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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
БРВЕНИЦА 
Предлог буџетската иницијатва е изработена во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање 
на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови 
за родова еднаквост“  финансиран од Европската унија. 



Предлог буџетска иницијатива за 
Општина Брвеница 

Општина Брвеница 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи-8.341 

 Жени- 8.281 

 Вкупно- 16.622 

Површина: 164,3 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-

страната на општина Брвеница.1 

 

Единиците на локалната самоуправа како одговорни тела за планирање на општинскиот 

буџет и креирање буџетските програми во општините воедно ја носат и одговорноста за 

примена на партиципативно и родово одговорно буџетирање. 

Партиципативно и родово одговорно буџетирање на локално ниво претставува вклучување 

на локалните граѓани (жени, мажи, маргинализирани и ранливи категории на граѓани) во 

процесот на подготовка на општинскиот буџет и неговите приоритети, заедно со 

општинската администрација. 

Пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19 значително влијаеше и го забави процесот 

на достигнување родова рамноправност, а особено на локално ниво каде активностите 

предвидени со програмите за еднакви можности или родова еднаквост во најголем дел не 

беа спроведени, а средствата предвидени со локалните буџети беа реалоцирани. 

Во претстојниот период следи процесот на  креирање  на предлог буџетските програми на 

единиците на локалната самоуправа. Со цел родово одговорно и партиципативно 

буџетирање во општината Брвеница во рамки на проектот „Низ женски леќи“ подготвена е 

                                                           
1
 Државен Завод за Статистика- Население во Република Македонија на 30.06.2019 по специфични групи на 

возраст, по пол, по општини, по години, според промените во територијалната поделба од 2014 година 



оваа предлог буџетска иницијатива која ги застапува интересите на руралните жени и мажи, 

сиромашни жени и мажи, жени и мажи со попреченост, маргинализираните жени и мажи ( 

од етничка, религиозна или сексуална природа) и жени и мажи од ранливите возрасни 

групи (млади и постари граѓани).  

Предлог буџетската иницијатива подготвена од Центарот за истражување и креирање 

политики се заснова на: 

 Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 во општината Брвеница 

 Форум во заедницата-Идентификување на приоритетни области и активности за 

граѓаните на општина Брвеница 

Тимот на проектот „Низ женски леќи“ во месец март 2020 спроведе родова анализа на 

општинските програми со која беше утврдено во кои програми на општината е односно не е 

вклучена родовата перспектива. Со анализата беа дадени и препораки за областите во кои е 

потребно да се вклучи родовата перспектива. 

Форумот во заедницата во општина Брвеница се одржа кон крајот на месец мај и почетокот 

на месец јуни и имаше за цел идентификување на проблемите и решенијата како и 

приоритизирање на истите од страна на граѓаните кои живеат и/или работат на територија 

на општина Брвеница користејќи родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Брвеница 

Во општина Брвеница нема донесено нова програма или план за родова рамноправност, 

родовата анализа се базира на Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и 

мажите 2019/2021, Буџетот на општината за 2021 година, и податоците на сајтот на 

општината. Според анализираните документи можеме да заклучиме дека општината 

Брвеница ја има интегрирано родовата перспектива при креирање на стратешките 

документи.   

Во локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите 

2019/2021(ЛАП) се гледа дека е направен обид различните приоритети и потреби на 

мажите и жените да се земат во предвид во повеќе области. Може да се заклучи дека се јасно 

дефинирани родови цели во рамки на приоритетите меѓу кои: развој на вештини за 

креирање на родово сензитивни политики на претставниците на локалните институции; 

развој на свеста на граѓаните за родова рамноправност; унапредување на образованието на 

жените (и мажите) и подготвеноста да учествуваат на пазарот на трудот; унапредување на 

здравствените и социјалните права на жените; зајакнување на политичкото учество на 

жените на територијата на општината и зајакнување на превенција од семејното насилство 

на територијата на општината.  

