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Цел на истражуваоетп 
 

Целта на истражуваоетп е да се идентификуваат главните пптреби и предизвици кпи ги 

засегаат младите на впзраст пд 15 – 29 гпдини вп ппщтина Гази Баба и тпа вп разлишни пбласти 

кпи се вп нивна надлежнпст сппред Закпнпт за лпкална сампуправа (2002 гпдина).  

Квалитативнптп истражуваое се спрпведе вп рамки на прпектпт “Фпрмираое на лпкални 

младински спвети” имплементиран пд “Фпндација Кпнрад Аденауер” вп партнерствп сп “Младите 

Мпжат” и “Вилфрид Мартенс Центарпт за Еврппски студии – Брисел.  

Метпдплпгија 
 

Беа спрпведени две фпкус групи на кпи ушествуваа вкупнп 16 млади жители на ппщтина 

Гази Баба, на впзраст пд 15 – 29 гпдини. Ушесниците беа ппделени вп две групи, зависнп пд 

впзраста. Првата група, кпја се пддржа на 25 јануари 2015 гпдина, ја спшинуваа 9 ушесници на 

впзраст пд 15-21 гпдина, пд кпи 5 беа мащки, а 4 женски. Дпдека една третина пд ушесниците, 

пднпснп 3, имаа искуствп сп младински иницијативи и младинска рабпта. Втпрата фпкус група се 

пддржа на 26 јануари 2015 гпдина и вп неа ушествуваа 7 млади луде на впзраст пд 21 – 29 гпдини, 

пд кпи 4 беа мащки а 3 женски. За разлика пд првата група вп пваа  , самп еден пд ушесниците 

имаще искуствп сп младинска рабпта.  

 

[ЗАКЛУЧОЦИ] 

 

Ппделенп мислеое: Дали  младите вп Гази Баба живеат дпбрп? 

Младите на впзраст пд 15-21 гпдина се ппделени вп пднпс на нивнипт квалитет на живпт 

вп ппщтината. Дел пд нив живеат дпбрп, нп дел пд нив дпкплку имаат мпжнпст ущте веднащ би се 

птселиле вп друга ппщтина. Медуетнишките кпнфликти се реалнпст вп пваа мултиетнишка ппщтина, 

а тепашките вп автпбусите и вп пдредени населби придпнесуваат негативнп и дппплнителнп 

влеваат страв кај младите за непрешенп движеое низ ппщтината. 

Младите сметаат дека генералнп живеат дпбрп, наппменуваат дека прпблемпт сп 

впздухпт кпј гп нпси фабриката Железара е пд клушнп знашеое за сите жители вп таа ппщтина.  

Младите се еднпгласни вп пднпс на аспцијациите щтп ги имаат за ппщтината. Првата аспцијација 

за ппщтината е Парк щумата “Гази Баба”. 

 

Населбата Автпкпманда и Парк шумата “Гази Баба” се најсилните страни на ппштината, 

дпдека недпстатпкпт на автпбуски линии и фабриката Железара, се издвпјуваат какп 

најслаби страни. 
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И двете групи какп најсилни страни на ппщтината ја ппспшуваат населбата Автпкпманда, 

ппради нејзинипт ппстпјан развпј, какп и Парк щумата “Гази Баба” кпја нуди мпжнпст за дищеое 

на шист впздух и рекреација. 

Какп слаби страни беа издвпени недпстатпкпт на автпбуски линии вп гплем дел пд населбите и 

руралните места вп рамки на ппщтината, нп и фабриката Железара ппради нејзинптп ппстпјанп 

загадуваое на впздухпт. 

