа на СОРИ 

5. Зголемување на јавната свесност за потребите и проблемите на 
ЛГБТИ лицата со меѓу другото, поддршка во организацијата на 
Парада на гордоста. 

Потпретседателот на СДСМ, Дамјан Манчевски на конференцијата истакна 
дека ова е симболичен ден и го поздрави тоа што политичките партии 
храбро зборуваат на овие теми. Сепак тој истакна дека во самите 
политички партии не ретко има консензус 

– Што ќе направиме? Се она што ветувавме претходно. Јавно кажуваме дека 
еден од приоритети е воспоставување на еден целосно нов систем за 
отстранување на сите форми на дискриминација, реформирање на КЗД со 
нови лица кои ќе се посветат на работат на овие права, промена на Законот 
за заштита од дискриминација. Ќе спроведуваме обуки на судии за 
препознавање на дискриминација за судска заштита. Сведоци сме на 
насилства од омраза. Секој треба да ужива во своите човекови права без 
разлика на неговата сексуална ориентација. Јавно признаваме дека оваа 
категорија луѓе годиниве се една од најдискриминирани граѓани во 
Македонија, рече Манчевски. 

Тој истакна дека државата наместо говор на омраза, ќе промовира 
толеранција кон сите што се различни и оти ЛГБТИ заедницата има партнер 
во новата власт. 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/18553876_10154799297678020_621513660_o.jpg
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На крајот на Конференцијата беше 
доделена и наградата „Поддржувач на 
годината“, која годинава му беше 
доделена на лидерот на Либералната 
партија Ивон Величковски. 

– Ова не е признание за мене, туку за 
екипа на луѓе кои веруваат во слобода и 
слобода на сите. Во следните кампањи 
да немаме одредба за што се залагаме, 
тоа да биде веќе имплементирано. Останете истрајни на својата верба и 
својата определба, остануваме доследни во она што го застапуваме – рече 
Величковски, примајќи ја наградата. 

“Спортот е за сите” – одбележан 17 Мај – IDAHOBIT  

 

По повод 17 Maj – 
Меѓународниот 
ден на борба 
против 
хомофобијата, 
трансфобијата и 
бифобијата – 
IDAHOBIT 2017, 
Субверзивен 
фронт во соработка со Стоунвол федерацијата од Обединетото Кралство и 
Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје учествуваа на ревијален 
фудбалски натпревар каде играчите беа ЛГБТИ и не-ЛГБТИ лица со цел да 
се оснажи учеството на ЛГБТИ лицата во спортската сцена. 
Натпреварот се оддржи во спортската сала “Јане Сандански” – Скопје на 
21 мај 2017 година. Учество земаа претставници на Британската амбасада 
вклучувајќи го и амбасадорот Чарлс Гарет, Холандската амбасада со 
Заменик  мбасадорот Андри ван Менс и Шведската амбасада со Заменик 
амбасадорот Антон Иреквист како и претставници на невладини 
организации и лица од ЛГБТИ заедницата. Поддршка искажаа и десетици 
навивачи од трибините. 

  

 

http://www.stonewall.org.uk/
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/IMG_3644-1.jpg
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/Fotor_14954583149239.jpg
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/Fotor_149545805431528.jpg
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/Fotor_149539137659642.jpg


17 

На натпреварот беа поделени врвки за патики во боја на виножито како дел 
од кампањата “Спортот е игра за сите” за намалување на хомофобијата во 
спортот на Стоунвол федерацијата  од Велика Британија.           

За крај на натпреварот учесниците од Британската амбасада донесоа торта 
во бои на виножитото. 

Одржана работилницата на тема: “Поттикнување и зајакнување 

на поддршката: проблеми и потреби на транс и интерсекс луѓето 

во Македонија – мобилизирање на заедниците и сојузниците” 

 