Области во кои има јасно дефинирани активности за унапредување на положбата на жените 

во општина Брвеница се следниве: поддршка на жените за комплетирање на образовниот 



процес; организирање на обуки и поддршка за почнување на мали бизниси за жените од 

општината; преземање на активности за подобрување на репродуктивното здравје на 

жените на територијата  на општината; подготовка и реализација на програми за 

унапредување на социјалните права на жените во општината; лобирање кон Владата за 

отварање на градинка во општината (донесена одлука за прва градинка во Брвеница – 

Сонце- Диели – од буџет планирани средства за 2021), и зголемување на бројот на жени и 

нивно јакнење во општинската администрација. Според индикаторите  - 40% жени во 

општинската администрација до 2020 – не е постигната резултат односно има 6 жени од 19 

вработени. Жените на раководните позиции пак во 2021 се застапени со само 15% во 

општината. 

Јазикот користен во планот ја одразува родовата нееднаквост и тоа се гледа преку 

дефинираните активности за унапредување на родовата еднаквост, а се одразува и преку 

мерење на постигнување на активностите, за кое се наведени низа индикатори. Родови 

индикатори кои се мерило за реализација на акцискиот план се детални и поделени по 

области. Па така индикатори од областа родова рамноправност се: донесени одлуки за 

родово разделени податоци за клучните области на локално ниво; реализирани најмалку 

две обуки годишно за членовите на КЕМ за родовите прашања; реализирана најмалку една 

обука за родова рамноправност за општинската администрација на годишно ниво; донесени 

програми во училиштата за значењето на родовата еднаквост; организирани над 20 

активности за информирање на граѓаните за концептот на родова рамноправност; број на 

одржани јавни трибини во текот на 2 години; партнерство со најмалку 1 здружение кое 

работи во полето на развој на свеста за концептот на родова рамноправност; формирано и 

подржано локално здружение во областа на родовата рамноправност; најмалку 100 жени 

опфатени со поддршка; реализирани најмалку 4 активности од АП за ПП на општината 

преку поддржаните здруженија. 

Во областа образование индикатори со кои ќе се мери реализацијата на ЛАП се: 

зголемениот опфат на деца и млади во школските установи; евидентирани сите деца и 

млади кои се надвор од образовниот; број на организирани информативни средби; опфат на 

сите деца и млади со транспорт од оддалечените населени места до школските установи; 

зголемен опфат на деца и млади од социјални семејства со стипендии, број на деца и млади 

од социјални семејства кои се поддржани. Индикатори во областа пристапност до услуги 

за деца и млади со попречености: донесена одлука за изградба на градинка; донесена 

одлука за изградба на инфраструктура потребна за полесна комуникација со центарот на 

општината од поодалечните населени места; донесена програма за грижа и третман на деца 

и млади со посебни потреби и без родителска грижа; донесена одлука за вработување на 

дефектолог; обезбеден пристап кон образовни и јавни објекти за деца и млади со посебни 

потреби;  

Од областа економско јакнење дефинирани се следниве индикатори: донесена програма за 

економско јакнење и развој на вештините на жените; реализирани активности од 

програмата; најмалку 200 жени опфатени со обуките и најмалку 20 мали бизниси започнати, 

додека пак во областа вработување родовите индикатори се: бројот на дадени совети на 



жени за остварување на правата по основ на законот за работни односи и бројот на 

вработени кои ги искористиле активните мерки за вработување. Во областа жени во 

политика учеството се мери според следниве индикатори: зголемен опфат на жени 

вработени во општината и на раководни позиции; зголемен број на жени како советници и 

на позиции во политичките партии како и 40% на жени во општинската администрација до 

2020.  

ЛАП определува и индикатори во областа сексуално и репродуктивно здравје као што се: 

донесена одлука за обезбедување на здравствени услуги во оддалечените населени места; 

зголемен број на жени со подобрено репродуктивно здравје на територијата на општината; 

опфатен број на жени на територијата на општината за реализација на ПАП тестови и 

опфатен број на женски деца со ХПВ вакцина. Предвидени се и индикатори во областа 

родово базирано и семејно насилство како што се: бројот на постапки во случаи од семејно 

насилство; процент на население информирано за начините на превенција и постапување во 

случаи од семејно насилство; број на јавни трибини во населените места за превенција од 

семејно насилство и креиран локален протокол за постапување во случај на насилство, кој во 

2021 се уште не е достапен според анализата. 

