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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
СТРУГА 
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 Струга 

 
 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 33.059 

 Жени- 32.999 

 Вкупно- 66.058 

Површина: 483 км2 

Податоците се преземени од ДЗС 

и веб-страната на општина 

Струга.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 Струга 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 Струга 

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

Струга 

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 Струга 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 Струга користејќи родова 

перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Струга 

Родовата анализа на општина Струга се базира на Програмата за активности за еднакви 

можности меѓу жените и мажите во 2021 година, на Буџетот на општината за 2021 година, и 

податоците на сајтот на општината.  Од аналиизираните податоци оценуваме дека 

општината Струга целосно ја интегрира родовата перспектива при изработката на 

програмите.  

Од Програмата за еднакви можности се гледа дека во голема мера различните приоритети и 

потреби на мажите и жените се земени во предвид и тоа преку дефинираните основни 

родови цели: подобрување  на информираноста на жените за човековите права, 

механизмите за заштита, родовата рамноправност и дискриминацијата; промовирање на 

потребата од рамноправно учество на жените и мажите во одлучувачките процеси, 

политичкиот и јавниот живот во локалната заедница/доследна примена на Законот за 

еднакви можности на жените и мажите; интегрирање на родовите прашања во политиките и 

финансиските инструменти, согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите; 

јакнење на капацитетите на Комисијата за еднакви можности; одржување на консултативни 

средби со профитабилна цел на локално ниво во областа на родовата еднаквост.  

Јазикот користен во програмата ја одразува родовата нееднаквост и тоа се гледа преку 

дефинираните приоритетни цели и предвидениот буџет за нив: одбележување на 

Меѓународниот ден на жената 8 Март (буџет -10.000 ден); унапредување на здравјето на 



жените (45.000 ден); економско јакнење на жените(45.000 ден); превенција и советување за 

спречување на семејното насилство (10.000 ден); учество на државни и меѓународни 

конфренции, трибини и обуки од областа на еднакви можности (15.000 ден); консултативни 

средби со профитабилна цел на локално ниво во областа на еднаквите можности (30.000 

ден). Вкупниот буџет за реализација на активности на програмата изнесува 155.000 денари, 

со што можеме да го оцениме буџетирањето како родово одговорно.  

Дефинирани активности за унапредување на родовата еднаквост има во сите приоритетни 

цели: со цел одбележување на Меѓународниот ден на жената 8 Март предвидено 

организирање хуманитарна акција за собирање на чиста облека која ќе се донира на 

социјално ранливи семејства; со цел унапредување на здравјето на жените преку подигање 

предвидено е организирање трибини и предавање од областа на гинекологијата, 

онкологијата, за остеопороза, како и печатење на едукативен материјал; со цел економско 

јакнење на жените предвидено е организирање бесплатни часови по албански, англиски или 

друг јазик, бесплатна обука за работа со компјутери, потврди за завршена обука, како и 

одржување промотивно денови за активните мерки за вработување на жените; со цел 

превенција и советување за спречување на семејното насилство предвидени се едукативни 

трибини за семејно насилство, и обуки на педагозите од основните училишта за 

препознавање на децата – жртви на семејно насилство.Родово разделени податоци за 

корисниците на програмата има, но делумно. 

Заклучок: 

Општината Струга целосно интегрира родова перспектива и ги зема предвид различните 

потреби на мажите и женнте при изработка на програмите и буџетот. Области во кои има 

јасно дефинирани родови цели, приоритети или активнсоти се: унапредување на родова 

рамноправност, едукација, превенција на семејно насилство, унапредување на здравјето, 

економски јакнење, жени на позиции на донесувачи на одлуки и родово одговорно 

буџетирање. 

Препораки:  

 Имплементирање на родова перспектива во планирањето и креирањето на 

програмите за сите области во општината; 

 Развивање на програма за превенција и заштита од родово базирано насилство на 

локално ниво 

 Поставување на повеќе жени на позиции на донесувачи на одлуки во општината 

особено на чело на урбаните и месните заедници. 

 Користење на родово сензитивен јазик и собирање родово поделени податоци за 

корсниците на сите програми 

 Воведување на родовата перспектива во сите програми преку користење на родова 
анализа на потребите и родовите јазови што ќе доведе и до креирање родово 
одговорен буџет. 

 



Резултати од Форум во заедницата во општина Струга 

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

 I сесија 07.06.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 16.06.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 21.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 44 учесници од кои 32 жени и 12 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Струга. 

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 Струга се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
Недостаток на нагледни средства за деца со попречености   
Р: поврзан е со првото решение, а се очекува да отворат сензорна соба 
(бараат донации и помош од општината) 

48 1 

Недостаток на возила за транспорт на болни во специјална болница за 
нефрологија   
Р: Да се побара од МЗ да се додели во специјална болница за 
нефрологија едно -две возила, но возилата правилно да се чуваат. 

46 2 

Недоволно средства за ангажирање на лични асистенти   
Р: Ова е поврзано со собата за образование 

46 2 

Мал капацитет на Центарот за лица со посебни потреби  
Р: Потребен е целодневен престој за деца со попречености, треба да се 
зголеми капацитетот. 

46 2 

Несоодветна локација на јавна депонија    
Р: Дислокација на постоечката депонија која е во непосредна близина 
на населено место и да се направи план за регионална депонија 

44 5 

Недостаток од едукација во училиштата за наркоманија и девијантни 
појави од стручни лица   
Р: Треба да има едукативни работилници 4 пати годишно со секое 
училиште на кое присуството ке биде задолжително на кои учениците 
ќе имаат можност да се соочат со зависници од дрога и да ги видат  
директно последиците од дрогата. 