 

Генералнп, младите сметаат дека ппштината Гази Баба стагнира вп развпјпт 

Мнпзинствптп пд младите сметаат дека ппстпи пдреденп развиваое на ппщтината и вп 

урбанипт и вп руралнипт дел, нп сепак недпвплнп. Ппстпјат пдредени ппшетни активнпсти за 

изградба на паркпви и сппртски игралищта, нп прпблемите пд сущтинскп знашеое за младите се 

запбикплуваат. Вп пдредени делпви пд ппщтината недпстасуваат места каде щтп младите би 

мпжеле да се спбираат и да сппделуваат идеи. Дел пд ппстарите гп издпјуваат нискптп нивп на 

свест вп пднпс на прпблемите сп загадуваоетп, кај лудетп кпи живеат таму. За мнпгу мал дел пд 

ушесниците Гази Баба се развива пдлишнп и пди вп вистински правец. 

 

“Се фарбаа и клупите, се ставија и нпви справи за деца вп паркпвите, медутпа и самите 

градани не гп чуваат тпа и не гп ценат.” (женскп, група над 21гпдина) 

 

Младите не се дпвплнп инфпрмирани за случуваоата вп ппштината 

Ппмладите најшестп се инфпрмираат преку веб страната на ппщтината какп и сп метпдпт 

пд-шпвек-на-шпвек. Тие сметаат дека степенпт на инфпрмиранпст зависи пд тпа дали и кплку 

лишнпста е заинтересирана да се инфпрмира. Нивната забелещка пп пва пращаое е дека гплем 

дел пд инфпрмациите кпи ги пласира ппщтината, впппщтп не ги засегаат младите и дека 

недпстасуваат инфпрмации пд тпј аспекти 

За разлика пд нив, ппстарите ппкрај веб страната и пд-шпвек-на-шпвек, какп извпр на 

инфпрмации гп издвпјуваат ппщтинскипт весник  и телевизијата. Истп какп и ппмладите сметаат 

дека степенпт на инфпрмиранпст зависи пд тпа дали и кплку лишнпста е заинтересирана да се 

инфпрмира. Ппвеќе пд пплпвина пд нив сметаат  дека не се дпвплнп инфпрмирани. 

 

Младите не се иницијативни да ја кпнтактираат ппштината за прпблемите кпи ги 

засегаат 

Гплем дел пд младите сметаат дека ппщтината нема да реагира дпкплку некпј пд нив се 

пбиде да пријави кпнкретен прпблем. Самп мал дел веќе гп направиле тпа преку е-маил или уснп 

и притпа ппщтината или не реагирала или реагирала, нп премнпгу бавнп. 
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Прпблеми кпи ги засегаат младите сппред надлежнпсти 

Младите жители на пваа ппщтина иакп делумнп истакнуваат дека се заппзнаени сп 

надлежнпстите на ппщтината, впешатпкпт вп ппнатампщната дискусија е дека нивната 

заппзнаенпст на пваа тема не е на виспкп нивп. Тие сметаат дека за какпв билп прпблем би 

требалп првишнп да ја кпнтактираат ппщтината, а таа да ја прпследи забелещката дп сппдветна 

институција. 

 

Урбанистичкп планираое 

Припритет: планскп градеое, пднпснп стппираое на неквалитетни нпви згради кпи 

влијаат негативнп врз спцијалнипт (маалски) живпт на младите. 

Останати предизвици: 

- недпстатпк на маалски игралищта 

- кампаоа за ппдигнуваое на свеснпста кај граданите за неунищтуваое на веќе ппстпешките 

пбјекти 

 

Живптна средина 

Припритет: квалитетпт на впздухпт. Младите сметаат дека впздухпт е презагаден вп 

рамките на целата ппщтина и пспбенп вп делпт пкплу населбата Железара. Бараат ппдрщка пд 

ппщтината за ппдпбруваое на ситуацијата. 

Освен впздухпт какп клушен прпблем, пстанати предизвици кпи беа истакнати се следниве:  

- пптреба пд парк за кушиоа 

- пптреба пд шистеое на дивите деппнии, пспбенп на урбаните места 

Какп единствен ппзитивен аспект е издвпена Бптанишката градина, нп притпа наппменуваат дека 

истата треба да се пдржува. 

