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Интегрирање на родовата перспектива во политиките и програмите на општина Кривогаштани е 

документ изработен од страна на Марина Тошеска, претставник на Здружение за рурален развој 

Локална Акциона Група АГРО ЛИДЕР, во соработка и консултација со претставници на 

Комисијата за родова еднаквост на општина Кривогаштани. 

Овој документ е дел од проектот „НИЗ ЖЕНСКИ ЛЕЌИ: покревање на политики и буџетски 

иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“ 

“спроведуван од  Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) заедно со 

проектнитe партнери ЕХО од Штип, Рурална Коалиција од Куманово, Лулуди и Новинари за 

Човекови Права од Скопје, со финансинсиска поддршка од Европската Унија.   

 

Мислењата и ставовите изразени во оваа публикација се мислења и ставови на авторите и 

не ги претставуваат мислењата и ставовите на Европската унија.  
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ВОВЕД 

Рамноправностa и еднаквите можности меѓу мажите и жените се приоритет на 

глобално ниво, но и денес нерамноправноста и нееднаквоста се глобални феномени кои се 

присутни дури и во најразвиените модерни демократски општества. 

Во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, на граѓаните им се гарантира 

еднаквост во слободите и правата „независно од полот, расата, бојата на кожата, 

националното и социјалното потекло и верското уверување, имотната и општествената 

положба граѓаните се еднакви пред Уставот и законите“. „Еднакви […] независно од 

полот“, како уставна вредност понатаму е преточена и детално елаборирана во повеќе 

законски акти, меѓу кои и Законот за еднакви можности на жените и мажите во кој се 

третира родовата еднаквост и прашањата поврзани со постигнување на оваа цел, како на 

пример заштитата од дискриминацијата врз основа на пол. 

Нашето законодавство и политиките на државата се насочени кон еднаков третман за 

мажите и жените,  и обезбедување на еднаков пристап до можностите и придобивките во 

општеството како основа за почитување на фундаменталните човекови права и 

достигнување на родова рамноправност. 

Како појдовна точка за промовирање на родова еднаквост е креирање и примена на 

темелни, ефективни и ефикасни јавни политики, што подразбира долгорочна посветеност, 

холистички и специфичен пристап во интегрирањето на родовата перспектива при 

дизајнирањето на јавните политики и програми на национално и локално ниво. 

Единиците на локална самоуправа - општините во Република Северна Македонија се 

важен фактор во процесот на обезбедување на еднаков пристап до можности и услуги за 

жените и мажите на локално ниво. 

Општините се уникатно позиционирани и се клучни актери во процесот на правично, 

инклузивно, ефикасно и ефективно владеење, односно доколку градиме општество 

засновано на еднаквост, клучно е единиците на локалната самоуправа во целост да ја 

земат предвид родовата димензија во нивните политики, организацијата на нивната работа 

и практиките. 

Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР како организација на која стратешка цел и е 

промовирање и достигнување на родова еднаквост во руралните средини, ги насочува 

своите активности кон анализа на степенот до кој имплементацијата на локалните 

програми и буџетот на Општина Кривогаштани ја интегрираат родовата перспектива, 

проследено со анализа на приоритетите на граѓаните на општината, идентификување на 

предизвици и давање на препораки за креирање на родово-специфични програми, 

политики и интервенции кои најдобро може да ги адресираат и елиминираат родовите 

разлики на локално ниво. 
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1. Социјална карта на Општина Кривогаштани 
 

Општина Кривогаштани се наоѓа во Пелагонискиот Регион опкружена со градовите 

Прилеп, Битола и Крушево. Општината има површина од 93,57 км
2
, на која се протегаат  

11 населени места и Кривогаштани каде што е и седиштето на општината.  

Согласно пописот од 2021 година, општина 

Кривогаштани има вкупно 5 167 жители, од 

кои 2 716 мажи и 2 451 жени. Најголем дел од 

населението односно 99,99% се македонци.  

(Извор ДСЗ Попис 2021). 

 Најголем дел од популацијата односно околу 

90% се евидентирани како писмено население, 

а 10% како неписмено население.  

Образованието во општина Кривогаштани се 

изведува во две основни училишта – ООУ 

“Манчу Матак” во населено место Кривогаштани и ООУ “Јонче Смугрески”  во населено 

место Обршани.  

