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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
КАВАДАРЦИ 
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 Кавадарци 

Општина Кавадарци  
 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 19.452 

 Жени- 19.258 

 Вкупно- 38.710 

Површина: 992,44 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-

страната на општина Кавадарци.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 Кавадарци 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 Кавадарци 

 Форум во заедницата-Идентификување на приоритетни области и активности за 

граѓаните на општина Кавадарци 

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 Кавадарци се одржа во месец мај 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 Кавадарци користејќи 

родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Кавадарци 

Општина Кавадарци има изработени и достапни се голем број на општински програми како 

што се програма за: здравствена заштита, социјална заштита, заштита од заразни болести, 

локален економски развој, култура, одбележување на годишнини на значајни настани и 

личности, јавна чистота и други. Општината има подготвено Локален акционен план и 

програма на Комисијата за родова рамноправност за 2021 со чија целосна имплементација 

значително би се подобрила родовата рамноправност во општината. Анализата на 

програмите пак покажа дека само во неколку области делумно се користела родовата 

перспектива при планирањето на активностите.  

Локалниот акционен план и програмата на Комисијата за еднакви можности 

претставуваат значаен документ за унапредување на родовата рамноправност во 

општината. Особено внимание е обрнато во дефинирањето на посебно ранливите категории 

на жени како: жената домаќинка, земјоделка, сточарка, жените на пазарот на трудот и на 

одлучувачките позиции, како и жените жртви на родово базирано насилство. Користена е 

родова терминологија и родово сензитивен јазик кои е потребно да се пресликаат и во 

останатите програми со цел сеопфатно имплементирање на родовиот пристап. Стратешките 

цели се родово сензитивни. Активностите креирани во овој Локален акционен план се 

родово сензитивни, но недоволно дефинирани. Доколку целосно се имплементираат 

планираните активности значајно би придонеле за намалувањето на родовите стереотипи, 

родовите улоги и родовата дискриминација. Направен е обид за воспоставување на родови 

индикатори, но во добар дел од активностите наликуваат на дополнителни активности. За 



дел од активностите се предвидени и буџетски средства. Овој документ го оценуваме како 

родово сензитивен  

Во рамки на програмата за социјална заштита постои активност „помош на семејства од 

семејно насилство“, иако не постои конзистентност на оваа активност со претходно 

наведените општи цели во рамки на програмата која е премногу куса и нејасна. За оваа 

активност не е предвиден буџет во програмата за социјална заштита, а единствено е 

предвиден буџет за „помош за новородени деца“ во висина од 2.000,000 денари. Овие 

активности можат да водат кон подобрување на положбата на жените во општината. 

Во програмата за локален економски развој  наведена е информација дека Министерството 

за Труд и социјална политика и Општина Кавадарци потпишале договор за грант за 

подобрување на социјалните услуги во општина Кавадарци во висина од 10 889 000 денари. 

Овој проект предвидено е да се реализира во партнерство со Црвен Крст од општина 

Кавадарци, кои би делувале како даватели на услуги а во насока на  обезбедување на помош 

во вршење на основни (лична хигиена, облекување, мобилност во домот, хранење, 

користење тоалет, менување на пелени) и инструментални (поддршка при чистење, 

посредување за поправки, перење, готвење, купување продукти, надворешна мобилност, 

земање медицинска терапија) активности од секојдневниот живот за лица со намален 

функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе, со цел да продолжат да 

живеат во сопствениот дом и да водат независен живот во заедницата. Во услугата би биле 

опфатени до 100 стари лица,за кои не постојат родово разделени податоци.  Во секој случај, 

може да се смета дека овие активности би имале поголем бенефит за жените од општината 

бидејќи вообичаено жените се оние кои се грижат за старите и изнемоштени лица. 

Заклучок: 

Од анализа на постоечките програми на Општина Кавадарци може да се заклучи дека  

со Локалниот акционен план и програма на Комисијата за родова рамноправност 

вклучен е родов пристап во креирањето на стратешки документи во општината. Со 

овој план и програма е предвидено собирање на родово разделени податоци, но не и во 

анализираните програми. Обуките наменети за општинската администрација доколку 

се спроведат ќе придонесат за вклучување родоа перспектива и во општинските 

програми. Во моментот, ниту една програма не може да се наиде ниту на родови 

приоритети, ниту на родови цели. Јазикот користен во постоечките програми е родово 

неутрален и упатува на потреба од родова сензибилизација  и едукација на лицата кои 

ги подготвуваат програмите, како и на лицата кои се дел од комисиите за одобрување 

и усвојување на програмите. Во ниту една од програмите не постојат области во кои 

има јасно дефинирани активности за унапредување на положбата на жените. Со ова 

оценуваме дека општина Кавадарци делумно ја имплементира родовата перспектива. 

