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Врз основа на чле 36 став 1 точка 1од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.5/2002) и член 21 точка 43 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на Општина
Пробиштип бр. 4/2005, 21/2014, 29/2015 и 23/2019) Советот на Општина Пробиштип на седмицата одржана
на ден 12.08.2022 година го усвои следниот:

ТРИГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
ЗА 2022 – 2024 ГОДИНА
Стратещка цел 1: ГРАДЕОЕ НА ЕФЕКТИВЕН И ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА РПДПВА ЕДНАКВПСТ НА ЛПКАЛНП НИВП
Специфишна цел 1.1: Ппдпбруваое на пплитиките за еднаквпст и анти-дискриминација на лпкалнп нивп
Сектпр/Прпграма

Прпграма за
еднакви мпжнпсти

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Развпј на
Израбптка на лпкален акциски
КЕМ, лпкални
план
за
еднаквпст
и
антиградански
стратешки
дискриминација
прганизации,
дпкументи на
надвпрешни
лпкалнп нивп за Израбптка на лпкален акциски
експерти
план за рпдпвп -базиранп
унапредуваое
насилствп
на еднаквпста
Специфишна цел 1.2: Згплемуваое на ушествптп на жените вп прпцесите на пдлушуваое

Индикатпри на
успещнпст

Времен
ска
рамка

Планира
н бучет

Израбптени
најмалку два
стратешки
дпкументи

20222024

30.000
МКД

20222024

30.000
МКД

Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Прпграма за
еднакви мпжнпсти
Пдделение за ЛЕР

Згплемуваое на
застапенпста на
жените вп месни
заедници

Фпруми вп месни заедници
(задплжителнп жени 50%)

КЕМ, месни
заедници

Згплемен брпј на
жени вп структурите
на месните
заедници за 50%.

Времен
ска
рамка
20232024

Планира
н бучет
30.000
МКД

Специфишна цел 1.3: Ппдпбруваое на ефикаснпста на механизмите за ппддрщка и унапредуваое на рпдпвата еднаквпст
Сектпр/Прпграма
Мерка/Прпект
Активнпсти ппврзани сп
Oдгпвпрни
Индикатпри на
Времен
мерката
институции/актери
успещнпст
ска
рамка

Планира
н бучет

Прпграма за
еднакви мпжнпсти

20222024

20.000
МКД

20222024

20.000
МКД

20222024

20.000
МКД

Времен
ска
рамка

Планира
н бучет

Јакнеое на
капацитетите на
механизмите за
унапредуваое
на еднаквпста

Обука за членпви на КЕМ и
спветници
Оснпвна пбука за ппштинска
администрација за РОБ

КЕМ, ппштина,
надвпрешни
експерти, UN
WOMЕN , ЗЕЛС

Згплемен брпј на
пбучени лица дп
50% (жени/мажи)
Брпј на пбучени
лица (жени/мажи)
Брпј на пбучени
лица (жени/мажи)

Обука за рпдпва статистика и
рпдпви индикатпри
Специфишна цел 1.4: Ппдпбруваое на мулти-сектпрската спрабптка на лпкалнп нивп
Сектпр/Прпграм
а

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Прпграма за
еднакви
мпжнпсти

Развпј на дата база
за рпдпвпразделена
статистика

Кпнтинуиранп
следеое на
гпдишните
прпграми и степен
на нивна
реализација пд
перспектива на
кприсници

Спбираое на ппдатпци пд
сектпри пп ппл и кприсници

КЕМ, сите сектпри
,зелс

Детална дата база
на кприсници пп
прпграми и ппл

Кпнтин
уиранп

КЕМ

Брпј на рпдпвп
сензитивни
сектпрски
пплитики/ мерки,
брпј на кприсници
(жени/мажи)

Кпнтин
уиранп

/

Спрабптка сп ЗЕЛС за развпј на
платфпрмата за рпдпва
статистика
Дата база за жртвите на РБН
Гпдишни извештаи дп
МТСП/Сектпр за еднакви
мпжнпсти и партиципативнп
креираое на гпдишни прпграми
Анализа на резултатите пп ппл и
кприсници
Дефинираое на рпдпви
индикатпри за предлпжените
мерки
Креираое на нпви прпграми/
мерки спгласнп пптребите на
кприсниците (и кпнсултации сп
истите)

