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ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНА 
ШУТО ОРИЗАРИ 
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 
Шуто Оризари 

 

 

 

Број на население:  

 Мажи- 8.640 

 Жени- 8.747 

 Вкупно- 17.387 

Површина: 7.48 км2 

Податоците се преземени од ДЗС и веб-

страната на општина Шуто Оризари.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 Шуто Оризари 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 Шуто Оризари 

 Форум во заедницата-Идентификување на приоритетни области и активности за 

граѓаните на општина Шуто Оризари 

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 Шуто Оризари 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 Шуто Оризари користејќи 

родова перспектива.  

Родова анализа на општинските програми за 2020/2021 на општина 

Шуто Оризари 

Анализата на програмата за работа на комисијата за еднакви можности и акцискиот план за 

еднакви можности на жените и мажите покажа дека родовата перспектива е делумно 

интегрирана. 

Програмата за работа на комисијата за еднакви можности на општина Шуто Оризари 

опфаќа активности од областа на родова еднаквост и недискриминација, иницијативи и 

акции кои ќе водат кон унапредувањето на положбата на мажите и жените и заштита од 

дискриминација. 

Комисијата за еднакви можности при советот на општината има изготвено програма за 

работа како рамка преку која организирано и плански ќе се дејствува во насока на родовата 

рамноправност и недискриминација. Сепак, програмата е потполнета со области и акции кои 

немаат временска рамка за реализација ниту пак определен буџет за активностите, а за 

реализирање на истата изработен е и Акциски план. Во Акциски план за еднакви 

можности за жените и мажите за 2020 година на општина Шуто Оризари има јасно 

дефинирани приоритетни области со родова перспектива како што се: заштита и 

спречување на дискриминација во воспитно-образовниот процес, жената и пазарот на труд, 

потикнување на еднакви можности на мажите и жените во одлучувачките процеси, 

социјална заштита и здравствена заштита. Препознаен е нееднаквиот статус и положба на 

жената на пазарот на трудот, потребата од еднаква вклученост на жените во процесите на 

донесување на одлуки како и потребата од спречување на родовите стереотипи во 

образовните процеси кои водат кон дискриминација на жените во општеството. Иако 

акциите предвидени со Акцискиот план имаат родова перспектива сепак немаат временска 

рамка ниту пак определен буџет за реализација. Општината ја има објавено листата на 

приходи и расходи од завршната сметка, во која нема одредено буџет за активности 



поврзани со програмата за еднакви можности што води до заклучок дека не се применува 

родово одговорно буџетирање како алатка за унапредување на родовата рамноправност. 

Дополнително се анализирани и планот за јавност во работата на општината како и 

правилникот за доделување на стипендија на спортист спортска надеж. Овие документи 

немаат јасно дефинирани родови цели, приоритети и активности, а јазикот користен во 

програмите е родово неутрален и нема родово разделени податоци за корисниците на 

програмата. 

Заклучок: 

Општината Шуто Оризари користи родова перспектива при креирање на програмата 

за работа на Комисијата за еднакви можности и има изготвено акциски план за 

реализација на програмата со предвидени активности за унапредување на родовата 

рамноправност во областите: образование, пазар на труд и социјална и здравствена 

заштита. Иако се земени во предвид потребте на мажите и жените при креирање на 

програмата, сепак, недефинираната временска рамка и непредвидувањето буџет за 

реализација на активностите го успорува и отежнува целосното имплементирање на 

активностите и не води кон унапредување на родовата рамноправност. 

Забелешка: Општина Шуто Оризари нема објавено јавно достапни општински програми на 

веб страницата од 2019 година и поради неможност за соработка со координаторката за 

еднакви можности анализата беше спроведена врз основа на два достапни стратешки 

документи. 

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 Шуто Оризари 

Форумот во заедницата во Шуто Оризари се одржа онлајн преку три последователни сесии. 