Бројот на лица кои се на училишна возраст во 2020 година изнесува 849, од кои 426 

машки и 413 девојчиња. Поради местоположбата на основните училишта, како и поради 

потребата од поголема достапност до образование на децата со посебни развојни и 

образовни потреби, за учениците се обезбедува организиран превоз од и до нивниот дом.  

*Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија 

Не постои средно училиште, а не е регистриран ни центар за доживотно учење /или 

образование за возрасни. 

Во општина Кривогаштани, социјалната заштита и заштитата на децата е обезбедена 

преку работата на Детската градинка за згрижување деца во предучилишна возраст 

“Весело штркче” во населено место Кривогаштани и детската градинка во населено место 

Обршани, за деца на возраст од две до шест години; и Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа Прилеп кој сеуште нема своја подрачна канцеларија во општина 

Кривогаштани. 
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Во општина Кривогаштани нема болница ниту центар за јавно здравје, а жителите на оваа 

општина ги користат услугите на Градска Болница Прилеп и Центарот за јавно здравје во 

Прилеп. 

Според податоците на Државниот Завод за статистика за населението во општина 

Кривогаштани, околу 70% од населението на возраст од 15 до 64 години е 

работноспособно население. Како и во повеќето помали рурални општини, најголем дел 

од жените се невработени, односно домашни работници или неплатени семејни 

работници.  

*Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија 

Бројот на активни деловни субјекти на територијата на општина Кривогаштина е 116, од 

кои најголем дел се микро претпријатија 74 и мали претпријатија 41. 

 

Најголем дел од населението се занимава со земјоделие, производство на кромид, компир, 

пиперка, тутун и житарици.  

Местоположбата на општина Кривогаштани и овозможува добро развиена патна 

структура и поврзување на локално и регионално ниво. 
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2. Родови политики во општина Кривогаштани 
 

Општина Кривогаштани цели да ги почитува и исполнува обврските и надлежностите на 

општините во врска со вградување на родовиот концепт во нивното уредување и 

спроведување на планови, програми и буџети кои се уредуваат во неколку клучни закони: 

Закон за локалната самоуправа, Закон за еднакви можности на жените и мажите, 

Национална стратегија за родова еднаквост, Закон за финансирање на единиците за 

локалната самоуправа, Стратегија за воведување на родово одговорно буџетирање, и 

останати секторски политики и програми. 

Факт е дека локалната власт најдобро ги познава потребите и контекстот на заедницата, 

таа е најдобро позиционирана да одговори на родовите нееднаквости, и таа е главниот 

канал за испорака на услуги до граѓаните играјќи клучна улога во социоекономскиот 

развој. 

Националните политики заедно со меѓународните договори и конвенции ја одредуваат 

рамката за владеење и развој во секоја држава, но локалните самоуправи се оние кои треба 

да ги преточат националните политики (вклучително политиките за родова еднаквост) во 

локални политики, стратегии и конкретни програми. 

Соочувајќи се со низа проблеми во обезбедувањето на ресурси кои ќе можат да ги 

задоволат потребите на жителите, помалите општини, а особено руралните општини како 

што е општина Кривогаштани поаѓајќи од должноста да креираат родово сензитивни 

политики и да обезбедуваат услуги за граѓаните споредено со финансиските средства кои 

ќе бидат алоцирани, се соочуваат со предизвик во приоретизирањето на родовата 

еднаквост и  алоцирањето ресурси за услуги кои ќе одговорат на потребите на жените и 

мажите. 

Пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19 значително влијаеше врз локалните 

програми и активности насочени кон унапредување на родовата еднаквост на локално 

ниво, односно дел од средствата насочени кон родови иницјативи беа пренаменети за 

мерки за борба против КОВИД 19. 

Општина Кривогаштани е насочена кон преточување на националните цели во локално 

релевантни родово сензитивни политики идентификувајќи ги различните потреби и 

приоритети на жените и мажите во заедницата и развивајќи локални политики кои 

најдобро одговараат на тие потреби и приоритети, но се соочува со низа предизвици во 

инкорпорирањето на родовата перспектива во локалните политики и буџет. 
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3. Родова анализа на политиките и програмите на општина 

Кривогаштани за 2022 година 
 

Општинa Кривогаштани согласно Законот за еднакви можности, членот 14 “…Единиците 

на локалната самоуправа се должни во рамките на своите стратешки планови и буџети да 

го инкорпорират принципот на еднакви можности на жените и мажите;…”  има обврска да 

ја интегрира родовата перспектива во локалните политики, програми и буџети како и 

континуирано да го следи влијанието од локалните програми врз жените и мажите. 

