
 

 

 

  

 

2021 
 
 
 

ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
НЕГОТИНО 
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 Неготино 

 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 9.713 

 Жени- 9.513 

 Вкупно- 19.226 

Површина: 426,46 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и 

веб-страната на општина Неготино.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 Неготино 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 Неготино 

 Форум во заедницата-Идентификување на приоритетни области и активности за 

граѓаните на општина Неготино 

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 Неготино 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 Неготино 

користејќи родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина Неготино 

Од анализа на постоечките програми на Општина Неготино може да се заклучи дека во 

социјалниот план на општината е интегрирана родовата перспектива, и во голема мера се 

земени предвид потребите на мажите и жените од областа на социјалната заштита и 

заштитата од семејно насилство. Сепак во општината Неготино не постојат посебни 

програми кои се однесуваат на унапредување на родовата рамноправност и кои ги земаат во 

предвид различните приоритети и потреби на мажите и жените во општината. 

Јазикот користен во постоечките програми е само делумно родово сензитивен и не ја 

одразува родовата нееднаквост и потребата од унапредување на родовата рамноправност и 

еднаквост во општината, туку само посредно се навестува родовата компонента како 

причина за појава на одредени проблеми кои се карактеристични за жените во општината, 

како што е семејното насилство и причините за неговата појава како и стигмите и 

економската зависност кои ги спречуваат жените да го пријават насилството и да ги 

надминат последиците од истото. 

Родово разделени податоци се собираат во делот за демографски податоци во рамки на 

социјалниот план на општина Неготино, каде има само статистички податоци за број на 

жители и вработени мажи и жени, и бројот на пријавени жртви на семејно насилство. Сепак 

не постојат и не е предвидео да се собираат родово разделени податоци за корисниците на 

програмите на општината.  



Во рамки на социјалниот план на Општина Неготино, дефинирани се одредени потреби и 

родови цели како што се: зајакнување на услугите на информирање и упатување на жртви 

на семејно насилство, зајакнување на услугите на стручна помош и поддршка на жртвите, 

зајакнати активности за посредување при вработување преку користење на активни мерки 

за вработување (ЦВ), решавање на станбеното прашање на жртви на семејно насилство 

преку обезбедување на социјален стан, воспоставување групи на самопомош меѓу лица – 

жртви на семејно насилство (ЦСР). Иако не е направена соодветна дистинкција помеѓу 

приоритетите, целите и активностите, можат да се одвојат неколку идентификувани 

потреби кои можат да се карактеризираат како родови активности од областа превенција и 

заштита од семејно насилство, на пример: отворање советувалиште за психо-социјална 

поддршка за жртви на семејно насилство, отворање советувалиште за психо-социјален 

третман на сторители на семејно насилство и обезбедување услуги за интервентно 

згрижување на жртви на семејно насилство (може да се обезбеди и преку сместување во 

интервентно згрижувачко семејство). 

Во областа образование исто така се предвидени неколку активности со родова перспектива 

како што се претшколско згрижување на децата во градот и индивидуална работа од страна 

на стручниот тим во училиштата со деца чии родители имаат нарушени брачни/партнерски 

односи. Во областа пак социјална заштита предвидено е отварање на предбрачно 

советувалиште со програми за советување за подготовка за брак, живот во семејство и 

одговорно и позитивно родителство и отварање на семејно советувалиште во кое ќе се 

реализираат различни програми на советување (вклучително и превентивни). Сепак не 

постои конкретен буџет наменет за родови приоритети во самиот социјален план.  

Од кратката анализа на буџетот на општината видлив е буџет од 100.000 мкд предвиден за 

отварање на регионален советувалишен центар за семејно насилство-Помош на жртви на 

семејно насилство. Отварањето на ваков центар во Вардарскиот регион значително би ја 

подобрил положбата на жртвите на семејно насилство и би го помогнал наппуштањето на 

насилната средина. 

Заклучок: 

Во социјалниот план на општината јасно се дефинираните области кои се однесуваат на 

унапредување на положбата на жените, а се од областа на семејното насилство, бракот и 

семејството и обезбедување на услови за претшколско згрижување на децата во градот. Во 

останатите области родовата компонента е речиси незабележлива. 