 I сесија 03.06.2021 Идентификување на проблеми 

 II сесија 11.06.2021 Идентификување на решенија 

 III сесија 14.06.2021 Приоритизирање на решенијата и проблемите 

На форумот во заедницата учествуваа вкупно 63 учесници од кои 44 жени и 19 мажи. 

Учесниците беа претставници од локалните институции, училишта, јавни претпријатија 

граѓанските организации како и граѓани кои живеат на територија на општина Шуто 

Оризари. 

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 

Форумот на заеднцата на општина Шуто Оризари се следниве: 

Проблем и решение Бодови Ранг 

П: Нема атмосферска канализација во општината.  
Р:  Државниот врв да придонесе во решавање на овој проблем, како и 
изнаоѓање на финансиска поддршка или донации.  Организирање на 
општината да се реши овој проблем. 

103 1 

 П: Голем број неасфалтирани улици (има 50тина улици на кои треба да се 
работи и општината треба да даде напори за решавање)  
Р: Да се изнајдат средства и донации за средување. Неопходна е претходно 
средување на документација. 

101 2 

 П: Нема соодветен пристап во училиштата на деца со посебни потреби 
(нема рампи, лифтови).  
Р: во новите проекти за училиштата се бара и пристап 

96 3 

П: Недостаток на електронски уреди за ученици кои следат онлајн 
настава.  
Р: Општината има податоци за ученици на кои им недостигаат уреди, 
потребно е МОН да додаде, да се реши на институционално ниво. 

96 3 

 П: Недостиг на матични лекари (пензионирањето) проблем со кој се 
соочуваат жените и сите граѓани, матични лекари од другите околни 
општини не прифаќаат да бидат матични лекари на граѓаните од ШО.  
Р: Вработување на млади специјализанти во нивните последни години на 
студии и нови концесионери. 

95 5 

 П: Несоодветен однос на службите од центарот за социјална заштита кон 
граѓаните-губење и незаверување на документација и укинување на 
поднесени барања од граѓани.  
Р: Општината да обезбеди локација и барање до МТСП, вработување на 
тријажер кој ќе ги мониторира вработените 

94 6 

П: Недостаток на дневен центар за стари лица.  93 7 



Р: Да се поднесе барање до МТСП од страна на општината во соработка со 
ГОи. 
П: Малолетници возат возила.  
Р: Поголема вклученост на полицијата 

93 7 

П: Недостаток база на податоци на приматели на социјална помош, 
вработени/ невработени, број на лица со попреченост, број на деца 
социјално загрозени итн -за потребите на креирање проекти, акции, 
иницијативи, програми и политики.  
Р: Поседување софтвер на општината и меѓусекторска соработка 

92 9 

П: Недостаток на дневен центар за деца и лица со попреченост.  
Р: Да се поднесе барање до МТСП од страна на општината во соработка со 
НВОи. 

92 9 

П: Недостаток на детски игралишта.  
Р: Да се забрзаат процесите на комплетирање и досредување на 
постоечките игралишта со поставување поголема безбедност; изградба на 
едно игралиште кај бараките поради голема концентрација на деца во таа 
област; се работи континуирано и да се најдат соодветни места за 
градење. 

91 11 

П: Нема изработка на детални урбанистички планови.  
Р: Во процес е изработката на планови, општината е слаба финансиски да 
покрие реализација на ваков трошок. 

91 11 

П: Неопходно подобрување на инфраструктурата, подобро опремување на 
училниците.  
Р:да се изнајдат средства за да се направат дополнителни училници и 
кабинети во училиштата. 