43 6 

Застарена и несоодветна инфраструктура на водоводната и 
канализациона мрежа    
Р: Замена на азбестните цевки на ниво на цел град. Проектот го имаме, 
но треба време и финансии. 

43 6 

Недостаток на одржување на трибини со стручни лица за подигнување 
на свеста за женското здравје  

42 8 



Р: Општи матични лекари да овозможат и направат притисок секоја 
жена да има редовна контрола на нејзиното здравје. 
Појава на диви депонии    
Р: Поголема активност на инспекциските служби 

42 8 

Недоволен број на образовни асистенти ( за секое дете)    
Р: Најавено е формирање на Центар за поддршка  на образовни 
асистенти кои ќе бидат финасирани од МОН (асистентитете ќе бидат 
вработени) 

41 10 

Нема Центар за згрижување на стари лица , а има стари лица на кои им 
треба згрижување   
Р: Општината треба да пројави интерес до МТСП за иградба на дом за 
стари лица 

40 11 

Палење на трската во езерото   
 Р: Поголема контрола и казни 

39 12 

Неопремени кабинети по природни науки  
Р: Општината да изнајде средства дали преку МОН дали таа да ги 
опреми од сопствени средства 

38 13 

Ниска свест на населението за значењето на животната средина   
 Р: Кампања за подигнување на свеста 

37 14 

Недоволна дезинфекција, дезинсекција и чистење на канали   
Р: Редовна дезинфекција на каналите. 

36 15 

Неконтролирано сечење на дрва од урбаното зеленило и на планините   
Р: Општината треба да воспостави процедури за сеча на зеленило и 
поголема казнувачка политика 

36 15 

Немање на контејнери за селекција на отпад    
Р: Договор со ПАКОМАК за достава на контејнери 

36 15 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 Програма за образование 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за социјална заштита 

 Програма за животна средина 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за родова еднаквост 

 Програма за туризам и култура 

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

потребите на: 

 Жените и девојчињата  

 Жените и деца жртви на насилство 

 Возрасните лица со физичка и/или интелектуална попреченост,  

 Децата со физичка и/или интелектуална попреченост 

 Стари лица 

 Млади лица 



Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Струга поделени 

по области се следниве: 

Образование 

Недоволен број на образовни асистенти ( за секое дете)   

Р: Најавено е формирање на Центар за поддршка  на образовни асистенти кои ќе бидат 

финасирани од МОН (асистентитете ќе бидат вработени) 

Недостаток на нагледни средства за деца со попречености  

Р: поврзан е со првото решение, а се очекува да отворат сензорна соба (бараат донации и 

помош од општината) 

Неопремени кабинети по природни науки  

Р: Општината да изнајде средства дали преку МОН дали таа да ги опреми од сопствени 

средства 

Здравствена заштита 

Недостаток на одржување на трибини со стручни лица за подигнување на свеста за 

женското здравје  

Р: Општи матични лекари да овозможат и направат притисок секоја жена да има редовна 

контрола на нејзиното здравје. 

Недостаток од едукација во училиштата за наркоманија и девијантни појави од стручни 

лица  

Р: Треба да има едукативни работилници 4 пати годишно со секое училиште на кое 

присуството ке биде задолжително на кои учениците ќе имаат можност да се соочат со 

зависници од дрога и да ги видат  директно последиците од дрогата. 

Недостаток на возила за транспорт на болни во специјална болница за нефрологија   

Р: Да се побара од МЗ да се додели во специјална болница за нефрологија едно -две возила, 

но возилата правилно да се чуваат. 

Животна средина 

Недоволна дезинфекција, дезинсекција и чистење на канали   

Р: Овој проблем е решен со дезинфекција на каналите. 

Несоодветна локација на јавна депонија     

Р: Дислокација на постоечката депонија која е во непосредна близина на населено место и да 

се направи план за регионална депонија 

Појава на диви депонии    

Р: Поголема активност на инспекциските служби 

Неконтролирано сечење на дрва од урбаното зеленило и на планините   

Р: Општината треба да воспостави процедури за сеча на зеленило и поголема казнувачка 

политика 

Палење на трската во езерото   

Р: Поголема контрола и казни 

Немање на контејнери за селекција на отпад    



Р: Договор со ПАКОМАК за достава на контејнери 

Неуредено крајбрежје (се случуваат одрони)    

Р: Изградба на ѕид 

Ниска свест на населението за значењето на животната средина    

Р: Кампања за подигнување на свеста 

Социјална заштита 

Недоволно средства за ангажирање на лични асистенти   

Р: Ова е поврзано со собата за образование 

Мал капацитет на Центарот за лица со посебни потреби  

Р: Потребен е целодневен престој за деца со попречености, треба да се зголеми капацитетот. 

Нема Центар за згрижување на стари лица , а има стари лица на кои им треба згрижување   

Р: Општината треба да пројави интерес до МТСП за иградба на дом за стари лица 

Урбанизација и инфраструктура 

Застарена и несоодветна инфраструктура на водоводната и канализациона мрежа    

Р: Замена на азбестните цевки на ниво на цел град. Проектот го имаме, но треба време и 

финансии. 

Туризам и култура 

Недоволен број на сместувачки капацитети   

Р:Со Министерството за транспорт да мапираме/обезбедиме простор на кој би можело да се 

гради хотел од висока категорија 

Нема кино сала  

Р: Да се побара од Домот за култура/Министерство за култура да имаат потранспарентно 

информирање за работата на Домот и да  се дадат средства за кино проекции 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


