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I. ДЕМОГРАФИЈА
1.1 Географска положба, граници и површина
Општина Кривца Паланка се наоѓа во североисточниот дел на Р.
Македонија, припаѓа на сливното подрачје на Крива Река, распослана на
северните падини на планината Осогово, потоа јужните падини на планината
Герман, како и дел од Славишко и Биљино Поле. Се граничи со Општините:
Ранковци, Кратово, Кочани и Македонска Каменица. Истовремено е и
погранична Општина, бидејќи на североисток е границата со Р. Бугарија а на
север границата со Р. Србија.
Општина Крива Паланка зафаќа површина од околу 481 км2,.
Општината ја сочинуваат 34 населени места и тоа градот Крива Паланка, кој е
урбана средина – урбано населено место и 33 рурални населени места.
Вкупниот број на жители е 20820 од кои во градот живеат 14 558 жители а
останатите 6262 жители се во 33-те рурални населени места.
Општината е оддалечена 90 км од Скопје и 80 км од Скопскиот аеродром,
а 65 километри од железничката станица ( царински железнички терминал
Куманово).
Дирекно е лоцирана на Коридорот 8 према Р. Бугарија на североисток и
на север према Р. Србија. Низ неа минува меѓународниот патен правец М2 кој ја
поврзува Мала Азија со јужниот дел од Балканскиот полуостров, и ја прави
макролокацијата на Општината посебно атрактивна и значајна.
Градот
Крива
Паланка
претставува стопански,
културен
и
административен центар за општините Крива Паланка и Ранковце.
1.2 Население и социјална структура
Старосна структура на населението по населени места
Попис 2002
Вкупно
0-14
Општина Крива
Паланка
Б'с
Баштево
Борово
Варовиште
Габар
Голема
Црцорија
Градец
Длабочица
Добровница
Дренак
Дрење
Дурачка Река
Жидилово
Киселица
Конопница
Костур
Кошари

Возрасни групи
15-64
повеќе од 64

20820

3710

14981

2129

63
13
87
87
67
85

7
17
18
4
5

45
5
47
54
26
48

11
8
23
15
37
32

318
144
168
44
90
290
302
101
1398
38
21

33
22
23
7
10
29
54
8
278
2
2

189
91
112
29
62
193
211
60
966
27
18

96
31
33
8
18
68
37
33
154
9
1
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Крива Паланка
Кркља
Крстов Дол
Лозаново
Луке
Мала Црцорија
Мартиница
Метежево
Мождивњак
Нерав
Огут
Осиче
Подри Коњ
Станци
Т'лминци
Трново
Узем

14558
227
60
53
338
112
157
50
770
175
152
51
116
203
73
153
256

2767
31
9
8
52
12
25
3
135
32
22
4
7
18
8
20
38

10951
105
36
34
205
71
106
24
536
111
89
22
53
137
43
92
169

840
82
10
11
81
29
26
23
99
32
41
25
56
48
22
41
49

Вкупно (население, број на домаќинства, големина на просечно
домаќинство)според пописот на на население во РМ од 2002 година
Општина Крива
Вкупно население
Домаќинства
Станови(сите
Паланка
видови на
живеалишта)
20 820
6600
9448
Возрасна и полова структура на населението според пописот на
население во РМ од 2002 година
Пол
0-14
15-64
Повеќе од 64
Вкупно
Мажи
1959
7900
868
10727
Жени
1751
7081
1261
10093
Вкупно
3710
14981
2129
20820
Полова и национална структура на населението (мажи, жени)
Според пописот на население во РМ од 2002 година
Општин Вкупно
Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби
а
со сите
Крива
населен
Паланка ии
места
Вкупно
20820
19998
2
668
3
103
мажи
10727
10328
1
330
1
46
жени
10093
9670
1
338
2
57