Долги години општина Кривогаштани работи на воведување на родова димензија во 

локалните политики и програми преку Комисијата за родова еднаквост формирана во 2004 

година, која денес е преименувана во Комисија за еднакви можности. Согласно Законот за 

еднакви можности “…Единиците на локалната самоуправа се должни да формираат 

Kомисија за еднакви можности на жените и мажите, како постојно тело со одлука на 

советот на единицата на локалната самоуправа, а нејзиниот состав, надлежности, задачи и 

обврски се утврдуваат со статутот на единицата на локалната самоуправа.“.
1
 Комисијата за 

еднакви можности на Општина Кривогаштани ја сочинуваат пет члена, од кои двајца 

мажи и три жени.  Согласно Законот “...Единиците на локалната самоуправа се должни да 

определат координатор и заменик координатор за еднакви можности на жените и мажите 

од редот на државните службеници во единицата на локалната самоуправа...”, па во 

општина Кривогаштани за координатор на Комисијата за еднакви можности е именуван 

маж, што ја прави општина Кривогаштани една од ретките општини во нашата држава 

каде на позиција координатор на оваа комисија има лице од машки пол. 

Општина Кривогаштани е насочена кон промовирање и унапредување на еднаквите 

можности на жените и мажите и недискриминацијата, па освен воведувањето на родовиот 

аспект во локалните програми и буџет, Комисијата за еднакви можности подготвува 

Годишен план за еднакви можности на жените и мажите во општина Кривогаштани.  

Годишниот план за еднакви можности на мажите и жените значи активна улога на 

клучните субјекти - Комисијата за еднакви можности, координаторот и сите засегнати 

страни во Општина Кривогаштани при остварување на политиките за родова еднаквост, 

односно при креирање, поддржување и реализирање на конкретни мерки и активности со 

цел подобрување на состојбата со родовата еднаквост на подрачјето на Општина 

Кривогаштани. 

Жените и девојчињата имаат различни потреби и приоритети во споредба со мажите, па 

кога зборуваме за јавните услуги и користење на инфраструктура неопходно е програмите 

и плановите на општините да се родово сензитивни. Интегрирањето на родовата 

                                                           
1
 https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf 
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перспектива на локално ниво е процес на проценка на влијанието на локалните политики и 

програми врз жените и мажите, и креирање на средина во која женските, како и машките 

прашања и искуства стануваат интегрална димензија на осмислувањето, спроведувањето, 

следењето и оценката на политиките и програмите за да се обезбедат придобивки и за 

жените и за мажите, и да се достигне родова еднаквост. 

Различните тела во ЕЛС Општина Кривогаштани согласно обврските за изработка на 

програми за следниве надлежности: локален економски развој, образование, социјална 

заштита, спорт, млади, култура, локални патишта и улици, информатичка технологија, 

градежно земјиште, животна средина и др. во соработка со Комисијата за еднакви 

можности се обидуваат да ја инкорпорираат родовата перспектива во сите локални 

политики и програми, со цел обезбедување еднакви можности и унапредување на животот 

и на жените и на мажите во локалната заедница. 

Развојната програма на оптшина Кривогаштани покрива многу активности кои во себе го 

вклучуваат родовиот аспект и чие спроведување ќе даде знааен придонес во унапредување 

на родовата еднаквост на локално ниво. Иако  генерално програмата е родово неутрална, 

сепак планирани се активности кои се родово специфични односно креирани да одговорат 

на специфичните потреби и интереси  на жените, истовремено одговарајќи и на потребите 

и интересите на мажите иако се различни од потребите и интересите на жените. 

