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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
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 Македонска Каменица 

 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 3.849 

 Жени- 3.517 

 Вкупно- 7.366 

Површина: 190,37 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-

страната на општина Македонска Каменица.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 Македонска Каменица 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 

                                                           
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 



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 Македонска 

Каменица 

 Форум во заедницата-Идентификување на приоритетни области и активности за 

граѓаните на општина Македонска Каменица 

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 Македонска Каменица се одржа во 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 Македонска 

Каменица користејќи родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Македонска Каменица 

Анализата на општинските програми на општината Македонска Каменица е ограничена 

поради недостапноста на општинските програми. Од анализираната програма за работа на 

комисијата за родова рамноправност можеме да оцениме дека е интегрирана родовата 

перспектива и се препознава нееднаквата положба на жените во општината. Сепак, поради 

недостаток на општински програми можеме да заклучиме дека не се земени предвид 

специфичните потреби и приоритети на жените и мажите во работењето на општината.  

Програмата за работа на комисијата за родова рамноправност за 2021 година има јасно 

дефинирани родови области на делување: управување со човечки ресурси, социјална 

заштита, економски развој, човекови права и здравство. Програмата има и јасно утврдени 

активности за унапредување на положбата на жените во оптината Македонска Каменица и 

за секоја од активностите е предвиден буџет. Дел од активностите кои се предвидени да се 

спроведат од Комисијата за родова рамноправност се: изработка на база на податоци со 

родов концепт од институции и правни субјекти, изработка на Акционен план за родова 

рамноправност, промовирање на локални акции за вработување на жените од општината 

Македонска Каменица, како и организирање на трибини за едукација на жените за 

човековите права и едукација за превентивна и навремена здравствена заштита на жените. 

Сепак со програмата не се дефинирани специфични податоци за бројот на учесници во 

обуките, ниту пак кои се конкретните крајни корисници на оваа програма. Јазикот користен 

во програмата е делумно родово сензитивен. Програмата предвидува соработна со 



граѓанските организации за спроведување на едукаците и промотивните настани, но не се 

конкретно утврдени начините и специфичните организации. Предвидено е собирање на 

родово разделени податоци за корисниците на системот за социјална заштита и формирање 

база на податоци со родов концепт.  

Заклучок: 

Општината Македонска Каменица целосно ја интегрира родовата перспектива во 

програмата за работа на КЕМ, но сепак не можеме да утврдиме дали родовата компонента е 

предвидена во сите стратешки документи вклучувајќи го и буџетот. Области во кои има 

јасно дефинирани родови цели, приоритети и/или активности: социјална заштита, 

економско јакнење и превенција и заштита на жени од сите видови на насилство. 

Реализирањето на истите би можело да допринесе кон унапредувањето на родовата  

рамноправност во дадените области. 

Недостатокот од општински програми во општина Македонска Каменица не дозволува 

сеопфатна родова анализа и утврдување на степенот на родова рамноправност во 

креирањето и имплементирањето на општински програми. 

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 Македонска Каменица 

Форумот во заедницата во Македонска Каменица се одржа онлајн преку три последователни 

сесии. 

 I сесија 11.05.2021 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 69 учесници од кои 42 жени и 27 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните институции, училишта, јавни претпријатија 

граѓанските организации како и граѓани кои живеат на територија на општина Македонска 

Каменица. 



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 Македонска Каменица се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
Проблем: Нема бактериолошки чисти води во селата 
Решение:Изработка на водоводни системи во селските средини и нивно 
одржување од страна на Општината  

88 1 

Проблем: Недостаток на специјалисти во здравствениот дом (интернист,  
гинеколог редовен, педијатар) и оддел за физикална терапија  
Решение: Обезбедување платена специјализација за лекари од амбулантата 
во Македонска Каменица 

83 2 

Проблем: Нема стратегија за млади во општината  
Решение: Формирање на локален младински совет кој ќе ја изработи 
стратегијата 

81 3 

Проблем: Женското претприемништво и работничката квалификација во 
општината е нерамноправна  
Решение: Субвенции за жени претприемачи и изедначување на платите со 
мажите за иста работна позиција 

80 4 

Проблем: Нема доволно корпи за отпадоци во цетралното градско подрачје 
и канти/контејнери  во периферијата  
Решение: Поставување мали канти  за отпад по улиците и пешачките 
патеки и големи канти во селските средини 

80 4 

Проблем: Недостаток на игралиште во дворот на градинката за соодветен 
престој на децата на отворено Решение: Изградба и опремување на 
игралиштето со соодветни реквизити. 