Бошњац
и

Останат
и

2
1
1

44
20
24
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II. ВОВЕД
Еднаквоста помеѓу мажите и жените воспоставува основни права за сите
и основни вредности за секоја демократија. Со цел да биде остварено, ова
право не само што треба да биде легално препознатливо, туку и ефективно да
биде применето на сите сфери од животот.
Родовата рамноправност во Република Македонија, е загарантирана со
Уставот од 1991 година и како фундаментално човеково право претставува
една од најважните цели и приоритети за државата. Покрај Уставот, родовата
рамноправност е предвидена и регулирана и во други законски прописи и
меѓународни договори кои претставуваат составен дел од нашиот правен
поредок.
Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012г. има за цел
да ги уреди основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви
можности на жените и мажите, како и надлежностите, задачите и обврските на
одговорните субјекти за нивно обезбедување.
Овој акциски план за родова рамноправност на Општина Крива Паланка
е изработен во согласност, со Стратегијата за родова еднаквост 2013- 2020
донесена
на 20 февруари
од
Собранието на Р. Македонија и
Националниот план за акција за родова рамноправност 2013-2016,
стратешки документ на Владата на Република Македонија, кој ги дефинира
целите, мерките, индикаторите, клучните креатори на политиката за
унапредување на родовата рамноправност во различните области од животот,
одговорните чинители и сите засегнати страни во воспоставувањето на
родовата рамноправност и еднаквите можности на жените и мажите во
Република Македонија.
Локалната власт има клучна улога во намалување на нееднаквостите и
промовирањето на вистинско еднакво општество.
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите- , како постојано работно
тело при Советот на Општина Крива Паланка е утврдена со Статутот на
Општина Крива Паланка од 31.10. 2006г. мандатот на КЕМ како и на другите
постојани работни тела – комисии при Советот на Општината е четири години.
По локалните избори 2013г. и конституирање на Советот на Општината е
формирана Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во состав од
пет члена.
Доколку сакаме да изградиме заедница што се базира на еднаквост,
многу е битно локалната власт целосно да ја земе во предвид половата
димензија и да ја вметне во своите правила на управување, организација и
практично работење. Во денешницата и во иднината, вистинската еднаквост
помеѓу мажите и жените е исто така клучот за нашиот економски и социјален
успех - не само на локално туку и национално ниво.
Основна цел на овој документ е да се подобри статусот на жените и да се
обезбеди континуиран развој во реализацијата на родовата рамноправност.
III. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА РАБОТА
Приоритетните области на работа кои ги обработува Локалниот
акционен план за родова рамноправност на Општина Крива Паланка се
шест стратешки области на дејствување и тоа:
1. Човекови права – недискриминација;
Унапредувањето на човековите права на жената и родовата еднаквост е
трајна задача на сите општествени фактори. Република Македонија,
согласно со своите уставни определби, но и како земја кандидат за
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членство во ЕУ, во изминатите години презеде бројни активности на
законодавен и функционален план за унапредување на севкупната состојба
со човековите права, а во тој правец и на правата на жената и
унапредувањето на родовата еднаквост.
Затоа неопходно е континуирано да се работи на унапредувањето на
човековите права на жената и родовата еднаквост, особено преку
спроведување на кампањи и многубројни активности, насочени кон
подигнување на свеста и знаењето на јавноста за дискриминација по основ
на пол, со цел за воспоставување на општество на еднакви можности и
отстранување на сите облици на дискриминација.
2. Подигање на свеста за грижа на жената за сопственото здравје
Здравјето е фундаментално човеково право. Секој има право на
највисоко ниво на физичко и ментално здравје. Во Република Македонија во
последните години се посветува огромно внимание на здравјето на жените
и се подготвуваат и имплементираат различни програми,но статистиките и
понатаму покажуваат по однос на малигните заболувања за висока стапка
на морталитет од заболувања на рак на дојка и матка кај жената, што во прв
ред се должи на нивното ненавремено откривање во раната фаза, кога
шансите за излекување се поголеми.
Затоа со цел за превенција и заштита на здравјето на жената и
понатаму неопходно е континуирано подигање на свеста на жените за грижа
за сопственото здравје. вклучително репродуктивното здравје, планирање
на семејство и сексуално здравје преку спроведување на кампањи,
едукативни предавања и други многубројни активности.
3. Жената и одлучувачките процеси во локалната заедница;
Родовиот јаз во стапките на активност и вработеност, родова сегрегација
на професиите (на хоризонтално и вертикално ниво), пониското учество на
жените на позициите на одлучување и моќ, остануваат предизвици кои ќе
бидат земени во предвид како приоритетни во периодот кој следи, со цел за
унапредување на родовата еднаквост во општественото и економското
живеење.
4. Жената и пазарот на труд;
-

