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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
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 Старо Нагоричане  

 
 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 2.070 

 Жени- 1.747 

 Вкупно- 3.817  

Површина: 433,41 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-

страната на општина Старо 

Нагоричане.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 Старо Нагоричане во рамки на проектот „Низ женски леќи“ 

подготвена е оваа предлог буџетска иницијатива која ги застапува интересите на руралните 

                                                           
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, 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 Старо 

Нагоричане 

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

Старо Нагоричане 

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 Старо Нагоричане се одржа во месец мај и имаше за цел 

идентификување на проблемите и решенијата како и приоритизирање на истите од страна 

на граѓаните кои живеат и/или работат на територија на општина Старо Нагоричане 

користејќи родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Старо Нагоричане 

За потребите на родовата анализа од општина Старо Нагоричане доставија две програми, а 

за останатите области согласно нивното образложение не изготвуваат годишни програми за 

работа.  Од анализата на програмите и од дополнителните консултации направени со 

координаторката за еднакви можности во општината нивниот став е дека различните 

потреби на мажите и на жените се земаат во сите програми и приоритети иако тоа не е 

видливо целосно од доставените програми за анализа. Општината Старо Нагоричане само 

делумно ја има вклучено родовата перспектива, но недоволно. 

Програмата за еднакви можности го опфаќа концептот на родово-одговорно буџетирање, 

како и вклучување на учениците во процесите на јакнење на свеста кај децата за потребата 

од родова еднаквост во секоја сфера од општественото живеење. Потребите на лицата со 

попречености, како и спречувањето на родово-базираното насилство се исто така дел од 

оваа програма која што меѓудругото предвидува и вклучување на локалните граѓански 

организации во процесите на креирање на политики на локално ниво. Дефинирани родови 

цели како и активности кои што треба да придонесат кон унапредување на родовата 

еднаквост, како и пооделни области за унапредување на положбата на жената нема, а 

согласно буџетот на општината, 20.000 денари се издвојуваат на годишно ниво за 

реализација на активности предвидени со Програмата за еднакви можности. Во програмата 

за културни активности на општина Старо Нагоричане јазикот кој што се користи е општ, 



односно родово неутрален затоа што во истата само се наведени видовите на манифестации 

и издвоениот износ на средства од буџетот на општината за нивна реализација. Родово-

разделени податоци во програмата нема ниту пак има индикатори за активностите кои што 

се предвидени за реализација во делот на достигнувањето на еднаквите можности на 

мажите и жените.  

*Забелешка: Програмата за КЕМ е целосно копирана од општина Центар, па некаде стои дека 

општина Центар ќе соработува со другите општини на територијата на град Скопје, во 

одредени делови стои дека е за 2019, а е донесена со датум од 2021 година, што иако можеби 

се печатни грешки или технички неусогласености сепак говори за посветеноста на 

општината и комисијата за унапредување на родовата еднаквост во општината. 

Заклучок: 

Општината Старо Нагоричане само делумно вклучува родова перспектива при 

креирање на една од програмите во општината, но нецелосно. Области во кои се 

предвидени родови активности се: родово одговорно буџетирање, едукација на млади 

за родова еднаквост, спречување на родово базираното насилство и вклучување на 

лицата со попречености. 

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 Старо Нагоричане 

Форумот во заедницата во Старо Нагоричане се одржа онлајн преку три последователни 

сесии. 

 I сесија 14.05.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 18.05.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 20.05.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 



На форумот во заедницата учествуваа вкупно 60 учесници од кои 40 жени и 20 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Старо Нагоричане. 

