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ВОВЕД

Аеро-загадувањето е главен еколошки проблем во Општина Кочани. Континуираното
аерозагадување се должи на користењето несоодветно гориво од дел од индустриските
капацитети, палењето на стрништата, горењето на депониите во Кочани и Виница поради
подметувањето на пожари, но и прекумерното користење на стари патнички моторни возила, кои
претежно користат дизел гориво.

Во 2021 година, во Општина Кочани регистрирани се над 9000 возила, што според бројот на
жители во Општина Кочани значи дека секој трет граѓанин има регистрирано возило, за разлика
од националниот просек, според кој секој четврт граѓанин има регистрирано возило. Кочани е
град, во кој незначителен број од жителите користат еко превозни средства, како велосипеди или
електрични тротинети и сето ова се должи на инфраструктурата и отсуство на услови, како што се
велосипедски патеки, поради што жителите се несигурни во користење на овие превозни
средства дури и за рекреација. Во насока на намалувањето на аеро-загадувањето, Општина
Кочани разви програма за субвенционирање за велосипеди. При распределбата на субвенциите,
општината не води сметка за родовата компонента и рамномерната распределба на средствата.

Имајќи предвид дека употребата на велосипеди е потреба, како на мажите, така и на жените,
Грин.орг изготви анализа на распределбата на буџетски средства за субвенционирање
велосипеди во Општина Кочани. Анализата се состои од преглед на програмски документи,
огласи, извештаи од спроведените постапки за субвенции, учеството на родово сензитивните тела
во донесувањето одлуки за животната средина, транспарентноста, како и степенот на
промовирањето на еднакви можности во примената на оваа мерка.

Поттикнување на комисијата за еднакви можности за жените и мажите за активно учество во
програмата за животна средина;
Субвенционирање на велосипеди и одредување на буџетски рамки врз основа на предходно
изготвена анализа на потребите на жените и мажите;
Кампања за поголемо учество на жените во велосипедски трки;
Кампања за промоција на Кочани како град на велосипедизмот;
Вклучување на жени велосипедистки во изготвувањето на програмата, плановите и
одредувањето на буџетските рамки на Општина Кочани;
Кампања за подигање на свеста кај жените за користење велосипеди, како можност за
намалување на аеро-загадувањето во Општина Кочани;
Кампања за разбивање на стереотипите за велосипедизмот, како „машки спорт“ и промоција
на истиот како можност за бесплатен фитнес и рекреација;
Родово сензивитизирање на советниците на Општина Кочани преку обуки за родова
еднаквост;
Примена на родово сензитивна алатка во одредување на буџетските средства наменети за
пошироката јавност;
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Анализа на општата слика на Општина Кочани во однос на застапеноста на жените и мажите
во продуктивниот и социјалниот живот. 
Анализа на објавените огласи за субвенционирање на велосипеди, транспарентноста,
отчетноста, одговорноста, програмите и стратегиите, кои Општина Кочани ги има развиено,
нивната имплементација и реализација, учеството на формираните тела во доделувањето на
субвенциите, застапеноста на жените во донесувањето на одлуките.
Анализа на издвоените буџетски средства за оваа активности, и распределбата и
искористеноста на истите применувајќи го родовото буџетирање. 

ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕВАЛУАЦИЈА

Цел на евалуацијата е проценка на застапеноста на жените во распределбата на субвенциите за
велосипеди, кои Општина Кочани ги нуди за жените и мажите, и креирање на препораки, со кои
би се надминала родовата нееднаквост. Во евалуацијата направена е анализа во три дела: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И РАМКА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Населението во Кочани и Кочанско покажува различна динамика, како во однос на растот, така и
во однос на структурните промени и територијалната разместеност. Општествено-економските
услови, промените во етничката структура, природно-географските специфичности и
миграционите движења се само дел од факторите кои влијаат на бројот на население. Општина
Кочани се наоѓа во Источниот регион на Република Македонија. Општината зафаќа површина од
360 км2, истата се состои од градот Кочани и 27 рурални населени места. Според процената на
Државниот завод за статистика , во 2019 година населението во општина Кочани брои 37.389
жители без значителна разлика во половата структура. Анализата на населението во однос на
возраста покажува дека речиси 70 % од жителите на општината се работоспособно население на
возраст меѓу 15 и 64 години. Во општината живеат 2.251 деца во предучилишна возраст, а 6.407
лица се во пензионерски години, повеќе од 64 години старост, со што коефициентот на старосна
зависност изнесува 44,4 % и е повисок од коефициентот за Источниот регион од 43,7 % (Државен
завод за статистика на РМ, 2020 година). Во однос на полот, 55 % од населението постаро од 64
години се жени, а 45 % се мажи. Во другите возрасни групи не се забележуваат значителни
родови разлики. Бројот на населението во Кочани во 2021 година значително е намален – 31 602
жители во Општина Кочани – меѓутоа родовиот сооднос е речиси изедначен, со тоа што жените
сега се во маргинална предност: од вкупниот број резидентни жители, 15 977 се жени и 15 625 се
мажи (Попис 2021 година). 
Пазар на труд: Општина Кочани се наоѓа во Источниот регион во земјава, кој се карактеризира со
најниска стапка на невработеност (7,8 %) по Југоисточниот регион (6,3 %) и многу под
националната стапка на невработеност од 17,3 % во 2019 година. Дополнително, во Источниот
регион се забележува една од повисоките стапки на вработеност од 54,3 %, додека стапката на
активност е рамките на националниот просек од 58 %. Сегрегацијата на пазарот на трудот, како во
државата, така и во општината е присутна преку поголемата застапеност на жените во
текстилната индустрија и индустријата за производство на цвеќиња додека мажите се застапени
во градежништвото и индустријата за производство на електроника. 
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ОПИС НА КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИКА АНАЛИЗИРАНА ВО КОНТЕКСТ НА РОБ

