
И З В Е Ш Т А Ј 

 

            Од одржаната седница на Комисијата за  еднакви можности на жените и мажите 

на 02.03.2022 година, со почеток во 17 часот. 

На седницата присуствуваа претседателката на Комисијата, Кристина 

Атанасова-Арсова и членовите на Комисијата: Лидија Серафимова и Ивица Лазаров.  

Од Општинската администрација присуствуваше: Љубинка Ајтовска – 

координаторка за еднакви можности на жените и мажите во Општина Кочани.  

Од седницата отсуствуваа членовите на Комисијата: Ивана Максимова и Мирче 

Стојков.  

За седницата беше предложен и едногласно беше усвоен следниот 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д             

 

1. Разгледување на предлог-листата за поддршка на жени во социјален 

ризик/со тешки болести и препорака до градоначалникот 

2. Предлог-активности за одбележување на 8 Март, Меѓународниот ден на 

жената 

3. Разно 

 

1. Т о ч к а 

Разгледување на предлог-листата за поддршка на жени во социјален ризик/со 

тешки болести и препорака до градоначалникот 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Љубинка Ајтовска даде образложение по точката. 

Во расправата учествуваа: Ивица Лазаров, Кристина Атанасова-Арсова, Лидија 

Серафимова и Љубинка Ајтовска.  

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 3 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

Комисијата ја разгледа и ја прифати предлог-листата за поддршка на жени во социјален 

ризик/со тешки болести од ЈМУ Центар за социјални работи – Кочани (03-188/2 од 

23.02.2022 г.), добиена по барање на Општина Кочани (08-502/1 од 16.02.2022 г.), со 

забелешка да се изврши корекција на листата од Центарот за социјални работи и да се 

внесе жена од ромска националност. Комисијата упати препорака до Градоначалникот 

на 10-те жени во социјален ризик од така коригираната листа да им се доделат по 6.000 

денари,  според мерката планирана со Локалниот акциски план за еднакви можности за 

2022 година. 

 

2. Т о ч к а 

Предлог-активности за одбележување на 8 Март, Меѓународниот ден на жената 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Во расправата учествуваа: Кристина Атанасова-Арсова, Ивица Лазаров, Лидија 

Серафимова и Љубинка Ајтовска. 

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 3 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

З а к л у ч о к 

 

Комисијата им препорача на стручните служби по повод 8 Март, Меѓународниот ден 

на жената, преку информација за јавноста да ги афирмира досегашните активности за 



зајакнување на жените на локално ниво преземани од страна на Општина Кочани и  на 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. 

  

3. Т о ч к а 

Разно 

Претседателката на Комисијата отвори претрес. 

Координаторката Љубинка Ајтовска даде образложение за претстојните 

активности од Локалниот акциски план за еднакви можности, со посебен акцент на 

потребата од дефинирање на културни активности што може да се реализираат според 

Планот.   

Во расправата учествуваа: Кристина Атанасова-Арсова, Лидија Серафимова, 

Ивица Лазаров и Љубинка Ајтовска. 

По завршената расправа, претресот беше затворен и Комисијата со 3 гласа „ЗА“ 

го усвои следниот 

 

З а к л у ч о к 

 

Се прифаќа иницијативата и се упатува препорака за подготовка на театарска 

претстава што ќе ја прикаже современата релација „Тој – Таа“, којашто би била 

реализирана со локални уметници/учесници. 

 

Седницата на Комисијата за еднакви можности заврши во 17:45 ч.  

    

 

 

 

Бр. 18-625/2               Претседателка, 

03.03.2022 година                          на Комисијата за еднакви можности 

К о ч а н и           на мажите и жените, 

                                                                             Кристина Атанасова-Арсова с.р. 
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