79 6 

Проблем: Недостаток на игралиште во Горна Река.  
Решение: Да се искористи просторот на паркингот, да се култивира и 
изгради игралиште со реквизити за деца 

78 7 

Проблем: Скрининг програмите за малигни заболувања не се спроведуваат 
како што треба и едукацијата на жените за заштита од овие болести е на 
ниско ниво  
Решение: Здравствената заштита и еманципација на руралната жена ( од 
млади до стари). 

78 7 

Проблем: Недостаток на асфалтирани селски патишта  
Решение: Отпочнато е асфалтирање на селските патишта. 

77 9 

Проблем: Слаба заинтересираност на граѓаните за учество на јавни 
расправи  
Решение:Информирање на граѓаните за настани, од областа на човековите 
права. 

77 9 

Проблем: Недостаток на детско игралиште во Стара Каменица  
Решение: Да се изгради детско игралиште во Стара Каменица 

76 11 

Проблем: Нема ангажираност на месните самоуправи за споделување на 
проблемите на граѓаните  

76 11 



Решение: Поголеми надлежност за месните и урбаните заедници за да 
бидат по активни во работата со граѓаните 
Проблем: Недостаток на енергетска ефикасност на старите објекти 
Решение: Изработка проект за енергетска ефикасност на Јавни објекти и 
нивна реализација  

76 11 

Проблем: Нема доволно вода за наводнување на зелени површини (особено 
во летните месеци) 
Решение: Изработка  на зафат за вода и комплетна инсталација за 
наводнување  на зелените површини 

75 14 

Проблем: Недостаток на тоалет во занимална, модернизирање и 
реконструкција на тоалетите во градинката  
Решение: Реконструкција на градинката 

74 15 

Проблем: Недостаток на поддршка и промоција за развивање на некои 
спортови (кајакарство, скијање, планинарање)  
Решение: Набавка на опрема: неколку кајаци и елеци. Подигање монтажна 
барака која ќе служи како остава за опремата и гардероба за 
пресоблекување. 

74 15 

 Проблем: Нема родова сензибилизација на Советот и не се вклучува родова 
перспектива во креирањето програми и буџети  
Решение: Во новиот Совет задолжително да се обучат сите советници за 
родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. 

74 15 

Проблем: Недостаток на обележани пешачки патеки  
Решение:Мапирање и обележување на пешачки патеки околу езерото 
Калиманци 

74 15 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за животна средина 

 Програма за млади и спорт 

 Програма за образование 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

 Програма за комуникации со јавноста 

 Програма за култура и туризам 

Препорака: Во програмите како крајни корисници (родово разделени) да се обрне особено 

внимание на потребите на: 

 Жените и девојчињата  

 Жените и деца жртви на насилство 

 Економски зависни жени 

 Возрасните лица со физичка попреченост,  

 Децата со физичка и/или интелектуална попреченост 

 Жителите на руралните подрачја 

 Млади лица 



Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Македонска 

Каменица поделени по области се следниве: 

Социјална и здравствена заштита 

Проблем: Недостаток на стручен кадар во градинката (психолог, социјален работник, 

дефектолог) 

 Решение: Вработување/ангажирање на стручен кадар, со полно или скратено работно 

време. Учесниците во работната соба дискутирале за можноста овие задачи да ги 

спроведуваат дел од вработените кои се во процес на доусовршување, односно на студии. 

Проблем: Недостаток на институции за дневно и долгорочно згрижување на стари лица 

(домови за стари лица) 

Решение: Да се искористат празните објекти кои би можеле да се пренаменат во домови за 

стари лица. Градоначалничката им појасни на присутните дека има маркица во Деталниот 

урбанистички план за ваков тим на објект но, исто така и дека е поднесено барање во 

Источниот плански регион за финасирање на ваков проект. Таа истакна дека е можно 

ваквиот дом да се гради како јавно-приватно партнерство или да се најде самостоен 

инвеститор кој ќе сака тоа да го направи. Стаменкова исто така им пренесе на граѓаните 

дека општината во соработка со граѓанска организација има можност да поднесе пријава за 

проект со кој ќе се обезбеди нега на стари лица во нивниот дом. Овие проекти ги финасира 

Министерството за труд и социјална политика со средства од Светска банка. 

