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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
РАДОВИШ 
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 Радовиш 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 14.814 

 Жени- 14.283 

 Вкупно- 29.097 

Површина: 608 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-

страната на општина Радовиш.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 Радовиш во рамки на проектот „Низ женски леќи“ подготвена е 

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

сиромашни жени и мажи, жени и мажи со попреченост, маргинализираните жени и мажи ( 

од етничка, религиозна или сексуална природа) и жени и мажи од ранливите возрасни 

групи (млади и постари граѓани).  

                                                           
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 



Предлог буџетската иницијатива подготвена од Центарот за истражување и креирање 

политики се заснова на: 

 Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 во општината Радовиш 

 Форум во заедницата-Идентификување на приоритетни области и активности за 

граѓаните на општина Радовиш 

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 Радовиш 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 Радовиш користејќи 

родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Радовиш 

Општината Радовиш нема програми за родова еднаквост и не може да се процени дали 

специфичните приоритети на мажите и жените се земени во предвид бидејќи нема 

општински програми. Оценуваме дека  воопшто не е интегрирана родовата перспектива при 

изработката на општинските програми и не се земени предвид различните потреби на 

мажите и жените. 

Со анализата во општина Радовиш утврдивме дека не е донесена посебна програма за 

активностите во областа на еднакви можности на жените и мажите за 2020/2021 

година и нема формирана интерсекторска група за родова еднаквост со назначени 

одговорни лица од секој сектор или одделение во општината. Исто така не се 

планирани активности поврзани со родовото прашање за 2021 год.Во текот на 2020 

година нема  активности поврзани со родовото прашање. Во општинскиот буџет не се 

одвоени средства за програми и активности за родова еднаквост за 2020/2021 година. 

 

Заклучок: 

Во општина Радовиш нема области во кои е вклучена родовата перспектива ниту пак 

јасно дефинирани родови цели, приоритети и активности. Непостоењето на 

општински програми оневозможува задоволување на специфичните потреби на 

мажите и жените во општината. 

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 Радовиш 

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

 I сесија 07.06.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 09.06.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 10.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 49 учесници од кои 38 жени и 11 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните институции, училишта, јавни претпријатија 

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

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 Радовиш се следниве: 

Проблем и решение Бодови Ранг 
Проблем: Не постои сензорна соба во ниту едно училиште;   
Решение: Изградба на сензорни соби во сите училишта од страна на 
општината, што е и законска обврска. Доколку општината нема доволно 
капацитети и финансии може да делегира надлежност на невладини 
организации, да побараат донации или да најдат начин сензорните соби 
да профункционираат преку јавно-приватно партнерство. 

43 1 

Проблем: Недоволно објекти и услови за работа  за деца со попреченост.  
Решение: Општината да обезбеди соодветен простор за работа со деца со 
попреченост. 

41 2 

 Проблем: Недостаток на простории во училиштата во урбаниот дел од 
општината -неможност за нормално одвивање на наставата во едно 
основно училиште поради функционирање на музичкото училиште кое не 
е просторно одвоено и нема соодветна звучна изолација.    
Решение: Изградба на нова училишна зграда или доградба на постоечките 
според стандарди согласно потребите на паралелките -Да се направи 

41 2 



просторна и звучна изолираност на музичкото училиште кое 
функционира во истата зграда. 
Проблем: Нема соодветни тоалети за лица со попреченост во училиштата.  
Решение: Адаптација на постоечките или изградба на нови тоалети за 
лица со попреченост. 

41 2 

Проблем:Ниско ниво на општествена одговорност кај локалните 
компании (освен рудникот Бучим);  
Решение:  Воведување на олеснителни околности во работењето на МСП 
доколку инвестираат во општестевната одговорност (намалување и 
ослободување од определени давачки, олеснување на процедури и сл.) 

41 2 

Проблем: Недоволна комуникација меѓу локалните компании и 
општината Радовиш-еднаш годишно не е доволно;   
Решение: Комуникација со малите и средни претпријатија и остварување 
на најмалку 1 комуникација на секои 3 месеци . 