На 27 и 28 јули, здружението за 
критички пристап кон родот и 
сексуалноста “Субверзивен фронт” од 
Скопје, Македонија беше домаќин на 
работилницата “Поттикнување и 
зајакнување на поддршката: проблеми и 
потреби на транс и интерсекс луѓето во 
Македонија – мобилизирање на 
заедниците и сојузниците”. 
Работилницата беше организирана во партнерство со ЕРА – Асоцијацијата 
за еднакви права на ЛГБТИ лицата и XY Спектрум и обете со седиште во 
Белград, Србија. Работилницата собра на едно место членови на ЛГБТИ 
заедницата, особено лица кои се идентификуваат како транс* луѓе, 
нивните родители, правни експерти, социјални работници, даватели на 
услуги за ментално здравје, како и ЛГБТИ активисти од земјата. Нејзината 
дводневна програма беше креирана со цел да одговори на потребите за 
зголемено знаење и разбирање на животните искуства на транс* и 
интерсекс луѓето во Македонија, со кои тие секојдневно се соочуваат, како 
и да ги наведе областите во кои учесниците можат да ја подобрат својата 
работа во обезбедување на подобра поддршка за транс* и интерсекс 
луѓето. Над 20 луѓе активно учествуваа во дискусиите и предавањата за 
време на работилницата и беа во можност да ги споделат своите искуства 
и приказни, како и нивните идеи и мислења. Покрај тоа, оние кои се 
идентификуваат како транс* луѓе беа во можност да ги споделат своите 
лични приказни и предизвици со психолозите, адвокатите и ЛГБТИ 
активистите за време на сесиите за вмрежување кои се одржаа на крајот 
од програмата во обата дена. 

Учесниците беа особено заинтересирани да дознаат повеќе за 
различностите во идентитетите во заедниците на транс* и интерсекс 
луѓето, нивната јасна дефиниција, правната рамка која може да се користи 
за регулирање на остварувањето на одредени човекови права на овие луѓе, 
како што се правото на еднаков третман и недискриминација, правото на 
живот, правото на телесен интегритет и автономија, правото на 
самоопределување, правото на слобода од насилство, правото на слобода 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/36198823696_38b4113959_k.jpg
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на движење и сл. Покрај тоа, медицинските аспекти во однос на искуствата 
што ги имале транс* и интерсекс лицата, исто така, предизвикаа 
значителен интерес кај учесниците, како што се видовите на медицински 
интервенции кои честопати ги бараат транс* луѓето и различните 
медицински дијагнози кои, за жал сè уште се припишуваат на интерсекс 
луѓето. Исто така, беа споделени и дискутирани идеи и приказни за 
еманципација на заедниците на транс* и интерсекс луѓето. Последно, но 
не и најмалку важно, беа дадени јасни и прецизни упатства во однос на 
терминологијата што се користеше за покривање на гореспоменатите 
аспекти на транс* и интерсекс лицата. 

Програмата за работилницата беше 
развиена и спроведена од обучувачите 
Кристиан Ранѓеловиќ, извршен директор 
на XY Spectrum и Исидора Исаков – 
менаџер за градење капацитети во ЕРА, 
кои поседуваат значително искуство во 
темите опфатени на работилницата. 
Работилницата беше организирана со 
финансиска поддршка од Цивика 

мобилитас – програмата за поддршка на граѓанското општество на 
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), спроведувана од NIRAS 
од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и 
Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ). 

 

ЛБТ фудбалски натпревар со ФемСлем 

Од 17 до 19 ноември во Скопје се одржа 
фудбалски натпревар помеѓу членовите на 
ФемСлем од Белград и членовите на 
Субверзивен фронт од Скопје и нивни 
пријатели. Овие три дена се одржаа две 
активности. На 18ти ноември во салата 
Борис Трајковски се одржа фудбалски 
натпревар помеѓу тимовите: ФемСлем од 
Белград и Цакана од Скопје. Натпреварот 
помина во најдобар ред, со многу дружење и забава. Покрај играчите 
имаше и публика на трибините.  

По повод TDoR (Trans Day of Remembrance), во канцеларијата на 
Субверзивен фронт се одржа собиранка заедно со гостите од Белград. Се 
разговараше за проблемите кои ги имаат транс луѓето и како би можеле да 
им помогнеме. Исто така се споделуваа и неколку лични приказни од 
учесниците. 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/35405592454_68d27b4aa2_z.jpg
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Национална ЛГБТИ конференција „Разговори под виножитото – 

потреби, предизвици и приоритети“ 

 

Во Скопје, 7 декември во  Сити Хол Центар беше успешно 

одржана Националната ЛГБТИ конференција „Разговори под виножитото – 

потреби, предизвици и приоритети“. Конференцијата ги собра на едно 

место дел од клучните чинители за застапување на ЛГБТИ правата, како 

што се претставници од надлежните министерства, пратеници од 

Собранието на РМ, претставници од политичките партии, претставници од 

независните тела за човекови права и еднаквост на РМ, претставници од 

медиумите, како и претставници од граѓанскиот сектор кои ги застапуваат 

правата на ЛГБТИ луѓето. Настанот беше во организација на Здружението 

за критички пристап кон родот и сексуалноста „Субверзивен фронт“ од 

Скопје, со поддршка на Сараевскиот отворен центар од Босна и 

Херцеговина. 

