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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
ГЕВГЕЛИЈА 
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 Гевгелија 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 11.224 

 Жени- 11.377 

 Вкупно- 22.601 

Површина: 485 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и 

веб-страната на општина 

Гевгелија.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 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 Гевгелија 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 Гевгелија 

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

Гевгелија 

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 Гевгелија 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 Гевгелија 

користејќи родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Гевгелија 

Општина Гевгелија има подготвено повеќе програми кои се однесуваат на постигнување 

одреден баланс во однос на задоволување на потребите на жените и мажите и кои, доколку 

се реализираат, би придонеле во насока на унапредување на родовата еднаквост. Анализата 

покажува дека општина Гевгелија има интегрирано родова перспектива во три програми.  

Јазикот користен во програмата за еднакви можности на жените и мажите упатува на 

постоење на ставови, стереотипи и убедувања наметнати во рамките на семејството, 

социјалната средина и општеството, а кои доведуваат до нееднаквост во сите сфери на 

животот и ги ставаат во нерамноправна положба мажите и жените. Може да се констатира 

дека јазикот во програмата е родово сензитивен и упатува на потребни структурни промени 

во општеството, а општината е таа која може да придонесе кон промена во бројни области, а 

во насока на намалување на нееднаквоста. За таа цел предвидено е опфаќање на мажи и 

жени во активностите, но не се наведени конкретни родови индикатори што треба да се 

постигнат во однос на бројот на опфатени мажи и жени. Во оваа програма јасно се 

дефинирани родови цели кои се однесуваат на: зајакнување на институционалните 

капацитети на Oпштината и КЕМ за вклучување на родов пристап во програмирањето и 

буџетирањето, унапредување на заштитата од насилство врз жени, унапредување на 

механизмите за учество на жените во процесот на носење одлуки во заедницата со посебен 

акцент на вклучување на маргинализираните жени, поттикнување на можностите за 



економско јакнење на жените преку информирање за правата од работен однос и 

можностите за економска самостојност преку започнување со сопствен бизнис и подигање 

на свеста кај населението за придобивките од здрава животна средина. 

Сеопфатноста на интегрирањето на родовата перспектива се забележува и со предвидените 

конкретни активности за достигнување на целите, но не постојат индикатори за мерење на 

успешноста од реализацијата на активностите. Активности кои би придонеле за 

унапредување на положбата на жените се распоредени во неколку области: промоција на 

човекови права и принципи на недискриминација; зајакнување и вклучување на жената во 

одлучувачките процеси во заедницата; информирање и подигање на свеста за грижа на 

жената за сопственото здравје; Информираност за видовите и последиците од семејно 

насилство; јакнење на капацитетите на Општинската администрација за воведување на 

родов пристап во програмирањето (едукација на носителите на активностите) и воведување 

на родово одговорно буџетирање. Во рамки на Програмата за еднакви можности на жените и 

мажите за 2021 година постои финансиски план за имплементација со временска рамка и 

носители на активностите. Вкупниот буџет за реализација на програмата изнесува 340.000 

мкд. 

Останатите две програми во кои е делумно интегрирана родовата компонента се 

програмата за борба против трговија со луѓе каде нема јасно дефинирани родови цели, 

иако е општо познато дека најчесто жените и девојките се жртви на трговијата со луѓе, а се 

предвидени и превентивни активности во вид на информирање и едукација. Сепак не 

постојат родово разделени податоци, ниту родови индикатори. Следната програма од 

областа на социјална заштита предвидена е цел која се однесува на остварување на 

социјална заштита на лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други 

психотропни супстанции, жртви на семејно насилство и трговија со луѓе. Унапредувањето на 

родовата рамноправност преку едукација од областа на социјалната заштита е предвидени 

преку превентивни активности како што се: едукација за жртви на семејно насилство и 

трговија со луѓе, како и превентивни активности, односно едукативни работилници за 

информирање на младите и детектирање на облиците на семејно насилство, како и  

едукативни работилници за информирање на младите и детектирање на облиците на 

трговија со луѓе. Како и да е во програмата за социјална заштита не постојат јасно 

дефинирани активности за унапредување на положбата на жените, родови индикатори, 

родово разделени податоци за корисниците на програмата. Јазикот користен во програмата 

е делумно родово сензитивен, а не постои ни разграничување на буџетот што ќе се однесува 

на активностите од областа на родовите прашања. 

Заклучок: 

Општината Гевгелија во значајна мера ја има интегрирано родовата перспектива и 

можеме да оцениме дека се придвижува кон целосно остварување на родова 

рамноправност во лидерските позиции. Области во кои има јасно дефинирани цели, 

приоритети или активности за унапредување на положбата на жените: родово 

одговорно буџетирање, жени на позиции на донесувачи на одлуки, економско јакнење, 



едукација за родова рамноправност, заштита од насилство врз жени и заштита на 

животната средина. 

