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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
ВЕВЧАНИ 
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 Вевчани 

 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 1.235 

 Жени- 1.180 

 Вкупно- 2.415 

Површина: 22,8 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и 

веб-страната на општина Вевчани1 

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 се 

спроведоа 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 Вевчани во рамки на проектот „Низ женски леќи“ подготвена е 

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 ( 

                                                           
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 



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 Вевчани 

 Форум во заедницата-Приоритетни области и активности за граѓаните на општина 

Вевчани 

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 Вевчани се одржа во месеците мај и 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 Вевчани користејќи 

родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Вевчани 

Со оглед дека од координаторот за КЕМ на општина Вевчани добивме информации дека 

програма за КЕМ за 2021 година е донесена, но не е закажано гласање на седница на 

општината, немаме увид во неа, па анализата е направена врз основа на буџетот за 2021 

година и податоците од Службен гласник на општина Вевчани, во кој се објавени одлуки за 

различни програми за работа на општината, како и од информации од веб страната на 

општината. Оттука не може да се направи сеопфатна анализа дали и во која мера различните 

приоритети и потреби на мажите и жените се земени во предвид, дали и во која мера јазикот 

користен во програмите ја одразува родовата нееднаквост и дали има родово разделени 

податоци за корисниците на програмите.  

Сепак, во повеќе програми во буџетот има предложени инфраструктурни инвестиции – 

активности кои се однесуваат на родово избалансирано учество на населението од 

општината и тоа во повеќе програми: за комунално уредување, за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта и улици, за изградба и одржување на јавното 

осветлување, за изработка и донесување на урбанистички планови, за работа на детската 

градинка „Планински цвет“. Предвиден е буџет за реализација на приоритети како изградба 

на отворени спортски терени во рамки на училишниот комплекс, изградба на 

канализациони линии - 6.174.187 денари, партерно уредување на паркот пред Туристички 

центар Вевчани 3.000.000 денари, изградба на кејско шеталиште на Вевчанска река, 

изградба на мали површини и плоштади низ населбата, одржување на уличното 

осветлување - 500.000 денари, изградба и опремување на детско игралиште со реквизити, 



партерно уредување на дворно место на детската градинка „Планински цвет” - 4.359.578 

денари, адаптација и пренамена на просториите на објектот детска градинка „Планински 

цвет” – Вевчани - 1.843.023 денари, уредување на излетничко место Јанков камен.  

Во Буџетот за 2021 година има посебна ставка за програмата за родова еднаквост во која се 

предвидени 20.000 денари.  

Заклучок: 

Општината Вевчани ја има само делумно интегрирано родовата перспектива, а во 

одредена мера се земени предвид различните потреби на мажите и жените. Области во 

кои има предвидено родови цели, приоритети или активности: образование, спорт и 

инфраструктура. Општината Вевчани има постигнато најприближен родов баланс 

помеѓу мажите и жените на позициите на донесување на одлуки во општината. 

Препораки:   

 Имплементирање на родова перспектива во планирањето и креирањето на 

програмите за сите области во општината; 

 Развивање на програма за еднакви можности на мажите и жените за 2021 година 

 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 Вевчани 

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

 I сесија 18.05.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 25.05.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 01.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 70 учесници од кои 52 жени и 18 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Вевчани. 

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.  



Приоритетни проблеми и решенија кои беа избрани од граѓаните на 

општина Вевчани се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
П: Недоволно активности за игра на деца  
Р: Изградба на детски забавен парк 

105 1 

П: Нема паркинг во центар на Вевчани  
Р: Итно - Откуп на парцели или јавен простор за паркинг како 
прашање од јавен интерес 

102 2 

П: Вевчани нема подземен катастар  
Р: Општината да изготви елаборат за подземен катастар 

96 3 

П: Нефункционални јавни тоалети  
Р: Општината да најде друга локација за јавни тоалети, добро е да се 
направи цврста градба со пристап до водоводен и санитарен јазол 

94 4 

П:  Технички не може да се доизгради канализационата мрежа  
Р: Општината да одреди буџет и да спроведе постапка за делумна или 
целосна експропријација на имот за доизградба на канализ. мрежа 