Препораки: 

 Имплементирање на родова перспектива во планирањето и креирањето на 

програмите за сите области во општината; 



 Спроведување на активностите од Локалниот акционен план и програма на 

Комисијата за родова рамноправност 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 Кавадарци 

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

 I сесија 12.05.-17.05.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 19.05.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 26.05.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 77 учесници од кои 56 жени и 21 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните институции, училишта, јавни претпријатија 

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

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 Кавадарци се следниве: 

Проблем и Решение Бодови Ранг 
П:Загадување на возухот од ЕУРО никел Р: Барање до МЖС 65 1 
 П:Се појавува врсничко насилство во училиштата Р: Активирање на 
позицијата психолог, да се работи на емпатија 

58 2 

 П:Појава на врсничко насилство Р: СППМД ќе работи на проект за 
превенција на насилство 

58 2 

 П:Во центарот на градот нема рампи на тротоарите за да можат лицата со 
телесен инвалидитет како и мајки со колички со бебиња, деца со 
тротинети се спуштаат. Р: Намалување на ниво на тротоари и 
поставување рампи од општината 

57 4 

 П:Нема водоснабдување во село Брушани. Р: Изградба на водоводна 
мрежа од општината 

56 5 

 П:Недостаток на психолози во општинските училишта Р: Вработување на 
обучени психолози во сите училишта со соодветна просторија и соодетни 
услови. 

55 6 



 П:Недостаток на образовни центри за неформално образование, 
уметност, природни науки, дополнителни активности за деца Р: Да се 
отвори катче за деца и млади каде што ќе можат да се вклучат 

55 6 

 П:Нема доволно соодветни електронски помагала за непречено одвивање 
на наставата Р: Да се обезбедат помагала каде се гледа како детето 
запишува преку камера. 

54 8 

 П.Нема пристапност во Младинскиот центар во Кавадарци за лица со 
попреченост Р: Барање до општината за изградба на дополнителен лифт 

54 8 

 П.Нема доволен број претседателки на месни заедница Р: Да се воведе 
квота 

54 8 

 П:Нема клуб за лица со телесен хендикеп Решение: Предлог до Советот на 
општина Кавадарци, иницијатива до МТСП, поставување рампи и 
намалување на нивото на тротоарите 

53 11 

 П:Коритото на реката Луда Мара има премногу отпад Р: Барање до ЈПК з 
чистење 

53 11 

 П:Жените од руралните средини имаат потреба од дигитално 
описменување Р: Да се организира во општината КЕМ во нивните 
заедници 

53 11 

 П:Несоодветни услови за работа на психолозите во училиштата Р: 
Намалување на административни должности на психолозите и посета на 
децата во домашни услови  

52 14 

 П:Се шири непријатна миризба на улица Илинденска од канализационите 
мрежи Р:Предвидена е изградба на нова канализациона мрежа 

51 15 

 П:Нема спортски клубови кои работат со лица со инвалидитет 
Р:Соработка со наставниците кои работат со овие лица од основното 
училиште „Страшо Пинџур“ 

51 15 

 П:Парковите во селото Сопот не се уредени Р: Граѓаните сами да го 
уредат паркот со дрвени реквизити, волонтери млади да го направат ова- 
предлог до месната заедница заедно со СППМД 

51 15 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за образование 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за животна средина 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

 Програма за превенција и спречување на насилство врз жени и деца 

 Програма за соработка со граѓански организации 

 Програма за млади и спорт 

 Програма за култура 

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

потребите на: 

 Деца и млади 

 Лицата со физичка и/или интелектуална попреченост 



 Жените и девојчињата жртви на насилство 

 Деца и млади 

 Жени земјоделки 

 Жителите на руралните подрачја 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Кавадарци 

поделени по области се следниве: 

Социјална заштита 

1.Нема засолниште за жени жртви на семејно насилство или куќа за домување/згрижување-

општината не е комплетно должна туку и МТСП  

РЕШЕНИЕ:Општината е должна да обезбеди засолниште, комисијата за еднакви можности 

при Советот ќе го разгледа, иницијатива до МТСП.  

2. Ниска свест кај самохрани мајки за родово базирано насилство / Недоверба во институции 

и систем- Жртвата е исмевана, отфрлена, нема соодветен третман, ја оговараат. Ниска свест 

кај населението 

РЕШЕНИЕ:Организирање трибини и едукативни работилници ЦСР не работи доволно 

ефикасно, фалат мобилни тимови социјален работник и психолог 

3.Нема родова сензитивност во општина 

РЕШЕНИЕ:КЕМ по систематзацијата на позицијата ќе одржува редовни обуки     

4.Нема родово одговорно буџетирање 

РЕШЕНИЕ: Во тек е подготовка на вакви програми  

5.Нема клуб за лица со телесен хендикеп, за спортски и рекреатвни активности, каде ќе 

имаат помош при вработување. РЕШЕНИЕ:Предлог до Советот на општина Кавадарци, 

иницијатива до МТСП поставување рампи и намалување на нивото на тротоарите 

 6.Нема центар за згрижување на лица жртви на насилство- засолниште 

РЕШЕНИЕ:Одвојување средства од општинскиот буџет за отварање на засолниште    

7.Ромско население работи на лозјата, но немаат статус на живеење таму.   