41 2 

Проблем: Социјално загрозените деца имаат потреба од континуирана 
поддршка во домашни услови и училишни услови.    
Решение: Продолжување на поддршката со  средства од општинскиот 
буџет за проектот на невладината организација,  преку кој се овозможува 
поддршката на социјално загрозените деца. 

40 7 

Проблем: Недоволна инклузија на лицата со попреченост;   
Решение: Подготовка на  стратегија и програма за социјална инклузија на 
ранливите категории граѓани, меѓу кои и лицата со попреченост. 

40 7 

 Проблем: Недостасуваат информативно-едукативни  помагала и опрема 
за лица со попреченост во училиштата;    
Решение: Обезбедување на соодветни информативно- едукативни  
помагала за лица со попреченост во училиштата. 

40 7 

 Проблем: Нема доволна и континуирана соработка меѓу општината и 
граѓанскиот сектор;    
Решение: Подготовка на Стратегија за соработка на општината  со 
невладиниот сектор 

40 7 

 Проблем: Во ниту едно училиште нема лифт  ниту пристап за лица со 
попреченост.   
Решение: Забрзување на реализацијата  на постоечкиот проект за 
училиштето Крсте Петков Мисирков, а за  останатите училишта да се 
покренат иницијативи за изградба на лифт и соодветен пристап за лица со 
попреченост 

39 11 

Проблем:Нема соодветен пристап и има потреба од реновирање на 
центарот за култура Ацо Караманов, градската библиотека  има потреба 
од ставање во функција на етно музејот во општината;   
Решение:Реконструкција на центарот за култура Ацо Кариманов 
библиотеката и покренување на иницијатива за ставање во функција на 
етно музејот. 

39 11 

Проблем:Недоволна едукација на заедницата од областа на препознавање 
на формите на семејно насилство;    
Решение: Општината да делува на локално ниво за  превенција, едукаџија 
и подигнување на свеста на широката јавност  преку работилници и 
кампањи. 

39 11 

Проблем: Непостоење на ажуриран водич на инвестиции, застарен е, за 
поддршка на гринфилд и браунфилд инвестиции;   

39 11 



Решение: Изработка на нов водич на инвестиции (ангажирање на 
експерти преку јавна набавка, користење на базата на податоци на 
општина Радовиш) 
Проблем: Непостоење на стратегија во општината за поддршка на старт-
ап компании, инкубатори, мали и средни претпријатија (странски 
инвестиции);   
Решение:Изработка на стратешки документ кој ке биде усвоен од страна 
на Советот на Општина Радовиш (Одделение за ЛЕР со ангажирани 
експерти од областа на стратегиското планирање и управување) 

39 11 

Проблем: Недоволен број на вработени во општината кои работат на ЛЕР; 
Решение: Распределување на дел од постојниот кадар и вработување на 
нов кадар со цел да се достигне број од 10 до 12 вработени лица во областа 
на ЛЕР. 

39 11 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за локален економски развој 

 Програма за образование 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

 Програма за превенција на насилство врз жени и семејно насилство 

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 

 Жени од рурални средини 

 Социјално загрозени деца 

 Возрасните лица со физичка и/или интелектуална попреченост,  

 Децата со физичка и/или интелектуална попреченост 

 Претприемач(к)и 

 Бизнис заедница 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Радовиш 

поделени по области се следниве: 

Социјална заштита 

Проблем: Социјално загрозените деца имаат потреба од континуирана поддршка во 

домашни услови и училишни услови. 

Решение: Продолжување на поддршката со  средства од општинскиот буџет за проектот на 

невладината организација,  преку кој се овозможува поддршката на социјално загрозените 

деца. 



Проблем: Недоволна инклузија на лицата со попреченост; 

Решение: Подготовка на  стратегија и програма за социјална инклузија на ранливите 

категории граѓани, меѓу кои и лицата со попреченост. 

Проблем: Лицата со попречености немаат можности за вработување; 

Решение: Оспособување на лицата со попреченост да бидат конкурентни на пазарот на труд 

преку обуки за развивање на знаења и вештини  кои би им ги овозможила општината. 