93 5 

П: Домот на култура е стар и во распаѓање  
Р: Изработка на проектна апликација за финансии за реновирање на 
Домот на култура 

91 6 

П: Пред распаѓање се мостови околу вевчанските извори  
Р: Изработка на проектна апликација за финансии за обнова на 
мостови околу вевчански извори 

91 6 

П: Неуредено корито на потоци се користи за фрлање на отпад  
Р: Проект за уредување на корита на потоците, табли за забрането 
фрлање шут и друг отпад 

88 8 

П: Фрлање шут и отпад во реката  
Р: Вработување на барем 1 комунален инспектор во општината или 
меѓуопштинска соработка за инспекциски надзор 

88 8 

П: Пристапен пат до градинка има потреба од реконструкција  
Р: Проект за изградба на пристапен пат, општината да обезбеди 
средства од овој или следниот буџет 

87 10 

П: Неисчистени канали за наводнување  
Р: Општината да изработи проект за уредување и бетонирање на 
мостови и канали за наводнување, во земјоделскиот дел надлежно 
мин. за земјоделство да се отворени, но средени 

87 10 

П: Недостаток на човечки ресурси за инспекциски служби  
Р: Формирање на регионални инспекциски служби за навремено и 
ефикасно работење за брзо решавање на проблемите 

87 10 

П: Градинката нема пристап до канализациона мрежа  
Р: Со партерно уредување градинката да се вклучи во канализациона 
мрежа, или со приватни средства во договор со комунално 
претпријатие 

85 13 

П: Недостаток од канти за селектиран отпад, секундарни суровини по 
домаќинство  
Р: Проект за поставување канти за селекција на отпад, општината со 
ЈКП и во соработка со министерство, прив. компании 

85 13 

П: Економско зајакнување на жените, посебно на домашни изработки 
Р: Помош од општината за аплицирање за ИПАРД фонд - мерка 7 за 

85 13 



брендирани производи, и обуки за брендирање храна 
П: Нема никаков спортски клуб, а има капацитети  
Р: Поволности од општина за поттик на жители на Вевчани да 
формираат клуб/ови, или понуда постоечки од др. општини да 
отворат во Вевчани 

85 13 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за животна средина 

 Програма за млади и спорт 

 Програма за туризам и култура 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за родова еднаквост 

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

потребите на: 

 Жените и девојчињата  

 Жените и деца жртви на насилство 

 Економски зависни жени и занаетчики 

 Лица со попреченост 

 Деца и млади лица 

 Стари лица 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Вевчани 

поделени по области се следниве: 

Социјална и здравствена заштита и заштита од заразни болести 

Проблем: Општината нема евиденција за бројот на социјални случаи и лица со ретки болести 

–да се пријават случаите и да има бенефиции во здравствена заштита при прегледи, тестови, 

лабораториски анализи, лекарства 

Решение: Поголема соработка на општината со центрите за социјални грижи за податоци за 

лица во социјален ризик и лица со ретки болести, за да нема поднесување посебни барања 

туку директно од буџет да се доделуваат бенефиции 

Проблем: Систематските прегледи за вработените во институциите треба да се почести и со 

подетални анализи  

Решение: Институциите да издвојат малку повеќе средства за систематските прегледи кои 

се законска обврска на работодавачите да бидат подетални (да се избере соодветен пакет, 

кој вклучува превенција на одредени болести, пр. со вклучен гинеколошки/уролошки 

преглед) 

Проблем: Нема превентивни корона тестови во институциите како училишта, градинки, 

здравствен дом 



Решение: Да има превентивни корона тестови во институциите за оние кои не стекнале 

природен имунитет (не прележале Ковид-19) и оние кои се уште не се вакцинирани. 

Проблем: Да се иницира соработка меѓу општина и центар за социјални грижи од Струга за 

податоци за социјални случаи и лица со ретки болести 

Решение: Координација со општина Струга за добивање податоци за социјални случаи и 

лица со ретки болести  

Предизвик: Како вевчанската жена пензионерка да се мотивира и вклучи активно во јавниот 

живот  

Образложение: Иако во општина Вевчани има центар за стари лица, жените не се присутни, 

нема податоци колку жени се членови, причините можеби се недостиг на време поради 

домашни работи и грижа за мали деца иако нема проблем со недостиг на места во 

градинката.  

