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ВОВЕД И КЛУЧНИ НАОДИ 

Општина Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија на површина од 464,6
километри квадратни со 28 населени места и градот Велес, со 14 урбани и 19 месни заедници.
На територијата на Општина Велес, според пописот спроведен во 2021 година живеат 48463
жители од кои 24102 се мажи и 24361 се жени.  Од нив 36 825 се македонци, 2763 албанци, 1037
турци, 507 роми, 270 власи, 267 срби, 1825 бошњаци.
Според школската подготовка структурата на целокупното население е следната и тоа со ССС има
20491, со ВШС 1553, со ВСС 2770, со Магистартура 40 и со докторат 7 лица.

ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕВАЛУАЦИЈА

При креирање на програмите за спорт во Велес се користени само предлози од Сојузот на
спортови Велес но не и мислењата и потребите на граѓаните и останатите спортисти кои не се дел
од сојузот. Поради ова целта е да се утврдат потребите на граѓаните и спортистите кои се
занимаваат со спорт независно дали е рекреативен или професионален спорт. 
Според 14 интервјуа спроведени со сличајни рекреативни спортисти од кои 9 беа жени а 5 беа
мажи на возраст од 25 до 73 години, заклучено е  дека за нив е достапен само градскиот парк и
спортските реквизити во него кој не се во доволен број за да ги задоволат нивните потреби.
Жените изјавија дека спортските објекти не се достапни за нив бидејки како прво мора да се
придржуваат според одреден термин кој е наложен од страна на одговорните лица на објектот и
обично тие термини се или во најжешкиот период во лето или сево подоцнежните саати од денот,
дека нема добра организираност и дека во исто време може да има и мажи и жени во објектот а
нема достапни соблекувални за нив.

За да се постигнат овие цели, беа употребени разни пристапи со цел да се подобри степенот на
доверба во наодите. Ова дозволи валидација на добиените податоци преку различни методи на
истражување. Следниве инструменти беа користени во текот на истражувањето:

• Истражување користејќи различни извори на објавени и необјавени извори.
• Интервјуа со клучните играчи во процесот на буџетирање во рамките на спортот
• Интервјуа со претседателот на Сојузот на спортски клубови во Велес
• Собирање податоци за начинот на распределување на средства наменети за спорт.

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И РАМКА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Спортскиот живот во Велес се одвива на поголем број отворени и затворени спортски терени,
меѓу кои: Спортската сала Гемиџии, градскиот стадион реновиран според високи критериуми,
отворениот пливачки базен, помошните игралишта во градскиот парк како и повеќе спортски
сали во основните и средните училишта и повеќе спортски терени на отворено. Спортската сала
Гемиџии, која зафаќа површина од над 5.000 квадратни метри, располага со капацитет од 3.500
седишта. 
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Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот
во градот;
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните,
особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;Афирмација на Општина
Велес како развиен спортски центар во Република Северна Македонија и надвор од неа;
Афирмација на Општина Велес во која особено внимание се посветува на создавањето
услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни
активности;
Афирмација на сите спортски клубови и поединци кои постигнуваат успех во Македонија и
надвор од неа.

Овој атрактивен спортски објект располага и со канцелариски простории и деловен простор.
Редовни спортски активности се одвиваат и во салата на ДТВ Партизан, претежно резервирана за
гимнастичките спортови. На Градскиот стадион се одржуваат фудбалски натпревари, а
љубителите на атлетиката имаат можност да го користат стадионот. Љубителите на спортувањето
во затворен простор имаат можност да ги користат капацитетите на спортските сали во
училиштата Блаже Конески и Благој Кирков. За оние што го претпочитаат пливањето, своите
услуги во текот на летото ги нуди отворениот Градски базен, кога функционира и летната
пливачка школа.

Во Велес особено е развиен спортскиот риболов, опфатен со активностите на Спортското
риболовно друштво Бабуна. Меѓу најуспешните спортисти се вбројуваат и кајакарите и
кануистите на неколку кајак клубови, со свои државни репрезентативци. Тие учествуваат на
светски и европски првенства. Брегот на Езерото Младост е прекрасна природна патека за
спортување и ререација. Постојат и голем број отворени спортски игралишта и паркови за
рекреација.