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 Гевгелија 

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

 I сесија 21.05.2021 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 75 учесници од кои 60 жени и 15 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Гевгелија. 

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 Гевгелија се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
Проблем: Недостаток од дефектолог и соодветни технички помагала  во 
училиштата за деца со попреченост.   
Решение:  Вработување на дефектолог и набавка на соодветна опрема 
за деца со попреченост.  
Решение: Набавка на помагала за деца со попреченост. 

86 1 

Проблем: Непостоење на програми за поддршка на лица кои се 
зависници на дрога,алкохол итн.   
Решение: Воведување превентивни програми за ученици од основни 
училишта (7 и 8одд) за социопатолошките навики (едукација и 

85 2 



усвојување здрави животни стилови) 
Проблем: Недоволна грижа и справување со уличните кучиња кои се по 
опасност над граѓаните.  
Решение: Изградба на стационар и примена на хуман третман за 
кучињата скитници. 

84 3 

Проблем: Недостаток на психолошка поддршка на ученици во период 
на пандемија;  
Решение: Вработување на психолог на места таму каде што нема и каде 
што нема стручна служба;  
Решение: Поголема едукација за емоционалана и психичка помош на 
децата во ковид и постковид период 

83 4 

Проблем: Некомплетно спроведување на проекти за нивна 
функционалност и безбедност (*пр. Поставено игралиште за деца, но е 
поставено без ограда) - Недоволна безбедност на детските игралишта. 
Решение: Правилно планирање на општината, јакнење на капацитетите 
и  подигнување на свеста за 4ста на урбанистичко планирање 

82 5 

Проблем: Недостаток на дом за стари лица и лица со попреченост- 
групен дом со 24/7 поддршка.  
Решение: Изградба на уште еден старски дом во најблиската локација 
до градот 

80 6 

Проблем: Непостоење на Мобилен лекарски тим за помош на лица од 
помали рурални средини.  
Решение: Набавка на мобилна амбуланта и мобилна аптека 
(ангажирање на лекар, сестра) да ги посетат старите лица од руралните 
и околни места 

80 6 

Проблем: Недоволна искористеност на природните ресурси за енергија 
(сонце, ветар).  
Решение: Поставување обновливи ресурси на енергија – ветерници и 
сончеви панели), не само во станбени места туку и во институции, 
поставувавање на Ветерници и користење на природните ресурси 
(ветер и сонце) за користење на нивната функција - преработка во 
електрична енергија 

80 6 

Проблем: Недоволно развиена свест на граѓаните за одржување и 
заштита на животната средина.  
Решение: Воведување на едукативни програми, кампањи, но и казни за 
несовесни граѓани кои не ја одржуваат правилно животната средина 

80 6 

Проблем: Немање дом за стари лица. Решение: Да се изгради старски 
дом за кој веќе има проектен план 

80 6 

Проблем: Немање соодветен пристап за влез во општината за лица со 
посебни потреби.  
Решение: Општината да направи напори да обезбеди пристап на 
инвалидизирани лица до општинската зграда- потреба од изградба на 
лифт 

79 11 

Проблем: Недостаток и во одредени делови непостоење на 
велосипедска патека, скејт паркови.   
Решение: Градење на повеќе велосипедски и скејт патеки за млади 

77 12 

Проблем: Недостаток на превоз за лица со инвалидитет и со посебни 
потреби, особено од руралните средини.   
Решение: Набавка на специјални возила за лица со инвалидитет и со 

76 13 



посебни потреби. 
Проблем: Недостаток на услови за нега на стари лица .  
Решение: Да се креираат афирмативни програми за ангажирање на 
млади лица за персонални асистенти , кои би работеле со стари лица 
(посета по нивните домови, помагање во набавка на артикли и лекови, 
чистење по нивните домови и др.) Актуелизирање на идејата во 
регионот за обука за лични асистенти. 

76 13 

Проблем: Нередовност на ученици на настава поради земјоделско 
работење со родителите, и деца во ризик (деца кои потекнуваат од 
социјално-загрозени семејства)/.  
Решение: Дополнителна Економска помош на социјано загрозени и 
сиромашни семејства за ослободување на децата од земјоделски работи 
(поради земјоделски работи ги носат на работа и тие заостануваат од 
училиште) 

76 13 

Проблем: Недоволно поставени канти за  отпадоци, особено во 
руралните средини.  
Решение: Набавка и поставување на повеќе канти за ѓубре на повеќе 
места, расчистување и собирање на ѓубрето многу почесто како и 
собирање на ѓубрињата по косењето на тревниците зашто тоа прави 
дополнтелен неред во околината. 