КЕМ, сите сектпри,
надвпрешни
експерти

КЕМ, сите сектпри,
лпкален градански
сектпр, надвпрешни
експерти

Кпнтин
уиранп

Кпнтин
уиранп
Брпј на креирани
прпграми/мерки,
брпј на кприсници
(жени/мажи)

Нема
финансис
ки
импликац
ии

Стратещка цел 2: ВКЛУЧУВАОЕ НА РПДПВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВП ТЕМАТСКИ ПБЛАСТИ
Специфишна цел 2.1: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп спцијалната защтита
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Прпграма за
спцијална,
здравствена и
детска защтита

Следеое на
пбезбедуваоетп
на спцијалните
услуги пд рпдпва
перспектива
Кпристеое на
спцијални
бенефиции пп
различни пснпви

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Направена дата база на
кприсници пп ппл

Фпрмирана дата
база на
кприсници пп
ппл

Кпнтинуир
анп

Нема
финансис
ки
импликац
ии

Дата база на кприсници на
еднпкратна парична ппмпш за
нпвпрпденчиоа и пп ппднесенп
бараое (пп ппл, статус, местп на
живееое, врабптуваое)

Брпј
на
кприсници,
разделени
пп
ппл,
статус,
местп
на
живееое
Брпј
на
кприсници,
пп
ппл,
статус,
местп
на
живееое

Кпнтинуир
анп

Дата база на кприсници на
спцијални пакети за лица вп
спцијален ризик (пп ппл, статус,
местп на живееое)

Oдгпвпрни
институции/актери

Кпнтинуир
анп

Одделение за
јавни дејнпсти

Ппдпбруваое на
впспитнп згрижувачки
капацитети
(градинки,
дневни центри и
сл.)

Рпдпва анализа (анализа на
рпдпв јаз) и идентификуваое на
пптреба пд згплемен капацитет
на градинки и/или дневни
центри

Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Стратегија за
еднакви мпжнпсти
на жените и
мажите

Вклучуваое на
рпдпвата
кпмппнента вп
гпдишните
прпграми на
училиштата

Ппдгптпвка на Прпграма за
пбука за рпдпва еднаквпст вп
среднптп училиште и вп
пснпвните училишта

Креираое на
услпви за
управуваое сп
менструална

Едукативни активнпсти вп
училиштата за важнпста пд
грижа за менструална хигиена
Обезбедуваое на бесплатни

Одделение за
кпмунални
рабпти/Прпграма
за кпмунални
дејнпсти

Општина, МТСП,
детска градинка

Брпј на
дппплнителнп
запишани деца
вп градинките
спгласнп
згплеменипт
капацитет
(девпјчиоа/
мимчиоа))

Кпнтинуир
анп

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

КЕМ вп спрабптка сп
НВО сектпрпт, сп
ппддршка на
ппштината

Изгптвена
Прпграма за
пбука,
спрпведена
пбука, листа за
присуствп на
пбуката
(жени/мажи)
Брпј на
пристапни
тпалети за
менструална

2022-2024

План за
Одделение за
рекпнструкција/згплемуваое на кпмунални рабпти
капацитетите
Специфишна цел 2.2: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп пбразпваниетп

Прпграма за
спцијална детска и
здравствена
заштита

Спрпведуваое на пбуката

Општината
МОН
Вп спрабптка сп НВО
Бизнис заедница

//
2023-2024

2023-2024

Планиран
бучет

80.000
МКД

Одделение за
јавни дејнпсти

хигиена и
намалуваое на
менструална
сирпмаштија

хигиенски влпшки вп
училиштата
План за
изградба/рекпнструкција на
женските тпалети вп училиштата
(ппставуваое на лавабпа внатре
вп самите тпалети)

Одделение за
кпмунални
рабпти/Прпграма
за кпмунални
дејнпсти
Специфишна цел 2.3: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп врабптуваоетп

хигиена вп
училиштата,
кпличина на
пбезбедени
хигиенски
влпшки вп
училиштата

Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Стратегија за
еднакви мпжнпсти
на жените и
мажите на
Општина

Ппдгптпвка и
реализација на
прпекти за
плеснуваое на
прпцеспт на
врабптуваое на
сите градани, сп
акцент на
младите, жените
и
маргинализирани
те групи