Јакнење на капацитетите на жените и промовирање на женското
претприемништво се битен предуслов за намалување на процентот
на економски зависни жени;

- Жената како домаќинка, земјоделка и сточарка;
Евидентна е потребата од подигање на свеста на жената за
нејзината, улога како домаќинка земјоделска и сточарка, нискиот степен
на самодоверба и економска зависност, ја ставаат во подредена
положба во семејството и заедницата, бидејќи таа а и другите не и го
вреднуваат големиот процент учество во неплатениот труд, односно
жената не е свесна за вредноста и вреднувањето на неплатената работа
во домот и семејството.
-Подигнување на свеста и информираноста на жената за превенција
и заштита од дискриминација по основ на пол;
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5. Родово базираното насилство
Насилството врз жените значи секој акт на родово базирано
насилство кое резултира со или е веројатно да резултира со физичка,
сексуална или психолошка штета или страдање на жените, вклучувајќи и
закани за такви акти, принуда или своеволно лишувања од слобода, без
разлика дали се случуваат во јавниот или приватниот живот.
Затоа е потребно да се зголеми свесноста кај пошироката
јавност за проблемот со насилството / да се подобри информираноста
за превенција и заштита од секаков вид на насилство.
6. Родово одговорно буџетирање
Родовото буџетирање како релативно нова алатка претставува
дел од стратегијата за вклучување на родовата перспектива во
главните текови, политики и практики, насочени кон постигнување
на родова рамноправност (gender mainstreaming).
Родовото одговорно буџетирање е одраз на политичката волја и
преземени чекори во постигнувањето на родовата рамноправност, со
примена на практиките на вклучување на родовите преспективи во
процесите на буџетирање. Тоа не имплицира само посебни буџети за
жените, туку значи процена на буџетите од аспект на родовата
рамноправност и вклучување на родовите перспективи на сите нивоа во
процесите на буџетирање;
Владата во јуни 2012 година ја донесе Стратегијата за
воведување на родово одговорно буџетирање во Република Македонија
2012 - 2017 година како национален документ кој има за цел
унапредување на родовата еднаквост преку вклучување на родовата
перспектива во главните текови. Прифатен е ставот дека внесувањето
на родовата перспектива во буџетските политики на локално ниво, ќе
доведе до правилно родово одговорно распределување на средствата,
како и подобра транспарентност и одговорност на локалниот/
општинскиот буџет од аспект на родовата рамноправност.
Прашањето на рамноправност и вклучување на родовите
перспективи во главните текови, не е прашање единствено на социјална
правда, туку е исклучително значајно прашање во справувањето со
сиромаштијата и невработеноста, обезбедувањето на еднакви можности
и квалитетен живот за сите.

IV. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

1. Подобрување на информираноста на жените за човековите права,
механизмите за заштита и родовата рамноправност. Континуирани
активности за превенција на женската популација во однос на
препознавање на дискримнацијата врз основа на пол на пазарот на труд
(во согласнст со законските одредби), како и информирање за
системите за заштита и казнување на кршењето на тоа право;
2. Зајакнување на свеста на жените за континуирана грижа и заштита на
сопственото здравје; Подобрување на информираноста и одговорноста
на младите за сексуалното здравје;
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3. Промовирање на родовиот концепт и еднаквите можности на жените и
мажите во општеството и семејството, потребата од рамноправно
учество на жените и мажите во одлучувачките процеси, политичкиот и
јавниот живот во локалната заедница / доследна примена на Законот
за еднакви можности на жените и мажите ;
4. Унапредување на економскиот статус на жените, преку јакнење на
нивните капацитети и поттикнување на женското претприемништво;
- Подигање на свеста на жената за нејзината улога како домаќинка,
земјоделка и фармерка;
- Подобрување на информираноста и знаењата на жените за
регулирање на статусот земјоделец и пристапот до ИПАРД
фондовите
5. Зголемување на нивото на сензибилизираност, разбирање и
препознавање на појавата на родово базирано насилство вклучувајќи
го и семејното насилство.;
6. Подигнување на свеста и информираноста за превенција и заштита од
трговија со луѓе ;
7. Интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските
инструменти, согласно со Законот за еднакви можности на жените и
мажите;
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V. АКЦИОНЕН ПЛАН
2013-2016