Проблем: Недостаток на специјалисти во здравствениот дом (интернист,  гинеколог 

редовен, педијатар) и оддел за физикална терапија  

Решение: Обезбедување платена специјализација за лекари од амбулантата во Македонска 

Каменица со која идните специјалисти имаат обврска да останат да работат во 

здравствениот дом. На специјалистите кои приватно ја плаќаат својата специјализација да 

им се обезбедат добри услови за да се вратат и продолжат да работата во општината (на пр. 

специјализант физијатар кој може да биде решение за целиот регион затоа што ниту Кочани 

ниту Делчево немаат таков специјалист).  

Проблем: Недоволна вклученост за лицата со попреченост на пазарот за труд.  

Решение: Подобра информираност на компаниите и лицата со попреченост за можностите 

од вработување. За првите, бенефициите што ги стекнуваат, за вторите подобрената 

социјална инклузија и економска независност.  

Образование 

Проблем: Несоодветни услови за изведување на настава во основното училиште 

(инфраструктура - руинирани подови и кров)  

Решение: Реконструкција на училиштето. 

Проблем: Нема мотивираност кај учениците за вон-наставни активности и средства за нив 

(на пр. награди и сл.)  

Решение: Награди, дипломи, признанија за учениците за вон-наставните активности. (пр. 

доколку сакаат да работат на проект за заштита ни животната средина да им се обезбедат 

материјали, за да можат да ја спроведат активноста) 



Проблем: Недостаток на услови за лична хигиена во градинките (недостаток на тоалети или 

дотраени тоалети)  

Решение: Потребно реновирање на санитарните јазли (тоалети) и изградба на тоалети во 

занималните каде што недостасуваат) 

Проблем: Недостаток на игралиште во дворот на градинката за соодветен престој на децата 

на отворено  

Решение: Изградба и опремување на игралиштето со соодветни реквизити. 

Проблем: Недостаток на градинки во руралните средини на општината 

Решение: Отварање на подрачни градинки во објектите на училиштата во руралните 

средини 

Проблем: Оштетени реквизити во училишното игралиште  

Решение: Да се обноват ревизитите на игралиштето редовно да се одржува (да се обноват 

мрежите, да се чисти училишниот двор, да се постават канти за отпадоци) 

Животна средина и комунални дејности 

Проблем: Недостаток на обележани пешачки патеки 

Решение: Мапирање и обележување на пешачки патеки околу езерото Калиманци  

Проблем: Нема доволно корпи за отпадоци во цетралното градско подрачје и 

канти/контејнери  во периферијата што е причина за создавање депонии  

Решение: Поставување мали канти  за отпад по улиците и пешачките патеки и големи канти 

во селските средини 

Проблем: Нема доволно вода за наводнување на зелени површини (особено во летните 

месеци) 

Решение: Изработка  на зафат за вода и комплетна инсталација за наводнување  на зелените 

површини 

Проблем: Недостаток на енергетска ефикасност на старите објекти што предизвикува 

зголемена потрошувачка на енергија 

Решение: Изработка проект за енергетска ефикасност на Јавни објекти и нивна реализација  

Проблем: Нема бактериолошки чисти води во селата 

Решение: Изработка на водоводни системи во селските средини и нивно одржување од 

страна на Општината 

Урбанизација и инфраструктура 

Проблем: Нема дворно уредување на градинката-нема игралиште 

Решение: Отпочната е изградба на детско игралиште 

Проблем: Недостаток на тоалет во занимална, модернизирање и реконструкција на 

тоалетите во градинката 

Решение: Реконструкција на градинката 

Проблем: Нема енергетска ефикасноста во градинката 

Решение: / нема предлог решенија 

Проблем: Потреба  од целосна реконструкција на столаријата и подот во градинката 

Решение: Реконструкција на градинката 



Проблем: Недостаток на асфалтирани селски патишта 

Решение: Отпочнато е асфалтирање на селските патишта.  

Проблем: Недостаток на детско игралиште во Стара Каменица  

Решение: Да се изгради детско игралиште во Стара Каменица 

Проблем: Недостаток на тротоари во Стара Каменица, нема тротоари на ул. Церска и се вози 

многу брзо. 

Решение: Да се изградат тротоари и да се постават  лежечки полицајци за да се регулира 

брзината во сообраќајот.  

