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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
ПРОБИШТИП 
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 Пробиштип 

 

Број на население:  

 Мажи- 6.835 

 Жени- 7.477 

 Вкупно- 15.212 

Површина: 325,6 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-страната на општина Пробиштип.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 Пробиштип во рамки на проектот „Низ женски леќи“ подготвена 

е оваа предлог буџетска иницијатива која ги застапува интересите на руралните жени и 

                                                           
1
 Државен Завод за Статистика (2004)-Население во Република Македонија на 30.06. по специфични групи 

на возраст, по пол, по општини според територијалната поделба од 1996 год., по години 



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 Пробиштип 

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

Пробиштип 

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. За општина Пробиштип која подоцна се 

приклучи во имплементација на проектот родовата анализа на програмите беше изработена 

во месец септември. 

Форумот во заедницата во општина Пробиштип 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 Пробиштип користејќи 

родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Пробиштип 

Анализата на програмите на општина Пробиштип покажа дека општината целосно ја има 

интегрирано родовата перспектива во две програми. 

Општината Пробиштип има изработено Годишна програма за еднакви можности на жените и 

мажите за 2021 година која ја оценуваме дека го запазува родовиот баланс и е прилагодена 

да одговори на потребите на жените и мажите преку специфични мерки кои се насочени кон 

намалување на родовиот јаз. Оваа програма предвидува обука за родова сензибилизација и 

едукација на општинската администрација, образовниот кадар како и креирање на 

систематизирана база на податоци што во значителна мера ќе придонесе за подобрување на 

родовата рамноправност во општината Пробиштип. Позитивните мерки во областа 

образование, преквалификација и доквалификација се насочени кон жените кои се помалку 

еднаквиот пол што го прави годишниот план родово сензитивен. Јазикот со кој се користи 

програмата е родово сензитивен и предвиден е вкупен буџет од 100.000денари. Родови 

индикатори не се предвидени со оваа годишна програма. 

Во областа на социјална, здравствена и детска заштита се забележува родов пристап. 

Општината Пробиштип има основано Општински совет за социјална заштита кој користи 

меѓусекторски пристап при креирање на социјален план наменет за мапирање на 

сооцијалните и ранливите категории на граѓани во општината Пробиштип, анализа на 



капацитетите и расположливите социјални услуги како и специфичните потреи за развој на 

социјалните услуги на општината. Поради пандемијата предизвикана од Ковид-19 

активноста мапирање на социјално ранливите групи не била спроведена 2020/2021. 

Социјалниот план 2021 на општина Пробиштип користи родова пристап. Со активностите 

предвидено е рано откривање на социјални проблеми и потешкотии, превенција на појава 

на социјални проблеми преку едукативни трибини и настани. Целните групи опфатени со 

овој план ги вклучуваат голем дел од ранливите категории на граѓани како што се: жртви на 

насилство, жртви на трговија со луѓе, стари лица, лица со телесна ии интелектуална 

попреченост сексуално злоставувани и злоупотребувани деца, деца без родители и деца од 

еднородителски семејства. Со овој план се предвидува и еднократна парична помош за 

новороденчиња, самохрани родители како и социјални пакети за лица во социјален ризик. 

Во пристапувањето и нудењето помош и заштита на жртвите на семејно насилство и 

трговија со луѓе предвидена е мултискеторска соработка која што има за цел намалување на 

виктимизацијата на жртвите на насилство. Ваков пристап е предвиден со насоките од 

Истанбулската конвенција.  

Предвидените активности во детска заштита вклучуваат и проширување на капацитетите 

на градинките што долгорочно може да придонесе за родовата рамноправност во 

општината односно вклучување на жените на пазарот на трудот чија традиционална улога е 

грижа за децата. Предвиедните активности во здравствената заштита предвидуваат 

здравствено едуцирање и организирање на превентивни активности на населението, но не е 

вклучено и сексуалното и репродуктивното здравје, вклучувајќи ја и менструалната 

хигиена, кое на различни начини ги засега мажите и жените. 

Јазикот користен во оваа програма е родово неутрален и истата нема наведено родови 

индикатори. За остварувањето на активностите од оваа програма предвидени се вкупно 

2.104.600,00 денари од општинскиот буџет, додека пак за активностите на Социјалниот план 

се предвидени 200.000 денари од овие средства. 

