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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
1.Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за регулирање на
железничкиот сектор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-1001/1
20 февруари 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

811.
Врз основа на членот 9 став 3 од Законот за еднакви
можности на жените и мажите („Службен весник на
Република Македонија“ број 6/12), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2013 година, донесе
СТРАТЕГИЈА
ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ
2013-2020
ВОВЕД
Oсновните човекови слободи и права признати во
меѓународното право и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право, се темелни
вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Согласно со оваа определба, Уставот на Република Македонија, предвидува и гарантира широка листа
на човекови права и слободи, како еден од фундаментите на демократскиот политички систем.
Базичното начело на еднаквост, односно недискриминација, воспоставено со Уставот на Република Македонија, гарантира дека „граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно
од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло и верското уверување, имотната и
општествената положба. граѓаните се еднакви пред
Уставот и законите“.
Овие уставни одредби се елаборирани и во повеќе
законски акти. Така, во Законот за еднакви можности
на жените и мажите, на сеопфатен начин се третира
прашањето на родовата еднаквост и заштитата од дискриминација по основа на пол. Покрај тоа, на ова прашање му се посветува внимание и во низа други закони, посебно од областа на кривичното, семејното и работното законодавство, кои ја регулираат забраната за
дискриминација во одделни домени и го промовираат
принципот на еднаквост.

Остварувањето на еднаквите можности на мажите и
жените, овозможува еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор,
еднаков статус и третман во остварувањето на нивните
права, како и еднакви придобивки од остварените резултати.
Во овој контекст, работењето кон целта за постигнување на вистинска родова еднаквост и справување
со постојните нееднаквости, често значи да се работи
различно со жените и мажите и да се признае дека мажите и жените имаат различни потреби и приоритети,
се соочуваат со различни пречки, имаат различни аспирации и придонесуваат за развојот на различни начини.
Националната стратегија за родова еднаквост, е
стратешки документ на Република Македонија, кој се
донесува со цел унапредување на еднаквите можности
на жените и мажите во севкупното општествено живеење во Република Македонија за периодот 2013 - 2020
година.
Националната стратегија за родова еднаквост (во
натамошниот текст: Стратегијата) претставува надградба на досегашната национална политика изразена
во Националниот план за акција за родова рамноправност 2007 - 2012 година (во натамошниот текст:
НПАРР). Воедно, со овој документ се подигнува значењето на прашањето за родовата еднаквост, земајќи
предвид дека истата ја донесува највисокото претставничко тело во државата, односно Собранието на Република Македонија.
Досегашното искуство, изразено преку конкретни
достигнувања, покажува дека тековните општествени
процеси насочени кон промовирање, зајакнување и
спроведување на родовата еднаквост, ја налагаат потребата за еден нов стратешки документ.
Во таа смисла, Стратегија 2013-2020, ќе претставува документ кој ќе ја обезбеди рамката за целосна еднаквост на жените и мажите како крос-секторски, хоризонтален и универзален социјален и политички приоритет. Исто така, овој документ ќе ги постави основните чекори и специфичните насоки за целосно постигнување на родовата еднаквост во Република Македонија1.
Временска рамка на Стратегијата
Националната стратегија за родова еднаквост, се
донесува за период од осум години, односно периодот
2013-2020 година. Согласно со ЗЕМ, Стратегијата содржи и Национален план за акција за родова еднаквост
за период од четири години, кој предвидува преземање
на краткорочни и среднорочни активности, кои ќе се
реализираат преку годишни оперативни програми.
Буџет на Стратегијата
За спроведување на Стратегијата, во однос на
краткорочните и среднорочните активностите од
стратешките цели, буџетот ќе биде подготвуван во
1
Процена на имплементацијата на Националниот план за родова
рамноправност 2007-2012 година