90 13 

П: Недостаток на социјален работник во двете основни училишта.  
Р: Општината да достави барање до МОН и да  се поднесе барање од ОУ за 
социјален работник до општината 

90 13 

П: Пунктот за собирање отпад е несоодветно поставен и е во близина на 
живеалиштата на граѓаните.  
Р: Да се најде начин да се затвори импровизираниот пункт од страна на 
општината (бидејќи има информации дека е нелегален) 

90 13 

П: Недоволна соработка со Град Скопје, полицијата и КХС за разрешување 
на проблемите со отпадот и  депонии.  
Р: Да се зајакне соработката со Град Скопје во однос на ова прашање 

90 13 

П: Нема доволно финансии за уредување т.е за урбанизација на општината 
и подобрување на инфраструктурата.  
Р: Потребно е креирање проект па потоа имплементација. Зголемување на 
политичката волја за поддршка на уредување и урбанизација] 

90 13 

П: Недостаток на градежни инспектори.  
Р: Досега немало заинтересираност за пријава на огласите, доколку на 
последниот повик  не се јави никој , решение е барање ингеренции од 
државниот градежен инспекторат. 

90 13 

 

Приоритетни програми во кои е потребно да се вметне родова перспектива и активностите: 

 Програма за урбанизација и инфраструктура 

 Програма за образование 



 Програма за социјална заштита 

 Програма за здравствена заштита 

 Програма за родова еднаквост 

 Програма за животна средина 

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

потребите на: 

 лицата со физичка попреченост,  

 жените во репродуктивен период 

 екстремно сиромашни 

 жителите на руралните подрачја 

 невработени лица 

 малолетни лица/деца 

Проблемите и решенијата кои беа идентификувани од граѓаните на општина Шуто Оризари 

поделени по области се следниве: 

Социјална заштита 

Проблем: Недостаток на сервис (канцеларија) за вмрежување на повеќе институции кои би 

работеле на разрешување на проблематиката на социјална заштита, кои би нуделе услуги на 

граѓаните како вработување, едукација за права, социјална заштита итн.  

Решение: Формирање канцеларија  која ќе делува како сервис со вмрежување на повеќе 

институции едно место каде што граѓаните ќе можат да добијат информации и услуги од 

повеќе области (здравствена заштита, социјална заштита, вработување, пензиско итн.).  

Проблем: Несоодветен однос на службите од центарот за социјална заштита кон граѓаните, 

често губење и незаверување на документација и укинување на поднесени барања од 

граѓани.  Решение: Општината да се потруди да обезбеди локација и барање до МТСП, и 

вработување на тријажер кој ќе ги мониторира вработените и нивното работење во име на 

форумот.  

Проблем: Недостаток база на податоци на приматели на социјална помош, 

вработени/невработени, број на лица со попреченост, број на деца социјално загрозени итн -

за потребите на креирање проекти, акции, иницијативи, креирање програми и политики. 

Решение: Поседување софтвер на општината и меѓусекторска соработка 

Проблем:Потреба од поседување софтвер на општината. 

Решение:   

Проблем:Недостаток на дневен центар за деца и лица со попреченост Решение: Да се 

поднесе барање до МТСП од страна на општината во соработка со НВОи.  



Проблем: Недостаток на дневен центар за стари лица. Решение: Да се поднесе барање до 

МТСП од страна на општината во соработка со НВОи.  

Проблем: Недостаток на канцеларија на АВРМ Решение:  Отворање локална канцеларија на 

АВРМ во општината 

Образование и воспитно-образовни институции:  

Проблем: Неопходно е подобрување на инфраструктурата, подобро опремување на 

училниците.  Решение: ОУ Браќа Рамиз и Хамид  е прилично реновирано, да се изнајдат 

средства за да се направат дополнителни училници и кабинети во училиштата. 

Проблем: Недостаток на дидактички материјали во училиштата. Решение: аплицирано - се 

чека одговор 

Проблем: Нема соодветен пристап во училиштата на деца со посебни потреби (нема рампи, 

лифтови). Решение: во новите проекти за училиштата (конкурираат училиштата) каде 

покрај опременување се бара и пристап  

Проблем: Дворовите не се соодветно уредени. Решение: Забрзување на процесот на 

спроведување на проектот за уредување на дворовите, како и барањето за реновирање на 

спортската сала во ОУ Браќа Рамиз и Хамид. .  