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 Старо Нагоричане се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 

П.Лоша состојба на санитарни јазли во општината во дел од подрачните 
училишта во општината;  
Р. Реконструкција на санитарните јазли во училиштата врз основа на 
претходно изготвен план едно по едно 

86 1 

П. Непостоење на организирано собирање на отпад од страна на ЈКП 
Старо Нагоричане;  
Р. ЈП од Старо Нагоричане да добие лиценца за да собира организирано 
смет; Р. Купување на контејнери па и канти за домаќинствата; Р. Да се 
склучи договор со населението и да се воведе систем на наплата 

86 1 

П. Нема канализација ниту еден метар во општината;  
Р. За делови од Старо и Младо Нагоричане каде што има погусто 
население да се доработи физибилити студија и да се аплицира за 
фондови 

85 3 

П. Нема капацитет за откуп и преработка на млеко;  
Р. Да се достави барање од страна на општината до поголемите 
преработувачки капацитети да отворат пункт за откуп 

84 4 

П. Нема лекари во Старо и Младо Нагоричане;  
Р. Да се субвенционираат лекарите од страна на Министерството за 
здравство и државата за да се мотивираат да работат во рурални 
средини 

83 5 

П. Нема амбуланта во општината, како и лабораторија за крвна слика па 
локалното население патува до Куманово и има дополнителни трошоци; 
Р. Да се изгради амбуланта или пак да се пренамени и уреди простор за 
локална амбуланта, како и опремување на лабораторија и да се отвори 
поликлиника 

82 6 

П. Нема канализација и третман на отпадни води;  
Р. Да се изгради канализационен систем барем во поголемите и погусто 
населени места;  
Р. Да се поднесе барање до Министерството за животна средина за 
собирање на отпадни води со пречистителна станица; Р. Да се 
субвенционира дел од трошокот за чистење на септички јами 

81 7 

П. Недоволен број на пациенти поради што лекарите се откажуваат да 
отвораат амбуланти и да работат во рурални средини; 
Р. Да се достави барање до Министерството за здравство за отворање на 
мобилни амбуланти во рурални средини 

80 8 



П. Нема аптека во општината;  
Р. Да се отвори аптека во општината 

79 9 

П. Нема урбанистички планови за села, па не може да се издаваат 
дозволи за градба и голем број дивоградби;  
Р. Да се изнајде решение, да се направи план за руралните општини да се 
вратат во функција општите актови 

79 9 

П. Ниска јавна свест кај дел од населението за заштита на ЖС;  
Р. Поставување на табли од информативен карактер и со 
предупредување;  
Р. Да има постојано објави, да се запознаат месните заедници дека ќе се 
врши организирано собирање на отпадот;  
Р. Да се води едукативна и информативна кампања;  
Р. Децата уште од најмала возраст да се едуцираат;  
Р. Поттикнување на населението да пријавуваат самите фрлање на отпад 

78 11 

П. Лоша патна инфраструктура (нема асфалтирани патишта);  
Р. Месните заедници како структура да бидат поактивни, општината на 
секои 2-3 месеци да одржува состаноци со месните заедници;  
Р. Да се направи приоритет од секоја месна заедница за патишта кои што 
ќе треба да се асфалтираат 

77 12 

П. Нема пристапна рампа во општинската зграда за лицата со посебни 
потреби;  
Р. Да се изгради пристапна рампа во општинската зграда за лицата со 
посебни потреби 

76 13 

П. Нема пристапна рампа за лица со попречености до црква Св. Ѓорѓија;  
Р. Изработка на проект и бетонирање на стаза за пристапна рампа 

76 13 

П. Мал број на ученици;  
Р. Да се подобрат општите основни услови во училиштата за да се 
задржат учениците во општината 

75 15 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за образование 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за животна средина 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

Препорака: Во програмите како крајни корисници да се обрне особено внимание на 

потребите на: 

 Жените и девојчињата  

 Жените и деца жртви на насилство 

 Лица со попреченост 

 Екстремно сиромашни 

 Деца и млади 

 Стари и болни лица 



Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Старо 

Нагоричане поделени по области се следниве: 

Социјална и здравствена заштита и заштита од заразни болести 

1.1.Да се изгради амбуланта или пак да се пренамени и уреди простор за локална амбуланта, 

како и опремување на лабораторија за крвна слика и други испитувања достапна за 

локалното население, па и да се отвори поликлиника во општината 

1.2. Да се достави барање до Министерството за здравство за отворање на мобилни 

амбуланти во рурални средини 

2. Да се субвенционираат лекарите од страна на Министерството за здравство и државата за 

