
 



Врз пснпва на шлен 14 став 1 пд Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите 

(“Службен весник на Република Македпнија” бр. 6/12; 30/13; 166/14;  150/15 и 201/15), шлен 36 

став 1 тпшка 15 пд Закпнпт за Лпкална Сампуправа (“Службен весник на Република Македпнија” 

бр. 05/02), шлен 17 став 1 тпшка 43 пд Статутпт на Опщтина Кривпгащтани (“Службен гласник на 

Опщтина Кривпгащтани” бр. 3/11; 17/14; 10/16; 14/16 и 6/19),   Спветпт на Опщтина Кривпгащтани 

на седницата пдржана на ден 24.12.2021 гпдина дпнесе: 

 

 

 

Гпдишен план за еднакви мпжнпсти на жените и мажите за  2022 

гпдина вп Општина Кривпгаштани 

 

1. Впвед  

Рамнпправнпстa ппмеду рпдпвите е една пд темелните вреднпсти на уставнипт 

ппредпк на Република Северна Македпнија кпја се заснпва на целпснп признаваое и 

прпмпвираое на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите, какп неизпставен предуслпв 

за пдржлив развпј, уживаое на шпвекпвите права и практикуваое на демпкратските 

вреднпсти.  

Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите има за цел да гп прпмпвира 

кпнцептпт на еднакви мпжнпсти за жените и мажите вп сите сфери на ппщтественипт 

живпт какп прпцес на птстрануваое на прешките за впсппставуваое и пстваруваое 

рамнпправнпст меду жените и мажите. Сп пвпј Закпн изрешнп се забранува 

дискриминацијата какп „секпе разликуваое, искпристуваое или пгранишуваое врз пснпва 

на ппл щтп гп загрпзува или пневпзмпжува пстваруваоетп или защтитата на шпвекпвите 

права и слпбпди“ какп вп јавнипт така и вп приватнипт сектпр, и тпа вп пбластите на 

врабптуваоетп и трудпт, пбразпваниетп, спцијалната сигурнпст, културата и сппртпт.       

Отсуствптп на дискриминација, какп директна, така и индиректна, спгласнп 

Закпнпт за еднакви мпжнпсти на мажите и жените пбезбедува „еднакпв третман“ меду 

пплпвите. „Впведуваое еднаквп ушествп на жените и мажите вп сите пбласти пд јавнипт и 

приватнипт сектпр, еднакпв статус и третман вп пстваруваоетп на сите права и вп развпјпт 

на нивните индивидуални пптенцијали преку кпи тие придпнесуваат вп ппщтественипт 



развпј, какп и еднакви придпбивки пд резултатите прпизлезени пд тпј развпј“ спгласнп 

Закпнпт, знаши пбезбедуваое „еднакви мпжнпсти за мажите и жените“.  

Опщтина Кривпгащтани вп спрабптка сп Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на 

жените и мажите имаат за цел да ја инкпрпприраат рпдпвата перспектива и еднаквите 

мпжнпсти вп лпкалната пплитика, да ја унапредат спстпјбата на жените и мажите на 

лпкалнп нивп  и да ги реализираат стратещките цели на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на 

жените и мажите. 

Истп така главната задаша на Опщтина Кривпгащтани и Кпмисијата за еднакви 

мпжнпсти на жените и мажите е да рабптат на унапредуваое и пбезбедуваое еднакви 

мпжнпсти на жените и мажите на лпкалнп нивп преку прпцес на изгптвуваое и 

усвпјуваое на пплитики, нивнп спрпведуваое, мпнитпринг и евалуација на ппстигнатите 

резултати.    

 

2. Визија на гпдишнипт план за еднакви мпжнпсти на жените и 

мажите и стратешки цели 

 

 

2.1 Управуваое сп чпвечки ресурси 

Развпјпт на капцитетите на шпвешките ресурси на лпкалната администрација и на 

шленпвите на кпмисијата за рпдпва еднаквпст е неппхпднпст заради вметнуваое на 

рпдпвата кпмппнента вп сите лпкални пплитики. Преку реализираое на едукативни 

рабптилници, пбуки, семинари би се зајакнале капацитетите на шпвешките ресурси вп 

ппщтината и шленпвите на кпмисијата и би се ппдигнала свеста за важнпста пд ушествптп 

на жените вп пплитишкипт и јавнипт живпт, а ппсебнп вп прпцесите на пдлулшуваое. Една 

пд мпжнпстите за напредпк е да се спрабптува сп Кпмисијата за еднакви мпжнпсти вп 

Спбраниетп на Република Северна Македпнија и да се спрабптува сп кппрдинатприте и 

кпмисиите за еднакви мпжнпсти пд другите ппщтини ппддржуваќи дпбри примери и 

практитки пд ппщтините и кпмисиите кпи ппкажале извесен напредпк пп пдреденп 

пращаое ппщтина сп ппщтина.  

