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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
ЧАИР 
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 Чаир 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 34.148 

 Жени- 34.271 

 Вкупно- 68.419 

Површина: 3,52 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-страната 

на општина Чаир.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 Чаир 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 (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 



Предлог буџетската иницијатива подготвена од Центарот за истражување и креирање 

политики се заснова на: 

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

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

Чаир 

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 Чаир 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 Чаир користејќи родова 

перспектива.  

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

На локалните избори 2017, и по конституирањето на Советот на Општината се формирани и 

работните тела на Советот, односно Комисиите. Една од тие комисии е и Комисијата  за 

еднакви можности меѓу жените и мажите. Комисијата за еднакви можности во Општина 

Чаир брои 5 члена (членови на Советот) четири жени и еден маж. Членовите на Комисијата 

во соработка со координаторката имаат подготвено неколку теми од различни области кои 

Комисијата за еднакви можности  ќе ги има во предвид  да ги реализира во текот на три 

годишниот период (2020-2024). За овој тригодишен период планиран е скромен буџет за 

реализација на активности. Дел од средствата за реализирање на Акцискиот План, е 

предвидено да се обезбедат од надворешни донатори (внатрешни и меѓународни 

организации и институции), а другиот дел од средствата ќе ги обезбеди општината од 

својот буџет. 

Анализата на програмите на општина Чаир покажа дека три програми ја имаат интегрирано 

родовата перспектива. 

Најпрвин тоа е програмата за родова еднаквост 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 во неколку области. Јазикот со кој се 

користи програмата е родово сензитивен. Програмата за родова еднаквост предвидува 

активности за образование, здравствена заштита, социјална заштита и спорт со цел 

унапредување на родовата еднаквост. Во сите овие области позитивните мерки се насочени 

кон жените кои се помалку еднаквиот пол. На пример во областа образование, предвидени се 

активности за едукации на жени за можностите за дообразование, теми за вработувања со 

преквалификациии доквалификации со идентификување на индикатори- број на едуцирани 



жени од општина Чаир. За ваквите едукативни содржини обезбеден е буџет од страна на 

општината изнесува 50.500 мкд.  

Во областа на здравствена заштита предвидено е организирање на трибини преку кои се 

јакне свеста за превентивна заштита од болести на репродуктивните органи. Во 

активностите се забележува родов пристап, каде освен информирањето на жените за 

болестите и бесплатните услуги за рано откривање на ракот на грлото на матката, се 

предвидуваат и трибини за информирање на мажите за честото заболување на простатата и 

ракот на белите дробови. Притоа се предвидуваат и информативни активности за брачните 

парови во врска со стерилитетот; и за информирање на жените и мажите за сексуално 

заразните заболувања. Целната група млади е опфатена активности за подигање на свест 

околу последиците од дрога, алкохол и пушење и сексуално образование согласно возраста 

и потребите. За овие трибини општината предвидува буџет од 100.000 мкд. Притоа 

дефинирани се и родови индикатори со кои ќе се мери резултатот од одржаните трибини се: 

број на посетители на трибините, подготвени и дистрибуирани 1000 брошури, број на 

едуцирани девојчиња, број на информирани мажи, број на информирани мажи и парови, број 

на информирани мажи, број на информирани жени и сл.  

Од областа на социјалната заштита предвидено е организирање на трибини за подигање на 

свеста против семејно насилство - како да се препознае присуството на семејно насилство, 

делење на брошури за законските одредби на семејно насилство; за запознавање со 

Истанбулската Конвенција; за заштита од вознемирување на работно место; за стимулирање 

за  користење на породилно одсуство на татковци; за подигање и охрабрување за жените за 

вклучување во претприемништво и прифаќање на профилот на жена претприемач; 

pромовирање на принцип на еднакви можности во приватниот сектор; како и трибина за 

положбата за жената во имотно- правните односи во семејството. Предвиден буџет од 

страна на општината изнесува 360.000мкд, додека индикаторите дефинирани за следење на 

успешноста на спроведувањето не се родово специфични. Имено се предвидува број на 

посетители на трибината, информирање преку социјални мрежи, број на едуцирани 

родители; сите индикатори се родово неутрални.  