Проблем: Не постои сензорна соба во ниту едно училиште; 

Решение: Изградба на сензорни соби во сите училишта од страна на општината, што е и 

законска обврска. Доколку општината нема доволно капацитети и финансии може да 

делегира надлежност на невладини организации, да побараат донации или да најдат начин 

сензорните соби да профункционираат преку јавно-приватно партнерство.  

Проблем: Недоволно објекти и услови за работа  за деца со попреченост. 

Решение: Општината да обезбеди соодветен простор за работа со деца со попреченост. 

Образование 

Проблем: Во образовната дејност има недостаток од мажи наставници од 1во до 5то 

одделение; 

Решение: Општината може да достави барање до МОН да се пронајдат механизми за 

стимулирање на вработување на мажи наставници бидејќи кај децата и младите се создава 

погрешна перцепција дека само жените се предодредени да работат како наставници, како и 

да влијае на зголемување на стереотипите за ткн. Женски и машки професии.  

Проблем: -Недостаток на простории во училиштата во урбаниот дел од општината  

-неможност за нормално одвивање на наставата во едно основно училиште поради 

функционирање на музичкото училиште кое не е просторно одвоено и нема соодветна 

звучна изолација. 

Решение:  

-Изградба на нова училишна зграда или доградба на постоечките според стандарди согласно 

потребите на паралелките.  

-Да се направи просторна и звучна изолираност на музичкото училиште кое функционира во 

истата зграда. 

Проблем: Недостасуваат информативно-едукативни  помагала и опрема за лица со 

попреченост во училиштата; 

Решение: Обезбедување на соодветни информативно- едукативни  помагала за лица со 

попреченост во училиштата; 

Проблем: Во ниту едно училиште нема лифт  ниту пристап за лица со попреченост; 

Решение: Забрзување на реализацијата  на постоечкиот проект за училиштето Крсте Петков 

Мисирков, а за  останатите училишта да се покренат иницијативи за изградба на лифт и 

соодветен пристап за лица со попреченост 

Проблем: Нема соодветни тоалети за лица со попреченост во училиштата. 

Решение: Адаптација на постоечките или изградба на нови тоалети за лица со попреченост. 

Проблем: *Потребно е зголемување на безбедноста и обезбедување на имотот на  

училиштата 

Решение: Да се вработат лица чувари за училиштата. 



Проблем: Во градинките нема соодветен кадар кој ќе помогне во напредокот на децата со 

посебни потреби. Потребни се воспитни асистенти - дефектолог, логопед, негувател, 

воспитувач.. 

Решение: Обезбедување пет(5) воспитни асистенти (распоредени во трите објекти во 

градот) кои ќе работат со тие деца со што работата би се одвивала непречено а резултатите 

со грижата и напредокот за тие деца би се олеснила и подобрила. 

Проблем: Градинките немаат доволно финансиски средства за обновување на ограда на 

објектот „Цветови“ на ул.Илија Алексов , поради пандемијата (неработењето на градинките 

6 месеци и намалениот капацитет на деца) градинката немаше доволно финансиски 

средства за реализација на планот и обновување на оградата (има постоечки ѕид). 

Решение: Општината да обезбеди финансиски средства за обновување на ограда (железна) 

на објектот ,,Цветови“  

Локален економски развој 

Проблем: Непостоење на ажурирана база на податоци за мали и средни препријатија;   

Решение: Спроведување анкета и анализа од што ќе се изработи база на податоци (според 

дејност и големина). Ажурирање на базата на податоци најмалку 1 годишно (повторување 

на процесот) 

Проблем: Непостоење на ажуриран водич на инвестиции, застарен е, за поддршка на 

гринфилд и браунфилд инвестиции;   

Решение: Изработка на нов водич на инвестиции (ангажирање на експерти преку јавна 

набавка, користење на базата на податоци на општина Радовиш). 