Во развојната програма на општина Кривогаштани за 2022 година опфатени се активности 

кои целат кон постигнување на родова еднаквост. Во активностите за изградба на локални 

патишта и улици во општина Кривогаштани е планирана изградба, тампонирање и 

асвалтирање на улици, како и уредување на јавни површини со изградба на тротоари. Во 

оваа активност е воведен родовиот аспект, односно тротоарите се места за безбедно 

движење на жени со детски колички, а воедно и простор за олеснето и безбедно движење 

на лица со попреченост. Во програмата се планирани активности за воспоставувење и 

подобрување на јавното осветлување со што исто таќа ќе се даде придонес за олеснето и 

побезбедно движење на жените во населените места на општина Кривогаштани. 

Практичните родови потреби можат да се препознаат во програмата за водоснабдување, 

каде се предвидува подобрување на пристапот до вода, што е особено значаен за жените 

имајќи ја во предвид нивната улога во домаќинството.  

Во програмите на општина Кривогаштани се предвидени активности кои се насочени кон 

стратешките родови потреби особено во областа на социјалната заштта, образованието и 

вработувањето. Сите програмски активности помалку или повеќе го воведуваат родовиот 

аспект и се креирани да ги намалат ограничувањата кои ја попречуваат еднаквоста помеѓу 

мажите и жените и да го намалат “јазот” на родова нееднаквост. 
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4. Родова анализа на програмата за образование на општина 

Кривогаштани 
 

Општина Кривогаштани нема програма специфична само за областа образование, туку е 

насочена образованието да го инкорпорира како важен сегмент во останатите развојни 

програми. 

Во развојната програма на општина Кривогаштани за 2022 година предвидена е доградба 

и реконструкција на училишна зграда со што се предвидува да се изврши реконструкција 

и доградба на училишна зграда и изградба на тоалети во зградата и нови училници. 

Во програмата за енергетска ефикасност планирана е промена на покривна конструкција и 

изградба на енергетско-ефикасна фасада на училишна зграда.. 

Општина Кривогаштани планира реновирање на руинирано старо училиште во 

Кривогаштани во нова библиотека и музеј. 

Сметајќи дека образованието е најчесто проактивно во поглед на намалувањето на 

влијанието на женската стереотипизација која доаѓа и од домот, но и од останатото 

опкружување, се детектира потребата од трансформација на родовите норми преку 

образовните програми. Преку обуки и едукативни настани насочени кон намалување на 

распостранетите родови стереотипи и на нив заснованата родова нееднаквост, 

дискриминација и насилство, да им се овозможи на децата раст и развој во родова 

рамноправна средина каде се води подеднаква грижа за интересите и на девојчињата и на 

момчињата. 

Во програмите на Општина Кривогаштани се предвидени награди и стипендии за 

ученици/чки во основно, средно образование и академско образование, учество на 

државни и на меѓународни натпревари и поддршка на образовните институции за 

зголемување на квалитетот на наставата.  

Анализита на достапните програми на општина Кривогаштани преку планираните мерки 

во областа на образованието покажува дека иако активностите не се родово специфични, 

сепак спроведувањето на активностите ќе даде придонес за еднаков пристап и еднакви 

можности и за мажите и за жените. Развојната програма со планираните мерки во областа 

на образование имаат за цел да ја интегрираат родовата перспектива во областа 

образование, и да придонесат за унапредување на родовата еднаквост.   
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5. Што мислат граѓаните за родовите политики и кои се нивните 

приоритети во општината? 
 

 

Осврт кон добиените одговори од теренската анкета  

Со цел анализирање на степенот до кој локалните политики и програми одговараат на 

потребите на населението на општина Кривогаштани согласно надлежностите на 

општината, и колку проблемите и предизвиците со кои се соочуваат мажите, и проблемите 

и предизвиците со кои се соочуваат жените се опфатени со програмите на општината,  во 

месец мај и месец јуни 2022 година беше спроведено теренско истражување со семи-

структуриран прашалник. Целта на теренското истражување е иднтификување на 

клучните приоритети на населението во општина Кривогаштани во различни области – 

урбанизам, социјална заштита, образование и др. со цел преку анализата да се дадат 

препораки за подобрување на квалитетот на живот во заедницата и унапредување на 

родовата еднаквост. 

 

Демографски податоци  

Во истражувањето беа опфатени 100 лица, 54 жени и 46 мажи.  Теренското истражување 

опфати испитаници од сите населени места на територијата на општина Кривогаштани. 

Најголем дел од испитаниците беа на возраст од 30-59 години. Сите испитаници се 

изјасниле како припадници на македонскта заедница. 