Од областа на спортот предвидено е организирање на следниве спортски настани со родова 

перспектива како на пример вклучувањето на жените во спортските напревари преку 

организирање на турнир по одбојка и турнир на ракомет за жени. Во оваа област се 

забележува за првпат и интерсекциски пристап каде освен девојките кои се специфично 

таргетирани и лицата со посебни потреби се целна група преку организирање на спортски 

натпревари прилагодени за нив. Предвиден буџет од страна на општината изнесува 39.000 

мкд, а индикаторите се родово сензитивни.  

Покрај горенаведената програма која има опфат на потреби на жени, млади, и лица со 

посебни потреби општината има креирано уште неколку програми преку кои цели кон 

различните групи во општеството. На пример, Програмата од областа на култура за 2021 

година има за цел да ја афирмира културата и грижа за културниот развој, преку 

организирање на збогатени културни содржини во кои активно ќе учествуваат децата од 

основните училишта и детски градинки, индивидуалци и локални заедници од различни 



етнитети. Сепак оваа програма немa специфични позитивни мерки за помалку застапениот 

пол или насочени кон надминување на родовиот јаз. Нема родов аспект ниту дефнирните 

цели, активности, настани, проекти и манифестации. Родови критериуми не се предвидени 

при селекцијата на изведувачите и изложувачите на дела. Ниту се чини не се земени во 

предвид специфичните приоритети и потреби на мажите и жените во општината. Јазикот 

користен во програмата за култура е родово неутрален и нема родово разделени податоци 

за корисниците на програмата за култура во дефинираните индикаторина истата. 

Програмата за социјална заштита на општина Чаир за 2021 година врши  усогласување  на 

социјалната заштита која општината ја дава согласно нејзините надлежности утврдени во 

законските и подзаконските акти, а во рамки и можностите утврдени во Буџетот на 

Општина Чаир за 2021година, за потребите на граѓаните од подрачјето на Општина Чаир. 

Предвиден буџет за 2021г. за програмата за социјална заштита е во вкупен износ од 

4.847.000,00 денари. Тоа вклучува блок дотации од централната власт за достава на нега за 

деца во градинките. Притоа оценката на програмата за социјална заштита покажа дека 

истата нема вклучено родов аспект во дефинирните цели, активности, настани, проекти и 

манифестации. Иако одговара на потребите на жените затоа што обезбедува грижа за деца 

која овозможува слободно време и економска независнотс на жените доколку истите најдат 

работа. Но програмата дополнително не ги проценува специфичните приоритети и потреби 

на мажите и жените во општината, не ги зема во предвид и не придвидува мерки кои ги 

пресретнуваат тие потреби. Јазикот користен во програмата за социјална заштита е родово 

неутрален и нема родово разделени податоци за корисниците на програмата. 

Заклучок: 

Родовата еднаквост во општина Чаир е интегрирана целосно само во програмата за родова 

еднаквост каде се предвидуваат повеќе области во кои се предвидени родови активности: 

образование, здравство, социјална политика и спорт. Сепак родова интеграција нема во 

останатите програми. Програмата за родова еднаквост покажува дека во голема мера се 

земени во предвид специфичните потреби и приоритети на мажите и жените во четирите 

области, кои водат кон значајно унапредување на родовата рамноправност на локално ниво.  

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 Чаир 

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

 I сесија 16.06.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 23.06.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 28.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 80 учесници од кои 70 жени и 12 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните државни институции, граѓанските организации 

како и граѓани кои живеат на територија на општина Чаир. 