 Проблем: Недостаток на социјален работник во двете основни училишта. Решение: 

Општината да достави барање до МОН и да  се поднесе барање од ОУ за социјален работиник 

до општината 

Проблем: Реонизација. Решение: Да има флексибилност во однос на ова правило право (на 

секој родител за избор каде ќе го запише своето дете.) 

Проблем: Недостаток на рекреативни и културни активности за децата во општината. 

Решение: Отворање и одржување курсеви за странски јазици, танцеви,музичко, балет, и сл., 

кои може да бидат во склоп на училиштата  во соработка со Луј- музичкото училиште и со 

центар за странски јазици.  

Проблем: Немање на сензорни соби. Решение:Да се организира да има секое училиште 

бидејќи е потребно 

Проблем: Недостаток на наставници од машки пол во образованите институции.  

Решение:Истражување на глобално ниво зошто е дефицитарно застапеноста на наставници 

од машки пол во образованите институции.  

Проблем: Недостаток на електронски уреди за ученици кои следат онлајн настава. Решение: 

Општината има податоци за ученици на кои им недостигаат уреди, потребно е МОН да 

додаде, да се реши на институционално ниво. 

Здравствена заштита и заштита од заразни болести 



Проблем: Недостиг на матични лекари, заминување на неколку матични лекари во пензија 

го отвори проблемот со кој се соочуваат не само жените туку сите граѓани,а од страна на 

матични лекари од другите околни општини не прифаќаат да бидат матични лекари на 

граѓаните од ШО. Решение:Вработување на млади специјализанти во нивните последни 

години на студии и нови концесионери. 

Проблем:  Долгогодишен проблем со матичен гинеколог - сегашниот е пред пензија, 

потребно е да се размисли отсега што ќе се преземе. Недостигот на матични лекари.  

Решение: Докторите што се пред пензија да им даваат бесолатна пракса и обука на новите 

доктори, а таа пракса да биде платена од страна на државата или од Министерството за 

здравство. Вработување на млади специјализанти во нивните последни години на студии и 

нови концесионери. 

Проблем: Локалните акциски планови - до 2020 имаше локален акциски план, општината 

има предвидено но нема доволно финансиски средства за спроведување на локалните 

акциски планови во делот на здравствена заштита. Воедно нема информации за 2021 дали 

има креиран АП во делот на здравствена заштита. Решение: Да се креира или претстави АП  

Проблем:  Жените Ромки не можат да си дозволат да направат прекин на бременоста 

(абортус) поради високиот износ на партиципација кое влијае врз планирањето на 

семејството, сиромаштија, ограничување во вработување итн. Немање на бесплатен абортус. 

Решение: :Треба да се воведе  бесплатен абортус на жените кое што се наоѓаат во социјален 

ризик. Ова треба да се стави во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. 

Проблем: Недостаток на општината на средства за здравствена заштита, поради 

недоволната соработка со Мин. за здравство (*истакнато од општината) 

Решение:Министерството за локална самоуправа да издвои ЛАП за зголемување и 

подобрување на здравствената заштита на граѓаните. 

Проблем: Недостиг на патронажни сестри. Решение: Да се вработат патронажни сестри,  2 

Ромки како патронажни сестри.  

Животна средина 

Проблем: Пунктот за собирање отпад е несоодветно поставен и е во близина на 

живеалиштата на граѓаните.  Решение: Да се најде начин да се затвори импровизираниот 

пункт од страна на општината (бидејќи има информации дека е нелегален) 

Проблем:Високо ниво на загаден воздух и непријатни миризби поради отпадот и  палење на 

отпад, железо, бакар и други суровини, во горниот дел на Шуто Оризари (помеѓу ШО и 

Бутел).  Решение: Ангажирање на повеќе редари и поставување на истите за надзор. 

Општината да најде соодветни средства за ангажирање на редари или да ја зајакне 

соработката со секторот за животна средина на Град Скопје.  

Проблем:Непостоење пракса на казнување на оние кои палат отпад, материи, гуми итн. 