Преку анализата на буџетот на општина Брвеница за 2021 година можеме да заклучиме 

дека е се користи родово одговорно буџетирање на активностите. Предвидениот буџет за 

реализација на приоритетите за 2021 година изнесува 100.000 денари за родова еднаквост, 

што е значително намалување од 2020 кога биле 500.000 денари. Сепак, според 

приоритетите се алоцираат средства од други ставки (информација од координаторот на 

КЕМ),  така во основно образование во расходи за изградба се предвидени  2,500,000 денари 

од буџетот на општината. Според координаторката на КЕМ,  сите проекти во општината се 

родово сензитивни, а ако има недостиг на средства градоначалникот има слух за 

прераспределба на средства од буџетот според потребите.  

Заклучок: 

Општината Брвеница има интегрирано родова перспектива во креирањето на 

стратешките документи и буџетот на општината, но недостапноста до општинските 

програми не дава сеопфатна слика за целосната интеграција на родовата перспектива. 

Области во кои се предвидени родови активности и приоритети се: здравство, 

образование, економско јакнење, вработување и пристапност до услуги за деца и 

млади со попреченост. Целосната реализација на сите предвидени активности од 

локалниот акциски план за еднакви можности на мажите и жените во значителна мера 

ќе ја унапреди родовата рамноправност и ќе го намали родовиот јаз во општинската 

администрација во општината Брвеница. Според родовите индикатори, предвидено е 

собирање на родово разделени податоци за корисниците на одредени буџетирани 

програми, но не е јасно дефинирано собирањето на истите за секоја програма. 

 

 



Препораки: 

 Имплементирање на родова перспектива во планирањето и креирањето на 

програмите за сите области во општината; 

 Развивање на програма за превенција и заштита од родово базирано насилство на 
локално ниво 

 Поставување на повеќе жени на позиции на донесувачи на одлуки во општината 
особено на чело на урбаните и месните заедници. 

 Користење на родово сензитивен јазик и собирање родово поделени податоци за 
корсниците на сите програми 

 Воведување на родовата перспектива во сите програми преку користење на родова 
анализа на потребите и родовите јазови што ќе доведе и до креирање родово 
одговорен буџет. 

Резултати од Форум во заедницата во општина Брвеница 

Форумот во заедницата во Брвеница се одржа онлајн преку три последователни сесии. 

 I сесија 16.06.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 23.06.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 28.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 115 учесници од кои 68 жени и 47 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните институции, училишта, јавни претпријатија 

граѓанските организации како и граѓани кои живеат на територија на општина Брвеница. 

Преку форумите во заедницата се овозможи вклучување на граѓаните, посебно на целните 

групи кои се главен фокус на проектот со цел обезбедување услови за приоретизирање на 

програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во 

општините во кои се спроведува проектот.  

15 Приоритетни проблеми и решенија кои беа избрани од граѓаните на 

општина Брвеница се следниве: 

Проблем и решение Бодови Ранг 

П: Нема спортска сала во с. Челопек  
Р: Локалната самоуправа да побара изградба на спорстка сала во с. 
Челопек. Направен е и доставен проект и да се лобира до Агенцијата за 
млади и спорт 

216 1 

П: Челопек и Милетино немаат спортска сала   
Р: да се изготви идеен проект за Милетино и да се гледа каде може да се 
аплицира 

199 2 

П: Застарена и недоволна ИТ опрема  
Р: Да се направи План и спецификација за ИТ опрема неопходна за 
изведување на образовниот процес истиот да биде испратен до 
локалната самоуправа, и да се бара од МОН. 