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 Чаир се следниве: 

Проблеми и решенија Бодови Ранг 
Недоволен капацитет за деца во градинките  
Решение: Поднесување барање за отварање градинки до МТСП 

102 1 

Нема доволно дефектолози во училиштата кои ќе работат со децата со 
попреченост  
Решение: Дефектолозите да се вработат со полно работно време во секое 
училиште-Барање од училиштето 

101 2 

Нема дигитални уреди за работа за ромските деца кои следеа онлајн 
настава  
Решение: Да им се овозможи настава со физичко присуство, бидејќи 
некои фамилии имаат повеќе деца и нема доволен број на уреди, 
државата да обезбеди уреди за сите деца и интернет-општината да 
извести за бројот на деца 

101 2 

Да се врати физичкото присуство во училиштата за децата со 
попреченост  
Решение: Да се овозможи настава со физичко присуство 

100 4 

Нема пристап за деца со физичка попреченост во основните и средното 
училиште, нема лифтови  
Решение: Да се изградат платорми/лифтови за каќување на децата на 
овој кат. Во училишта кај што има глуво-неми деца да се вработат 
соодветни асистенти За децата со оштетен вид да се обезбедат 
материјали со брајова азбука-Барање до општината,а од општината до 
МОН 

99 5 

Нема доволно дигитални уреди за децата за следење онлајн настава 
Решение: Да им се овозможат уреди или да се овозможи настава со 
физичко присуство 

99 5 

 Оптоварување на училниците со голем број на ученици во сите  основни 
училишта  

98 7 



Решение: Отварање на нови паралелки во училиштата на општина Чаир 
(ОУ Исмаил Ѓумали) училиштата да се обратат со барање до општината, 
а општината да се обрати до МОН 
 Да се исплатат наставниците кои држат две смени во училиштата 
Решение: Да се исплатат овие наставници-Барање/петиција до 
општината и МОН од страна на наставниците  (Сојуз/Синдикат на 
наставници) 

98 7 

 Проблем со кучињата скитници и загрозена сигурност на граѓаните 
Решение: Да се сместат кучињата во стационар, во секоја општина да се 
отвори доколку е потребно- општината да поднесе барање до 
стационарот за Град Скопје 

98 7 

 Недоволен број на контејнери и канти за отпадоци како и нередовно 
собирање на отпадот во наслеба Топаана поради одбивање на граѓаните 
да платат комуналии  
Решение: Барање да се исклучат од плаќање на комуналии на социјално 
загрозените и на соодветно место да бидат ставени контејнерите или 
подземни контејнери, инспекторатот редовно да казнува 

98 7 

 Стара и руинирана канализациона мрежа во Топаана Решение: Да се 
воспостави/реконструира канализациона мрежа со средства од 
општната кои ги добила 

98 7 

Преоптовареност со изградба на колективни станбени објекти  
Решение: Пред да се дозволи изградба на станбени објекти да се земе 
предвид да има соодветен парк, паркинг, канализација па да се даде 
одобрение за понатамошна градба 

97 12 

 Необележани куќи со име на улица и број и нема канализација за 10 
куќи во населба Топаана  
Решение: За време пописот да се обележат/да се направи соодветен 
урбанистички план на населбата топаана. Веднаш да се приклучат на 
канализациона мрежа 10те куќи 

97 12 

 Детското игралиште во населбата Топаана е старо и оштетено  
Решение: Да се реновира игралиштето, да се казнуваат за кршење на 
игралиштето 

97 12 

 Недостаток на лични асистенти за лица со попреченост  
Решение: Да се вработат соодветни лица 

95 15 

 Недостаток на целодневна настава (дневен престој)  
Решение: Да се отвори целодневна настава, училиштата да се обратат со 
барање до општината, а општината да се обрати до МОН 

95 15 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметнат активностите: 

 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 

 Возрасните лица со физичка попреченост,  

 Децата со физичка и/или интелектуална попреченост 

 Екстремно сиромашни 

 Малцински етнички групи-Роми 

 Население беа документација 

 Млади лица 

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

по области се следниве: 

Образование: 

