
 

 

 

  

 

2021 
 
 
 

ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
ЛИПКОВО 
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 Липково 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 15.525 

 Жени- 14.842 

 Вкупно- 30.367 

Површина: 267,82 км2 

 

Податоците се преземени од ДЗС и 

веб-страната на општина 

Липково.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 Липково во рамки на проектот „Низ женски леќи“ подготвена е 

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

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

Липково 

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 Липково 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 Липково користејќи 

родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Липково 

Анализата на програмите во општината Липково покажа дека родовата перспектива не е 

интегрирана при изработката на програмите. Во најголем дел од анализираните програми 

нема јасно дефинирани родови цели и приоритети, но некои од активностите можат да 

придонесат за унапредувањето на родовата рамноправност и земаат предвид различни 

потреби на жените и мажите. Општината нема изработено програма за родова еднаквост. 

Така во програмските цели на годишната програма за урбанизација предвидено е 

вработување на младо невработено население и активирање на занаети како изработка на 

накит и ракотворби кои би можело да посочува кон вклучување на жените на пазарот на 

трудот, како традиционално поинволвирани во изработката на ракотворби. Понатака, 

програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта, улици, одржување и надградба на улично осветлување нема јасно 

дефинирани родови цели и приоритети, но сепак како активност предвидено е 

реконструкција на тротоарите и надоградба и одржување на уличното осветлување, 

истовремено поправка и одржување на патиштата што претставува земање во предвид на 

различните потреби на мажите и жените. Овие активности во одредена мера можат да ја 

унапредат безбедноста на жените. Во поставувањето на урбаната опрема земено е во 

предвид непопречување и безбедност во движењето на пешаците и лицата со попречености 

или инвалидитет. Предвидено е поставување на јавни тоалети кои би можеле да бидат од 



значење за одржување на менструалната хигиена на жените, но тоа не е дефинирано како 

јасна цел или приоритет.За реализација на активностите не е предвиден буџет. 

Од областа на образованието во програмата за доделување стипендии нема јасно 

дефинирани родови цели. При доделување на стипендии на студенти предвидени се 7 

стипендии за студенти од социјално загрозени семејства каде првенство се дава на 

студентите кои ги изгубиле двата родитела и/или кои се пораснати од самохрани мајки. 

Предвидеи се стипендии за таентирани студнети со предност на оние кои студираат на 

дефицитарните факултети, но нема родова поделба на корисниците на стипендиите и за 

реализација на оваа активност се предвидени средства од буџетот.  

Заклучок: 

Општината Липково ја користи родовата перспектива во недоволна мера. Области во 

кои се предвидени активности кои може да се карактеризират како родови: улична 

инфраструктура, јавни објекти и стипендирање млади. При планирањето на 

активностите општината не издвојува средства од буџетот, што не може да ја 

гарантира реализацијата на предвидените активности. 

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 Липково 

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

 I сесија 21.05.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 27.05.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 31.05.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 69 учесници од кои 33 жени и 36 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Липково. 



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 Липково се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
П: Ниска свест за заштита и зачувување на животната средина. 
Р: Да се работи повеќе – да има активности. 

55 1 

П: Недостаток на професионални кабинети за природни науки во 
училиштата, за биологија, хемија, физика.  
Р: Кабинет за ИТ, алатки и опрема. Барање до МОН за средства за 
опремување професионални кабинети  

54 2 

П: Нема соодветна здравствена заштита во руралните области, особено 
во планинските области – Лојане и Вакцинце 

53 3 

П: Нема фонд наменет за млади 53 3 
П: Нема простории за организирање семинари за подигнување на 
свеста за зачувување на животната средина.  
Р: Семинари / обуки преку ангажирање експерти за подигање на свеста 
за заштита на животната средина 

52 5 

П: Не постои соодветен организиран превоз за учениците од 
подалечните места  
Р: Да се организира превоз со автобус / минибус за деца кои живеат во 
области подалеку од училиштето (од страна на општината). 