Стратешка цел

1

2

Проблем

Проекти

Подобрување
на
информираноста
на жените за
човековите
права,
механизмите за
заштита и
родовата
рамноправност

1.1Неинформир 1.1.1 Човекови
аност на
праважената за
недискриминација
нејзините права
– ниска свест
на жената за
себе и своите
права;

Зајакнување на
свеста на
жените за
континуирана
грижа и заштита
на сопственото
здравје;

2.1Зголемувањ
е на процентот
на малигните и
други болести
поврзани за
репродуктивнот
о здравје на
жената,,

Подобрување на
информираност
а и
одговорноста на
младите за
сексуалното
здравје;

2.2Ниска свест
на жената за
редовни
лекарски
контроли;
2.3Неедуциран
и млади за
сексуално
преносливите

2.1.1,,Подигање
на свеста за
грижа на жената
за сопственото
здравје,,

2.1.2,,Едукација
на младата
популација за
сексуално
преносливите
болести,,

Временски
Период
(година/годи
ни)

2013-2014

2013-2014

Ресурси

Индикатори

- Едуцирани и
информирани
40000,00 жените во
општината
за своите
права и
механизмите
за заштита и
препознавање
на
дискриминациј
а.
-Зголемено
ниво на
40000,00 информиранос
т за малигните
заболувања на
репродуктивни
те органи кај
жените

Одговорен
(институции
oрганизации,
лице)

Монитори
нг/
евалуациј
а

-Комисијата за
еднакви
можности

-Советот
на
општината

Градоначалник

-Комисијата за
еднакви
можности

-Советот
на
општината

Градоначалник

-Зголемена
превенција и
рано
откривање на
појавата на
карцином
-Едуцирани
младите за
заштита на
сексуалното
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болести;
3

Промовирање
на родовиот
концепт и
еднаквите
можности на
жените и
мажите во
општеството и
семејството,
потребата од
рамноправно
учество на
жените и
мажите во
одлучувачките
процеси,
политичкиот и
јавниот живот во
локалната
заедница /
доследна
примена на
Законот за
еднакви
можности на
жените и
мажите
(„Службен
весник на РМ“
бр. ..../;

3.1 Ниската
свест на
жената за
родовиот
концепт и
еднаквите
можности на
жените и
мажите во
општеството и
семејството.

здравје
3.1.1 Развој и
промоција на
правата ,
интересите и
можностите на
жената

2013 - 2014

20000,00 Имплементациј
а и
почитување на
одредбите од
Законот за
еднакви
можности

Комисијата за
еднакви
можности

-Советот
на
општината

Градоначалник

-Зголемен
процент на
учество на
жените во
структурите на
одлучување на
локaлно ниво
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4

Унапредување
на економскиот
статус на
жените, преку
јакнење на
нивните
капацитети и
поттикнување
на женското
претприемништ
во;

-Подигање на
свеста на
жената за
нејзината улога
како. домаќинка,
земјоделка и
фармерка;

4.1 Економска
зависност на
жената од
мажот
(семејството),
ниско ниво на
самодоверба
кај жената.

4.2Неинформир
аност на
жената
земјоделка за
програмата на
ЕУ – ИПАРД
која
предвидува 10
% повеќе
средства за
жените кои се
регистрирани
како
индивидуални
земјоделци.

4.1.1 Зајакнување
на капацитетите
на жената преку
обуки/едукација;

2014 -2015

4.1.2.Подигање на
свеста на жената
за нејзината улога
во неплатениот
труд;

Број на
спроведени
обуки
60000,00 -Број на
учеснички
-Зајакнати
капацитети на
жените за
претприемништ
во

Комисијата за
еднакви
можности

-Советот
на
општината

Градоначалник

-Подигната
свеста на
жената за
нејзината улога
во неплатениот
труд,,
- Подобрена
информиранос
та на жените за
постапката за
регулирање на
статусот на
индивидуален
земјоделец,
фармер.