1.Оптоварување на училниците со голем број на ученици во сите  основни училишта 

Решение: Отварање на нови паралелки во училиштата на општина Чаир (ОУ Исмаил Ѓумали) 

училиштата да се обратат со барање до општината, а општината да се обрати до МОН  

 2. Недоволен капацитет за деца во градинките Решение: Поднесување барање за отварање 

градинки до МТСП   

3. Нема доволно дефектолози во училиштата кои ќе работат со децата со попреченост 

Решение: Дефектолозите да се вработат со полно работно време во секое училиште-Барање 

од училиштето   

4.Недостаток на психолози Решение: Во секоја градинка и учииште да се вработи психолог-

Барање од родителите и вработените  

 5.Недостаток на медицинска сестра и логопеди во сите подрачни единици на градинка со 

полно работно време Решение: Да се вработат медицински лица и логопеди во сите 

градинки со полно работно време  

 6.Нема пристап за деца со физичка попреченост во основните и средното училиште, нема 

лифтови Решение: Да се изградат платорми/лифтови за каќување на децата на овој кат. Во 

училишта кај што има глуво-неми деца да се вработат соодветни асистенти За децата со 

оштетен вид да се обезбедат материјали со брајова азбука-Барање до општината,а од 

општината до МОН   

7.Недостаток на лични асистенти за лица со попреченост Решение: Да се вработат соодветни 

лица  

 8.Недостаток на целодневна настава (дневен престој) Решение: Да се отвори целодневна 

настава, училиштата да се обратат со барање до општината, а општината да се обрати до 

МОН   

9.Да се врати физичкото присуство во училиштата за децата со попреченост Решение: Да се 

овозможи настава со физичко присуство  

 11.Да се исплатат наставниците кои држат две смени во училиштата Решение: Да се 

исплатат овие наставници-Барање/петиција до општината и МОН од страна на 

наставниците  (Сојуз/Синдикат на наставници)  

 12.Нема дигитални уреди за работа за ромските деца кои следеа онлајн настава Решение: Да 

им се овозможи настава со физичко присуство, бидејќи некои фамилии имаат повеќе деца и 



нема доволен број на уреди, државата да обезбеди уреди за сите деца и интернет-општината 

да извести за бројот на деца  

 13.Нема доволно дигитални уреди за децата за следење онлајн настава Решение: Да им се 

овозможат уреди или да се овозможи настава со физичко присуство  

14.Нема доволно асистенти/дополнителна настава за ромските деца Решение: Да се 

вработат соодветни тутори или општината да ги поддржи финансиски едукаторите во 

невладините организации едукативен центар МИТ  

Социјална заштита на маргинализирани заедници:  

1. Нема безбедност на луѓето кои живеат во пензионерскиот дом во општината Решение: Да 

се обнови оградата на пензионерската зграда да биде повисока, и да се среди влезната врата. 

Да се вработи чувар/обезбедување. Да се поднесе барање до Град Скопје  

 2.Нема кој да го одржува зеленилото во пензионерскиот дом Решение: Службата паркови и 

еленило да го одржува редовно  

 3.Таксистите се паркираат на тротоарите каде треба да минуваат луѓето пред 

пензионерскиот дом и на автобуската во Топаана Решение: Да се дислоцираат таксистите и 

да се постават столбчиња  

 4.Немаат доволно информации пензионерите-Нема комуникација со канцеларијата на 

Сојузот на пензионери Решение: Да поднесат барање до Сојуз на пензионерите   

5.Невработени роми (со основно или без образовние) Решение: Сезонски да се вработат во 

општината  

 6.Нема доволно вработени роми во општината Чаир, во согласност со бројот на жители 

роми во општината Решение: Сезонски да се вработат во општината  

 7.Недостаток на редовна комуникација на невладините и општината со тоа и недоволна 

соработка и селективен пристап на општината кон невладините организации Решение: 

Општината да остварува редовна комуникација со сите невладини организации, да бидат 

сите известени по електроснки пат за отворени конкурси. Невладините организации да 

испраќаат извештај до општина Чаир што сработиле.  