Програмата на конференцијата се состоеше од три блока: 

1. Панел дискусија: “Од конверзација кон трансформација – ЛГБТИ 
правата во новиот политички контекст“; 

2. Презентација на истражувачки наоди од Процената на 
потребите на ЛГБТ заедницата во Републиика Македонија, и 

3. Најава на претстојниот извештај од регионалното 
истражување за Политичкото учество на ЛГБТИ луѓето во 
Западен Балкан. 

Повеќе од 60 учесници од различни 

профили активно учествуваа во 

дискусиите кои се креираа во рамките 

на конференцијата, а беа поврзани со 

темите на панел дискусијата, на 

презентацијата на истражувачките 

наоди или на најавата за 

истражувачкиот извештај. На панел 

дискусијата говореа Ивана Туфегџиќ – 

Пратеничка во Собранието на РМ, Ѓултен Мустафова – Државна 

советничка за недискриминација и човекови права при Министерството за 

труд и социјална политика на РМ, Ирена Цветковиќ – Извршна директорка 

на Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните 

заедници“ (СЗПМЗ) и Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ – Проектна 

координаторка при Македонското здружение на млади правници (МЗМП). 

http://www.cityhall.com.mk/
https://www.facebook.com/events/315968678812391/
https://www.facebook.com/events/315968678812391/
http://www.s-front.org.mk/
http://www.soc.ba/
http://www.sobranie.mk/
http://www.mtsp.gov.mk/
http://www.mtsp.gov.mk/
http://www.coalition.org.mk/
http://www.coalition.org.mk/
http://www.myla.org.mk/
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Во вториот дел од програмата на Националната ЛГБТИ конференција 

„Разговори под виножитото – потреби, предизвици и приоритети“ беа 

претставени две истражувачки студии кои Субверзивен фронт ги спроведе 

во 2017 година. Програмската координаторка за истражување и политики 

при С-Фронт, Викторија Бондиќова, го претстави истражувачкиот 

извештај од Процената на потребите на ЛГБТ луѓето во Македонија. На 

конференцијата, координаторката на програмата за застапување при 

Субверзивен фронт, Александра Димовска, го претстави претстојниот 

извештај од регионалното истражување за политичкото учество на 

ЛГБТИ луѓето во Западен Балкан.  

Конференција “Пристап до правда” во Скопје 
 

Претходниот петок, 8 декември, 

Организацијата Стоневол од Велика 

Британија во партнерство со 

Субверзивен фронт и ЛГБТИ Центарот за 

поддршка организираа конференција за 

пристап до правда на ЛГБТИ луѓе во 

Западен Балкан и Турција. За време на 

овој тридневен настан се одржаа две 

обуки, една за обвинителите и една за 

полицајците каде што колегите од Велика Британија го пренесоа своето 

знаење. Вториот ден се одржа меѓународната конференција каде што 

учествуваа полицајци,обвинители, вработени во министерствата, луѓе од 

невладините оргнизации и други граѓани од повеќе држави од Западен 

Балкан и Турција. На конференцијата говорник беше и Министерот за 

внатрешни работи – Оливер Спасовски. Министерот Спасовски 

потенцираше дека во МВР се спроведуваат континуирани обука на 

професионалци кои се во контакт со жртвите, а на високо ниво е и 

соработката со невладините организации. 

Од Субверзивен фронт говорници беа 

Антонио Михајлов кој ја имаше честа да 

ја отвори конференцијата и понатаму да 

биде модератор на една од сесиите и 

Александра Димовска која говореше за 

тековното истражување кое го 

спроведува за Политичкото учество на 

ЛГБТИ лицата на Западен Балкан. 