Од вкупниот број на испитаници 54% се со завршено средно образование, 28% со 

завршени академски студии а 18% од испитаниците се со завршено само основно 

образование.  

Во истражувањето беа вклучени и лица со попреченост,односно 9 лица се изјасниле дека 

имаат попреченост од кои 3 мажи и 6 жени.  

Од вкупниот број на испитаници, 63 биле со статус на невработено лице во моментот на 

анкетирањето. 

 

Квантитативна и квалитативна анализа на добиените договори 

 

Најголем дел од испитаниците имаат пристап до електрична енергија и водоснабдување 

86%, но пристапот до канализациона мрежа е само 37%.  
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Во поглед на образование, испитаниците одговориле дека учениците имаат пристап до 

основно образование (училиште и превоз), како и организиран превоз или сместување за 

учениицте во средно образование кои се образуваат во други градови.  

За состојбата на училиштата сметаат дека е делумно добра, но 82% од испитаниците 

сметаат дека училиштата немаат надгледни помагала како ИТ опрема, стручна литература, 

показни помагала, пакети за екперитментирање и др. 

54% од испитаниците не се запознати дали во општината постојат образовни програми за 

дооедукација и/или преквалификација, а 42% одговориле негативно наспроти позитивниот 

одговор од 4%.  

 

Само 25% од испитаниците во последните 12 месеци (во време на пандемија од КОВИД -

19) добиле информации или совети/помош во врска со можностите за учење од 

институции/организации (вклучени се сите видови на услуги: лице в лице, интернет, 

пошта, телефон, факс, постери, летоци и др.). 

ДА 
4% 

НЕ 
42% НЕЗНАМ 

54% 

Дали во Вашата општина постојат образовни 
програми за дооедукација, преквалификација и сл. 
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Голем дел од испитаниците не се запознаени со локалните политики и програми во 

Општината. Само 19 од вкупно 100 испитаници учествувале во креирање на политики на 

локално ниво. 

 

На прашањето дали во локалните програми посебно внимание е насочено кон одредени 

маргинализирани групи, добиени се следните одговори 

 Да Во 

некои 

случаи 

Не Незнам 

ДА 
25% 

НЕ 
75% 

Дали во последните 12 месеци сте добиле некакви 
информации или совети/помош во врска со можностите за 

учење од институции/организации  

Да, сум 
учествувал/а 

19% Не сум 
учествувал/а 

81% 

Учество во локални политики и програми 
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Лица со попреченост 51 17 12 20 

Жени и девојки 15 3 19 63 

Сиромашни лица 17 22 28 33 

Невработени лица 12 14 49 25 

Пензионери 11 24 37 28 

Самохрани родители 13 25 36 26 

Малолетни лица/деца 27 42 5 26 

 

Граѓаните мислат дека придонес кон крерање на политиките во општината може да дадат 

преку барање до и средба со градоначалникот 66%, учество на седници на совет 17%, 

средби со советниците 8% или форуми во заедницата 3%.  

Голем број од испитаниците – 82% не се запознати со концептот на родови политики и 

родово-одговорно буџетирање, и најголем дел од испитаниците односно 49%  немаат став 

по прашањето. 

 

На прашањето Дали е потребно да се воведе концептот на  родови политики и родово-

одговорно буџетирање, 35 дале потврден одговор, 49 немаат став, а 16 сметаат  дека не е 

потребно да се воведе концептот на  родови политики и родово-одговорно буџетирање во 

општина Кривогаштани. 

 ДА  
18% НЕ 

82% 

Дали сте запознени со концептот  
за родови политики 
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Во согласност со наодите од ова истражување, главни приоритети на Општина 

Кривогаштани треба да бидат:  

 Приоритети на општина Кривогаштани според 

граѓаните 

Мажи Жени Вкупно 

1. Подобрување и/или воведување на атмосферска 

канализација 

31 36 67 

2. Подобрување на патната инфраструктура 34 21 55 

3. Реконструкција и опремување на училишта 19 22 47 

4. Воведување на социјални услуги 13 31 44 

5, Пристап до вода за пиење 21 21 42 

6,. Востановување на сервиси за поддршка на деца во 

претшколска возраст 

11 27 38 

7. Подобрување на услугите од примарна здравствена 

заштита 

14 21 35 

8. Неформално образование, обуки и работилници   31 

9. Зголемување на еколошката свест 18 13 31 

10. Востановување на здравствени услуги ( гинеколошки 

ординации, стоматолошки ординации) 