Пптребнп е кпнтинуиранп е да се рабпти на унапредуваоетп на шпвекпвите права на 

рпдпвата еднаквпст, пспбенп преку спрпведуваое на кампаои и мнпгубрпјни активнпсти, 

наспшени кпн ппдигнуваое на свеста и знаеоетп на јавнпста за дискриминацијата пп 



пснпва на ппл, сп цел впсппставуваое на ппществп на еднакви мпжнпсти и птстрануваое 

на сите пблици на дискриминација.Тпа вклушува преземаое на мерки за заппзнаваое на 

јавнпста сп Закпнпт за еднакви мпжнпсти и другптп антидискриминатпрскп 

закпнпдавствп, какп и спрпведуваое на специфишни активнпсти наспшени кпн 

унапредуваое на ппществената пплпжба на жените припаднишки на пдредени ранливи 

групи.    

2.2  Рпдпвп пдгпвпрнп пбразпвание 

Сметаќи дека пбразпваниетп е најшестп прпактивнп вп ппглед на намалуваоетп на 

влијаниетп на женската стерептипизација кпја дпада и пд дпмпт, нп и пд пстанатптп  

ппкружуваое, пптребна е прпмена на перцепцијата на рпдпвипт идентитет. Тпј е 

дплгптраен и макптрпен прпцес, нп мпже да се прпмени самп и единственп сп прпмена 

на ппщественп ппимаое и разнпразни пбуки и предаваоа кпј ќе бидат наменети и ќе се 

занимаваат сп рпдпвите разлики и нивнп надминуваое, а тпа мпра да заппшне пд 

ушилищните клупи. 

 

2.3  Вклучуваое на рпдпвата перспектива вп прпграмите, стратегиите и 
пстанатите акти и дпкументи штп ги разгледува и усвпјува Спветпт 
на Општина Кривпгаштани.  

Вклушуваоетп на рпдпвата перспектива вп закпните, пплитиките и прпграмите 

(gender mainstreaming) е важен кпнцепт кпга станува збпр за еднаквите мпжнпсти на 

жените и мажите. Тпа ппдразбира детектираое на пбластите каде щтп недпстасуваат 

пдредби пд рпдпв аспект вп пдлуките, заклушпците, прпграмите, планпвите, сп кпи би се 

унапредила рпдпвата рамнпправнпст и би се впсппставиле еднаквите мпжнпсти на 

жените и мажите. Ова знаши Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите при 

Спветпт на Опщтина Кривпгащтани да биде централнп телп на лпкалнп нивп сп 

надлежнпсти вп пднпс на впсппставуваоетп на принциппт на еднакви мпжнпсти на 

жените и мажите. Другите кпмисии при Спветпт на Опщтина Кривпгащтани пптребнп е да 

бараат мислеое пд пваа Кпмисија за материјалите кпи ги уредуваат или пбрабптуваат 

пращаоа пд знашеое за пстваруваоетп на принциппт на еднакви мпжнпсти пред да ги 

дпстават дп Спветпт на Опщтина Кривпгащтани на разгледуваое, утврдуваое, пднпснп 

дпнесуваое.   

                             

 



3. Оперативен план за еднакви мпжнпсти на жените и мажите 

за 2022 гпдина 

3.1 Кпнкретни цели и активнпсти 

 

Ред 
бр. 

    Активнпсти Време на 
реализација 

Одгпвпрни 
институции 

Индикатпри      Бучет 

1. Оснпвни систематски 
прегледи сп анализи за 
превентивнп пткриваое 
на бплести кај жените и 
мажите 

Мај-Јуни 2022 

 
-Опщтина 
Кривпгащтани 
-КЕМ 
-Јавна ппщта 
бплница 

Ранп пткриваое на 
тещки бплести кај 
жените и мажите; 
Јакнеое на свеста 
за превенцијата на 
здравјетп 

20 000,00 

2. Обуки за рпдпвата 
еднаквпст  вп Оснпвните 
Ушилищта 

Октпмври 2022 -КЕМ 

-Опщтина 
Кривпгащтани 
-Оснпвни 
Ушилищта –
“Маншу Матак” 
и “Јпнше 
Смугрески” 
 

Заппзнаваое на 
децата сп 
рамнпправнпста 
ппмеду жените и 
мажите. 

10 000,00 

3. Обуки за внесуваое на 
рпдпвата перспектива вп 
лпкалната средина 

Текпвнп 2022 -КЕМ 

-Градански 
прганизации 

јакнеое на 
капацитетите на 
КЕМ и на Спветпт 
на Опщтина 
Кривпгащтани за 
впведуваое на 
рпдпвата 
перспектива и 
рпдпвп пдгвпрнп 
бучетираое 

10 000,00 

4. Организираое на јавна 
кампаоа за 
инфпрмираое за сите 
фпрми на насилствп и 
механизми за нивната 
превенција 

Мај- Нпември 
2022 

-Градански 

прганизации 
-КЕМ 

-Брпј на 
емитуваое, брпј 
на израбптени и 
дистрибуирани 
материјали 

10 000,00 

5. Вкупнп бучет    50 000,00 

 

 





  