да се мотивираат да работат во рурални средини 

3. Да се отвори аптека во општината 

4. Да се изгради пристапна рампа во општинската зграда за лицата со посебни потреби 

5.1. Реновиран стар дом во Младо Нагоричане да се пренамени како дневен центар за стари 

лица, да се побара дозвола од МТСП, да се организираат друштевни игри во истиот), но 

објектот е направен преку проект за прекугранична соработка како туристички регионален 

центар, е ставен на користење на општината, но не може да се менува неговата намена во 

рок од 5 години од неговото ставање во функција во рамките на проектот 

5.2.Реконструирано старо училиште во Старо Нагоричане со пренамена на дел од 

училниците во простории како дневен центар за стари лица да се користат (има интерес од 

локалното население) 

Образование и воспитно-образовни институции 

1.1.Доставување на барање до МОН да се опремат кабинетите за практична настава согласно 

новите програми на МОН 

1.2. Да се достави барање од страна на училиштата од територијата на општината до 

Советот на општината 

2.1.Доставување на допис од страна на општината до компаниите кои што го обезбедуваат 

интернетот 

во руралните средини да го засилат интернет сигналот 

2.2.Да се променат договорите и да се ангажираат други интернет провајдери од страна на 

самите семејства кои што имаат проблем со интернет сигналот 

3.Реконструкција на санитарните јазли во училиштата врз основа на претходно изготвен 

план, однсоно едно по едно преку доставување на барање за финансиска поддршка до 

Бирото за регионален развој и Центарот за развој на Североисточниот плански регион 

(маало Ѓорговци во Младо Нагоричане, Облавци и Бајловци – подрачни училишта на ОУ 

Христијан Карпош) 

4.Да се подобрат општите основни услови во училиштата за да се задржат учениците во 

општината 

5.1.Барање за субвенции од локални компании за бесплатен јавен превоз за децата за 

воннаставни активности 

5.2.Барање доставено до градоначалник за финансиска поддршка од Буџетот на општината 

6.1. Училиштата да обезбедат од нивниот буџет завеси, ролетни и слично 



6.2. Да се организираат граѓански иницијативи за да се опремат училиштата и да се направи 

попријатна средината за учење 

6.3.Да се ангажираат волонтерски наставниците по ликовна уметност за да ги исцртаат 

училниците и го разубават просторот 

Животна средина и комунална дејност 

1.1. ЈП од Старо Нагоричане да добие лиценца за да собира организирано смет; 

1.2.Купување на контејнери па и канти за домаќинствата за да се собира отпадот и така да се 

влијае и на свеста на локалното население; 

1.3. Да се склучи договор со населението и да се воведе систем на наплата по добивањето на 

лиценца за собриање на отпад од страна на локалното јавно комунално претпријатие 

2.1. Поставување на табли од информативен каратер и со предупредување дека секој оној кој 

што фрла отпад може да биде и казнет 

2.2. Да се зајакне јавната свест на луѓето да има постојано објави, да се запознаат месните 

заедници дека ќе се врши организирано собирање на отпадот, 

2.3. Да се води едукативна и информативна кампања за штетните последици од фрлањето на 

отпад, 

2.4. Децата уште од најмал возраст да се едуцираат во училиштата за потребата од собирање 

и соодветно одложување на отпад; 

2.5.Поттикнување на населението да пријавуваат самите фрлање на отпад и на таков начин 

да се спречи создавањето на диви депонии 

3.1. Да се изгради канализационен систем барем во поголемите и погусто населени места; 

3.2. Да се поднесе барање до Министерството за животна средина за собирање на отпадни 

води со пречистителна станица и тоа во делот Старо Нагоричане и дел од Младо 

Нагоричане; 

3.3.Да се субвенционира дел од трошокот за чистење на септички јами, па општината барем 

на социјално загрозените лица да им го субвенцинира изнесувањето на отпадните води од 

домаќинството или 50% да се плаќа од цената додека да се реши проблемот со изградба на 

