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Активност Одговорни 

институции 

Индикатори Временска рамка Буџет 

Спроведување на родово 

буџетска анализа, формулирање 

МТСП 

Ресорните 

-Најмалку една програма по 

буџетски корисник е 

2015 Нема фискални 

импликации 



на препораки и показатели за 

можни промени во програмите на 

ресорните министерства, ЕЛС и 

Град Скопје од родова 

перспектива 

министерства 

ЕЛС и Град Скопје 

анализирана  

 - Формулирани показатели 

поделени по пол  

- Развиени препораки 

вклучени во развојот на 

натамошните програми и 

политики  

Изработка на годишен извештај 

за спроведените родово буџетски 

анализи на програми во 

ресорните министерства, ЕЛС и 

Град Скопје и дистрибуција на 

истиот со материјалот  за 

подготовка на Буџетот за 

следната година 

МТСП 

Ресорните 

министерства 

ЕЛС и Град Скопје 

- Изработен  и 

дистрибуиран годишен 

извештај за спроведените 

родово буџетски анализи на 

програмите во ресорните 

министерства, ЕЛС и Град 

Скопје 

- Објавен извештај на веб 

страната на МТСП 

2015 Нема фискални 

импликации 

Следење на имплементацијата на 

препораките од родово 

буџетската анализа врз основа на 

дефинираните показатели  

МТСП и  

Интерресорска  

консултативна и 

советодавна  група за 

еднакви можности на 

жените и мажите   

- Воспоставен систем за 

мониторинг и евалуација  

- Број на буџетски 

корисници кои ги 

вклучуваат препораките во 

своите програми  

2015 Нема фискални 

импликации 

Иницирање на родово буџетски 

анализи на локално ниво на 10 

ЕЛС 

МТСП и ЕЛС -број на селектирани 

програми 

-број на анализирани 

програми  

- број на изработени 

буџетски изјави 

2015 Буџет на UN 

women 

Дополнување на буџетски 

циркулар со насоки за мерење на 

ефективноста на буџетските и 

владините програми кон 

потребите на мажите и жените 

МФ, МТСП, ОДУ  - дополнети Насоки за 

подготовка на предлог 

буџетски пресметки 

- број на буџетски 

корисници кои ги 

2015 

 

 

 

 

Нема фискални 

импликации 



имплементираат насоките 

од буџетскиот циркулар 

Дополнување на Упатството за 

подготовка на стратешки план  

ГС, МТСП, 

организациони облици 

за стратешко 

планирање во ОДУ 

- интегрирана родова 

перспектива во Упатството 

за подготовка на стратешки 

план 

- број на ОДУ чии програми 

во стратешкиот план се 

родово чувствителни 

2015 

 

 

 

Нема фискални 

импликации 

Следење и анализа на 

имплементацијата на Законот за 

еднакви можности од аспект на 

РОБ 

МТСП, органите на 

државната управа, 

КЕМ во Собрание на 

РМ и граѓанскиот 

сектор 

Изработка на извештаи и 

информации 

2015 Нема фискални 

импликации 

Организирање  на промотивни 

активности (конференции,  

дебати, јавни расправи и други 

настани)  

МТСП, ОДУ, ЕЛС, 

КЕМ во Собрание на 

РМ 

Број на организирани 

настани на национално  и 

локално ниво  

2015 Нема фискални 

импликации 

 


