
 

Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.5/02) член 14 став 1 и 
став 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените("Службен весник на РМ" бр. 6/2012; 30/2013; 166/2014; 
150/2015; 201/2015 и "Службен весник на РСМ" бр 53/2021) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен 
текст(„Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево го донесе следниот: 
 
 

 ДВОГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ОПШТИНА 
ВАСИЛЕВО 

ЗА 2022 – 2023ГОДИНА 
 

Цел 1: Зајакнување на институционалните капацитети на општина Василево за родова интеграција 

Сектор/Програма Мерка  Проект / 
Активност 

Oдговорни 
институции/актери 
и соработници 

Индикатори на 
успешност 
(почетна 
точка/посакувана 
состојба) 

Временска 
рамка  

Планиран буџет 

Програма за 
еднакви 
можности /КЕМ 
 
Програма за 
поддршка на 
градоначалникот 

Годишни програми 
за родова еднаквост 
на општината  

Подготовка на 
годишна 
програма 

Координатор за 
еднакви можности 
 

Подготвена 
програма 

2022 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, 

Програма за 
еднакви 
можности  

Водење родово 
разделена 
статистика за 
вработените во 
институциите во 
општината и по 
одредени 
параметри по 
пбласти/сектори 

Подготовка на 
план за собирање 
на податоци  
 
Воспоставување 
на систем за 
редовно 
собирање на 
податоци 
разделени по пол 
на локално ниво  

Одговорно лице:  
Координатор за 
еднакви можности 
 
Соработници: 
Членови на КЕМ 
Членови на 
советот 
Раководители на 
сектори 
Раководители и 

 
Податоци 
разделени по пол 
како база за 
родови анализи и 
развојни 
индикатори 
 
 
Вклучени 
институции 

2022 
 
 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, 
воспоставувањето на 
системот може да 
биде преку 
општинскиот сервер 
со лицето задолжено 
за одржување на 
системите 
Потребно е одлука 
од 



 

 
Подготовка на 
анализи за 
идентификување 
на родовите 
јазови на локално 
ниво 
 
 

менаџери на 
институции 

 Градоначалник/Совет 

Програма за 
еднакви 
можности /КЕМ 

Јакнење на 
капацитетите на 
општинаската 
администрација за 
воведување и 
примена  на родова 
интеграција 

Подготовка на 
план за обука на 
годишно ниво  
 
 
Организирање на 
едукативни 
работилници  за 
администрацијата 
за спроведување 
на родова анализа 
на програми и 
буџети 
 
Организирање на 
работилници за 
членови на 
советот за 
потребата и 
начините за 
вклучување на 
родовата 
перспектива во 
програмите и 
буџетите на 
општината 
 

Координатор и 
претседател на 
КЕМ 

Изработен 
годишен план за 
обуки 
 
 
Број на 
организирани и 
спроведени 
работилници 
 
Теми опфатени 
на работилниците 
 
Број на ж/м 
присутни на 
работилниците 
 
Презентирани 
родово-буџетски 
анализи пред 
советот на 
општина  

2022 
 
 
 
2023 

За работилница:  
- сала 
- освежување 
- предавач  
- материјали   
 
(20.000 -25.000 мкд 
една работилница 
доколку не се плаќа 
сала) 



 

Програма за 
еднакви 
можности 
/програма за 
социјална 
заштита 

Меѓуопштинаска  
соработка за родово 
базирано насилство 

Учество во 
меѓуопштинска 
работна група за 
помош и подршка 
на жртви  на 
родово базирано 
насилство  

 
КЕМ во соработка 
со локалните 
институции 

Формирана група 
 
Одржани средби 
 
Дискитирани 
прашања 
 
Обезбедена 
подршка на 
жртви 

2022 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, помош 
во рамки на други 
програми и проекти 
во општината 

Програма за 
еднакви 
можности 

Спроведување на 
Критериумите за 
назначување на 
жени и мажи во 
одлучувачките тела 
на јавните 
претпријатија 

Донесување на 
правилници за 
поденакво 
учество (%) во 
одлучивачките 
тела на 
институциите 

Координатор и 
Претседател на 
КЕМ 
Совет на Општина 
Василево 
 

 
Податоци 
разделени по пол 
како база за 
родови анализи  
 

2022 
 
2023 

Нема финансиски 
импликации, помош 
во рамки на други 
програми и проекти 
во општината 



 

Цел 2: Економско јакнење на жените и мажите на локално ниво  

 

Сектор/Програма Мерка  Проект / Активност Oдговорни 
институции/актери 

Индикатори на 
успешност 
(почетна 
точка/посакувана 
состојба) 

Временска 
рамка  

Планиран 
буџет 

ЛЕР/образование Поттикнување на 
претприемништво кај 
младите девојки и 
момчиња 

Промотивни трибини 
за можности за 
отварање на 
сопствени бизниси  

ЛЕР во соработка 
со Агенцијата за 
вработување 
 
 

Број на 
презентации 
 
Број на присутни 
девојчиња и 
момчиња  

 
Јули 2022 
 
Јули 2023 

3000,00  

Програма за еднакви 
можности 

Одбележување на 8 
март како ден за 
социо-економско 
јакнење на жените 

Трибина за 
одбележување на 
денот на жените при 
што темата да се 
одбере според 
тековните приоритети 
на општината ( на 
пример: можности за 
економско јакнење на 
жените преку 
информирање за  
правата од работен 
однос или како да се 
регистрираат доколку 
работат во 
земјоделието – 
заради намалување 
на сиромаштијата кај 
жените земјоделки) 

КЕМ во соработка 
со  
Локалната 
Агенција за 
вработување или 
во соработка со 
локалната 
единица на 
Мин.За 
земјоделие 

Организиран 
настан 
 
Посетеност од 
ж/м 
 
Идентификувани 
пречки за жените 
при вклучување 
на пазар на труд 

Март 2022 
 
 
 
 
 
Март 2023 

3000,00 

Програма за еднакви 
можности 

Анализа на состојбите 
на жените на 
одлучувачките 
позиции во Општина 
Василево 

Број на жени на 
одлучувачки позиции 
во институции во 
надлежност на 
локална самоуправа, 
на јави 
претпријатија,членови 
на управни одбори, 
претседатели на 

КЕМ во соработка 
со локалните 
институции 

подршка на 
жените од 
руралните 
средни за 
пристап до 
фондови преку 
советување 
отворен ден во 
општината 

2022 
 
2023 
 

Нема 
финасиски 
импликации 



 

комисии инфромативни 
сесии 

 
                   
 

 Бр.08-1839/1                                          Совет на општина Василево 
                         24.12.2021 г.                                          Претседател 
                                                                                         Ристо Делијанов 

 