Спортски клубови
Во Велес функционираат повеќе спортски клубови од областа на фудбалот, кошарката, одбојката,
гимнастиката, велосипедизмот. Постои долгодишна спортск традиција, која последниве години
повторно го интензивира спотското живеење во Општина Велес.
Основни цели на Програмата за спорт се:

ОПИС НА КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИКА КОЈА СЕ АНАЛИЗИРА ВО КОНТЕКСТ НА РОБ

Според Законот за еднакви можнсти на жените и мажите, воспоставувањето на еднакви
можности е грижа на целото општество, односно на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор
и претставува отстранување на пречките и создавање услови за остварување на потполна
еднаквост меѓу жените и мажите.
Во општина Велес според досегашните анализи, документи и Стратегии не постои план за родова
еднаквост, но во тек е изготвување на Стратегија за родова еднаквост во Велес каде се одржуваат
работилници со членови на Совет и претставници на институции за развивање на иницијативи за 
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Анализа дали програмите за активностите на општина Велес во областа на спортот
одговараат на потребите на мажите и жените
Да се преформулираат и/или да се преструктуираат постоечките програми на начин на кој ќе
може ефективно да се задоволат потребите нажените и мажите или, пак, е потребно да се
изготват нови програми за да сепостигне оваа цел
Подобрување на начелата на управувањето, што опфаќа распределба на ресурсите и услугите
помеѓу населението на правичен, рамноправен, ефикасен иодговорен начин.
Планирањето на буџетот да се одвива со претходно утврдени потреби и цели со даден акцент
на родовите прашања

родово одговорно буџетирање. Во општина Велес нема изготвено родова статистика на локално
ниво. Според ова најпрво треба да се обезбеди родова статистика за да се утврдат потребите и
родовите прашања, да се спроведат анкети и истражувања и да се обезбеди институционален
пристап на родовите прашања. Жените и девојките не можат да играат спорт доколку не можат да
добијат пристап до потребните капацитети. Премногу често, спортските сали даваат приоритет на
машкиот спорт кога станува збор за временските термини , така што мажите и момчињата ќе
добијат капацитети кај нив претпочитани времиња, додека жените и девојките треба дасе
задоволат со помалку погодни времиња. Пристапот до спортските објекти е особено ограничен за
жени и девојки со попреченост. На пример, една третина од младите со посебни потреби се
чувствуваат исклучени од локалните спортски можности. Пристапот е ограничен со физички
бариери како што се непристапни влезови, места за прием, пресоблекувални спортски на објекти
или недостаток на пристапен транспорт и паркинг. 
Следни чекори кои треба да се превземат се :

ОПФАТ , КОРИСНИЦИ, ЧИНИТЕЛИ

Во Велес има регистрирано околу 60 активни регистрирани спортски клубови од кои само 3 се
женски клубови. Поголема е застапеноста на жените/ девојчињата во клубовите за индивидуални
спортови каде што околу 50 % од членовите се жени/девојчиња. Најголема застапеност има во
клубовите каде што се одржуваат групни тренинзи(поделени на мажи и жени) за одредени
спортови. Во Велес се поголем е бројот на лица кои се занимаваат со рекреативен спорт . Според
спроведените интервјуа со рекреативните спортисти што ги користат спортските реквизити ,
голем дел од посетителите на градскиот парк, едно од најпосетените места за рекреативен спорт ,
се жени на сите возрасти. Во текот на целиот ден има посетители и бројот не е мал.  Тоа се сведува
на фактот што спотрските објекти се недостапни.

БУЏЕТСКА АНАЛИЗА И ГЛАВНИ НАОДИ

Во буџетот на Општина Велес постои програма за активностите во областа на спортот каде што се
планирани средства во износ од 5.289.900 МКД .Овие средства се поделени во неколку категории
и тоа : 

Спортски манифестации – 854.100 МКД
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 I. СПОРТСКИМАНИФЕСТАЦИИ   897.900

 II ПОДДРШКА НАСПОРТСКИ
СОЈУЗ  

 
  511.000

  

 III ПОДДРШКА НА СПОРТОТ
ВО

  ГРАДОТ

 
  2.044.000

  

IV ИНВЕСТИЦИИ  
 

  3.139.000
  

 Вкупно
 

  6.591.900
  

Најголем дел од овие средства се наменети за манифестации во спортови каде нема ниту
еден женски член и тоа дури 58,11% од вкупниот износ. 146.000 МКД се наменети за
поддршка на турнири во мал и голем фудбал , 146.000 МКД се наменети за меѓународниот
Велешки пливачки маратон, а само 58.400 МКД се наменети за поддршка на турнири со
индивидуални спортови. Дел од средствата во износ од 43.800 МКД се наменети за
унапредување на спортскиот живот на лица со телесна инвалидност а 36.500 МКД се
маненети за збор на најдобар спортист и екипа.

Поддршка на спортот во градот – 2.639.800МКД
76% од средствата(2.006.800МКД)се наменети за користење на спортски објекти од кои само
100.000 МКД се доделени на женски спортски клуб,21,21% се наменети за кошаркарскиот,
одбојкарскиот и ракометниот клуб Борец и 1,38% за учество на спортисти во
балкански,европски и светски првенства како и олимписки игри.
Инвестиции – 1.454.000 МКД
82,6% од средствата наменети за инвестиции се распределени за реконструкција на
фудбалски игралишта и стадион (1.201.000МКД),10,3%(150.000МКД) за реконструкција на
спортска сала, додека 7% (103.000МКД) се наменети за поставување и набавка на спортска
опрема и реквизити.