Третиот ден беше искористен за завршна евалуација на конференцијата од 

страна на сите партнер организации заедно со Стоунвол. Беа потенцирани 

https://www.facebook.com/events/315968678812391/
https://www.facebook.com/events/315968678812391/
http://s-front.org.mk/2017/12/12/procena-na-potrebite-na-lgbtlugjeto-vo-rm/
http://s-front.org.mk/2017/12/12/procena-na-potrebite-na-lgbtlugjeto-vo-rm/
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добрите страни на конференцијата и можностите каде може да се подобри 

организацијата, беа давани идеи за соработки кои би следеле во иднина и 

начини како би останале во контакт. 

Оваа конференција, која е финансиски поддржана од Канцеларијата за 

надворешни работи и Комонвелт, е втората конкретна активност на 

Стоунвол спроведена во соработка со Субверзивниот фронт. Првата 

заеднички организирана активност беше спортскиот натпревар по повод 

ИДАХОБИТ - 17 мај, кој се одржа на 23 мај 2017 година во рамките на 

кампањата на Стоунвал "Направете го спорт игра за сите".   
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Проекти 
 

Политичко учество на ЛГБТИ во Западен Балкан 

 

Целокупната цел на овој истражувачкиот труд 

е да ги претстави можностите за зголемување 

на политичкото учество на ЛГБТИ заедниците 

во земјите од Западен Балкан и како тоа ќе 

влијае врз воспоставување на социјална 

еднаквост. 

Поголемиот дел од истражувањето претежно 

се потпира на квалитативни истражувачки методи, преку спроведување на 

полуструктурирани интервјуа со соговорници - претставници од политички 

партии, ЛГБТИ активисти и претставници од граѓанскиот сектор, 

претставници на повеќе институции како и експерти од Србија, Босна и 

Херцеговина, Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора, Словенија и 

Хрватска. 

Дополнителни клучни делови кои се очекува да бидат вклучени во 

истражувачкиот труд вклучуваат преглед на законодавството во однос на 

ЛГБТИ правата во поединечните држави, како и анализа на политичкото 

учество на ЛГБТИ заедниците во регионот во однос на поврзаноста помеѓу 

партиската политика и граѓанските организации. 

Конечно, по темелната анализа на достапните материјали за политичкото 

учество на ЛГБТИ во Западен Балкан, а со цел да се адресираат 

недостатоците забележани на оваа тема, ќе бидат презентирани серија 

препораки за креаторите на политиките, невладиниот сектор и другите 

релевантни засегнати страни во национален и регионален контекст, заради 

воспоставување значајна и одржлива култура на почитување на основните 

човекови права. 

Овој истражувачки проект го спроведе Субверзивен Фронт од Македонија, 

во партнерство со Институтот Виктори од Соединетите Американски 

Држави и Лабрис од Србија. 

Времетраење: март 2017 - март 2018 
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Користење на европски процеси за интеграција 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. 

Цели и Задачи: 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: 

Зајакнување на капацитетите на организациите за правата на ЛГБТ луѓето; 

Зголемување на застапувањето базирано на докази во работата на 

организациите; 

Застапник за ЛГБТ правата на европско и национално ниво. 

Активности за проектот: 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. 

Градење на капацитетите, обука за документација и средби за делење на 

информации 

Придонесување кон онлајн ресурсите 

Резултат 1: Подобрување на квалитетот на иницијативите на организациите 

и внатрешните процедури. 
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Документирање на кршење на ЛГБТ правата 

Обезбедување и промовирање на бесплатен правен совет за локалната 

ЛГБТ заедница 

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

Пишување на годишни придонеси за европскиот извештај за напредок 

Активности на ниво на една земја или индивидуални активности 

ИЛГА акција за застапување 

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: 

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 

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. 

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. 
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Проектни активности 

2016: 

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. 

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. 

Активности за застапување поврзани со борбата за анти-дискриминацијата 

и злосторство од омраза / говор на омраза врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет. 