190 3 

П: Нема соодветни просторни услови и надгледни/наставни средства за 
спроведување на наставата  

189 4 



Р: За ОУ Кочо Рацин идеално решение е да бидат поделени смените ( 
1смена предметна и 1смена одделенска) Функционализирање на една 
училница и една канцеларија за наставниците (архивата ја чуваат во 
ходиник). Во с. Челопек треба обнова на фасада, подови и греење- во 
процес е на решавање преку грант од МОН. 
П: Нема минимални услови во училниците за реализација на настава  
Р: Училиштето аплицирало за проект за реновирање на подовите и 
училниците и очeкуваат да го добија со што проблемот би бил решен. 

179 5 

П: Нефункционален резревоар на вода во с. Гургурница   
Р: Општината веќе има изнајдено средства и во тек е тендерска постапка 
за тендер 

173 6 

П: Нема селекција на комунален отпад во с. Блаце, Волковија, Стенче и 
Гургурница   
Р: Воспоставување на систем на селектирање на отпад на територија на 
4те села. На постоечкиот концесионер му е поминат договорот, 
направена е нова физибилити студија и се очекува наскоро да биде 
решен проблемот со нов концесионер преку јавно-приватно партнерство   

171 7 

П: Нема директен влез до градниката во с. Брвеница, влезот е преку 
дворот на ОУ Кочо Рацин   
Р: Раководството на градинката да побара од општината користење на 
постоечкиот пат низ паркот  

170 8 

П: Фекалниот отпад од живинарските и сточарските фарми  
Р: Решението е да има редовна интервенција на инспекторатот во 
фармите со цел да се почитуваат  прописите согласно договорите што 
имаат добиено или со подигнување на свеста за непалење на 
индустриска иверица 

164 9 

П: Нема каде да се пласираат земјоделските производи  
Р: Во општината нема ладилник, нема цена на производот, што значи да 
се изгради ладилник во општината каде би се складирале производите и 
општината да биде во соработка со МЗ со цел да се субвенцираат 
производителите. 

163 10 

 П: Загадување на воздухот од индустриските дрвени капацитети   
Р:Со интервенција на инспекторатот да врши редовна контрола на 
индустриските капацитети или со подигнување на свеста за непалење на 
индустриска иверица 

162 11 

П: Загадување на почвата од дивите депонии  
Р: Одредување на депонија која би го собирала градежниот отпад од 
општина Брвеница и зголемување на контролата за нефрлање на 
комунален отпад. 

162 12 

П: Немотивираност за развој на земјоделието  
Р: општината треба напарави стратегија како да им помогне на 
граѓаните. Барање за забрана за урбанизација на места каде има плодна 
почва. Категоризација на земјиштето на кое може и не смее да се гради. 

162 12 

П: Паркот во с. Брвеница има потреба од реновирање  
Р: изнаоѓање на донатор за финансиска подршка, има изработен идеен 
проект за паркот. 

162 12 

 

 



Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите со вклучување на 

родова перспектива: 

 Програма за млади и спорт 

 Програма за образование 

 Програма за животна средина 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за земјоделство 

 Програма за родова еднаквост 

Препорака: Во програмите како крајни корисници да се обрне особено внимание на 

потребите на: 

 Ученици и наставнички кадар 

 Земјоделци 

 Жените и девојчињата 

 Жителите на руралните подрачја 

 Малцински етнички заедници 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Брвеница 

поделени по области се следниве: 

Социјална и здравствена заштита и заштита од заразни болести 

1.Немање пристап до спорстакаат сала која е сместена во непосредна близина на ОУ Кочо 

Рацин во с. Брвеница 

Предлог решение: Предлог е училиштето да ја користи спортската сала која ја има во 

општината, сега е нефункционална. Со утврден план и динамика да се побара согласност од 

општината за користење на салата за време на наставата. 

2.Нема директен влез до градниката во с. Брвеница, влезот е преку дворот на ОУ Кочо Рацин, 

а со започнувањето на следната училишна години ќе се создаде гужва од родителите и 

автомобили кои ќе ги носат децата во градинка, притоа приморани да влегуваат преку 

училишниот двор. 