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 Неготино 

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

 I сесија 26.05.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 28.05.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 02.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 76 учесници од кои 63 жени и 13 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните институции, училишта, јавни претпријатија 

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

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 Неготино се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
Проблем: Нема рампи за пристап на лицата со попречености до сите 
институции во градот или некаде каде што се и поставени истите не се 
соодветно изградени; РЕШЕНИЕ: Да се изнајдат средства од буџетот на 
општината за да се прилагоди целиот јавен простор за движење на сите 

93 1 

Проблем:Нема доволно пристапни рампи до институциите за овие деца 
со попреченост или пак истите не се соодветно направени; РЕШЕНИЕ:Да 
се стави ставка во буџетот на општината за изградба на пристапни 
рампи; РЕШЕНИЕ: Да се задолжи секоја институција да си направи 
пристапни рампи за секој да може да непречено да влезе во 
институцијата 

89 2 

Проблем: Нема доволно стручна поддршка за децата со попреченост; 
РЕШЕНИЕ: Поднесување на барање за дефектолог од опшштината до 
МТСП и МОН за да се докаже дека ваквите стручни тимови се потребни 

84 3 

Проблем:Нема лични асистенти и поддршка во образовниот процес за 
децата со попречености; РЕШЕНИЕ:Општината да формира инклузивен 
тим со дефектолог, логопед, психолог 

84 3 

Проблем: Нема доволен број на образовни асистенти кои што би се 
вклучиле во образовниот процес; РЕШЕНИЕ: Допис општината да прати 
до МОН со барање за вработување на образовни асистенти, а согласно 
новите законски измени 

84 3 

Проблем:Помошно-техничкиот персонал и кујната во градинките и 84 3 



училиштата сеуште не се вакцинирани, а работат со деца, како и 
штитениците на Дневниот центар Порака; РЕШЕНИЕ: Да се направи една 
приритетна група за вработените во градинките и вработените и 
штитениците во Дневниот центар ПОРАКА 
Проблем:Нема гинеколози кои што вршат породување во болницата во 
Кавадарци каде што одат и родилките од Неготино, па се носат дури од 
Скопје што често претставува и проблем поради оддалеченоста; 
РЕШЕНИЕ: Да се организираат подрачните матични гиниколози и преку 
надомест со рекапитулација и да им се наложи да ја следат родилката од 
почеток до крај 

84 3 

Проблем: Општина Неготино според својата географска местоположба 
претставува сливно подрачје и при поројни дождови доаѓа до свлечување 
на земјиштето и до слевање на водата во централното градско подрачје, 
при што се собира кал, песок и се полнат шахтите во градското подрачје; 
РЕШЕНИЕ: Да се провери каналот дали е во функција изграден во 1970-
тите години и да се обезбеди негово одржување, почесто чистење на 
каналите во општината, чистење на шахтите на редовна основа 

83 8 

Проблем:Невакцинирани волонтери од Црвен крст од општината; 
РЕШЕНИЕ: Истата постапка да се поведе и за вакцинирање на 
волонтерите од Црвен крст од општината;  

82 9 

Проблем:Аерозагадување во општина Неготино; РЕШЕНИЕ: Поставување 
на мерни станици кои што ќе земаат примероци и од почви и од вода и 
брзо ќе се реагира преку државни инспектори за заштита на животната 
средина 

82 9 

Проблем: Уништено и незаштитено мултифункционално игралиште во 
населба Саат кула; РЕШЕНИЕ: Да се стават камери, видео надзор и да се 
реагира со соодветни парични казни и да се подигне свеста кај сите 
граѓани, да се направи презентација на финансиски средства кои што 
општината ги троши за реконструкција и замена на искршените 
реквизити 

80 11 

Проблем: Голем број на диви депонии на кои што не им е регулиран 
статусот како депонии; РЕШЕНИЕ: Подигнување на свеста кај локалното 
население за заштита на животната средина, селекција на отпад, јавни 
опомени и подобрување на ЈКП, трибини, едукација 