Проблем: Непостоење на стратегија во општината за поддршка на старт-ап компании, 

инкубатори, мали и средни претпријатија (странски инвестиции);   

Решение:Изработка на стратешки документ кој ке биде усвоен од страна на Советот на 

Општина Радовиш (Одделение за ЛЕР со ангажирани експерти од областа на стратегиското 

планирање и управување). 

Проблем: Ниско ниво на општествена одговорност кај локалните компании (освен рудникот 

Бучим);  Решение: Спроведување на кампања за подигање на јавната свест кај менаџерите на 

малите и средни претпријатија. 

Проблем:Ниско ниво на општествена одговорност кај локалните компании (освен рудникот 

Бучим); Решение:  Воведување на олеснителни околности во работењето на МСП доколку 

инвестираат во општестевната одговорност (намалување и ослободување од определени 

давачки, олеснување на процедури и сл.) 

Проблем: Недоволна комуникација меѓу локалните компании и општината Радовиш-еднаш 

годишно не е доволно;   

Решение: Комуникација со малите и средни претпријатија и остварување на најмалку 1 

комуникација на секои 3 месеци . 

Проблем: Недоволен број на вработени во општината кои работат на ЛЕР;  

Решение: Распределување на дел од постојниот кадар и вработување на нов кадар со цел да 

се достигне број од 10 до 12 вработени лица во областа на ЛЕР. 

Проблем: Недостаток на сектор за локален одржлив развој кои ќе се занимава конкретно со 

оваа област-потребна е систематизација на работните места во општината;   



Решение: Реорганизација на одделението за локален економски развој и негово 

подигнување на ниво на сектор за одржлив локален развој со три одделенија (одделение за 

ЛЕР, одделение за мегународна соработка и одделение за планирање и управување). 

Туризам и култура  

Проблем: Нема туристичка понуда и нема буџет за промоција и развој  на туризам.  

Решение: Подготовка на програма за промоција и развој на туризам со финансиски 

импликации по општинскиот буџет. 

Проблем: Нема промоција на културни и гастрономски манифестации 

Решение: Дополнување и ревидирање на постоечката програма за култура и обезбедување 

на финансиски средства за промотивно информативни материјали. 

Проблем: Нема поддршка на проекти од областа на културата од страна на Министерството 

за култура.. 

Решение: Општината заедно со институциите/организациите од областа на културата да 

основаат лоби група за застапување на проектите од областа на културата. 

Проблем:Недоволна заинтересираност и недоволна афирмација на понудените културни 

активности; 

Решение:Изработка на промо материјали за туристички и историско културни локалитети 

во општината. 

Проблем:Нема соодветен пристап и има потреба од реновирање на центарот за култура Ацо 

Караманов, градската библиотека  има потреба од ставање во функција на завод музејот во 

општината; 

Решение:Реконструкција на центарот за култура Ацо Кариманов библиотеката и 

покренување на иницијатива за ставање во функција на завод музеј (етно музеј?) 

 

Спорт и млади  

 

Проблем:Недовoлна посветеност на младинските категории во повеќе спортови; 

Решение:  Во сите развиени спортови во општината : Ракомет, фудбал, кошарка, борење, 

џудо, тенис, велосипедизам и др., почесто да се вршат уписи на младински категории и да се 

ангажираат професионалци за работа со млади таленти. 

Проблем: Нефункционирање на Локалниот младински совет во склоп на општина Радовиш; 

Решение: Избор на нови членови на Локален младински совет, изготвување на програма за 

работа и реализација на истата. 

Проблем: Немање на иницијативи од страна на граѓански организации за активности на 

младите во повеќе области; 

Решение: Распишување на јавен повик до граѓански организации согласно метологија – за 

прибирање иницијативи и проекти со посебен фокус да се внимава на родовата компонента 

при подготовка, избор  и реализација на проектите. 

Проблем:Недоволно одржување на спортската инфраструктура; 

Решение:Во Годишниот план за јавни набавки  да се вметне – Одржување на спортска 

инфраструктура и истите средства да бидат предвидени во соодветната буџетска програма. 



Проблем:Потреба од подигање на свеста кај женската популација за активирање во 

женските спортови. 