51 6 

П: Нема амбулантно возило во село Лојане - 3666 жители 51 6 
П: Дива депонија на во с. Нигуштак - нема посебно место за отпад, тие се 
палат и се загадува воздухот  
Р: Овој проблем ќе се реши со изградбата на регионалната депонија во 
Свети Николе 

51 6 

Р: Недостаток на под и надземни контејнери - има некои контејнери 
поставени од самите граѓани, но тие не се доволни. 
Р: Садење зеленило, дрвја; да се забрани сечење дрвја, зајакнување на 
инспекцијата и казнување на дрвокрадците; вклучување на секој дом во 
обезбедување на канти за отпадоци. Комуналното претпријатие го 
чисти отпадот на време. 

51 6 

П: Понавремено активирање на администрацијата (месец дена порано) 
во креирањето на буџетот преку вклучување на граѓаните. 
Р: Секое село има локална заедница и таму проблемите на жителите 
треба да бидат претставени и собрани на едно место – да има одговорно 
лице кое треба да пренесе на другите - поставување на лице „човекот на 
мојата општина“ 

51 6 

Р: Да има базен во општината- пливањето е здраво 50 11 
P. Младите не се доволно активни во општината, нема мотивација. 
Р: Потребна е мотивација. Да се воспостави локален форум за млади и 
да се мотивираат. 

50 11 

П: Нема доволно финансиски средства за реализација на проекти 50 11 



П: Нема доволно информации за жителите за безбедноста на храната - 
многу пазари продаваат храна со истечен рок 

49 14 

П: Нема соодветна улична сигнализација во близина на училиштата. 
Р: Зајакнување на сигнализацијата на патиштата околу училиштата, 
поставување лежечки полицајци на патот и обележување на пешачките 
премини. 

48 15 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за животна средина 

 Програма за образование 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за млади 

 Програма за спорт 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 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 

 Лица со физичка и/или интелектуална попреченост 

 Млади лица 

 Стари лица 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Липково 

поделени по области се следниве: 

Образование и воспитно-образовни инситуции / Arsimi dhe institucionet arsimore 

1.Нема исхрана на учениците во училиштата 

Решение: Да се организира на колективен начин ужинка за учениците. Да биде 

организирано од одредена фирма и да има храната добар квалитет. Зависно од приходите на 

родителите 

2.Недосаток на дигитализација на училиштето 

Решение: Дигитализација на центар во кој ќе има библиотека каде учениците надвор од 

настава ќе можат да организираат дополнителни активности. Да биде достапно за сите деца. 

3.Нема транспорт за учениците од руралните средини 

Решение: Да се организира транспорт со автобус или минибус за децата кои живеат во 

поодалечените места. Да не се плаќа од спствени средства туку да го организира општината. 

4.Сигнализација на улиците околу училиштето поради небезбедност на децата на пат од 

дома до училиште 



Решене: Зголемена сигнализација на улиците пред училиштата, но да се стават лежечки 

полицајци и пешачки премин да се означи. 

5.Нема стручни кабинети за природните науки во училиштата биологија, хемија, физика 

Решение: Нема кабинет по информатика. Недостигаат средства за опрема на овој кабинет. 

Испратени се дописи до МОН и побарани се средства. Да се поднесе барање до МОН да се 

опремат стручни кабинети. 

Здравствена заштита и заштита од заразни болести / Mbrojtja shëndetësore dhe mbrojtja ndaj 

sëmundjeve infektive 

1.Нема амбулантно возило во Лојане-5000 жители 

2.Нема здравствена нега за руралните области-планинските села Лојане и Ваксница 

3.Нема информации за здрава и безбедна храна-квалитето на храна- многу маркети 

продаваат храна со поминат рок 

 

Животна средина и комунални дејности / Mjedisi jetësor dhe veprimtaritë komunale 

1. Ниска свест за животната средина 

Решение: Животната средина е многу значајна за општеството. Ние како група најдовме 