Во програмата за одбележување празници и културни настани не се предивдени активности 

и средства за одбележување на 8ми Март денот кога се одбележува борбата на жените за 

економска, политичка и социјална рамноправност со мажите, додека празниците кои се 

означуваат во најголем дел го слават учеството на мажите во историските настани и го 

изоставуваат придонесот на жените. Родова несензитивност се покажува при одбележување 

на 5ти октомври кој се прославува како „Ден на учителот“, со што целосно се изоставуваат 

жените како просветни работнички. Понатаму, по повод Новогодишните празници 

предвидено е доделување награди на “полицаец на годината“, пожарникар на годината“ и 

здравствен работник на годината“ со што повторно се користи неутрален и ограничувачки 

јазик кој придонесува за стереотипизирање на одредени професии. Оваа програма не ја 

вклучува родовата перспектива, јазикот е родово неутрален во делови и несензитивен и 

нема родови индикатори. 

Во областа спорт најголем дел од спортските клубовите кои се финансираат од општинскиот 

буџет се машки тимови, освен во кошаркарскиот клуб каде е нагласено дека се финансираат 



и машките и женски тимови и турнирот во одбојка каде исто така учествуваат машки и 

женски тимови. Постои родова нерамноправност односно родово несензибилизиран јазик 

во делот на наградување спортист(к)и односно се доделуваат награди за „спортист“ на 

годината кој се натпреварува во рамки и надвор од општината Пробиштип. Ваквиот родово 

несензибилизиран јазик води до стереотипни убедувања и не ги охрабрува девојчињата да 

се вклучуваат во спортската област. Оваа програма оценуваме дека делумно го користи 

родовиот пристап, но недоволно. Најголем дел од буџетските средства одвоени за оваа 

програма се за мажи и момчиња спортисти. 

Во областа локален економски развој се користи родово неутрален јазик и не може да се 

препознае дали е предвидено вклучување на жените од руралните средини, како ранлива 

категорија и занаетчиските обуки за млади. Не се предвидени обуки за жени претприемачки 

со цел активирање на пазарот на трудот што би ја подобрило родовата рамноправност. За 

постоечките родово неутрални активности предвиден е буџет, но не се определени родови 

индикатори. 

Заклучок: 

Родовата перспектива во општина Пробиштип е интегрирана во неколку програми и со 

целосно имплементирање на предвидените активности може да води до значително 

подобрување на родовата рамноправност во општината. Области во кои е вклучен родов 

пристап се следниве: социјална заштита, вработување, превенција на семејно насилство и 

трговија со луѓе, образование и делумно во спорт. При креирање на програмите не се користат 

родови индикатори и јазикот генерално е родово неутрален. 

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. 

 Родова сензибилизација на општинската администрација која работи на подготовка 

на предлог програмите и буџетот на општината. 

 Користење на родово сензитивен јазик и собирање родово поделени податоци за 

корисниците 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 Пробиштип 

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

 I сесија 22.06.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 24.06.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 28.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 69 учесници од кои 60 жени и 9 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Пробиштип. 

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 Пробиштип се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
Проблем 4:Нема интернист во општината Пробиштип.  
Решение: Два пати неделно да доаѓаат доктори интернисти од други 
градови. 

75 1 

Проблем 6.Нема очен лекар, ортопед  
Решение: Да се реализира планот со кој се предвидени финансиски 
средства за ангажирање ортопед, доаѓа еднаш или два пати во месецот 
(детски ортопед). 

71 2 

Проблем 8:Нема мамограф во општината Пробиштип.  
Решение: Да се набави апарат и задолжително еднаш во годината да се 
прегледуваат жените над одредена возраст. 

70 3 

Проблем 5:Докторите не се праќаат на специјализација навремено. 
Решение: Докторите да бидат пратени на специјализација навремено, 
да се направи долгорочен план за да се обезбедуваат специјалисти и да 
се поттикнуваат специјалистите да отвораат ординации во општина 
Пробиштип. 

69 4 

Проблем 2:Има голем број на диви депонии.  
Решение: -Да се зголеми бројот на контејнери и да се покрене кампања 
за подигање на свеста кај граѓаните за чистотата. Општината и ЈКП да 
ги исчистат овие јавни депонии и да се зазеленат/уредат. Да се 
зголеми инспекцискиот надзор. 

69 4 

Проблем 2:Нема матичен доктор, како и гинеколог, стоматолог во 
руралните средини кои ќе вршат редовни прегледи.  
Решение: Два пати неделно задолжително да доаѓаат доктори од други 
градови. 

68 6 

Проблем 5: Нема просторија за физикална терапија во амбулантата. 67 7 



Решение: Да се иницира обезбедување на простор за физикална 
терапија за лицата со телесна попреченост. 
Проблем 3:Нема пристапност во јавни институции и на јавни 
површини за лица со физичка попреченост  
Решение: Потребно е да се направи  мапирање со кое ќе биде утврдено 
каде сѐ е потребно да се обезбеди пристап. 