76 12 

Проблем:Нема доволно грижа за деца од самохрани родители и децата 
без родители во општината; РЕШЕНИЕ: Децата од самохрани родители 
или оние без родители да имаат предност при вработувањето и тоа 
постојано вработување да им се наоѓа 

75 13 

Проблем:Недостаток на лична техничка опрема кај ученици за следење 
на онлајн настава; РЕШЕНИЕ: Да се обезбеди современа техничка опрема 
за учениците кои што немаат можност сами да го обезбедат тоа во вид на 
донација од страна на општината 

75 13 

Проблем:Нема опремена сензорна соба за непречено образование и 
згрижување на децата со попреченост; РЕШЕНИЕ:Во секоја образовна 
установа да има сензорна соба и да се зголеми соработката на редовна 
основа помеѓу образовните институции и општината 

74 15 

Проблем: Не се почитува Архуската конвенција на локално ниво, односно 
нема соработка со локалната самоуправа и вклучување во процесот на 
донесување на одлуки во ЛС за прашања од областа на стратешки 

74 15 



инвестиции и заштита на животната средина; РЕШЕНИЕ: Да се прават 
анкети, јавна презентација, консултации со граѓани пред да се реализира 
одредена стратешка инвестиција, навремено информирање и дебата 
 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за образование 

 Програма за животна средина 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

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

внимание на потребите на: 

 Деца со физичка и/или интелектуална попреченост 

 Возрасни со физичка и/или интелектуална попреченост,  

 Жените и девојчињата во репродуктивен период 

 Деца без родители 

 Самохрани родители 

 Жителите на руралните подрачја 

 Жени и деца жртви на насилство 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Неготино 

поделени по области се следниве: 

Социјална заштита 

1. Поднесување на барање за дефектолог од општината до МТСП и МОН за да се докаже дека 

ваквите стручни лица се потребни 

2. Општината да формира инклузивен тим со дефектолог, логопед, психолог и да 

присуствуваат во градинките и училиштата и да се направи подологочна опсервација и така 

да се утврди дека детето има потреба од личен асистент или образовен асистент и за тоа да 

се најдат средства од страна на општината или пак преку црвениот крст да се обезбеди 

личниот асистент особено околу асистенцијата за движење на децата за да се увиди колкав е 

реалниот број на ваквите деца и да се дојде до отворање на центар за ран детски развој 

3. Во секоја образовна установа да има сензорна соба и да се зголеми соработката и да биде 

континуирана помеѓу образовните институции и општината и заеднички да се аплицира на 

проекти, да се зајакне меѓурегионалната соработка со општина Велес каде што има ваква 

сензорна соба и поголема соработка со секторот за социјална заштита на општината 

4. Да се стави ставка во буџетот на општината за изградба на пристапни рампи и постојано 

да се наоѓаат решенија за наклони на тротоарите, па за и за раскрсниците низ градот за да 

има добра проодност и за лицата со попреченост, но и за мајките/бабите со колички и мали 

деца особено во централното градско подрачје 



4.1. Да се задолжи секоја институција да си направи пристапни рампи за секој да може да 

непречено да влезе во институцијата 

5. Децата од самохрани родители или оние без родители да добиваат постојана парична 

помош и да имаат предност при вработувањето и тоа постојано вработување да им се наоѓа 

6. Да се зајакне соработката со локалниот бизнис сектор и истите да бидат повикани да 

станат општествено одговорни и да помагаат со поголеми средства и инвестиции и на тој 

начин да се најде решение за да се обезбедат сите потребни средства за Днeвниот центар 

 Образование и воспитно-образовни институции 

1.Набавка на образовни смарт табли во училиштата на територија на општината 

2.Да се обезбеди современа техничка опрема за учениците кои што немаат можност сами да 

го обезбедат тоа во вид на донација од страна на општината 

3. Општината има ингеренции преку доставување на барање да реагира до опраторите за 

подобрување на интернет врската 

4. Допис општината да прати до МОН со барање за вработување на образовни асистенти, а 