Локален акционен план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година на Општина
Кочани. - Предвидува имплементација на позитивни, охрабрувачки и програмски мерки преку
прибирање на статистички податоци според пол, воведување на родова перспектива во
изготвувањето и усвојувањето на планови и програми, јакнење на соработката помеѓу
координаторите и комисијата за еднакви можности, родово одговорно буџетирање, воведување
на родова перспектива во намалување на последиците од климатските промени, обуки согласно
Законот за еднакви можности, за 20 лица за препознавање и воведување на мерки за
намалување на последиците од влијанието на климатските промени, но не и афирмативни мерки
за вклучување на жените во субвенционирање за купување велосипеди, или вклучување на
комисијата за еднакви можности при развојот на програмата за животна средина. Комисијата за
еднакви можности на жените и мажите на Општина Кочани е составена од 4 жени и 1 маж.

Програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во
2022 година. – Предвидува субвенционирање на велосипеди, со цел подобрување на квалитетот
на амбиенталниот воздух во Општина Кочани преку намалување на загадувањето на воздухот од
издувните гасови од возилата. Во програмата не се предвидени позитивни или охрабрувачки
мерки за вклучување на жените, ниту има податоци дека комисијата за еднакви можности има
дадено препораки, предлози во однос на застапеноста на жените во буџетирањето. Родовата
перспектива недостасува во програмата и не е земена во предвид при одредувањето на
приоритетните цели и планираните активности за заштита на животната средина. Комисијата за
комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина
општина Кочани е составена од 4 мажи и 1 жена. 
 
Родово одговорна стратегија за одржлив развој на Општина Кочани 2019-2023 година.-
Предвидува стратешка област за животна средина, но иако насловена како родово одговорна
стратегија недостасува родовата компонента, како и мерката субвенционирање на велосипеди,
како акција, која би придонела во остварување на зацртаните стратешки цели. 

ОПФАТ, КОРИСНИЦИ, ЧИНИТЕЛИ

Како главни корисници на мерката субвенционирање на велосипеди се граѓаните-жители на
Општина Кочани без разлика на пол и старост по принципот прв дојден прв услужен. Единствен
услов е велосипедот да биде купен во периодот кога е објавен огласот, и граѓаните кои
аплицираат да не се во сродство, односно право на субвенција може да има само еден член од
семејството. Одлуките за доделување на субвенција се врши преку комисија формирана од
Градоначалникот на општината составен од тројца вработени.

Главни чинители во реализација на мерката е Градоначалникот на општина Кочани и тричлена
комисија. Нема податоци врз основа, на кои индикатори е одреден вкупниот буџет, висината на
субвенционираниот износ, начинот на субвенционирање, зошто токму велосипед со минимум 24 
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Година- средства/ пол-
средства Жени во % Мажи во %

2021:
246.000,00 денари

40%- 98.400,00 денари
 

60%- 147.600,00 денари
 

2022:
96.000,00 денари

25%- 24.000,00 денари
 

75%- 72.000,00 денари
 

инчи (цола), нема анализа на конфигурацијата на теренот на општината, ниту пак има податоци
дека е вклучената комисијата за еднакви можности во реализацијата на мерките за остварување
на принципот на еднакви можности. 

БУЏЕТСКА АНАЛИЗА И ГЛАВНИ НАОДИ

Мерката субвенционирање на велосипеди, општина Кочани ја спроведува врз основа на
Програма за активностите на општина Кочани во заштита на животната средина за 2022 година.
Субвенционирањето на велосипеди е опфатено со Програмата за 2022 година, кое во континуитет
се реализира почнувајќи од 2019 година. Со програмата за активностите на Општина Кочани за
субвенционирање е предвидено во годината 2022 да се доделат 350.000,00 денари по принципот
прв дојден прв услужен. Во програмата се утврдени постапките за аплицирање за субвенции за
клими, печки на пелети, но не и постапка за субвенционирање на велосипеди. Истата се
спроведува по одредената постапка утврдена за клими и печки на пелети, односно
заинтересираните граѓани имаат обврска да поднесат барање со пропратни документи до
тричлена комисија со заменици, формирана од Градоначалникот на Општина Кочани, од редот
на вработените во општинската администрација. Со огласот, кој се објавува на веб страницата на
општината и трае 30 дена е одредено дека се субвенционира дел од трошоците во висина од по
3.000,00 денари за купување на велосипеди со конкретно одреден вид:  велосипед за возрасни со
минимум 24 инчи (цола). Во 2021 година, субвенции добиле 82 граѓани, од кои 33 жени и 50 мажи,
додека во 2022 година, субвенции добиле 32 граѓани, од кои 8 жени и 24 мажи. Нема податоци за
субвенциите доделени во 2019 и 2020 година. Вкупниот буџет потрошен за субвенции во 2021
година изнесува 246.000,00 денари, а во 2022 година 96.000,00 денари. 