2017: 

Да се утврдат и адресираат празнините помеѓу ефектите од актуелните 

активности за застапување за ЛГБТИ и посакуваните услови и потреби на 

членовите на ЛГБТИ заедницата; 

Да се изготват измени и дополнувања на 2 постоечки закони во врска со 

заштитата на правата на транс* лицата; 

Да се изготви предлог за политика за подобра и поинклузивна правна рамка 

за антидискриминација базирана на сексуална ориентација и родов 

идентитет; 

Да се застапуваат ЛГБТИ правата и еднаквоста кон надлежните државни 

институции, политичките партии и пратениците, медиумите и пошироката 

јавност; 

Времетраење на проектот: 01.01.2016-31.12.2017 

 

Градење на капацитети на младински работници во областа на 

младинска работа со ЛГБТИ луѓе 

 

Основната идеја на проектот е да 

подготви и имплементира 

висококвалитетен и долгорочен 

образовен курс преку 4 обуки со 

цел да го поддржи 

професионалниот и личниот развој на младинските практичари и 
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активисти во областа на развојната младинска работа во заедницата за 

ЛГБТИ лица. 

Овој проект се осврнува на јазот во ЛГБТИ движењето преку обезбедување 

на долгорочен курс за младинска работа во развојот на заедницата за 

ЛГБТИ младински и активисти за да можат да спроведат висококвалитетни 

развојни програми за младинска работа и да ги зајакнат локалните ЛГБТИ 

заедници во нивните земји, организирајќи групи со конструктивни 

активности и вклучување на поголем број членови на заедницата. 

Целите на проектот се: 

Да се изградат капацитети на практиканти и активисти за младинска работа 

за планирање, спроведување и оценување на развојни програми за 

младинска работа со ЛГБТИ лица во нивните заедници; 

Поддршка на размена на примери за добри практики и искуство во работата 

на заедницата со младите луѓе од ЛГБТИ во Западен Балкан; 

Да се креира, промовира и достави брошура за практики и методологии во 

младинската работа на младите во развојот со ЛГБТИ младите во Западен 

Балкан до пошироката јавна младинска работа. 

Организација која го координира проектот: ЛГБ Младинска група за 

поддршка "COME OUT" од Нови Сад, Србија 

Партнер организации се: Субверзивен фронт- Македонија, Хелсиншки 

комитет за човекови права - Македонија, Цуре - БиХ, ТОЦ - БиХ, 

Транспарент - Хрватска, Квир Монтенегро - Црна Гора, ЦСГД - Косово, 

Дејствие - Бугарија. 

Времетраење: 01.10.2017 and 30.06.2019 

 

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: 
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1. Стратешки развој на организацијата; 

2. Активности и настани кои ги адресираат политичките, културните, 

економските и општествените аспекти поврзани со статусот на 

ЛГБТИ; 

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). 
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Развој и зајакнување на капацитетите 
 

јануари 2017: 

• Состанок со инспектор за насилен криминал во СВР Скопје; 

• Работилница за следење на препораките на ОН механизмите за 

човекови права организирана од Канцеларијата на ОН за човекови 

права (ОХЦХР) во соработка со Постојаниот коррдинатор на ОН во 

Македонија; 

• Состанок со бордот на ЕПОА во Софија; 

февруари 2017: 

• Конференција "Напредни тренинзи за работа со сексуални и родови 

малцинства и нивните фамилии во системот за социјална заштита"; 

март 2017: 

• Суб-регионалниот дијалог во рамките на проектот "Да се биде 

ЛГБТИ во Источна Европа" организиран од УНДП во Белград; 

април 2017: 

• Конференција “Иновативно застапување за ЛГБТИ права од 

различни делови на светот” во Вашингтон, САД;  

• Обука “Организирање на ЛГБТИ заедницата и тренинг за 

застапување” во Белград, Србија; 

• Учество на Станица Студентска во Јавна Соба, Скопје, Македонија; 

мај 2017: 

• Работилница “Градење капацитети на мрежи” во Велес, 

Македонија, организирана од Коалицијата Сите за правично судење; 

јуни 2017:  

• Учество на Прајдот во Солун 18-19 јуни; 

• Учество на Прајдот во Осло 30-01 јули; 

август 2017: 

• Учество на Прајдот во Стокхолм и активностите организирани од 

Бранителите на граѓански права, 02-06 август; 

септември 2017: 

• Учество на Прајдот во Белград 14-18 септември; 
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• Учество на Годишното Собрание на ЕРА во Подгорица на 20ти 

септември; 