Поддршка на спортски сојузи – 342.000 МКД

Во оваа ставка дури 64% од средствата се наменети за поддршка на општинскиот фудбалски
сојуз(219.000МКД), 21,34% за организирање и учество во првенства на инвалидизирани лица а
14,61% се наменети за поддршка на спортскиот училишен сојуз.

Во нацрт програмата на Општина Велес начелно се планирани вкупно 6.591.900МКД. 
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Општината финансира активности кои се насочуваат кон сочувување на континуитетот на
традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на
екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Велес во државата и
надвор од неа, како и за равој и поддршка на спортовите во подем.

Со ова може да се заклучи дека најголем дел од средствата се користат за поддршка и
финансирање на спортски клубови во колективни спортови каде што најбројни се машките
клубови. 

ДОБРИ ПРИМЕРИ И ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРАКТИКИ

Vic health има спроведено истражување и кампања - Change our game за родоват еднаквост во
спортот и самото буџетирање, На крајот е изготвен извештај.Извештајот посочува на родовата
нееднаквост во викторијанскиот спорт и рекреација, помагајќи да се промени и подобри спортот
и рекреацијата за сите вклучени.

Спроведени се консултации и работилници низ целата држава со претставници од сите нивоа на
спорт и рекреација, од тренери до администратори, за да се процени моменталната состојба на
застапеноста на жените во спортскиот сектор, особено во лидерските улоги.Во него беа наведени
9 препораки за родова еднаквост во спортот.
Владата на Викторија започна да работи на спроведување на сите девет препораки, со
дополнителни 1 милион американски долари доделени преку спортското портфолио за да
помогнат во оваа работа. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ

Заклучоци за анализата на буџетот и препораки како да се постигне подобар РОБ. Исто така
презентирајте кој вид на застапување треба да се користи за постигнување на целите на вашиот
РОБсогласно карактеристиките на таргетираните чинители. Тие можат да бидат јавни трибини,
гостувања на радио и телевизиски емисии, информации за медиумите, прес конференции, ППТ
презентации, ексел табели и графици, инфографици, PREZI презентации и др. Покажи патоказ на
препораки кои ќе го зголемат капацитетот на ГО и општината од РОБ анализи до РОБ
формулација на општинскиот буџет гледајќи ги ефектите на краток, среден и долг рок.

Од сето ова може да заклучиме дека општина Велес прави некои напори за да се доведе родовото
одговорно буџетирање на ниво на кое ќе бидат задоволени сите потреби
рамноправно.Локалните политики треба да вклучуваат родови податоциза максимално да се
зголемат ефектите и да сеја поддржи родовата еднаквост. Треба да се креираат мерки со кои ќе се
искористат можностите за позитивни промени – за жените и мажите. Иако учеството на жените во
спортот се зголемува и бариерите се намалуваат, застапеноста е на многу мало ниво. Мора да се
обезбедат услови за развивање на жените во спорт, и тоа: да се обезбеди женски тренер за
оформување на женски ракометен клуб( во минатото постоеше успешен женски ракометен клуб),
веќе постоечките фитнес објекти да се доопремат и приспособат за одржување на фитнес и  
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Активност   Количина   Сума  Вкупно 

 Одржување на фитнес сала и
терени 2 4.000 48.000  

Опремување на фитнес сала  1  100.000  100.000  

 Надоместок на тренерка за
ракомет
  (плата)

 1 тренер х 6.000  6.000  72.000 

Надоместок за тренер за
гимнастика

  (плата)

1 тренер х 300 од
тренинг х 12
тренинга
  на месец

3.600 43.200 

ВКУПНО:      263.200

Во табелата погоре се прикажани потребните финансиски средства за една година за
реализација на препорачаните активности. 

Медиумската покриеност за успесите и учеството на жените во спортот е многу мала. Потребно е
да се користат соопштенија за печатот и добри односи со локални новинари за промовирање на
женските спортски достигнувања. Ова може да се искористи и како алатка за мотивирање на
жените за поголемо учество во спорт и спортски активности. 

Распределбата на средствата од програмата за спорт да се одвива со претходно извршена
анализа на потребите не само на спортските сојузи туку и на потребите на граѓаните. 

гимнастички тренинзи за жени и да се обезбеди тренер за гимнастика. Сите овие активности
имаат финансиски импликации кои што треба да бидат одвоени од буџетот на општина Велес и
предлагаме воподготвување на буџетот, добар дел од разликата на приходите да сенасочуваат за
програмата Спорт.
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весникна Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19)
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