Постојат повеќе причини за ниското учество на жените во оваа мерка. Според спроведеното
анкетирање на репрезентативен примерок од 42 испитаници- жени на возраст од 20 до 65 години
жители на град Кочани една од причините е неинформираноста, односно над 90 % од
испитаниците се изјаснија дека истите се недоволно информирани или дека воопшто не се
запознаени со постоењето на ваков вид субвенции. Одговорот на испитаниците дека истите би
аплицирале доколку би биле запознаени благовремено за повикот за ваков вид субвенции е
показател дека постои интерес кај жените. 

Табела 1: распределба на средствата по години и пол.
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Помал процент на жени од повозрасни граници, сметаат дека имаат потреба од корпа за пазар
како додаток, но истата не е вклучена во самото субвенционирање, па затоа и не аплицирале, а
дел од нив кои се припаднички на помлада генерациска структура имаат потреба од седиште за
дете, кое исто така не е вклучено во самото субвенционирање. Околу 5% од анкетираните сметаат
дека им е потребно друг вид на еко превозно средство. 

Половата поделба на репродуктивната работа и обврските околу семејството (родовиот јаз во
грижата и воспитувањето на децата или внуците, како и приготвувањето на храна и одржувањето
на хигиена) исто така влијае на учеството на жените во користењето на велосипедите, како
превозно средство, односно со користењето на автомобил жените „штедат“ на потребното време
(превоз на децата до градинка или училиште, набавка на продукти, превоз од и до работа). 

ДОБРИ ПРИМЕРИ, ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРАКТИКИ

Субвенционирањето на трошоците за велосипеди е пракса во земјите на ЕУ. Според Европската
Федерација на велосипедисти (ЕФВ)[1], субвенционирање за купување на велосипеди постои во
Австрија. која ги субвенционира сите групи за купување на Е-cargobyke и cargobyke со износ од
1000 евра, Грција и Хрватска субвенционираат бизнис/здруженија и физички лица за купување
на Pedelec-25 со износ од 800 евра, односно 4995 круни, Белгија субвенционира купување на 
 како било велосипед од сите групи, Ирска ослободува од данок. Иако истите држави немаат
позитивни мерки за пристап на жените до субвенциите, односно мерките важат за сите, ЕФВ има
поведено иницијатива насловена како „Жените во велосипедизмот 2020“со визија: различност,
инклузивен велосипедски сектор, кој овозможува еднакви можности и придонесува до
постигнување на целокупниот потенцијал во велосипедизмот. Или поинаку кажано, за да биде
мерката субвенционирање на велосипеди во целост реализирана, вклучувањето на жените е
неопходно.

[1] https://ecf.com/about-us 
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Поттикнување на комисијата за еднакви можности за жените и мажите за поактивно
учество во програмата за животна средина;

Субвенционирање на велосипеди и одредување на буџетски рамки врз основа на
предходно изготвена анализа на потребите на жените и мажите;

Кампања за поголемо учество на жените во велосипедски трки;

Кампања за промоција на Општина Кочани, како град на велосипедизмот;

Вклучување на жени велосипедистки во изготвувањето на програмата, плановите и
одредувањето на буџетските рамки на општина Кочани;

Кампања за подигање на свеста кај жените за користењето на велосипеди, како можност за
намалување на аеро-загадувањето во општина Кочани;

Кампања за разбивање на стереотипите за велосипедизмот, како „машки спорт“ и
промоција на истиот, како можност за бесплатен фитнес и рекреација;

Родово сензивитизирање на советниците на општина Кочани преку обуки за родова
еднаквост;

Примена на родово сензитивна алатка во одредување на буџетските средства наменети за
пошироката јавност;

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ

Во изготвувањето и усвојувањето на програмата за животна средина и утврдувањето на мерката
субвенционирање на велосипеди, отсуствуваат позитивни или охрабрувачки мерки за
вклучување на жените, истите не ги отсликуваат потребите на жените ниту пак се промовира
родов баланс и зголемување на учеството на жените во користењето на буџетските средства за
оваа намена подеднакво како и мажите. Во програмата не се земени потребите на ранливите
категории, како жени самохрани мајки, жени со многудетно семејство, жени од ромска
националност или жени земјоделки.
Во насока на промоција на еднакви можности на жените и мажите потребно е:
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