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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002),а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на 
Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019 и 7/2020), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите 
можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2021 година 

 
 
 

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и 
мажите во Општина Карпош за 2021 година, донесена на педесет и првата седница на Советот на Општина 
Карпош, одржана на 28 декември 2020 година. 
 
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина 
Карпош“. 
 
 

Број: 11-8449/40                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
Датум: 29.12.2020 година       НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                     Стефан Богоев, с.р. 
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Вовед 
 

 
  

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите 
можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2021 година има цел да го 
промовира и унапреди начелото за еднаквост меѓу жените и мажите согласно со Законот за 
еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012, 30/2013, 166/2014), Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот 
за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.  

Програмата предвидува организирање на трибини, работилници и советувања од 
повеќе области, како и конкретни проекти чие имплементирање ќе придонесе за 
зголемување на нивото на јавната свест за потребата од еднаквите можности меѓу жените и 
мажите. 

Програмата ќе се реализира во рамките на расположливите материјални и 
финансиски средства, во соработка со надлежните институции во Република Северна 
Македонија, невладиниорганизации, како и здруженија на граѓани кои дејствуваат во 
сферата на правата на жените.  
 

 
 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 ичлен 62 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на педесет и првата  
седница, одржана на 28 декември 2020 година, донесе 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во 
Општина Карпош за 2021 година 

 
 
I. Развојни приоритети и цели 

 

 Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и 
мажите во општина Карпош за 2021 година предвидува неколку приоритетни области за унапредување и 
промовирање на концептот за еднакви можности меѓу жените и мажите во општина Карпош.  
 

Приоритетни цели предвидени во Програмата се: 
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1. Изработка на локален акционен план за вработување на Ромки 

2. Поддршка на жените кои останале без работа поради пандемијата од Ковид 19 

3. Факултативно воведување на ССО (Сеопфатно сексуално образование) во основните училишта 

(високи класови) 

4. Поддршка на еднородителски семејства 

5. Промовирање на креативните вредности на жената 

6.    Промовирање на креативните вредности на жената 
 
 
 
II. Проектни активности 
 

1. Изработка на локален акционен план за вработување на 
Ромки 
 

Опис на активности: Споделување на информации на социјалните мрежи,  
вебпорталииопштинскивесникзаможноститезавработувањенаРом(
к)и 

 Изработка, 
печатењеидистрибуцијанаинформативнифлаеризаможноститезавр
аботувањеРом(к)и 

 ПоврзувањенаневработениРом(к)ижителинаОпштинатаивклучува
њевоменторскигрупиорганизираниодстрананаАВРМворамкинапр
оектот„Активацијанаранливигрупинапазаротнатрудот“ 

 Информативно/промотивнисредбисоработодавцинатериторијатан
аопштинатазапромоцијанаможностизавработувањенаРом(к)инало
калнонивоиактивнимеркинаАВРМзапоттикнувањенавработување
наРом(к)и 

 Информативно/промотивнисредбисодолгорочноневработениРом(
к)изапромоцијанаможностизавработувањенаРом(к)иналокалнони
во 
(какорезултатнаактивност 1 и 2 и 3) 

 Спроведувањенанеделанаработодавци (натериторијанаО.Карпош) 
заостварувањенадиректенконтактсопотенцијалниработициодРомс
катазаедница 

 ВработувањенаРом(к)ивојавниустановинатериторијанаопштината 
 ВработувањенаРом(к)иворамкинаопштината 
 Ангажирањеналицаодромскатазаедницакакодавателинауслугивор

амкинапроектотзаподобрувањенасоцијалнитеуслугифинансирано
дстрананаМТСП 
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Стратешки насоки и 

цели: 
Промоција на можности за вработување на Ром(к)и на локално 
ниво како во јавниот сектор, така и во бизнис заедницата 

Очекувани 

резултати: Вработена најмалку една Ромка 

Целна група: Невработени Ромки, по можност жителки од територијата на 
Карпош 

Имплементатор: Невладината „ХЕРА - Асоцијацијата за здравствена 
едукација и истражување “  и  социјалното претпријатие 
„Нега плус“ 

Предвидена 

финансиска 

рамка: 
100.000 денари 

2. Поддршка на жените кои останале без работа поради 
пандемијата од Ковид 19 
 

Опис на активности:  Одржување на обуки за самовработување. 

 Одржување на работилници со потенцијални 

работодавачи  од приватниот и јавниот сектор (АВРМ 

проекти и програми) 

  
  
  
  
Стратешки насоки и 

цели: 

Истакнување на јасна поддршка од локалната власт на жените кои 
го понесоа најголемиот товар на пандемијата, а голем дел од нив 
останаа без работа.  
Целта е да се врати самодовербата на жените во местото во 
општеството, нивниот придонес во семејството од материјален 
аспект и самореализација. 
 