• Учество на Прајдот во Подгорица на 23ти септември; 

октомври 2017:  

• Учество на тренинг “Art for Advocacy” во Охрид, Македонија; 

• Учество на регионалната конференција за статусот на ЛГБТИ-луѓето 

во регионот под наслов “Поддршка, заштита и видливост” одржана 

во Сараево, БиХ; 

• Трета средба за вмрежување на грантистите на Цивика Мобилитас; 

• Учество на Прајдот во Приштина, Косово на 10 октомври; 

• Учество на Јавна Дебата "Измени и дополнувања на Законот за 

спречување и заштита од дискриминација" со претставниците од 

Министерството за труд и социјална политика. 

ноември 2017:  

• Учество на ЛГБТИ конференција во Брно, Чешка; 

• Студиска посета на ИЛГА Европа и Европската комисија во Брисел, 

на која се разговараше за унапредување на правата на ЛГБТИ во 

контекст на проширувањето на ЕУ во Западен Балкан; 

декември 2017:  

• Учество на јавната расправа на Постојаната анкетна комисија за 

правата и слободите на граѓанинот при Собранието на РМ по повод 

10 Декември; 

• Учество на тренинг во склоп на проектот “Градење на капацитети 

на младински работници во областа на младинска работа ЛГБТИ 

луѓе” во Подгорица 16-23 декември; 

• Консултантска средба со Сања Фрковиќ-Гелевска од ЕУ 

делагацијата во Скопје за подобрувањето на статусот на ЛГБТИ 

лицата во Македонија; 
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Публикации 
 

Прирачник за младински работници и работнички 

“Подигнување на капацитетите за работа со ЛГБТ 

млади” 

Под координација на нашата партнерска организација од 

Шабац, Србија – Асоцијација „Дуга“, во партнерство со 

организациите „Independent – Zenica“ од Босна и 

Херцеговина, „Bonsai“ од Хрватска, и „LGBT Forum Progres“ 

од Црна Гора, а во рамките на проектот „Изградба на капацитетите на 

младинските работници/чки во работата со ЛГБТ+ млади“, го објавивме 

„Прирачникот за младински работници/чки во работата со ЛГБТ+ млади“ 

кој може да го преземете овде. 

 

Процена на потребите на ЛГБТ луѓето во 

Македонија 

Целта на ова квалитативно истражување беше да се добие 

сеопфатна процена на самоидентификуваните потреби на 

ЛГБТ заедницата во Македонија кои се поврзани со 

областите на здравството, образованието, економските 

можности, вдомувањето и обезбедувањето услуги. 

Дополнително, беа вклучени прашања за кохезија на заедницата, учество 

во заедницата и обидите за активизам. Истражувањето беше спроведено 

од Кристефер Стојановски,  Kristefer Stojanovski, магистер по јавно здравје 

и докторанд на дравствено однесување и здравствено образование на 

Универзитетот во Мичиген, САД, Викторија Бондиќова – Координаторка на 

програма за истражување и полиитки при Субверзивен фронт, и Диара 

Брукс, студентка по психологија на Универзитетот во Мичиген, 

САД. Истражувачкиот извештај може да се преземе овде: Без закони, сè е 

џабе, Истражувачки извештај, С-Фронт 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%97%D0%90-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98-%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%98-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%93%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92%D0%9E-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%A1%D0%9E-%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%97%D0%90-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98-%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%98-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%93%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92%D0%9E-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%A1%D0%9E-%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%97%D0%90-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98-%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%98-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%93%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92%D0%9E-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%A1%D0%9E-%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98.pdf
http://www.asocijacijaduga.org.rs/
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%97%D0%90-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98-%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%98-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%93%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92%D0%9E-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%A1%D0%9E-%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2-%D0%9C%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Istrazuvacki-izvestaj-Bez-zakoni-se-e-djabe-S-Front-2017.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Istrazuvacki-izvestaj-Bez-zakoni-se-e-djabe-S-Front-2017.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Istrazuvacki-izvestaj-Bez-zakoni-se-e-djabe-S-Front-2017.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Istrazuvacki-izvestaj-Bez-zakoni-se-e-djabe-S-Front-2017.pdf
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С-Фронт во медиумите 
 