Проблем со складирањето на секундарни суровини. Решение: Општината да воведе  



превентивни и едукативни мерки пред казнување бидејќи се работи за маргинализирана 

група на луѓе. Да се изнајдат начини за воспоставување и примена на мерки за казнување 

  

Проблем:Ниска еколошка свест на граѓаните.  Решение:  Вклучување на општината и нво 

секторот во презентирање на јавноста позитивни приказни за подигнување на еколошката 

свест, делење на информативни и едукативни материјали. Зајакнување на еколошката свест 

кај граѓаните 

Проблем:Креирани мали депонии во општината со носењето на ѓубре од други општини и 

средини.  Решение:  Потребно е да се вратат односно постават неколку контејнери на 

неколку места во општината и да се постави видео надзор. Решението е во рамки на скопски 

ПР- предвидено е да се направи легална депонија 

Проблем:Мал број на зелени површини.  Решение: Регулирање со ДУП-от (општината да 

земе предвид при спремањето на - т12) 

Проблем:Недостаток на мали улични канти за отпадоци и контејнери. Решение:  Да се стават 

мали канти на места кои што се пофрекфентни и редовно чистење на ѓубрето, а да се работи 

и на свеста да не ги уништат тие (кај новиот пат до градинката) 

Проблем:Недостаток на детски игралишта.  Решение: Да се забрзаат процесите на 

комплетирање и досредување на постоечките игралишта со поставување поголема 

безбедност. И изградба на едно игралиште кај бараките поради голема концентрација на 

деца во таа област. Да се работи континуирано и да се најдат соодветни места за градење.  

Проблем:Недоволна соработка со Град Скопје, полицијата и КХС за разрешување на 

проблемите со отпадот и  депонии.  Решение: Да се зајакне соработката со Град Скопје во 

однос на ова прашање 

Проблем:Нема комунално претпријатие во општината. Решение: Формирање на партнерско 

претпријатие или пункт. 

Проблем:Недостаток  на ДУП-ви.  Решение: Подготовка на ДУП-ви. Креирање паркинзи за 

возила согласно законските мерки.  

Проблем: Малолетници возат возила.  Решение: Поголема вклученост на полицијата 

Култура, млади и спорт 

Проблем: Недоволна заемна соработка и поддршка со и од локалната власт, политичките 

партии, институции во полето на културата.  Решение: Поголема заемна соработка со 

локалната власт, политичките партии и религиозните претставници (теолози) да делуваат 

во општината на заедничка координираност, носење одлукии поголемно транспарентно 

работење во областа на развоја на културата.  



Проблем:Нема соодветен простор за негување, промоција и развој на ромската култура - 

Нема културен дом. Решение:  Поголема заемна соработка со локалната власт, политичките 

партии и религиозните претставници (теолози) да делуваат во општината на заедничка 

координираност, да се овозможи простор - отворање на културен дом.  

Проблем: Нема културни објекти во општината: простор за изложби - галерија, библиотека 

ромска, ромски музеј и театар.  Решение:  Адаптирање, опремување и техничка помош на 

проекти од типот канцеларии, клубови, рекреативни ромски центри и др., во некои од 

постоечките објекти во општината (КУД Пралипе, старото кино 26 јули, поштата од страна 

на поранешна Којмерцијална банка).  

Проблем:Нема поддршка и одржување на културно уметничко играорно друштво.   Решение:    

Општината да обезбеди соодветна општинска канцеларија за сектор култура која ќе има 

вработени кои ќе лобираат и изнајдат финансиски средства за проекти од областа на 

култура и спорт.  

Проблем:Нема спортско игралиште.   Решение:  Спортсто друштво Напредок во партнерство 

со локалната самоуправа да дејствуваат заедно, да лобираат и изнајдат решенија од било кој 

ресур. 

Проблем:Недоволно финансирање на ромската кулутра.   Решение: Формирање на 

координативна културна мрежа, Комитет или Совет, на локално општинско ниво составено 

од постоечки културни активисти, здруженија регистрирани во центарот за култура, 

уметници , спортисти, итн. кои ќе дејствуваат во партнерство со локалната власт, политички 

лидери, образовни институции, бизнис секторот. Ова тело би подготвувало проекти и 

изнаоѓа финансиски средства. 