75 16 

Проблем: Недостаток на повеќе Младински и рекреативни центри за 
активно вклучување на младите и креирање програми за млади 
опфаќајќи ги сите маргинализирани групи.  
Решение:  Повеќе програми за активно вклучување на младите и 
креирање програми за млади опфаќајќи ги сите маргинализирани 
групи. 

75 16 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за образование 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за животна средина 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за млади и спорт 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

 Програма за превенција на насилство врз жени и семејно насилство 

 Програма за локален економски развој 

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

потребите на: 

 Жените и девојчињата  

 Жените и деца жртви на насилство 

 Стари лица 

 Деца и млади 

 Возрасните лица со физичка и/или интелектуална попреченост,  

 Децата со физичка и/или интелектуална попреченост 



 Корисници на дроги 

 Екстремно сиромашни 

 Жители на рурални средини 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Гевгелија 

поделени по области се следниве: 

Социјална заштита 

Проблем: Непостоење на програми за поддршка на лица кои се зависници на дрога,алкохол 

итн. 

Решение: Воведување превентивни програми за ученици од основни училишта (7 и 8одд) за 

социопатолошките навики (едукација и усвојување здрави животни стилови) 

Проблем: Недостаток на превоз за лица со инвалидитет и со посебни потреби, особено од 

руралните средини 

Решение: Набавка на специјални возила за лица со инвалидитет и со посебни потреби. 

Проблем: Недостаток на услови за нега на стари лица 

Решение: Да се креираат афирмативни програми за ангажирање на млади лица за 

персонални асистенти , кои би работеле со стари лица (посета по нивните домови, помагање 

во набавка на артикли и лекови, чистење по нивните домови и др.) Актуелизирање на 

идејата во регионот за обука за лични асистенти. 

Проблем: Недостаток на дом за стари лица и лица со попреченост- групен дом со 24/7 

поддршка 

Решение: Изградба на уште еден старски дом во најблиската локација до градот 

Проблем: Непостоење на Мобилен лекарски тим за помош на лица од помали рурални 

средини 

Решение: Набавка на мобилна амбуланта и мобилна аптека (ангажирање на лекар, сестра) 

да ги посетат старите лица од руралните и околни места 

Образование 

Проблем: Нередовност на ученици на настава поради земјоделско работење со родителите, и 

деца во ризик (деца кои потекнуваат од социјално-загрозени семејства) 

Решение: Дополнителна Економска помош на социјано загрозени и сиромашни семејства за 

ослободување на децата од земјоделски работи (поради земјоделски работи ги носат на 

работа и тие заостануваат од училиште) 

Проблем: Недостаток од дефектолог и соодветни технички помагала во училиштата за деца 

со попреченост 

Решение: Вработување на дефектолог и набавка на соодветна опрема за деца со попреченост 

Решение: Набавка на помагала за деца со попреченост 

Проблем: Недостаток на психолошка поддршка на ученици во период на пандемија 

Решение: Вработување на психолог на места таму каде што нема и каде што нема стручна 

служба 

Решение: Поголема едукација за емоционалана и психичка помош на децата во ковид и 

постковид период 



Животна средина и комунални дејности 

Проблем: Недоволно поставени канти за отпадоци, особено во руралните средини 

Решение: Набавка и поставување на повеќе канти за ѓубре на повеќе места, расчистување и 

собирање на ѓубрето многу почесто како и собирање на ѓубрињата по косењето на 

тревниците зашто тоа прави дополнтелен неред во околината. 

Проблем: Недоволна грижа за расчистување на отпадот и со трева обраснати површини 

особено во руралните средини 

Решение: Набавка и поставување на повеќе канти за ѓубре на повеќе места, расчистување и 

собирање на ѓубрето многу почесто како и собирање на ќубрињата по косењето на 

тревниците зашто тоа прави дополнтелен неред во околината. 

Проблем: Недоволна искористеност на природните ресурси за енергија (сонце, ветар) 

Решение: Поставување обновливи ресурси на енергија – ветерници и сончеви панели, не 

само во станбени места туку и во институции, поставувавање на Ветерници и користење на 

природните ресурси (ветер и сонце) за користење на нивната функција - преработка во 

електрична енергија 

Проблем: Недоволно развиена свест на граѓаните за одржување и заштита на животната 

средина  

Решение: Воведување на едукативни програми, кампањи, но и казни за несовесни граѓани 

кои не ја одржуваат правилно животната средина 

Проблем: Недоволна грижа и справување со уличните кучиња кои се по опасност над 

граѓаните. 