канализационен систем 

Локален Економски развој 

1.Изработка на проект и бетонирање на стаза за пристапна рампа за лицата со попречености 

до црква Св. Ѓорѓија 

2.Нема пристапен пат (патот не е асфалтиран) со манастир Карбино – За патот до манастир 

Карпино има изработено техничка документација и може да се аплицира до ЕУ проект за да 

се субвенционира асфалтирањето на патот но може да се достави барање за финансисирање 

и до други извори на финансиарање 

3.Да се направи пренамена на етно соба и ќе треба да се опреми за да се направи 

сувенирница со средства од општината преку доставување на Барање до општината во 

делот на буџетот во програмата за култура да се зголеми буџетот или пак да се пренаменат 

одредени предвидени, а непотрошени средства од Буџетот на општината 

4.Да се достави барање од страна на општината до поголемите преработувачки капацитети 

да отворат пункт за откуп на млеко во општината 



Урбанизација и инфраструктура 

2.1.Месните заедници како структура да бидат поактивни, општината на секои 2-3 месеци да 

одржува состаноци со месните заедници; 

2.2.Да се направи приоритет од секоја месна заедница за патишта кои што ќе треба да се 

асфалтираат, потоа општината да го исфилтрира тоа и потоа преку Советот да се донесе 

одлука и за тие што има техничка документација да се аплицира, а за тие што нема прво да 

се изработи техничка документација, па да се аплицира до фондови (ИПАРД, Биро за 

рамномерен регионален развој итн.) 

3. За делови од Старо и Младо Нагоричане каде што има погусто население да се доработи 

физибилити студија и да се аплицира за финансии, а тоа може да се поврзе и со отворањето 

на индустриска зона лесно-загадувачка индустрија во близината на Змејковец и дури и за 

тој дел да се обезбеди приклучување на канализационата мрежа 

4. и 5. Да се изнајде решение, да се направи план за руралните општини да се вратат во 

функција општите актови и едноставно да се добие одобрување за градба за да се намали 

бројот на дивоградби во општината 

Култура и спорт 

1.1.Има спортска сала во склоп на училиштето во Драгоманце, ама тие не се за користење за 

другото население, па треба да се изградат отворени спортски терени за сите граѓани и за 

училиштето и за населението во Старо и Младо Нагоричане, а тоа би се направило со 

аплицирање на фондови за прекугранична соработка затоа што општината нема доволно 

средства за тоа да го реализира тоа 

1.2. Да се достави барање од страна на општината до Владата и Агенцијата за млади и спорт 

за се издвојат поголеми средтсва од страна на Буџетот на државата за млади и спорт во 

рурални средини 

2.1.Реконструкција и ставање во функција на планинарските домови; 

2.2.Промоција на планинарските домови како туристичка дестинација и за развој на 

руралниот туризам затоа што има голем интерес од планинарските клубови за овој вид на 

туризам 

2.3. Да се оспособи објект од поранешна месна заедница во село Никуљане и да се направи 

како младински центар, да се организираат ликовни колонии, театарски претстави, па и од 

меѓународен карактер 

3. Да се изградат патеки за атлетика, вежбање и велосипедски патеки во општината 

4. Да се достави иницијатива до Градоначалничката и до Советот на општината за 

формирање локален младински совет и да се одреди контакт лице од општината за млади 

5.1. Да се уреди салата како мини културна сала, да се набават рефлектори и опремување на 

салата, проектор, платно за презентации итн. и на таков начин ќе се овозможи 

организирање и одржување на концерти, театарски претстави, културни претстави од 

театар Куманово и прикажување на краткометражни филмови 

5.2. Да се испрати барање до Министерството за култура за обезбедување на средства за 

опремување на салата и за културни настани 



6.1.Да се изработи стратегија во општината за спречување на насилство и насилен 

екстремизам и радикализација кај младите како облик на превентивно делување за 

спречување на насилство кај младите, дури може да се изработи и акциски план за да се 

изработи и мини стратегија 

6.2. Да се зголеми соработката на локалното население со локалната самоуправа, 

полициските станици и младото население 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