4.2.1
Подобрување на
информираноста
и знаењата на
жените за
регулирање на
статусот
земјоделец и
пристапот до
ИПАРД
фондовите

Зголемена
иницијативност
на жените во
земјоделството
/сточарството;

5

Зголемување на
нивото на
сензибилизиран
ост, разбирање
и препознавање
на појавата на
родово

5.1 Родово
базирано
насислство
вклучувајќи го и
семејното
насилство;

5.1.1
Зголемување на
свесноста и
самодовербата
кај жртвите за
пријавување и
справување со

2015-2016

Зголемено
40000,00 ниво на
свесност и
самодоверба
кај жртвите за
пријавување на
родово

Комисијата за
еднакви
можности

-Советот
на
општината

Градоначалник
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базирано
насилство
вклучувајќи го и
семејното
насилство.;
6

7

8

родово
базираното
насилството

Подигнување на
свеста и
информираност
а за превенција
и заштита од
трговија со луѓе
;
Интегрирање на
родовите
прашања во
политиките и
финансиските
инструменти,
согласно со
Законот за
еднакви
можности на
жените и
мажите;

6.1 Жените и
децата жртви
на трговијата со
луѓе

6.1.1Препознавањ
е на трговците со
луѓе, заштита и
превенција

7.1 Отсуство на
родовата
перспектива во
буџетските
политики на
локално ниво

7.1.1Воведување
на родово
одговорно
буџетирање на
локално ниво

Редовна
публикација на
активностите од
акциониот план

8.1 Недоволен
пристап до
информации за
родова
рамноправност

8.1.1Редовно
информирање за
сите активности,
преку медиуми,
печатени
материјали и веб
саитот на
општината и

базираното
насилство до
надлежните
институции

2015-2016

2013 - 2016

2013 – 2016
(континуира
но)

Подигната
40000,00 свеста и
информиранос
та за полесно
препознавање
на трговците со
луѓе
Подигање на
повисоко ниво
40000,00 на родовото
одговорно
распределувањ
е на
средствата,
што ќе
продуцира
поголема
транспарентно
ст и
одговорност на
локалниот/
општинскиот
буџет од аспект
на родовата
рамноправност
.

Комисијата за
еднакви
можности

Обезбеден
50000,00 пристап до
информациии
за родова
рамноправност
во локалната
заедницаоцена на

Комисијата за
еднакви
можности

Советот на
општината

Градоначалник
Комисијата за
еднакви
можности

Советот на
општината

Градоначалник

Советот на
општината

Градоначалник
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други форми на
дисеминација на
информации.

состојбата
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VI. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на
Општина Крива Паланка и координаторот за еднакви можности кои го изработуваа
овој документ ќе го следат текот и динамиката на спроведување на ,,Акциониот
План,, и ќе даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел
постигнување на утврдените цели.
Согласно Акциониот план за родова рамноправност 2013 -2016 на
Општина Крива Паланка и законот за еднакви можности на жените и мажите,
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при општина Крива Паланка
секоја година ќе изработува годишна оперативна програма. Целта на годишната
оперативна програма ќе биде успешно спроведување на политиките/мерките
(проектите) за унапредување на родовата рамноправност
предвидени со
акциониот план 2013 – 2016.
Во годишните оперативни програми ќе бидат дефинирани конкретните активности
приоритетните области, мерки и цели, кои ќе бидат реализирани, како и
конкретната временска рамка за нивна реализација, а се во насока на
унапредување на родовата рамноправност, воспоставување на еднакви можности
за жените и мажите, како и обезбедување на континуирано унапредување на
статусот на жените во Општина Крива Паланка.
До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика од страна на Комисијата за еднакви
можности на мажите и жените ќе се доставуваат редовни годишни извештаи и
тековни информативни извештаи, за имплементација на активностите и
реализацијата на целите.
Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика.
Координатор за еднакви можности
Лидија Митовска
Комисија за еднакви можности
на жените и мажите
1.Раде Станковски , претседател
2.Соња Мазаковска, член
3.Слаѓана Митовска, член
4.Оливер Бошковски, член
4. Зоран Цветковски, член

Бр. 07-1835/3
27.06.2013год.
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
М-р. Борче Стојчевски
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