Проблем:Немање Роми во комисијата на министерството за култура.   Решение:  Одржување 

на дебати, округли маси, форуми, на кои ќе се отповикуваат локалната власт, 

Министерството за култура, МТСП, МОН, МФ, итн., од кои ќе произлезат предлог резолуции, 

амандмани, предлози од сите чинители на ромското културно тело и ќе се достават до 

политичките субјекти.  

Проблем:Недоволна финансиска поддршка од Мин. За култура.   Решение:  Вработување на 

поголем број Роми во Министерството за култура, како и во национални културни 

институции и поставување на Роми во комисиите во Министерството за култура.  

Проблем:Недоволна застапеност и мал број вработени Роми во институции од областа на 

култура.   Решение:  Отворање процес за формирање на фондација за ромска култура 

наменета за општината Шуто Оризари, со кое ќе ги мотивира сите ромски културни 

организации, здруженија, КУД, спортисти, писатели, музичари и други културни чинители 

да можат да ја н егуваат, промовираат и чуваат ромската култура, и на тој начин ќе се 

намали асимилацијата и губењето на ромскиот идентитет.  

Урбанизација и инфраструктура 



Проблем:Нема атмосферска канализација во општината.  Решение:  Државниот врв да 

придонесе во решавање на овој проблем, како и изнаоѓање на финансиска поддршка или 

донации. Неопходно е поставување на решавање на овој проблем во прв план.  

Организирање на општината да се реши овој проблем.  

Проблем:Голем број неасфалтирани улици (има 50тина улици на кои треба да се работи и 

општината треба да даде напори за решавање)  Решение: . Да се изнајдат средства и донации 

за средување. Неопходна е претходно средување на документација. 

Проблем:Нема изработка на детални урбанистички планови.  Решение:  Во процес е 

изработката на планови, општината е слаба финансиски да покрие реализација на ваков 

трошок. 

Проблем:Нема доволно финансии за уредување т.е за урбанизација на општината и 

подобрување на инфраструктурата.   Решение: Потребно е креирање проект па потоа 

имплементација. Зголемување на политичката волја за поддршка на уредување и 

урбанизација  

Проблем:Граѓаните немаат можности за откупување на своите дворови на куќите кои им се 

легализирани. (*истакнато од општината).   Решение: Комисијата е во процес на 

започнување со откупување на земјиштето. Граѓаните имаат можност зависно од нивната 

имотна состојба доколку имаат решени имотно правни прашања, но општината треба да 

почнат со соодветните процедури 

Општинска администрација  

Проблем:Недостаток на градежни инспектори.  Решение:  Досега немало заинтересираност 

за пријава на огласите, доколку на последниот повик  не се јави никој , решение е барање 

ингеренции од државниот градежен инспекторат. 

Проблем:Нема геодети - преведувач на албански јазик и лектор на албански јазик.   Решение: 

Во моментот нема општината финансиски можности. Ддржавата да обезбеди финансии за да 

може да се вработи таков кадар, а за преведување да помогнат невладините организации. 

Проблем:Недоволен број на комунални редари и комунален инспектор.   Решение: 

Проблемот ќе се реши бидејќи Градот Скопје ги презема ингеренциите и постапката е во тек 

Проблем:Недоволен број на административни службеници, недостаток на мотивираност за 

работење во општината.   Решение: По донесување на Урбанистичките планови, граѓаните 

легално да добиваат одобренија за градби и да плаќаат комунални давачки и средства од 

продажбата на градежно земјиште  за кој општината ги презема ингеренциите и постапката 

е во тек. 

Проблем:Недоволна соработка помеѓу НВОи  и  општината во стратешко планирање и 

креирање проекти.   Решение:Известување до сите невладини да соработуваат повеќе со 

општинската администрација во креирање на стратешки планирања. 



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. 