Очекувани 

резултати: 
Подигнување на самосвеста и самодовербата преку изнаоѓање на 
нови работни места 

Целна група: Жени од 18 до 62 годишна возраст од територијата на Општина 
Карпош 
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Имплементатор: 
Граѓански здруженија, невладин сектор 

Предвидена 

финансиска 

рамка: 
100.000 денари 

 
 

3. Факултативно воведување на ССО (Сеопфатно сексуално 

образование) во основните училишта (високи класови) 

 
Опис на активности: Општината треба да направи напори и логистика, барем 

неколку нејзини училишта да бидат опфатени со пилот 

примената на ССО во повисоките класови. 

Стратешки насоки и цели: Подигнување на знаењата на учениците во адолесцентната 

возраст за сексуалното здравје преку програмирано учење и 

обука 

Очекувани резултати: Намалување на бројот на абортуси кај малолетни девојчиња, 

помал процент на сексуално преносливи болести и сл. 

Целна група: Учениците од повисоките класови од основните училишта во 

Општина Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000 денари 

 
4. Поддршка на еднородителски семејства 

Опис на активности: Промоција и поддршка во остварување на правата на 

членовите на еднородителските семејства, самохраните мајки 

и нивните деца, во Р.С.М.  и отворање можности за соодветна 

поддршка и ресурси кои им се неопходни, како и 

остварување, заштита и усогласување на интересите и 

уверувањата за унапредување на граѓанското, родово 
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рамноправно општество и локалните самоуправи. 

Стратешки насоки и цели: Поттикнување на моралните вредности, зајакнување на 

меѓуполовите односи, меѓуетничкиот дијалог и економскиот 

развој на самохраните родители и деца 

Очекувани резултати:  

Целна група: Жени и мажикои чинат еднородителски семејства.  

 
 

Предвидена финансиска 

рамка: 

60.000.00 денари 

 
5. Промовирањенакреативнитевредностинажената 

Опис на активности:  Работилници за едукација од сфера на уметноста 

 Спроведубвање на интерактивна едукација меѓу 

уметници и публиката 

 Презентација на творби 

Стратешки насоки и цели: Да се истакне креативната рамноправност на жената и 

поттикнување на жените во творештвото 

Очекувани резултати: Очекуваме да се истакне креативниот потенцијал на 
жените,  и да се подигне јавната свест за креативниот 
придонес но и рамноправноста во творештвото во 
општеството и културното живеење 

Целна група: Невладин сектор, истакнати творци од Општина 
Карпош 

Предвидена финансиска 

рамка: 

100.000.00 денари 

 
6. Локална стратегија за родова еднаквост 2021-2025 
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Опис на активности: Во изработка на предлог текстот на стратегијата ќе 
учествуваат членовите на комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите при советот на Општина 
Карпош, координаторот за еднакви можности како и 
вработените од секторот за јавни дејности од 
општинската администрација на општината. При 
изготвувањето на стратегијата ќе бидат земени во 
предвид сите документи од национално и меѓународно 
ниво што ја обработуваат оваа проблематика. 

Стратешки насоки и цели: Локална стратегија за родова еднаквост 2021-2025 година, ќе 
претставува основа за обезбедување рамка на целосна 
еднаквост на жените и мажите на локално ниво од која ќе 
произлезат локален акциски план за родова еднаквост и 
оперативен план на родова еднаквост 2021-2025 год. 
Стратешка цел 1: Воспоставување на ефективен и ефикасен 
систем на постигнување родова еднаквост преку 
функционални механизми за поддршка на локално ниво, 
хармонизирани индикатори за мерење на прогресот на 
родовата еднаквост. 
Стратешка цел 2: Подобрување на степенот на родова 
еднаквост во приоритетните тематски области. 
Стратешка цел 3: Негување/градење на култура на еднакви 

можности и промоција на еднаков третман и 

недискриминација врз основа на пол раса, возраст, етничка 

или верска припадност. 

Очекувани резултати: Зголемен капацитет на администрацијата за вклучување на 
родовата перспектива во главните текови. 
Воспоставување на механизам за вклучување на родовата 
перспектива во стратешките планови и годишни програми и 
следење на нивно спроведување. 
Подобрен пристап на жените кон политиките за вработување. 
Зголемена општествена свест за значењето и важноста 
на родовата еднаквост на жените и мажите. 

Целна група: Сите граѓани на Општина Карпош без разлика на пол, 
раса, национална и верска определеност. 

Предвидена финансиска 

рамка: 

140.000.00 денари 
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Вкупна 
предвидена финансиска  рамка: 600.000.00 

 
III. Финансирање 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 600.000.00денари е предвидено 
со Буџетот на Општина Карпош за 2021 година. 

 
 
За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се појават во текот 

на 2021 година, ќе бидат предвидени дополнитeлни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош. 
 

IV. Завршни одредби 
Координаторот за еднакви можности на жените и мажите со Секторот за финансиски прашања и Секторот 

за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и 
следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови 
иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел 
од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот на Општина 
Карпош. 

 
 
Број: 09-8209/44                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Датум:28.12.2020 година        НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ 
Скопје                                                                           Наташа Пеливанова, с.р. 
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