 8.Недостаток на канцеларијата на ЦСР во општината-да биде вратена во општина Чаир, 

префрлена е во општина Бутел (во домот 25 мај) Решение: Да се поднесе петиција до МТСП 

од страна на општината и општината да дозволи да се врати во општинската зграда   

9.Незадоволство кај корисниците на социјална помош од службите на ЦСР Решение: 

НЕвладината организација да понесе жалба до МТСП од невладините организации 

Животна средина: 

 1.Недостаток на граѓанска свест за животната средина Решение: Да се направи кампања, 

емисии на телевизија каде се зборува за заштита на животната средина  

 2. Недостаток на паркови и места за рекреација на деца Решение: Да се побара од 

релевантните актери да се инвестира повеќе во изградба на овие рекреативни центри  

 3. Недостаток на спортски рекреативни центри (базени, сали) Решение: Да се побара од 

релевантните актери да се инвестира повеќе во изградба на овие рекреативни центри-до 

општината  



 4. Преоптовареност со изградба на колективни станбени објекти Решение: Пред да се 

дозволи изградба на станбени објекти да се земе предвид да има соодветен парк, паркинг, 

канализација па да се даде одобрение за понатамошна градба   

5. Проблем со кучињата скитници и загрозена сигурност на граѓаните Решение: Да се 

сместат кучињата во стационар, во секоја општина да се отвори доколку е потребно- 

општината да поднесе барање до стационарот за Град Скопје   

6.Недоволен број на контејнери и канти за отпадоци како и нередовно собирање на отпадот 

во наслеба Топаана поради одбивање на граѓаните да платат комуналии Решение: Барање да 

се исклучат од плаќање на комуналии на социјално загрозените и на соодветно место да 

бидат ставени контејнерите или подземни контејнери, инспекторатот редовно да казнува  

Култура, млади и спорт: 

 1. Наставниците и професорите да работат со талентираните ученици надвор од распоредот 

за настава, затоа што овие ученици губат многу часови од редовната настава 

Решение:Еднаш неделно да се организира во едно училиште на општина Чаир, со соодветни 

наставници   

2.Младите не се запознаени со и немаат информации за социјалните девијации Решение: 

Општината да формира тим еднаш годишно да одржува тренизни во училиштат за 

превенција од злоупотреба на алкохол, опојни средства, цигари  

 3. Недостаток на посета на културни институции во општина Чаир (театри, музеи, дом на 

култура) од страна на учениците од основно и средно образование Решение: Да се зголеми 

посетата, да се одредат наставници кои ќе ги организираат овие посети, да бидат бесплатни 

за децата  

Урбанизација и инфраструктура:  

1.Стара и руинирана канализациона мрежа во Топаана Решение: Да се 

воспостави/реконструира канализациона мрежа со средства од општната кои ги добила  

 2.Тешка проодност во сокаците во населба Топаана и Неасфалтирани улици во Топаана 

Решение: Да се асфалтираат малите сокаци   

3.Необележани куќи со име на улица и број и нема канализација за 10 куќи во населба 

Топаана Решение: За време пописот да се обележат/да се направи соодветен урбанистички 

план на населбата топаана. Веднаш да се приклучат на канализациона мрежа 10те куќи   

4.Преоптеретеност на сообраќајот на улица Максут Садик, ризик од сообраќајни несреќи 

Решение: Град Скопје да го регулира овој проблем во соработка со општинаЧаир-да се бара 

едносмерност на улицата  

 5.Слабо улично осветлување во населба Топаана Решение: Редовно да се менуваат 

оштетените светилки   

6.Во центарот на населбата се продава стара железарија и се загадува населбата од страна на 

одредени граѓани Решение: Да се зголеми инспекциски надзор   

7.Детското игралиште во населбата Топаана е старо и оштетено Решение: Да се реновира 

игралиштето, да се казнуваат за кршење на игралиштето  



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. 