64 8 

Проблем 9:Нема соодветни систематски прегледи.  
Решение: -Во систематските прегледи е вклучен основен пакет, но да 
се иницираат и дополнителни прегледи во рамки на систематските 
прегледи.- Да се обезбеди редвно ехо на простата 

64 8 

Проблем 1:Нема превентивни програми за здравствена заштита на 
населението, особено во руралните средини  
Решение: Да се реализираат предвидените активности (работилници 
за здравствена превенција и други активности за редовни 
гинеколошки прегледи кои се предвидени во Програма на КЕМ , 
програма за Социјална заштита и програмата на Општинскиот Црвен 
крст. 

63 10 

Проблем 6:Нема база на податоци (социјално мапирање) за социјално 
исклучените групи/ранливи категории  
Решение: Преку програмата општо-корисна работа на UNDP да се 
реализира предвиденото врши социјално мапирање во општината. 

62 11 

Проблем 3:Нема превоз за лицата од руралните средини до 
амбулантите во околните места.  
Решение: Да се воведат редовни автобуски линии за лицата од 
руралните средини. 

62 11 

Проблем 4.1: Сериозен проблем е фекалната канализација бидејќи при 
поројни дождови водата им влегува во домовите на луѓето.  
Решение: Да се направи анализа на функционалноста на фекалната 
канализација, да се сепарира од системот на отпадни води  и да биде 
соодветно насочена. 

62 11 

Проблем 1:Нема прочистителни станици за отпадни води.  
Решение: Изградба со донации и средства од ЕУ-да се поднесе барање 
и/ или да се аплицира со проект до донатори за обезбедување на 
средства. 

61 14 

Проблем 6:Има голем број на азбестни кровови.  
Решение: Со субвенционирање од општината да се заменат овие 
азбестни кровови. 

61 14 

Проблем 1:Немање на атмосферска канализација.  
Решение: Изготвување на проектна документација и обезбедување на 
финансиски средства за реализација кои можат да се обезбедат и од 
донации. 

61 14 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за животна средина 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 



 Програма за родова еднаквост 

 Програма за спорт 

 Програма за спорт 

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 попреченост 

 Стари лица 

 Лица од руралните средини (особено жени) 

 Деца и млади 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Пробиштип 

поделени по области се следниве: 

 Социјална заштита 

1.Децата на претшколска возраст со умерен хедикеп не се вклучени во целодневна настава 

Решение: Дневниот центар е отворен за деца со попреченост на претшколска возраст каде 

во моментов се гради и сензорна соба и децата со попреченост можат да бидат вклучени. 

2.Родителите не се вклучени во работилници-за информираност на родителите кои имаат 

деца со попреченост, немаат доволно информации за можностите ки им се нудат преку 

законот за социјална заштита. 

Решение: Во програмата за социјална, детска и здравствена заштита има предвидено 

работилници. Се реализираат во соработка со Црвениот Крст, во 2020 не биле реализирани 

поради пандемијата. Во програмата за социјална заштита за наредна година да се вметнат 

таков вид на активности во соработка со невладиниот сектор во општината. За таа цел би 

требало да се  подготви сеопфатна и инклузивна програма за социјална заштита на 

општината. 

3.Нема пристапност во јавни институции и на јавни површини за лица со физичка 

попреченост 

Решение: Подготвен е акционен план 2018-2021 за изградба на рапми и лифтови во 

образовните објекти. Во училиштето „Браќа Миладновци„ и градинките има пристапност за 

лица со попреченост. Во дел од општинската зграда има пристапност и има назначено лице 

за асистенција. Потребно е да се направи  мапирање со кое ќе биде утврдено каде сѐ е 

потребно да се обезбеди пристап. 

4.Нема база на податоци за лица со попреченост во рурални средини. 

Решение: Преку програмата општо-корисна работа на UNDP предвидено е да се врши 

социјално мапирање во општината.  

5. Нема просторија за физикална терапија во амбулантата. 

Решение: / 

6.Нема база на податоци (социјално мапирање) за социјално исклучените групи/ранливи 

категории  



Решение: Преку програмата општо-корисна работа на UNDP предвидено е да се врши 

социјално мапирање во општината. 

 

Здравствена заштита 

1.Нема превентивни програми за здравствена заштита на населението, особено во 

руралните средини 

Решение: Да се реализираат предвидените активности (работилници за здравствена 

превенција и други активности за редовни гинеколошки прегледи кои се предвидени во 

Програма на КЕМ , програма за Социјална заштита и програмата на Општинскиот Црвен 

крст.  