Истражуваое на сите дпстапни
ппдатпци и прпекти (анализа и
прпмпција на активни мерки и
прпграми за ппддршка на
иницијативи за врабптуваое и
сампврабптуваое пд страна на
нпминиранп лице пд АВРСМ и
пд Агенција за врабптуваое

КЕМ, НВО сектпрпт
сп ппддршка пд
ппштината, АВРСМ,
Центар за
врабптуваое

Изгптвена
анализа за
активни мерки и
прпграми за
ппддршка на
иницијативи за
врабптуваое и
сампврабптувао
е

2023-2024

5.000
МКД

Одделение за ЛЕР

Ппдгптпвка на анализа

Одделение за ЛЕР

Прпмпција и
ппмпш на
женскптп
претприемништ

Одржуваое редпвни пбуки за
жени претприемнички

Општина
Вп спрабптка сп НВО

Обезбедуваое на грантпви и
неппвратни средства за старт ап
прпекти за жени претприемачки

Одделение за ЛЕР

Одделение за ЛЕР

Ппгплема
вклученпст на
Рпмите на
пазарпт на труд

Вклучуваое на
руралната жена
на пазарпт на
трудпт

Инфпрмираое на Рпмите за
активните пплитики и мерки за
врабптуваое
Креираое на алатки за
прпмпција на пплитиките и
мерките за врабптуваое дп
Рпмите, заради нивна ппгплема
вклученпст и искпристуваое на
мпжнпстите
Обуки и трибини, нп и директна
ппддршка и ппврзуваое на
руралната жена сп птвпрените
рабптни места

Одделение за ЛЕР
Центар за
врабптуваое

Одделение за ЛЕР
Центар за
врабптуваое

Брпј на пдржани
пбуки, брпј на
учеснички на
пбуките
Брпј на
дпделени
грантпви и
неппвратни
средства, брпј на
жени
кприснички на
средствата
Згплемена
искпристенпст на
мерки за
врабптуваое за
30%, брпј на
кприсници на
мерките
(жени/мажи)

2023-2024

10.000
МКД

2023-2024

200.000
МКД

2023-2024

30.000
МКД

Брпј на пдржани
пбуки и трибини,
брпј на
учеснички

2023-2024

30.000
МКД

Одделение за ЛЕР

Згплемуваое на
брпјпт на жени
ппфатени вп
пбразпвание,
нивна
преквалификациј
аи
дпквалификација

Мапираое на неврабптени
рабптпсппспбни жени

Одделение за ЛЕР
Центар за
врабптуваое

Брпј на
неврабптени
жени, изгптвен
флаер, брпј на
трибини, брпј на
учесници на
трибините
(жени)

2023-2024

20.000
МКД

Мапираое на пптребите пд
кпнкретни пбразпвни пбуки,
дпквалификации и
преквалификации
Флаер
Средба сп рабптпсппспбни
неврабптени жени
Трибини

Специфишна цел 2.4: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп здравствптп
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Прпграма за
спцијална,
здравствена и
детска заштита

Ппдигнуваое на
свеста за впдеое
грижа за
сексуалнптп и
репрпдуктивнптп
здравје

Вклучуваое на едукација за
сексуалнптп и репрпдуктивнп
здравје

КЕМ
Центар за спцијална
рабпта
спрабптка сп НВО

Брпј на едукации
и јавни трибини,
брпј на уесници
(жени/мажи)

2022-2024

10.000
МКД

Јавни трибини

Прпграма за
еднакви мпжнпсти

Ппдигнуваое на
свеста за впдеое
грижа за
женскптп и
машкптп здравје

Спрпведуваое на кампаоа за
ппдигнуваое на свеста
Ппдгптпвка на превентивна
прпграма за здравствена
заштита на населениетп

Општина
Црвен крст
НВО,
Здравен дпм
Прпбиштип

Рабптилници за превенција на
машки и женски бплести

Прпграма за
еднакви мпжнпсти
на жените и
мажите

Пристап дп
амбулантите

Впведуваое редпвни автпбуски
линии пд руралните средини дп
амбулантите вп пкплните места

Општината
(Субвенција) и
Министерствптп за
трансппрт и врски

Прпграма за
спцијална,
здравствена и
детска заштита

Ппдпбруваое на
планираоетп на
семејствптп и
репрпдуктивнптп
здравје

Едукативни рабптилници за
младите жени Рпмки вп делпт
на планираое на семејствптп и
репрпдуктивнптп здравје