РЕШЕНИЕ:На сите роми да им се дадат монтажни куќи каде ќе имаат урбанизирананаселба-

се работи на проблемот се изнаоѓаат средства. Комисија за заедниците ќе делуваат. 

Подигање на свеста за посетување на основно училиште, регистрирање на 

нерегистрираните лица 

8.Во село Дреново нема детска градинка 

РЕШЕНИЕ:Се работи на отварање на детска градинка во Дреново 

9.Детска градинка во Глишич 

РЕШЕНИЕ:не е предвидено, но има во регионот каде ќе се сместуваат овие деца 

Образование 

1.Недостаток на психолози во општинските училишта-поради недостаток на психолози во 

градинките и основните учлишта во подоцнежните години има појава на насилство 

РЕШЕНИЕ:Вработување на обучени психолози во сите училишта со соодветна просторија и 

соодетни услови. На национално ниво да се реши овој проблем долгорочно   

2.Несоодветни услови за работа на психолозите во училиштата 



РЕШЕНИЕ:Да не работат премногу административна работа туку да ја работат својата 

професија, да има мобилни психолози кои ќе ги посетуват децата во домашни услови  

3.Недостаток на образовни центри за неформално образование, уметност, природни науки, 

дополнителни активности за деца 

РЕШЕНИЕ:Природни секции- да се отвори катче за деца и млади каде што ќе можат да се 

вклучат  

4.Нема доволно соодветни електронски помагала за непречено одвивање на наставата 

РЕШЕНИЕ:Да се обезбедат помагала каде се гледа како детето запишува преку камера. 

Помагало измислено од професор од Кавадарци 

5.Децата од ромската популација не посетуваат основни училишта, има многу роми кои не се 

регистрирани немаат матични броеви  РЕШЕНИЕ:Мобилни психолози и социјални 

работници 

6.Се појавува врсничко насилство 

РЕШЕНИЕ:Активирање на позицијата психолог, да се работи на емпатија 

Здравствена заштита и заразни болести 

1.Не се предвидени средства за жените од руралните средини за здравствена заштита 

РЕШЕНИЕ:Барање до Советот и Собранието на општина Кавадарци, каде би се појачал 

буџетот и би вратиле двонеделна посета на здравствени работници 

2.Нема медицински лица во руралните средини, нема достапност до лекови  

РЕШЕНИЕ:Исто како погоре 

3.Нема соодветен превоз до здравствени институции за руралните жители особено во време 

на пандемијата-поднесено е барање за решавање на проблемот  

Решение:Да се врати превозот како пред пандемија. Да се обезбеди превоз и пристапност за 

лицата со попреченост до здравствените инстититуции-има едно возило донација во 

општината 

4.Во село Сопот нема посета од здравствен работник-матичен лекар, гинеколози, 

стоматолози. Амбулантата е дадена под концесија, два пати неделно треба да има посета од 

лекар но тоа не се случува. 

РЕШЕНИЕ:Се работи на случајот да се врати како пред пандемија 

5.Заштита од заразни болести 

РЕШЕНИЕ:Поголема едукација на населението, флаери, дебати, трибини 

 Земјоделие и стопанство 

1.Земјоделските патишта во селото Сопот не се тампонирани/асафалтирани до нивите. 

РЕШЕНИЕ:Душица Крстиќ вработена во општината ќе извести на следниот форум. Станува 

збор за полските патишта, поднесено барање до општината од Биовита до мој општинар 

конкретно 7 полски патишта 

2.Не се санирани дупките кои се создаваат од движење на машините за обработување на 

земјата РЕШЕНИЕ:Да се тампонираат селските патишта во Сопот бидејќи нивото на водата е 

многу ниско и не можат луѓето да одат до нивите 



3.Немаат наводнување за 700 хектара земјоделска површина во село Брушани веднаш до 

Тиквешко езеро 

РЕШЕНИЕ:Да се интервенира до Министерство за земјоделие  

 Животна средина 

1.Во селото Сопот не се собира навремено отпадот  

РЕШЕНИЕ:Поредовно да се чисти ѓубрето 

2.Се шири непријатна мризба на улица Илинденска од канализационите мрежи 

Р:Предвидена е изградба на нова канализациона мрежа 

3.Во село Брушани има проект за фотоволтаични панели. Треба да бидат поради безбедност 

одалечени 2 ипол км 

РЕШЕНИЕ:Заедничко барање од месните заедници со локалната самоуправа на Кавадарци ќе 