2.Нема матичен доктор, како и гинеколог, стоматолог во руралните средини кои ќе вршат 

редовни прегледи. 

Решение: Два пати неделно да доаѓаат доктори од други градови. 

3.Нема превоз за лицата од руралните средини до амбулантите во околните места. 

Решение: Да се воведат редовни автобуски линии за лицата од руралните средини. 

5.Нема интернист во општината Пробиштип. 

Решение: Два пати неделно да доаѓаат доктори од други градови. 

6.Докторите не се праќаат на специјализација навремено. 

Решение: Докторите да бидат пратени на специјализација навремено, да се направи 

долгорочен план за да се обезбедуваат специјалисти и да се поттикнуваат специјалистите да 

отвораат ординации во општина Пробиштип. 

7.Нема очен лекар, ортопед 

Решение: Да се реализира планот со кој се предвидени финансиски средства за ангажирање 

ортопед, доаѓа еднаш или два пати во месецот (детски ортопед). 

8.Нема соодветни програми за здравствена заштита во градот Пробиштип (набавка на 

лекови) 

Решение: Комисијата во општината добива барања  во правилникот за помош на лица во 

социјален ризик се добива финансиска помош за набавка на лекови. 

10.Нема мамограф во општината Пробиштип 

Решение: Да се набави апарат и задолжително еднаш во годината да се прегледуваат жените 

над одредена возраст. 

11.Нема редовни систематски прегледи. 

Решение: Во систематските прегледи е вклучен основен пакет, да се иницираат и 

дополнителни прегледи во рамки на систематските прегледи. 

12. Да се обезбеди редвно ехо на простата 

Образование 

1.Нема отворена училница-катче за дружба за дополнителни активности за учениците во ОУ 

Браќа Миладновци (централно училиште)-не е уредена дворната површина. 

Решение: постои простор меѓу централното училиште и општинската зграда што одговара 

за оваа намена, кој со хортикултурно уредување би можел да се намени за наставно-

рекреативни активности 



2. Нема настрешница пред предниот дел на училиштето, каде учениците чекаат превоз. 

Решение: Настрешница има, но е мала, би можела да се продолжи за 10-15 метри со што би 

се оезбедил  соодветен и доволен простор за учениците и родителите. 

3.Наум Наумоски Борче, средното училиште-нема соодветно уреден спортско рекреативен 

простор 

Решение: Предвидена е изградба на скејтборд парк во рамки на училишниот двор во 

училиштето. Да се предвиди во програмите и буџетот на општината за наредната година. 

 Животна средина и комунални дејности 

1.Нема прочистителни станици за отпадни води.  

Решение: Изградба со донации и средства од ЕУ-да се поднесе барање и/ или да се аплицира 

со проект до донатори за обезбедување на средства. 

2.Има голем број на диви депонии. 

Решение:  

-Да се зголеми бројот на контејнери и да се покрене кампања за подигање на свеста кај 

граѓаните за чистотата.  

- Општината и ЈКП да ги исчистат овие јавни депонии и да се зазеленат/уредат.  

- Да се зголеми инспекцискиот надзор. 

3.Нема мерни станици за загадениот воздух. 

Решение: Не се во функција оние што постојат. Потребен е софистициран мерен инструмент, 

да се оезбеди од донации. Фирмите/бизнисите загадувачи од општината да ги набават како 

дел од механизмот за општествена одговорност. 

4.Нема атмосферска канализација во општината. 

Решение: Да се направи мапирање и со секоја реконструкција на улиците да се поставува и 

атмосферска канализација, но и позеленување на улиците, засадување дрвја и поставување 

канти за опадоци.  

4.1 Сериозен проблем е фекалната канализација бидејќи при поројни дождови водата им 

влегува во домовите на луѓето. 

Решение: Да се направи анализа на функционалноста на фекалната канализација, да се 

сепарира од системот на отпадни води  и да биде соодветно насочена. 

5.Нема доволно зелени површини во градот и околината на градот. 

Решение: Во околината на градскиот пазар, кружниот тек и амбулантата да се посадат дрвја, 

грмушки, цвеќиња и да се уредат паркови.  

6.Има голем број на азбестни кровови. 

Решение: Со субвенционирање од општината да се заменат овие азбестни кровови. 

 

Туризам и култура 

1.Нема мала сала за помали манифестации (изложби и промоција на книги). 

Решение: да се покрене иницијатива за изградба или реконструкција за мала сала. 

2.Нема соодветно и пристапно уредени патеки до туристичките локации во општина 

Пробиштип пештерска црква св.Илија и пештерска црква св.Богородица и нема редовно 

одржување на истите. 