2 26 28 

11. Востановување на сервиси за поддршка на деца и лица 

со попреченост 

8 17 25 

Да, сметам дека 
е потребно 

35% 

Не, мислам дека 
нема потреба  

16% 

Немам став по 
тоа прашања 

49% 

Дали е потребно да се воведе концептот на  родови 
политики и родово-одговорно буџетирање 
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12. Востановување на сервиси за поддршка на самохрани 

родители 

5 19 24 

13. Поддршка за жени и млади 3 21  

14. Подобрување на системот за собирање на отпад 11 12 23 

15. Детски игралишта 7 14 21 

16. Востановување на сервиси за поддршка на пензионери 7 12 19 

17. Спортски активности и настани 16 4 20 

18. Услуги за жртви на насилство 2 18 20 

19. Младински центар 11 6 17 

20. Културни активности 12 5 17 

21. Промовирање на руралниот туризам и 

традиционалните селски капацитети 

10 7 17 

22. Пенионерски дом  5 5 10 

23. Услуги за инфромирање и упатување 5 2 7 

 

Дополнително, беа организирани 2 фокус групи на кои учество зедоа 14 жени кои ги 

споделија нивните ставови за локалните политики и програми, со посебен фокус 

образованието и предизвиците со кои се соочуваат во оваа област  на локално ниво. 

Од досегашните активности и анализи, идентификувани се активности што може 

индиректно да придонесат кон унапредување на родовата еднаквост на локално ниво со 

посебен фокус на програмата за образование.  

-Локалното население ја истакнува потребата од воведување на финансиска поддршка за 

лица кои не завршиле средно образование.  

-Овозможување на програми за едукација и развој на вештини кои би им помогнале на 

жителите а особено жените да го зголемат своето знаење. 

-Воведување на поддршка за учење во домот, за им се помогне на децата чии родители 

најчесто мајките не се во можност да дадат вистинска поддршка во совладување на 

наставниот материјал. 

-Потреба е и целодневна настава во основните училишта во општината, со цел давање 

можност на родителите што се грижат за овие деца да се активираат на пазарот на труд со 

цело работно време.  

-Локалното население даде препорака за финансиска поддршка или поддршка во 

училишен прибор за ученици/чки од социјално загрозени семејства како и формирање 

тимови за следење на напредокот во образование на запишани ученици/чки. 

-Во делот на инклузивно образование посочена е потребата од образовни асистенти за 

деца со попреченост, како и обезбедување на услови за инклузивно образование. 
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-Општината да воведе курсеви или обуки за зајакнување на дигитални вештини како и 

учење на странски јазици. 

-Да се организираат предавања и кампањи за родова еднаквост. 

 

 

 

 

6. Заклучок и препораки 
 

Заклучок 

Општина Кривогаштани континуирано ги следи препорааките за интегрирање на родовата 

перспектива во локалните програми и буџети, како и за промовирање на родовата 

еднаквост на локално ниво. Родовата еднаквост е дел од политиките на општината, но 

сепак потребни се поинтензивни чекори за родова интеграција односно ефективна 

(ре)организација, унапредување, развој и евалуација на локлните политички процеси, со 

цел перспективата за родова рамноправност да се вклучи во сите политики и програми на 

локално ниво. 

Важно е да се напомене дека од вработените во општината, еднаков е бројот на мажи и 

жени кои имаат одлучувачка функција. Меѓутоа, поради недоволното учество на жените 

во процесите на креирање на политики на локално ниво, се случува донесените политики 

и програми да не ги вклучуваат потребите на жените и останатите помалку претставени 

групи.  

Дополнително, недостатокот од општински програми во општина Кривогаштани е 

предизвик во спроведувањето на посеопфатна анализа на интегрирањето на родовата 

перспектива и утврдување на степенот на родова рамноправност во креирањето и 

имплементирањето на општински програми. 