Проблем: Недостаток на игралиште во Горна Река. Децата сега се собираат и играат на 

паркинг покрај кој често се користи за паркирање на камиони. Во овој дел има доста млади 

семејства и деца на кои треба да им се излезе во пресрет.  

Решение: Да се искористи просторот на паркингот, да се култивира и изгради игралиште со 

реквизити за деца 

Култура, млади и спорт 

Проблем: Нема стратегија за млади во општината (за да се одреди во кој правец оди 

општината, многу млади се иселуваат) 

Решение: Формирање на локален младински совет кој ќе ја изработи стратегијата. 

Градоначалничката ги информираше граѓаните дека до 2020 имало координатор за млади 

на кој му е истечен мандатот. Советот донел одлука за основање на Младински совет кој ќе 

има сопствен буџет од 1% од вкупниот буџет, полноправно ќе учествува во работата на 

Советот и ќе прави програма. Сите заинтересирани чинители ќе можат да се пријават за 

членство во Младинскиот совет. 

Решение: Основање на културно информативен центар (КИЦ) каде младите ќе можат да 

поминуваат време и да дискутираат за проблемите со кои се соочуваат или да предлагаат 

идеи за нивно надминување. Во овој центар да се изнајмуваат велосипеди и кајаци 

Проблем: Нема пристап до велосипеди за изнајмување  

Решение: Набавка на велосипеди 

Проблем: Недостаток на поддршка и промоција за развивање на некои спортови 

(кајакарство, скијање, планинарање) 

Решение: Набавка на опрема: неколку кајаци и елеци. Подигање монтажна барака која ќе 

служи како остава за опремата и гардероба за пресоблекување. 

Проблем: Недостаток на поддршка на родокрајни (локални) автори 

Решение: Поддршка на локални автори преку програмата за култура на општината 

Проблем: Недостаток на промоција на културата кај младите преку програмата за култура 

на општината (пр. нема поддршка на музички групи) 

Решение: Поддршката преку активности во Културно информативниот центар  

Проблем: Недостаток на промоција на првиот печатар во Македонија - Јаков од Камена Река 

Решение: Отварање на музеј печатница со можност за отворање нова печатница која ќе ги 

промовира новите автори 

Општинска администрација 



Проблем: Нема ангажираност на месните самоуправи за споделување на проблемите на 

граѓаните 

Решение: Општината има две урбани заедници и 11 месни заедници. Потребно е да добијат 

поголеми надлежност, сопствени жиро сметки, да бидат повеќе активни во организирање на 

средби со граѓаните, да бидат истакнати приоритетите кои ќе се презентираат пред 

градоначалничката и Советот 

Проблем: Слаба заинтересираност на граѓаните за учество на јавни расправи 

Решение: Паралелно со првиот проблем, со поголемите ингеренции на претседателите на 

месните самоуправи, барем еднаш месечно да имаат средби со граѓаните, да разгледуваат 

прашања и проблеми, приоритети. Информирање на граѓаните за настани, од областа на 

човековите права.  

Проблем: Нема родова сензибилизација на Советот и не се вклучува родова перспектива во 

креирањето програми и буџети 

Решение: Во новиот Совет задолжително да се обучат сите советници за родова еднаквост и 

родово одговорно буџетирање.  

Да се направи обука на Комисијата за еднакви можности за родова анализа на програми.  

Да се обезбеди поголема вклученост на жените во општинските комисии и нивна 

застапеност на претседателски позиции. Поголема вклученост на жените на лидерски 

позици на месните заедници. 

Земјоделие 

Проблем: Нема доволен интерес за развој на земјоделие во општината  

Решение: Не се дискутираше за решение на овој проблем 

Област: Родова еднаквост 

Дополнително доставени проблеми и решенија од граѓанската организација Надеж во 

прашалник за евалуација 

Проблем: Скрининг програмите за малигни заболувања не се спроведуваат како што треба и 

едукацијата на жените за заштита од овие болести е на ниско ниво  

Решение: Здравствената заштита и еманципација на руралната жена ( од млади до стари). 

Проблем: Културната интеграција на младите (особено девојки) е на ниско ниво.  

Решение: Општината да воспостави афирмативни активности од оваа област 

Проблем: Женското претприемништво и работничката квалификација во општината е на 

нерамноправна  

Решение: Субвенции за жени претприемачи и изедначување на платите со мажите за иста 

работна позиција 

  

 

 

 

 



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. 