Решение: Изградба на стационар и примена на хуман третман за кучињата скитници 

Локален економски развој 

Проблем: Недоволна одржливост на реализирани проекти. (*Многу проекти се спроведени, 

но по реализацијата нема воспоставено механизми за одржување на реализираното и тоа на 

ниво на јавни институции одговорни за одржување и на нивна одговорност и свесност на 

граѓаните) 

Решение: Општината повеќе да работи на планирањето на програми и проекти 

(планирањето е запоставено) 

Проблем: Ниска свест кај граѓаните за одржување на поставени објекти 

Решение: Давање на користење на објектите на приватни сопственици каде ќе им се даде и 

можност за одржување на истите 

Проблем: Некомплетно спроведување на проекти за нивна функционалност и безбедност 

(*пр. Поставено игралиште за деца, но е поставено без ограда) - Недоволна безбедност на 

детските игралишта. 

Решение: Националните програми на државата да се симант на локално ниво (Вработување, 

здравство,образование итн. ). Општината да дава поддршка на мали и средни претпријатија, 

вработување на локално ниво 

Решение: Правилно планирање на општината. Кампања за подигање на свеста за 

урбанистичко планирање и можности за одржливост. 



Туризам, култура и спорт 

Проблем: Непостоење на летна сцена за одржување на културни манифестации, потреба за 

средување на театарот, домот на култура 

Решение: Да се изгради нова летна сцена во централното градско подрачје и да се набави 

озвучување,осветлување и друга потребана техничка опрема (конкретно место: во паркот 

Виолета во центарот на градот) 

Проблем: Недостаток на повеќе Младински и рекреативни центри за активно вклучување на 

младите и креирање програми за млади опфаќајќи ги сите маргинализирани групи. 

Решение: Повеќе програми за активно вклучување на младите и креирање програми за 

млади опфаќајќи ги сите маргинализирани групи. 

Проблем: Недоволно услови за рекреација на млади од маргинализираните групи. 

Решение: Градење на повеќе рекреативни места и патеки за движење за маргинизираните и 

за инвалидизирани лица. 

Проблем: Недостаток и во одредени делови непостоење на велосипедска патека, скејт 

паркови. 

Решение: Градење на повеќе велосипедски и скејт патеки за млади 

Проблем: Недоволна промоција за културниот туризам 

Решение: Да се креира програма за промоција на културното богатство на град Гевгелија со 

цел креирање на афирмативни проекти и програми за зголемување на туризмот, спортот и 

културата ( посети на културни објекти, програми за велосипетски тури, Да се едуцираат 

професионални водичи за развојот на туризмот во градот и околината кои ќе работат како 

водичи на одредени туристички тури во обиколка на градот) 

Родова еднаквост 

Проблем: Недоволна информираност на граѓаните за функциите и значењето на РОБ 

Решение: Кампањи за информираност и едукација за РОБ 

Проблем: Недостаток на механизми за мерење на ефектите од реализираните програми 

Решение: Општината да подготви анализи на програмите од родов аспект, анализи на 

потребите на мажите и жените преку анкети,прашалници,фокус групи итн. за време на 

пандемија и по пандемијатa 

Проблем: Нема засолништа за жртви на семејно насилство. 

Решение: Отварање на центар за жртви на семејно и родово насилство 

Проблем: Недоволна информираност за родова еднаквост 

Решение: Поголема едуцираност и информираност за родова еднаквост 

Општинска администрација 

Проблем Недоволна информираност на граѓаните за надлежностите на општината 

(перцепцијата на граѓаните за локалната самоуправа- преголеми очекувања. ) 

Решение: Општината да користи Нови алатки за информирање на граѓаните на нивната веб 

страна 

Проблем: Недоволна вклученост на месните заедници во решавање на локалните проблеми 



(поради недоволна мотивираност и неактивно присуство на работните состаноци на 

општината од страна на месните заедници, недоволно услови и можности за вклучување од 

технички аспект – немање на комјутери, недоволно знаење за работа со компјутери и сл.) 

Решение: Опремување со техничка и компјутерска опрема на месните заедници како и 

потребата за нивна обука за користење на истата обезбедено од општината. 

Проблем: Месните заедници се соочуваат и со немање доволна и соодветна техничка опрема. 

Решение: Опремување со техничка компјутерска опрема на месните заедници како и 

потребата занивна обука за користење на истата обебедено од општината. 

Проблем Недоволен број на жени во месните заедници. 

Решение: Креирање на проекти и апликации за помош на месните заедници за да можат 

успешно да функционираат 

Проблем: Немање соодветен пристап за влез во општината за лица со посебни потреби 

Решение: Општината да направи напори да обезбеди пристап на инвалидизирани лица до 

општинската зграда- потреба од изградба на лифт 

Проблем: Немање дом за стари лица 

Решение: Да се изгради старски дом за кој веќе има проектен план 

Проблем: Недоволен одговор од општината на барањата на месната заедница 

Решение: Креирање на проекти и апликации за помош на месните заедници за да можат 

успешно да функционираат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