бара одговор од МЖС за  

4.Загадување на возухот од ЕУРО никел 

Р:Барање до МЖС 

5.Месна заедница Кораб бара нови локации на контејнерите-одредувањето на локации се 

врши преку локална самоуправа и комуналниот инспектор 

РЕШЕНИЕ:Претседателот на месната заедница да испрати барање до ЈП комуналец за 

решавање на проблемот 

6.Село Дреново се создава повеќе ѓубре почесто чистење на контејнерите 

Сметки качени од 150 денари на 350 денари во село Дреново 

РЕШЕНИЕ:Барање до ЈП Комуналец-Обраќање до општината 

Село Крњево нема канализација и има проблем со водоснабдување 

Неколку куќи се приклучени и само неколку плаќаат сметки 

РЕШЕНИЕ:Барање до општина за ставање во програма и буџет на општината наредна 

година. Барање до комуналец за водоснабдување 

7.Село Глишич многу отпад,  

РЕШЕНИЕ:Барање за два нви контејнери 

8.Чистење на коритото на реката Луда Мара 

РЕШЕНИЕ:Барање 

Месните заедници да се собираат почесто за обрзо да се решаваат овие проблеми 

 Туризам и култура-Спорт и млади 

1.Нема пристапност во Младинскиот центар во Кавадарци кој е во фаза на отварање за лица 

со попреченост (на четврти спрат) нема лифт  

РЕШЕНИЕ: 

2.Нема заинтересираност кај младите за учество во културни и спортски активности  

Решение: 

3.Нема сала за куглање, картинг (рекреативни и спортски активности за млади) 

6.Нема спортски клубови кои работат со лица со инвалидитет   

РЕШЕНИЕ:Соработка со наставниците кои работат со овие лица 

7.Нема обучени наставници кои ќе работат со овие лица  



РЕШЕНИЕ:Во училиштето Страшо Пинџур Кавадарци има обучени наставници кои би 

можеле да работат со оваа категорија на лица 

8.Нема спротски игралишта во село Бегниште 

РЕШЕНИЕ: 9.Нема спортски центар/сала- таа која е во интернатот е просторија за приредби 

која е пренаменета селото Дреново-800/900 жители 

РЕШЕНИЕ:Поднесено е барање до општината, очекуваат изнаоѓање решение-нема во 

училиштето сала- има доволно простор во дворот на училиштето 

10.Врсничко насилство 

РЕШЕНИЕ:СППМД ќе работи на проект за превенција на насилство 

11.Во село Крњево има игралиште но нема млади жители кои можат да го користат, да се 

стават клупи или спортски реквизити за децата да бидат прибрани на едно место.- 

 Урбанзација и инфраструктура 

1.Во село Бегниште не се уредени селските чешми. Има 4 селски чешми каде се излева 

водата. Решение:Барање до општината да се поднесе од граѓаните 

2.Нема водоснабдување во село Брушани. Има една чешма која пресушува- Нема вода за 

пиење-водоснабдување и систем за наводнување два различни проблема  

РЕШЕНИЕ:Се работи на изградба на водоводна мрежа, има проблем со пумпите со ФЕНИ  

2020-2021 

3.Во центарот на градот нема рампи на тротоарите за да можат лицата со телесен 

инвалидитет како и да мајки со колички со бебиња, деца со тротинети се спуштаат. 

РЕШЕНИЕ:Предвидено е да се постават 

4.Парковите во селото Сопот не се уредени  

РЕШЕНИЕ:Граѓаните сами да го уредат паркот со дрвени реквизити, волонтери млади да го 

направат ова- предлог до месната заедница заедно со СППМД невладина организација да го 

решат проблемот  

5.Нема асфалтиран пат-од главниот пат до селото Дреново 

6.Санирање на калдрмата селото Дреново РЕШЕНИЕ:Револт кај населението бидејќи патот е 

многу тесен нема каде да се разминат две коли- имаат поднесен барање и направен е проект 

7.Нема централно уредување со реквизити за деца селото Дреново 

РЕШЕНИЕ:СППМД соработка- соработка со бизнис секторот остатоци од компании да се 

редизајнираат парковите 

8.Нема звучен ѕид на влез на градот Кавадарци-покрај автопатот 

РЕШЕНИЕ:Се работи на решавае на овој проблем во општината- Група од пензионери кои 

сакаат да волонтираат 

Родова еднаквост 

1.Потреба за дигитализација, онлајн описменување за да можат да се охрабрат јавно да ги 

кажат своите ставови, во делот на родова еднаквост. Охрабрување на жените да истапат 

јавно РЕШЕНИЕ:Да се организира во општината КЕМ во нивните заедници 

2.Нема претседателки на месни заедници   

РЕШЕНИЕ:Да се воведе квота. 



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. 
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