Предлог решение: Да се побара од раководството на градинката да побара од општината 

користење на постоечкиот пат низ паркот или да се изнајде со цел да биде соодветен за 

родителите и вработените во градинката. 

3. Нема минимални услови во училниците за реализација на настава (подовите се целосно 

уништени во 16 училници), а наставниците од ОУ 7 Март од Челопек информираа дека 

немаат никакви наставни помагала за успешна реализација на истата. 

Предлог решение: Училиштето аплицирало за проект за реновирање на подовите и 

училниците и оечкуваат да го добија со што проблемот би бил решен. 



 

 

Образование и воспитно-образовни институции 

1. Нема соодветни просторини услови и надгледни/наставни средства за спроведување 

на наставта во 8 подрачни и 3 централни училишта 

Предлог решение: Во ОУ Кочо Рацин училиштето работи во две смени, идеално решение е да 

бидат поделени смените ( една смена предметна настава и една смена одделенска наставна) 

Функционализирање на уште една училница и уште една канцеларија за наставниците 

(архивата ја чуваат во ходиник) и настава во смени. 

Во с. Челопек нема недостаток на простории, но има проблем со подот, греењето е се уште на 

дрва, што значи треба обнова на фасада, подови и греење- во процес е на решавање преку 

грант од МОН. 

2. Нема спортска сала во с. Челопек 

Предлог решение: ќе се бараат финансиски средства од општината за изградба на салата 

3. Застарена и недоволна ИТ опрема 

Предлог решение: Да се направи План и спецификација за ИТ опрема неопходна за 

изведување на образовниот процес истиот да биде испратен до локалната самоуправа, и да 

се бара од МОН. 

Животна средина и комунални дејности 

1. Загадување на воздухот од индустриските дрвени капацитети 

Предлог решение: Има компании кои работат со иверки, ги горат и на тој начин го 

загадуваат воздухот, како и палење на уље.  Решението е со интервенција на инспекторатот 

да врши редовна контрола на индустриските капацитети или со подигнување на свеста за 

непалење на индустриска иверица  

2. Фекалниот отпад од живинарските и сточарските фарми 

Предлог решение: Отпадот се пушта во реките и мора да се постават филтри за 

прочистување. Во општината има околу 6 поголеми фарми. Решението е да има редовна 

интервенција на инспекторатот во фармите со цел да се почитуваат  прописите согласно 

договорите што имаат добиено или со подигнување на свеста за непалење на индустриска 

иверица  

3. Загадување на почвата од дивите депонии – граѓаните самоиницијативно го фрлаат 

комуналниот отпадм, како и градежен шут кој се фрла од локални компании (градежниот 

отпад никој не го собира) 



Предлог решение: Одредување на депонија која би го собирала градежниот отпад од 

општина Брвеница и зголемување на контролата за нефрлање на комунален отпад. 

Туризам, култура и спорт  

1. Нема спортска сала 

Предлог решение: Локалната самоуправа да побара изградба на спорстка сала во с. Челопек. 

Направен е и доставен проект и да се лобира до Агенцијата за млади и спорт 

2. Недостаток од јавен базен 

Предлог решение: Да се поднесе барање до општината Брвеница во рамки на локалната 

самоуправа и да биде во рамки на општината. Се предлага да биде граѓанска иницијатива, 

Општината да изнајде земјиште и да си го изгради, а одржувањето да биде од влезниците. 

Нема проектно – техничка документација за ова.  

3.  Во општината нема никаков објект за културни дејности 

Предлог решение: Со помош на владина и странска помош, по пат на донација да се изгради 

или реновира постоечки културен дом. Во зависност од просторните услови да биде 

мултисекторски и да биде во владеење на локалната самоуправа. Сатнува збор за граѓанска 

иницијатива. 

4. Несоодветна заштита  на постоечките археолошки ископини и немање стратегија за 

развој на туризмот 

Предлог решение: презеравација и заштита на самиот локалитет и негова промоција. 

Земјоделие и стопанство  

1. Нема стратегија за енергетска ефикасност 

Предлог решение: Во услови на немање стратегија за користење на водата и се предлага 

воведување на систем капка по капка на ниво на цела општина и да се реши проблемот со 

вода. 

