
 

 

 

 

Кампања  -  Центар 

 

Датум: 22.03.2017, локација: Зелено пазарче кај "Краш" , број на тим: 7 

Вкупен буџет/мкд Буџет за прекројување/мкд Буџетска ставка 

1.775.440.000 22.270.000 464- Разни трансфери 

 

Опфат на жени: 73 

Од вкупно 114 предложени приоритети за финансирање 98 се надлежности и 16 се надвор од 
надлежност на општина. 

Сумарни резултати 

Жените од Општина Центар, неочекувано, имајќи ги предвид претходните искуства со ваков 
вид активности, беа исклучително расположени за комуникација и предлози.    

Интересно е тоа што поголемиот дел од предлозите се во областа на комуналните дејности 
(70) и оние кои не се во општинска надлежност (какви што се предлозите за поголема 
достапност на здравствени услуги), или пак не беа формулирани како предлози. Имено дел од 
жените посочуваа на она што им пречи, како на пример бучава од угостителски објекти, 
сообраќаен метеж и слично, наместо да даваат предлози. Интересно е тоа што во оваа 
општина беше даден единствениот предлог со општинскиот буџет да се финансира 
истражување поврзано со состојбата со репродуктивното здравје на женската популација во 
Општина Центар.   

Најгорлив проблем за жените од центар е недоволното зеленило заради што најголем дел од 
предлозите во сферата на комуналните услуги се зачувување, одржување и проширување на 
површините со зеленило (23), вклучувајќи ги во нив и двата предлога за изградба на 
специјализирани паркови за миленици.  Хигиената е трет приоритет во оваа област со оглед на 
предлозите (9) за подобрување на јавната чистота, дислокација на контејнерите од пред 
влезовите на зградите, повеќе канти за фрлање отпадоци и сл. За жените од Центар 
паркиралиштата се исто така приоритет (8), бидејќи или нема доволно паркинг места, или 
цената е превисока или им го оневозможува движењето. Повеќе жени дадоа предлози за 
повеќе велосипедски патеки и јакнење на културата на возење велосипед (6), воспоставување 
стационар и згрижување на уличните кучиња (5), како и за обнова на ретките постоечки детски  

 



 

 

 

 

игралишта (4). Остатокот беа стандардните предлози какви што се санација на улици и 
тротоари, јавни чешми, тоалети, клупи, рампи, осветлување и сл.    

Во социјалната заштита доминираа предлозите поврзани со најмалите (5), од кои дел се 
однесуваа на подобрување условите и на работата на персоналот во градинките, а дел на 
воведување бесплатни детски креативни центри. Неколку предлози се однесуваа на поддршка 
на самохраните мајки, воспоставување едукативни центри за жени и воспоставување 
општински социјален фонд.    

Во сферата на економските можности беа дадени неколку предлози (4) за економско 
зајакнување/вработување на жените.    

За помал број жени приоритет се образованието со предлози за подобрување на условите во 
училиштата (2); спортот и рекреацијата со предлози (4) за организирање на прошетки, 
изградба на бесплатен општински центар за рекреација и спортување и реконструкција на 
базенот; животната средина (4) со предлози за почист воздух); културата (2) со предлози за 
улична уметност и помагање на културно уметнички друштва и урбанистичкото и просторно 
планирање (3) со предлози за стопирање на изградбата на згради и подобро планирање на 
локацијата на објектите.    

 