повеќе идеи. Семинари/обуки со ангажирање експерти за подигање на свеста за заштита на 

животната средина 

2.Нема доволно семинари за зголемување на свеста за животна средина 

Решение: 

3.Коритото на езерото не е регулирано село Отља, Матејче делумно, Слупчане регулирано, 

Лојане делумно, село Никуштак и Вуштица 

Решение: Регулирање на реките да е паралелно со канализацијата и да има филтер станица 

за реките. Отпадните води да не се изливаат во реки. Канализационата мрежа да се регулра 

4.Дива депонија во Никуштак-нема одредено место за отпад, се пали отпадот и се загадува 

воздухот 

Решение: Со изградбата на регионалната депонија во Свети Николе ќе се реши овој проблем 

5.Недостаток на развој на туризам во Липково 

Решение: Создавање на атрактивни туристички места, паркови, патеки за пешачење, 

хотелски објекти, спортски терени 

6.Недостаток на корпи за отпадоци во  општина Липково-некои корпи е поставени од самите 

граѓани, има недостаток од контејнер и подземни контејнери 

Решение:Садење на зеленило, дрва. Да се забрани сечењето на дрвата, да се зајакне 

инспекцискиот надзор и да се казнуваат дрвосечачите. Вклучување на секој дом во купување 

крпи за отпадоци. Ако секоја куќа се ангажира за тоа нема да се фрла отпад насекаде. 

Граѓанинот треба сам да ја купи корпата. Да функционира локалниот инспекторијатот за 

животна средина соодветно, почести посети на терен и соодветно санкционирање. Јавното 

комунално претпријатие навремено да го чисти отпадот. 

 



Култура, спорт и млади / Kultura, sporti dhe të rinjtë 

1. Недостаток на едукативно рекреативни спортски места, има услови, има простор 

Решение: Изградба на спортска сала од затворен тип. Има потреба по селата Никуштане, 

Лојане.... Младината може да се дружи, да ги насочува своите таленти, да не поминува време 

на улица. Младите со нивните активности можат да учествуваат на натпревари внатре и 

надвор од државата и да постигнат добри резултати. Недостатокот на спортските сали ги 

принудува родителите од руралните средини да ги носат децата во поголемите градови што 

чини време и средства. Постои терен во село Никуштак во близина на училиштето. Да се 

организира јавен превоз до тој спортски центар доколку се лоцира на едно место. 

2.Недостаток на спортска сала-има отворен терен за спорт, нема од затворен тип 

Решение:  

3. Недостаток на младински културен центар  

Решение: Да се направи младински културно –спортски центар во една зграда 

Училиштата организираат натрпевари, општината Липково ги поддржува 

Општината аплицирала за отворени спортски терени 

Центар за култура се гради во с.Матејче-Во секое село има здружение каде сите што живеат 

во странство партиципираат со донации Слупчане, Матејче,  Здруженија кои даваат 

еднократна помош- финансии  

Мора да се плаќа редовно данокот за општината да има пари да ги решава проблемите. 

 

Општинска администрација / Administrata komunale 

1.Младите не се активни во општината, нема мотивација 

Решение: Потребна е мотивација, но не мотивација од здруженијата на тие што живеат во 

странство. Ние соопштуваме датум на кој се пишува буџетот и бараме да достават идеи за 

проекти. Ова сеправи три месеца пред креирање на буџетот, информирањето се прави преку 

социјалните мрежи, локални телевизии, радио, одиме во селата. Формиравме младински 

локален форум, но не се мотивирани да учествуваат. 

2.Нема доволно финансии за реализирање на проекти 

Решение:  

3.Нема посебен фонд за младината 

Решение:  

4.Парковите и јавните површини не се одржуваат доволно 

Решение:  

5.Да се активира администрацијата месец порано пред креирање на буџетот 

Решение:Секое село има своја месна заедница и тие ги претставуваат проблемите кај нив. 

Поставување на еден човек „мој општинар“ 

 

 

 



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. 