Во таа насока, особено важно е идентификувањето, препознавањето и решавањето на 

предизвиците во достигнувањето на родова еднаквост преку дизјанирање на програми кои 

опфаќаат соодветни мерки како родово сензитивни активности и афирмативни акции, кои 

ќе придонесат за еднаков пристап до ресурси за мажите и жените, еднаква контрола врз 

ресурсите и еднаква корист од ресурсите и за мажите и за жените. 
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Препораки  

 Општината да се насочи кон креирање на родово специфични и родово 

трансформативни локални политки, програми и буџети, наспроти родово 

неутрални политики, програми и буџети 

 Вкучување и на жените и на мажите во процесите на креирање на локални 

политики и програми, идентификувањње на приоритетите и на жените и на мажите 

со цел креирање на општинска развојна стратегија која ќе одговори на нивните 

специфични потреби. 

 Креирање и имплементирање на иницијативи/активности кои директно се насочени 

кон унапредување на родовата еднаквост, како и поголемо инкорпорирање на 

родовата перспектива во сите области на локално ниво. 

 Промотивни активности за будење на свеста за значењето на родовиот аспект во 

креирањето на локални политики и програми, како и значењето на родово-

одговорното буџетирање.   
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Прилог     Прашалник  

 

Почитувани, 

 

Здружението за рурален развој Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР спроведува 

анкета со жителите на општина Кривогаштани со цел да се детектираат проблемите 

со кои тие се соочуваат и да се креираат програми и проекти кои ќе го подобрат 

квалитетот на живот во општина Кривогаштани. 

 

Анкетата е анонимна, и ќе Ви одземе 5-10 минути од Вашето време. 

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 

1. Пол 

1) Машко 

2) Женско 

3) Друго 

 

2. Возрасна категории 

 

1. 18-29 

2. 30-39 

3. 40-49 

4. 50-59 

5. 60-64 

6. 65+Base: all respondents  

 

3. Највисоко ниво на завршено образование 

1) Незавршено основно училиште 

2) Основно училиште 

3) Средно училиште 

4) Универзитет 

5) Магистерски студии 

6) Докторски студии 

 

4. Етничка припадност?  

1) Македонец/-ка 

2) Албанец/-ка 

3) Србин/-ка 

4) Турчин/-ка 

5) Ром/-ка 

6) Влав/Влаинка 

7) Бошњак 

8) Друго ___________ 
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5. Дали сметате дека имате попреченост? 
1. Да 

2. Не 

3. Не би сакал/а да одговорам  

 

6. Вид на попреченост? 

1. Телесна попреченост 

2. Сетилна попреченост (лице со оштетен вид) 

3.Сетилна попреченост (лице со оштетен слух) 

4. Психосоцијални попречености 

5. Интелектуална попреченост 

5. Друго [O] ________________________ 

Кажете им на испитаниците дека се можни повеќе одговори.  

7. Статус на вработен 

1) Вработен  

2) Невработен 

3) Пензионер/ка 

4) Практикант  

5) Волонтер  

 

ПОДАТОЦИ за СЕМЕЈСТВОТО 

 

Колку членови живеат во вашето домаќинство?  __________________________ 

 

Степен на образование на членовите во семјеството __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Дали  домаќинството има приклучок за струја?  

1)Да  

2) Не 

 

Дали домаќинството има приклучок на канализација?  

1)ДА 

2)НЕ 

 

Снабдување со вода?  

1) Од бунар  

2) сопствен водовод  

3) јавен/градски водовод 

 

 

Дали во Вашето населено место има пристап до основно и средно образование (улилиште, 

обезбеден превоз до училиште) 
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1)ДА 

2)НЕ 

 

Според Вас дали училиштата во Вашето населено место се во добра состојба 

1)ДА 

2)ДЕЛУМНО 

3)НЕ 

4) НЕЗНАМ 

 

Според вас дали училиштата во Вашата општина се опремени со надгледни помагала 

1)ДА 

2)НЕ 

3) НЕЗНАМ 

 

Дали сте запознати со постоењето на он-лајн образовни ресурси (аудиовизуелни 

материјали, учење на далечина)? 

1)ДА 

2)НЕ 

 

Дали во последниве дванаесет месеци Вие или членови на Вашето домаќинство сте биле 

вклучени во програма на учење на далечина? 

1)ДА 

2)НЕ 

3) НЕЗНАМ 

 

 

Дали во Вашата општина постојат образовни програми за дооедукација, преквалификација 

и сл. 