Општината
Црвен крст

Метпдплпгија за развпј на мерки
за заштита на здравјетп на
жените и децата Рпми

Израбптена
прпграма за
здравствена
заштита на
населениетп,
спрпведена
кампаоа,
згплемени
превентивни
здравствени
прегледи за 30%
Впведен
автпбуски
превпз пд
руралните
средини дп
амбулантите вп
пкплните места
Брпј на пдржани
едукативни
рабптилници,
брпј на
учесници, брпј
на креирани
мерки,
згплемуваое на

2022-2024

20.000
МКД

2023-2024

300.000
МКД

2023-2024

20.000
МКД

Дпнесуваое на кпнкретни мерки
за заштита на здравјетп на
жените и децата Рпми

% на
едуциранпст кај
жените Рпмки за
30%

Имплементација на дпнесените
мерки
Специфишна цел 2.5: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп дпмуваоетп
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Прпграма за
спцијална,
здравствена и
детска заштита

Обезбедуваое на
дпдатпк за
дпмуваое за
лица ппд
спцијален ризик
(станбенп
непбезбедени)

Мапираое на сампхраните
рпдители и нивните пптреби

Општината
Центар за спцијална
заштита
НВО

Брпј на
кприсници на
дпдатпк за
дпмуваое
(жени/мажи)

2023-2024

40.000
МКД

Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Прпграма за
спцијална,
здравствена и

Обезбеден
пристап вп јавни
институции и на

Мапираое на сите места на кпи
е пптребнп да се пбезбеди
пристап за лица сп физичка

Одделение за јавни
дејнпсти
Инспекцискп

Брпј на
ппставени
пристапни рампи

2023-2024г

100.000
МКД

Дпдатпк за дпмуваое за лица
ппд спцијален ризик, станбенп
непбезбедени спгласнп
Правилник за дпмуваое
(ппдатпци пп ппл)
Специфишна цел 2.6: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп урбанизам, инфраструктура, кпмунални услуги, трансппрт

детска заштита

Одделение за
кпмунални рабпти

јавни ппвршини
за лица сп
физичка
пппреченпст

Одделение за
кпмунални рабпти

Пристап дп
ппвеќе паркинг
места за лица сп
пппреченпст

Одделение за
кпмунални рабпти

Ппставуваое на
јавни тпалети

пппреченпст
Изградба и ппставуваое на
пристапни рампи и лифтпви
наменети за лицата сп физичка
пппреченпст
Одбележуваое на паркинг места
за лица сп пппреченпст

Утврдуваое на места на кпи е
пптребнп ппставуваое на јавни
тпалети

пдделение
Одделение за
кпмунални дејнпсти

и лифтпви вп
јавни институции
и ппвршини

Одделение за
урбанизам
Одделение за
кпмунални рабпти

Брпј на
пбележани
паркинг места за
лица сп
пппреченпст
Ппставени јавни
тпалети на
сппдветни места

2023-2024

20.000
МКД

2023-2024

100.000
МКД

Одделение за
кпмунални рабпти

Набавка и ппставуваое на
сппдветни јавни тпалети
Специфишна цел 2.7: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп земјпделиетп
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Прпграма за ЛЕР

Обезбедуваое на
ппддршка на
рурални жени кпи
се занимаваат сп

Увид вп статистички ппдатпци и
истражуваое (кплку рурални
жени се регистрирани
земјпделки, дали

Одделение за ЛЕР
МЗШВ

Спрпведенп
истражуваое,
креираое нпви
мерки за

2023-2024

/

земјпделствп

Прпграма за ЛЕР

Ппгплема
искпристенпст на
средствата пд
ИПАРД 2
Прпграмата

рурални жени –
земјпделки,
згплемуваое на
кприснички на
мерките пд
ИПАРД
Прпграмата за
20%

земјпделствптп им е примарна
или дппплнителна дејнпст,
кплку пд нив се кприснички на
мерки пд ИПАРД, брпј на жени
примателки на земјпделска
пензија)
Отвпрен инфп ден вп ппштината
за руралните жени-земјпделки
заради пружаое директна
ппддршка и ппмпш вп
аплицираое и ппдгптпвка на
прпекти пд ИПАРД 2 прпграмата
Организираое на Инфп сесии
(37 месни заедници) за
искпристуваое на ИПАРД
мерки (сп фпкус на ппвплнпсти
за жени нпсителки на
земјпделските стппанства и
правптп на земјпделска
пензија)
Ангажираое на експерт(и) пд
МЗШВ
Печатеое на флаери за ИПАРД,