Решение: Да се уредат патеките и редовно да се одржуваат. 

3.Нема доволно финансиски средства за Домот на културата од Министерство за култура 

Решение: Општината да одвојува средства наменети за проекти на културните институции. 

5.Недостаток на сувенирница 

Решение: Да се иницира изнаоѓање на средства за изградба на сувенирница. 

6.Нема соодветна туристичка понуда (лесново, Лесновски вулкански кратер, Лесновски 

манастир, Злетовска река- дел за екстремни спортови, ретка збирка на минерали, 

аквапаркот, гастронмска пнуда) 

Решение: Има изработено туристички водич, да се ангажира соодветно лице кое би работело  

како туристички водич. 

7.Слаб човечки капацитет во Домот на културата- недостаток на стручни лица кои би воделе 

одредени секции. 

Решение: Да се обезбедат финансиски средства за вработување на соодветни лица, да се 

ангажира кореограф за фолклорното здружение. 

8. Недоволна туристичка понуда во Злетово. 

Решение: Изградба на староградска етно куќа „Злетовска куќа“ каде големиот број на 

туристи кој го посетуваат Злетовскиот манастир би имале каде да се запознаат со културата, 

традициите и храната од овој регион со што би се збогатила турисичката понуда. 

9. Нема соодветно уреден простор за културни настани на отворено. (Летен фестивал и 

настани за празникот Голема Богородица) –Постоечките простори како плоштадот и 

секундарниот плоштад на општината не се соодветни за такви настани туку се прилагодени 

заистите. Во периодот на одржување потребно е надополнување со монтажни јавни тоалети 

и редовно одржувани за време на настаните. Решение: Изградба на простор како „Школка“ 

во Скопскиот парк за настани на отворено и надополнување со јавни тоалети 

Урбанизација и инфраструктура 

1.Немање на атмосферска канализација.  

Решение: Изготвување на проектна документација и обезбедување на финансиски средства 

за реализација кои можат да се обезбедат и од донации. 

2.Недоволна прегледност на патните раскрсници.  

Решение: Треба да биде изготвен проект за сообраќајна регулација од страна на стручни 

лица кои ќе извршат мерења и увид на лице место и ќе предложат решенија за отстранување 

на овој проблем. 

3.Немање на детско игралиште во населба Камењар. 

Решение: Има подготвен проект за реконструкција на веќе постоечки игралиша кои се 

рунирани и потребно е да се обезбедат финансиски средства за реализација. 

4.Во кругот на здравствениот дом нема чешма/фонтата со чиста вода за пиење. 

Решение: обезбедување на финансиски средства за изградба на фонтана, поткрепено со 

барање од Здравствениот дом до општината. 

Општинска администрација 

1.Нема родова перспектива при креирање на програмите во општината поради недоволна 

обученост 



Решение: Да се интензивира соработката помеѓу општината и невладинините организации 

кои работат во полето на родовата еднаквост. 

2. Едната кабина од женскиот тоалет не работи. 

Решение: Да се изврши реновирање на тоалетот во општинската зграда. 

3.Во полскиот тоалет во општинската зграда нема услови за менструална хигиена. 

Решение: Општината ќе биде преместена во друга зграда, но додека тоа да се случи да се 

реконструкира постоечкиот тоалет што не е во функција. 

4.Населението не е доволно запознаено со активностите на општината. Иако на социјалните 

медиуми на општината и градоначалникот истите се споделуваат, на некои групи на граѓани 

не им се достапни овие информации. (пр. Стари лица, лица кои немаат интернет, лица од 

рурални средини, маргинализирани заедници и сл.) 

Решение:Ангажирање на лице во општината кое редовно ќе ги ажурира информациите на 

веб страната и ќе врши презентирање на истите. 

Родова еднаквост 

Проблем 1.Не постојат механизми за психолошка поддршка и анти-стрес програми за 

жените. 

Решение: Да се подготви програма за психо-сицијална поддршка и заштита од стрес. 

Проблем 2.Предвидени се  превентивни активности за препознавање и заштита  од семејно 

насилство преку трибини, но нема конкретни активности за заштита на жртвите, не постои 

ни статистика за бројот на жртви на РБН.  

Решение:- Да се подготви Акциски план за превенција и заштита од насилство врз жени и 

семејно насилство.  

- Да се предвиди интервентен центар за згрижување на жртви на насилство да се најде 

соодветна локација, или да се изгради.  

3. Нема програма за заштита од дискриминација. 

Решение: Да се формира локално  координативно тело за заштита од дискриминација. 

 

 

 

 

 



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. 