Решение:Одржување на јавни трибини за презентација и промоција  на поедини спортови во 

кои би можеле да се вклучат млади и возрасни спортистки и да се ангажираат искусни и 

стручни лица за тренинг со женските категории. 

Родова еднаквост 

Проблем:Нема доволно механизми и  соодветни алатки со кои општината  би вклучила 

различни профили на жени од различни маргинализирани групи  и жени од руралните 

средини во процесите на креирање на локални политики, програми и буџет; 

Решение: Општината да најде механизми за вклученост на различните профили на жени од 

рурални и урбани заедници, на пример: преку теренски посети и анкети, прашалници, 

социјални медиуми итн. 

Проблем: Нема пракса на теренско истражување на потребите на жените од руралните 

средини; 

Решение: Воспоставување на пракса за посети на жени од руралните средини од страна на 

секторски раководители од општината. 

Проблем: Нема вклученост на жените во месните заедници, нема жени претседателки на 

месни заедници.  

Решение: Да се иницира општински  фонд за финансиска одржливост на месните заедници и 

нивно ставање во функција со поддршка на општината, при што би се подготвил правилник 

за работа на истите и родовата еднаквост би била еден од основните  принципи  на 

функционирање на месните заедници.   

Проблем:Ниска свест за родовата еднаквост и родовата проблематика кај генералната 

јавност и општинската администрација;  

Решение: Издвојување на финансиски средства од општинскиот буџет за едукација  на 

вработените во општината, креирање на кампањи за информирање и едукација на 

пошироката јавност при што би се искористиле човечките ресурси на НВОи за едуџирање на 

вработените на општината и спроведување на кампањи.  

Проблем: Нема доволна и континуирана соработка меѓу општината и граѓанскиот сектор;  

Решение: Подготовка на Стратегија за соработка на општината  со невладиниот сектор 

Проблем:Нема родова статистика, истражувања и родово разделени податоци. 

 Решение:  Подготовка на дата база за внесување на родово разделени податоци и 

обезбедување на буџет за родово сензитивни истражувања. 

Проблем:Недоволно познавање на родовата проблематика и семејното насилство во 

институциите кои даваат услуги на жртви на насилство;   

Решение:Обезбедување на буџет за организирање на обуки особено на персоналот кој 

работи со давање услуги на жртви на насилство. 

Проблем: Нема соработка меѓу институциите кои се занимаваат со проблематиката на 

семејно насилство (ЦСР, полицијата, здравство, судовите...);  

Решение:Формирање мултисекторски тимови со претставници од институциите (ЦСР, 

полиција, здравство, суд, општина) кои ќе работат со проблематиката на насилството врз 

жени и семејното насилство.  



Проблем: Не постојат програми за ресоцијализација и реинтеграција на жртви на насилство 

врз жени и семејно насилство. 

Решение: Развивање на програма за реинтеграција и реасоцијација на жртви на  на 

насилство врз жени и семејно насилство. 

Проблем:Недоволна едукација на заедницата од областа на препознавање на формите на 

семејно насилство.  

Решение: Општината да делува на локално ниво за  превенција, едукаџија и подигнување на 

свеста на широката јавност  преку работилници и кампањи.  

Општинска администрација 

Проблем:, општинската админстрација нема доволно познавање за родово одговорни 

политики и родово одговорно буџетирање. 

Решение: Одредување на буџет за едукација и обука на државните службеници, особено 

раководителите на сектори во општината. 

Проблем: Недоволна координација помеѓу службите; 

Решение:Родово сензитивна стратегија за интерна комуникација меѓу секторите во 

општината со цел воспоставување меѓусекторска координација, размена на податоци и 

знаења  и креирање на институционална меморија. 

Проблем: Недоволна комуникација на општината со сиромашното  неедуцирано население, 

нема механизми и методи – не постои стратегија за комуникација со ранливите категории 

на граѓани во општина Радовиш. 

Решение: Реализација на отворени денови за граѓаните и/или организирање улични акции 

за комуникација со граѓаните во о.Радовиш, во соработка со НВОи.    

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