Решение: Осмислување програма за вклучување на жените, подигање на јавната свест за 

вевчанската жена како дел од јавниот живот, подобра организација (пр. доделување 

симболични награди) и доделување на средства од општината преку вметнување на ова 

решение во акцискиот план на КЕМ.   

 

Образование и воспитно-образовни институции 

Проблем: Пристапен пат до градинка има потреба од реконструкција   

Решение: Да се изготви проект за изградба на пристапен пат, општината да обезбеди 

средства ако не сега, тогаш во следниот буџет 

Проблем: Ризик од оштетување на нови реквизити во градинката од повозрасни деца со 

несоодветна тежина – нема чувар ни во систематизација ни во буџет, мала установа  

Решение: Општината да ангажира служба за обезбедување на повеќе објекти со што ќе се 

намали цената, или да се постави метална ограда меѓу градинката и училиштето со врата 

која ќе биде отворена само во работните часови на институциите 

Проблем: Градинката нема пристап до канализациона мрежа и со новите партерни 

уредувања да се вклучи и тоа 

Решение: Со партерното уредување градинката да се вклучи во канализациона мрежа, ако не 

да се изведе со приватни средства и во договор со комуналното претпријатие 

Проблем: Недостаток на даватели на услуги соглaсно протокол за рaбота во градинки – да се 

најде начин за нови привремени вработувања 

Образложение: Постои недостиг на кадар иако капацитетот со деца во градинката не е 

пополнет, токму во случаи како сега со ковид-кризата, кога мора да има две смени, но 

протоколот не може да се запази бидејќи има по еден вработен таму каде треба да има по 

двајца (во јасли е 1 негувател, наместо 2, во предшколска група е 1 воспитувач, и нема 

негувател). Ангажираното лице мора да поседува лиценца за работа во градинка, но иако 

има лица со соодветно образование кои изјавиле интерес, не се знае дали имаат лиценца.  

Решение: Да се предвидат средства за привремени вработувања на негователи во 

градинките кои може да се остварат преку општината 

 



Животна средина и комунални дејности 

Проблем: Недостаток од канти за селектиран отпад, секундарни суровини за секое 

домаќинство 

Решение: Проект за поставување на канти за селекција на отпад општината со јавното 

комунално претпријатие и во соработка со министерство, со приватни компании (пр банки) 

Проблем: Не е целосно уредено коритото на потоците во населбата што остава грда слика за 

посетителите и се користи за фрлање на отпад 

Решение: Проект за уредување на коритата на потоците и поставување на табли за забрана 

за фрлање на шут и друг отпад 

Проблем: Фрлање шут и отпад во реката 

Решение: Вработување на барем еден комунален инспектор во општината или 

меѓуопштинска соработка за инспекциски надзор 

Проблем: Недостиг од јавна свест и информации за заштита на животна средина 

Решение: Подигање на јавната свест преку социјални мрежи, паноа со информации што 

значи животната средина и што да правиме за нејзиното зачувување во интерес на нашето 

здравје, како и ангажирање на НВО да работи со најмладите на едукација за природните 

богатства со вклучување на училиштето и градинката 

 Локален економски развој 

Проблем: Економско зајакнување на жените, посебно на тие дома што изработуваат нешто 

Решение: Во координација и со помош на општината да се аплицира за ИПАРД фондовите - 

мерка 7 за брендирани вевчански производи, со дополнителни обуки за брендирање на 

храна   

Проблем: Немање центар за доквалификација на одредени струки за кои има интерес на 

домашен и странски пазар 

Образложение: Сидарофарбарските услуги се барани и специфични за Вевчани, но 

образованието не продуцира ваков кадар 

Решение: Проект во соработка со општината и образовните институции за специфични 

дејности, простор за обуки обезбеден од општината, договор со институциите за 

преквалификација 

Проблем: Нерегистрираност на капацитети за (здравствен) туризам (нема евиденција за 

издавачки капацитети) 

Решение: Евидентирање на сместувачки капацитети во 1 фаза, да продолжи во 2 фаза, 