Одделение за ЛЕР
МЗШВ

Згплемен % на
едуциранпст кај
земјпделците/зе
мјпделките за
30%

2023-2024

//

сп упатствп за аплицираое и
ппдгптпвка на прпекти пд
ИПАРД прпграмата
Специфишна цел 2.8: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп сппртпт
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Прпграма за сппрт

Прпмпвираое на
сппрт за
За жени

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Измена/дппплнуваое на
критериум за распределба на
средства за женски сппртски
друштва
Специфишна цел 2.9: Вклушуваое на рпдпвата перспектива вп културата

Одделение за јавни
дејнпсти

Впведен
критериум за
распределба на
средства

2023-2024

55.000
МКД

Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временск
а рамка

Планиран
бучет

Прпграма за
пдбележуваое
празници и
културни настани

Одбележуваое
на денпт на
жената (Осми
Март) и рпдпва
сензитивнпст кпн
другите настани

Обезбедуваое на средства за
пдбележуваое на Осми Март

Одделение за јавни
дејнпсти

Спрпведени сите
активнпсти пд
Прпграмата за
пдбележуваое
празници и
културни
настани,
впведена рпдпва
сензитивнпст
при

Кпнтинуир
анп

10.000
МКД

Рпдпва сензитивнпст при
пдбележуваое на “Ден на
учителпт” на 5ти пктпмври, нп и
при дпделуваое на награди
“пплицаец на гпдина”,
”ппжарникар на гпдината” и
”здравствен рабптник на

гпдината”

пдбележуваое
културни
настани и
дпделуваое
награди

Стратещка цел 3: Негуваое/градеое култура на еднакви мпжнпсти и прпмпција на еднакпв третман и анти-дискриминација врз пснпва на
ппл
Специфишна цел 3.1: Прпмпција на еднаквпста меду младите
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Активнпсти ппврзани сп
мерката

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временска
рамка

Планиран
бучет

Прпграма за
еднакви мпжнпсти

Превенција и
спречуваое на
врсничкптп
насилствп
(булинг)

Редпвни едукативни
активнпсти вп
училиштата

КЕМ, Црвен крст
МОН
НВО
вп спрабптка сп
психплпг, педагпг

Брпј на едукативни
активнпсти, брпј на
учесници (жени/мажи)

2023-2024

10.000
МКД

Креираое кратки
прирачници наменети
за учениците пд сите
впзрасти
Редпвна кпмуникација
сп пбразпвнипт кадар
вп училиштата
Креираое
дппплнителни мерки
при тенденција на
згплемуваое на
врсничкптп насилствп

Прпграма за
еднакви мпжнпсти
Прпграма за ЛЕР

Надминуваое на
стерептипи,
предрасуди и
дискриминација
врз пснпва на ппл

Редпвни рабптилници и
едукативни настани вп
училиштата за
надминуваое на
стерептипи, предрасуди
и дискриминација врз
пснпва на ппл

КЕМ
МОН
НВО
Образпвен кадар
вп училиштата
Дпнатпри

Ппдгптпвка на Прпграма
за едукација на младите
вп училиштата

Одделение за ЛЕР

Едуциран пбразпвен
кадар (жени/мажи) и
младина (жени/мажи)

2023-2024

5.000 МКД

Специфишна цел 3.2: Прпмпција на еднаквпста вп пристаппт на услуги на лпкалнп нивп
Сектпр/Прпграма

Мерка/Прпект

Прпграма за еднакви
мпжнпсти

Здравственп
едуцираое и
прганизираое на
превентивни
активнпсти на
населениетп

Активнпсти
ппврзани сп
мерката
Јавни трибини и
настани ппврзани сп
здравјетп на жените
и мажите
Кампаоа за
превенција пд
бплести

Oдгпвпрни
институции/актери

Индикатпри на
успещнпст

Временска
рамка

Планиран
бучет

Здравствени
институции
вп спрабптка сп
ппштината

Брпј на јавни
трибини, брпј на
кампаои

2023-2024
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