2. Уништени подови во училишта 

Предлог решение:  расправано е за ова во другите соби. 

3. Немотивираност за развој на земјоделието 

Предлог решение: општината треба да има стратегија како да им помогне на граѓаните ( со 

стручна подршка) како да имаат приходи од земјоделието. Барање за забрана за 

урбанизација на места каде има плодна почва. Категоризација на земјиштето на кое може и 

не смее да се гради. 



4. Нема каде да се пласираат земјоделските производи Предлог решение: Во општината 

нема ладилник, нема цена на производот, што значи да се изгради ладилник во општината 

каде би се складирале производите и општината да биде во соработка со МЗ со цел да се 

субвенцираат производителите. 

Општинска администрација 

1. Нефункционален резревоар на вода во с. Гургурница 

Предлог решение: Општината веќе има изнајдено средства и во тек е тендерска постапка за 

тендер 

2. Нема селекција на комунален отпад во с. Блаце, Волковија, Стенче и Гургурница 

Предлог решение: Воспоставување на систем на селектирање на отпад на територија на 4те 

села. На постоечкиот концесионер му е поминат договорот, направена е нова физибилити 

студија и се очекува наскоро да биде решен проблемот со нов концесионер преку јавно-

приватно партнерство. 

3. Паркот во с. Брвеница има потреба од реновирање 

Предлог решение: изнаоѓање на донатор за финансиска подршка, има изработен идеен 

проект за паркот. 

4. Недостаток на соодветни спортски објекти во с. Радиовце 

Предлог решение: Свесна е општината дека недостасуваат вакви објекти. До сега не успеале 

да привлечат средства , но планираат да мобилизираат донатори. 

5. Челопек и Милетино немаам спортска сала 

Предлог решение: Има идеен проект за с. Челопек. Решение е да се изготви идеен проект за 

Милетино и да се гледа каде може да се аплицира. 

 

 

 

 

 

 



Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на 

спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост 

Проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски 

иницијативи, следење на спроведувањето на локалните 

акциски планови за родова еднаквост“ се имплементира од 

страна на проектните партнери: Центар за истражување и 

креирање политики, Новинари за човекови права, Рурална 

Коалиција, Ромска Асоцијација за жени и млади-Лулуди и ЕХО-

Штип. Имплементацијата на проектот ќе се одвива од јануари 

2021 до април 2024, а финансиски е поддржан од Европската 

Унија. Главна цел на проектот е поттикнување на проактивноста на 

граѓанското општество преку зајакнување на вмрежувањето, користејќи РОБ методи за 

соработка со локалната самоуправа и формирање на локални политики и буџети за 

решавање на различните потреби на жените и мажите, особено на најранливите и 

маргинализираните групи во 17 целни општини во време на криза.  

Општините во кои се имплементира проектот се: Чаир, Шуто Оризари, Брвеница, Теарце, 

Кавадарци, Неготино, Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Радовиш, Гевгелија, 

Крушево, Кривогаштани, Струга, Вевчани, Старо Нагоричане и Липково. Целите на проектот 

ќе бидат постигнати преку спроведување на три главни активности: Мобилизација на 

граѓани, градење на капацитетите на граѓанските оранизации и промовирање на Мрежата 

за родово одговорно буџетирање како партнер на општините. 

Проектот е синхронизиран и дополнително ќе ги зајакне капацитетите на постоечката 

неформална Мрежа за родово одговорно буџетирање со проширување на членството со ГОи 

од целните општини и застапувајќи ги интересите на руралните жени и мажи, сиромашни 

жени и мажи, жени и мажи со попречености, малцински жени и мажи (етнички, религиозни, 

сексуални) и жени и мажи од ранливите возрасни групи: млади и постари граѓани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овoj документ е изработен со финансиска поддршка на Европската унија. Содржината на 

публикацијата е единствена одговорност на имплементаторите на проектот и на никаков начин не 

ги изразува гледиштата на Европската унија. 