евидентирање на кадар и капацитети на здравствен дом, првично јавно-приватно 

партнерство со тенденција кон самоодржливост на бизнисите 

Дополнителен проблем: Хидроцентрала која е надвор од употреба по кејот на реката со која 

некогаш општината произведувала сопствена електрична енергија, а е во сопственост на 

државата 

Решение: Пренамена во музеј за почетокот на индустријализација на Вевчани со едукативен 

дел за ученици  

 

 



Урбанизација и инфраструктура 

Проблем: Технички не може да се доизгради канализационата мрежа 

Образложение: Иако канализационата мрежа е со 95% покриеност, 5% не може да се 

доизгради поради тоа што линијата е предвидена на приватен имот.  

Решение: Општината да одреди средства од буџетот и да се спроведе постапка за делумна 

или целосна експропријација на имот за доизградба на канализационата мрежа. 

Проблем: Вевчани нема подземен катастар (каде поминуваат цевки, струјни кабли..) 

Решение: Општината да изготви елаборат за подземен катастар, по можност со барање нов 

извор на средства за елаборат кој чини многу. 

Проблем: Зголемување на цената на водата  

Образложение: При ставање во употреба да пречистителната станица ќе мора да дојде до 

зголемување на цената на услугите за водоснабдување 

Решение: Бидејќи комуналното претпријатие е одговорно за се (поврзување, селекција, 

продажба, поврзани системи) да не ја качува цената на водата туку отпадот да се промовира 

како добар бизнис преку рециклирање, компостирање и слично. 

Проблем: Неисчистени канали за наводнување 

Решение: Општината да изработи проект за уредување и бетонирање на мостовите и 

каналите за наводнување да се намали загубата на вода, во земјоделскиот дел каде се во 

надлежност на министерство за земјоделство да останат отворени, но да се средат 

 

Работна соба: Туризам, култура и спорт  

Проблем: Домот на култура е стар и во распаѓање  

Решение: Да се изработи проектна апликација за финансиски средства за реновирање на 

Домот на култура  

Проблем: Нема осветлување на летна сцена амфитеатар 

Решение: Да се изработи проектна апликација за финансиски средства за осветлување на 

летна сцена амфитеатар 

Проблем: Пред распаѓање се мостови околу вевчанските извори 

Решение: Да се изработи проектна апликација за финансиски средства за обнова на мостови 

околу вевчанските извори 

Проблем: Нефункционални јавни тоалети 

Решение: Општината да најде друга локација за привремените нефункционални јавни 

тоалети, а добро е да се направи цврста градба со пристап до водоводен и санитарен јазол , 

иако е финансиски предизвик  

Проблем: Нема паркинг во центар на Вевчани – метеж од коли и автобуси на туристи 

Решение: Итно - Откуп на парцели или јавен простор за паркинг како прашање од јавен 

интерес 

Проблем: Нема никаков спортски клуб, а има капацитети  

Решение: Поволности од општината за поттикнување на жители на Вевчани да формираат 

клуб/ови, или да се понуди на постоечки од други општини да отворат во Вевчани 

Проблем: Нема фудбалски стадион за голeм фудбал 



Образложение: Има турнир во мал фудбал кој нема каде да се одржи, но треба да се 

размислува и на жените и нивните потреби 

Решение: Да се изработи проектна апликација за финансиски средства за стадион за фудбал 

и други спортски активности во кои би биле вклучени и жените 

 

Работна соба: Општинска администрација 

Проблем: Недостаток на човечки ресурси за инспекциски служби 

Решение: Зајакнување на инспекциските служби преку нови вработувања или 

искористување на механизмот за меѓуопштинска соработка за зајакнување на 

инспекциските надзори 

Проблем: Недоволно активности за игра на деца 

Решение: Изградба на детски забавен парк 

Проблем: Недостиг на паркинг простор и систем за паркинг 

Решение: Откуп на парцели за изградба на паркинг, на место најсоодветно за оваа намена 

Проблем: Недостаток на клубови за слободни активности  

Решение: Не е предложено 

Проблем: Со децентрализација многу надлежности, а малку вработени, недостиг на буџет  

Решение: Не е предложено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