1)ДА 

2)НЕ 

3) НЕЗНАМ 

 

 

Дали во последните 12 месеци сте добиле некакви информации или совети/помош во 

врска со можностите за учење од институции/организации (вклучени се сите видови на 

услуги: лице в лице, интернет, пошта, телефон, факс, постери, летоци и др.)? 

1)ДА 

2)НЕ 

 

ПОДАТОЦИ за ОПКРУЖУВАЊЕТО И ПОЛИТИКИ ВО ОПШТИНАТА 

 

Дали во вашето населено место се наоѓа: 

 1) Градинка  

2) Основно училиште  

3) Средно училиште  

4) Општа амбуланта  
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5) Гинеколошка ординација  

6) Стоматолошка ординација  

7) Аптека  

8) Пошта  

9) Банка  

10) Простор за спорт и рекреација (спортска сала), фудбалско игралиште  

11) Автобуска/железничка станица  

12) Продавница за мешана роба самопослуга/маркет  

12) Ресторан/Кафана  

14) Кино/театар/културен објект  

15) Фризерски салон  

16) Парк  

17) Детстко игралиште 

16) Нешто друго ______________________________________ 

 

 

Според Вас, дали во локалните програми особено внимание е насочено кон 

  Да (1) 

Во 

некои 

случаи 

(2) 

Не (3) 

Не знам 

(4) 

1 лицата со попреченост 1 2 3 4 

2 жените и девојките                1 2 3 4 

3 сиромашните лица 1 2 3 4 

4 невработени лица                   1 2 3 4 

5 пензионери                  1 2 3 4 

6 самохрани родители 1 2 3 4 

7 малолетни лица/деца             1 2 3 4 

 

 

Што би требало да се направи за развој на Вашето населено место и Вашата општина 

(Ве молиме подредете ги вашите одговори според приоритетот почнувајќи од 1 како 

најголем приоритет ) 

 

1. Подобрување и/или воведување на атмосферска канализација 

2. Подобрување на патната инфраструктура 

3. Востановување на сервиси за поддршка на деца во претшколска возраст 

4. Подобрување на услугите од примарна здравствена заштита 

5. Воведување на социјални услуги  

6. Востановување на здравствени услуги ( генеколошки ординации, стоматолошки 

ординации) 

7. Востановување на сервиси за поддршка на деца и лица со попреченост 

8. Востановување на сервиси за поддршка на самохрани родители 

9. Востановување на сервиси за поддршка на пензионери 

10. Детски игралишта 
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11. Пристап до вода за пиење 

12. Реконструкција и опремување на училишта 

13. Пензионерски дом 

14. Младински центар 

15. Неформално образование, обуки и работилници 

16. Културни активности 

17. Спортски активности и настани  

18. Услуги на информирање и упатување 

19. Услуги за жртви на насилство 

20. Поддршка за жени и млади 

21. Промовирање на руралниот туризам и традиционалните селски капацитети 

22. Подобрување на системот за собирање на отпад 

23. Зголемување на еколошката свест 

24. Друго (Ве молам дополнете) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ве молиме, дадете предлог решенија за некој/некои од идентификуваните 

проблеми 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дали сте учествувале во креирањето на политиките на локално ниво ?  

1. Да – редовно 

2. Да - еднаш 

3. Не  

Можен е само еден одговор 

Дали знаете преку кои форми може граѓаните да придонесат кон крерање на 

политиките во општината  

А) барања до градоначалникот 

Б) форум во заедницата  

В) средба со градоначалникот 

Г) средби со советниците  

Д) учество на седниците на советот на општината  

Ѓ) друго ................................................................................................ 

 

Дали сте запознени со концептот за родови политики  

1) да  



Интегрирање на родовата перспектива во политиките и програмите  

на општина Кривогаштани 
 

23 
 

2) не  

 

Според Вас, дали е потребно да се воведе концептот на  родови политики и родово-

одговорно буџетирање 

 

Да, сметам дека потребни се родови политики и родово одговорно буџетирање 

Не, мислам дека нема потреба  

Немам став по тоа прашања 

 

 

Општина: 

__________________________ 

 

 

 

 

Регион: 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ви благодариме  за  учеството во истражувањето! 