Оваа година С-Фронт имаше голема видливост во медиумите. Статии за 

двете Национални Конференции, Ајдахо 2017 и Конференцијата за Пристап 

до Правда беа објавени во следните медиуми: Канал 5, Сител, Вечер, ТВ21, 

ТВ Нова, MKD.mk, МакФакс, ПулсИнфо, Емагазин, Фокус, Репортер, 

Локално, 24 Вести, Либертас, Мета, Слободна Европа, МИА, A1ON.mk, ТВ 

Телма, Queer.mk, Anadolu Agency Shqip, Информа, и многу други. Антонио 

Михајлов учествуваше на неколку ТВ дебати во следните телевизии: Канал 

5, 24 Вести, ТВ 21. 

  
Антонио Михајлов - гостин во 
Телевизија 24 

Антонио Михајлов на 
Националната Конференција 
“Разговори под виножитото – 
потреби, предизвици и 
приоритети” 
 

 

Aнтонио Михајлов и Душко Миновски во „Само вистина“ во 
Вестите на Канал 5 
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Финансиски извештај 
 

 

 

ПРИХОДИ

1 Приходи од камати и позитивни курсни разлики 151,00 ден.                

2 Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори 3.061.434,00 ден.       

3 Други приходи 44.008,00 ден.            

4 Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година 369.233,00 ден.          

Вкупни приходи: 3.474.826,00 ден.       

РАСХОДИ

1 Потрошени материјали 153.633,00 ден.          

2 Потрошена енергија 26.311,00 ден.            

3 Други услуги 231.833,00 ден.          

4 Превозни и транспортни услуги 96.744,00 ден.            

5 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 30.718,00 ден.            

6 Наемнини 143.976,00 ден.          

7 Други материјални расходи 3.300,00 ден.             

Вкупни материјални расходи, услуги и амортизација 686.515,00 ден.          

8 Провизија за платниот промет 25.866,00 ден.            

9 Други расходи 979.938,00 ден.          

Вкупни други расходи 1.005.804,00 ден.       

10 Помошти, донации и други давачки 9.203,00 ден.             

Вкупни капитални и други средства 9.203,00 ден.             

11 Вкалкулирани плати 1.025.446,00 ден.       

12 Вкалкулирани надомести 44.569,00 ден.            

Вкупни плати и надомест за плати 1.070.015,00 ден.       

Вкупни расходи: 2.771.537,00 ден.       

ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ) 703.289,00 ден.          

БИЛАНС НА УСПЕХ (НА 31.12.2017)
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АКТИВА

1 Жиро сметка 691.733,00 ден.          

2 Побарување за повеќе платени даноци и придонеси 11.556,00 ден.            

Парични средства, краткорочни побарувања и активни пресметковни сметки 703.289,00 ден.          

Вкупно актива 703.289,00 ден.          

ПАСИВА

1 Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година 703.289,00 ден.          

Вкупни пасивни временски разграничувања 703.289,00 ден.          

Вкупно пасива 703.289,00 ден.          

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (НА 31.12.2017)
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Контакт информации 
 

Антонио Михајлов 
Претседател 
amihajlov@s-
front.org.mk 
+38972 759 995 

Ангелина Иванова 
Програмска 
координаторка 
aivanova@s-
front.org.mk 
+38975 838 040 

Даниел Митковски 
Директор за финансии 
и администрација 
dmitkovski@s-
front.org.mk 
+38971 343 021 

Викторија Бондиќова 
Програмска 
координаторка 
vbondikjova@s-
front.org.mk 
+389 75 462 475 
 

Александра Димовска  
Програмска 
координаторка 
adimovska@s-
front.org.mk 
+389 77 767 959 

Стефан Петровски 
Соработник за 
комуникации 
spetrovski@s-
front.org.mk 
+ 389 70 325 722 

С-Фронт на социјалните медиуми 
 

   www.facebook.com/SubversiveFront  

   www.twitter.com/SubversiveFront   

   www.instagram.com/subversive.front   

   www.flickr.com/subversivefront   

Мапа 
 

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ  

БУЛ. К. Ј. ПИТУ 19/5-28, 

1000 СКОПЈЕ 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Тел/факс:  +389 2 609 

0779 

моб:  +389 77 733 688 

мејл:  contact@s-

front.org.mk 

веб: www.s-front.org.mk 
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