согласно новите законски измени од страна на МОН според кои ќе се вработат образовни 

асистенти и тоа на 3 деца по еден асистент 

5. Да се организираат средби со родителите за да се подигне свеста кај истите за важноста на 

нивното вклучување во онлајн настаавата затоа што родителите се тие кои што ги следат 

децата и знаат најдобро дали работат децата од дома или не 

6. Решението за реновирање и надоградба на стариот објект во училиштето Страшо Пинџур 

е изготвено, изработен е проект, обезбедени се средства и се очекува да се започне со работа 

и решавање на овој проблем 

 Здравствена заштита 

1. Да се направи една приритетна група за вработените во градинките и вработените и 

штитениците во Дневниот центар ПОРАКА и да се реагира да се вакцинираат побрзо овие 

групи на граѓани 

2.Истата постапка да се поведе и за вакцинирање на волонтерите од Црвен крст од 

општината, односно да се направи приоритетна група и општината да реагира за нивно 

побрзо вакцинирање со оглед на природата на нивната работа 

3.Да се организитраат подрачните матични гиниколози и преку надомест со рекапитулација 

и да им се наложи да ја следат родилката од почеток до крај, да се поднесе барање до 

комисијата за родова еднаквост, до Министерството за здравство за да се забрза решението 

4. Да се изнајдат средства од буџетот на општината за да се прилагоди целиот јавен простор 

за движење на сите без оглед на тоа дали се мајки, баби со деца со колички, дали се лица со 

попречености итн. 

 Животна средина и комунална дејност 

1. Поставување на мерни станици кои што ќе земаат примероци и од почви и од вода и брзо 

ќе се реагира преку државни инспектори за заштита на животната средина 



2. и 3. Едукација на лозарите, примена на Добра Земјоделска Пракса, да се организираат 

трибини, советувања, да се доделуваат дополнителни субвенции за органско прооузводство 

4. Подигнување на свеста кај локалното население за заштита на животната средина, 

селекција на отпад, јавни опомени и подобрување на ЈКП, трибини, едукација, има можност 

за најава за фрлање на кабаст отпад, па истата да се користи од страна на локалното 

население 

5. Да се прават анкети, јавна презентација, консултаиции со граѓани пред да се реализира 

одредена стратешка инвестиција, навремено информирање и дебата пред почетокот на 

секоја инвестиција 

6. Да се стават камери, видео надзор и да се реагира со соодветни парични казни и да се 

подигне свеста кај сите граѓани, да се направи презентација на финансиски средства кои 

што општината ги троши за реконструкција и замена на искршените реквизити 

 Локален Економски развој 

1.Изградба на затворен градски пазар 

2.Адаптација на простор за паркова површина со поставување на урбана опрема и 

засадување на дрва и тревни површини за да се направи градски парк 

3.Да се постават поголем број на централи за електрично полнење на возилата 

4. Изградба на повеќе велосипедски и пешачки патеки во општината 

5. Поставување на инсталации за фотоволтаични и соларни системи во општината 

Заштита, спасување и справување со кризи 

1.Да се провери каналот дали е во функција изграден во 1970-тите години и да се обезбеди 

негово одржување, почесто чистење на каналите во општината, чистење на шахтите на 

редовна основа, да се нотираат сите проблеми кои што ги има општината со слевањето и 

одлевањето на атмосферските води и навремено и превентивно да се решаваат проблемите 

 Родова еднаквост 

1.Општината прку централните единици да овозможи стимулација на приватниот сектор за 

вработување на повеќе жени, општината да достави барање до локалниот приватен сектор 

за вработување на жените, а на национално ниво да достави барање за обезбедување на 

дополнителни субвенции за вработување на жени во приватниот бизнис сектор 

2. Да постои одреден правилник во однос на напредувањето со степен на образование, 

стекнати искуства, одговорности во текот на работниот стаж и на мажите и на жените и тој 

правилник да се почитува од страна на сите фирми на територија на општината кој што 

треба да обезбеди еднакви можности за напредување и на мажите и на жените 

 

 

 

 



 

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. 