“Мириспт пкплу фабриката е ужасен. Ппнекпгаш мириса на ампнијак, ппнекпгаш мириса на лак, 

ппнекпгаш не знам ни јас самипт на штп мириса.” (машкп, група дп 21гпдина) 

 

Кпмунални дејнпсти 

Припритет:  впведуваое на автпбуски линии. Опщтината да иницира впведуваое на нпви 

автпбуски линии, кпи би ја ппврзале сп пстанатите делпви пд градпт какп и впведуваое на 

дппплнителни нпќни линии. Ппсебнп акцентираое вп пваа категприја е ставенп на населбите 

Железара и Мачари, какп и руралните места вп Гази Баба.  

Останати предизвици: 

- темелен план за ппкриваое на сите дупки, пспбенп вп сппредните улици. Интереснп е да 

се наппмене и дека вп рамките на ппщтината ппстпи пгрпмен неискпристен прпстпр (вп 
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делпт ппзади Скппскипт Саем и кај Хиппдрпмпт), за кпј младите сметаат дека е пдлишнп 

местп за спцијална интеракција ппмеду нив какп и за градеое на: базен, тргпвски центар, 

театар, кинп, луна парк и слишнп. 

- пптреба пд псветлуваое на сите трптпари и сппредни улици 

 

Лпкален екпнпмски развпј  

Припритет: иницијативи за ппттикнуваое и ппддржуваое на претприемачкипт дух на 

младите. Младите сметаат дека не се впппщтп вклушени и дека ппщтината не прави никакви 

шекпри за ппдигнуваое на мптивацијата кај нив пп пва пращаое. 

 

Култура  

Припритет: културни манифестации и птвараое на кинп. Организираое на културни 

манифестации и слушуваоа вп интерес на младите, какп и птвараое на кинп или ренпвираое на 

веќе ппстпешкптп кинп Мачари. 

Останати предизвици: 

- птвараое културнп катше за млади 

- пдржуваое на кпнцерти сп артисти кпи се ппблиски дп нивните музишки преференци 

 

Сппрт и рекреација 

Припритет: птвараое на нпви сппртски сали. Младите сметаат дека вп ппщтината има 

недпстатпк на сппртски сали кпи би имале ппвеќе намени. Истп така наппменуваат и дека веќе 

ппстпешките се вп лпща спстпјба и пптребнп е нивна рекпнструкција и пдржуваое. 

Останати предизвици:  

- птвараое на фитнес центри 

- птвараое на сппртски терени 

- кампаоа за наспшуваое на младите кпн ракпметпт и фудбалпт 

- птвараое на билјард и пинг-ппнг клубпви 

- влпжуваое вп велпсипедски патеки 

Дел пд младите ја издвпјуваат и Парк щумата “Гази Баба”, какп пптенцијалнп местп за пдржуваое 

на секакви сппртски настани. Впеднп пваа лпкација е издвпена и какп мпжнпст за практикуваое 

на екстремни сппртпви, сп пдреденп влпжуваое на ппщтината. 

“Недпстасува ппдпбра прганизација, пдржуваое на терените и влпжуваое малку ппвеќе вп 

сппртпт.” (машкп, група над 21гпдина) 
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Спцијална заштита и заштита на децата  

Гплем дел пд младите не се дпвплнп заппзнаени за пваа категприја. Сепак мал дел пд 

младите сметаат дека ппщтината пди вп дпбар правец. Единствени забелещки се дека 

недпстасуваат специјални устанпви за деца сп ппсебни пптреби, какп и птежнатптп движеое на 

лицата сп инвалидитет ппради виспките трптпари. 

 

Образпвание 

Припритет: библиптеки. Низ теритпријата на ппщтина Гази Баба не ппстпи ниту една 

библиптека, кпментираат младите. Ппради тпа е пптребнп птвараое на ппвеќе библиптеки и 

шитални кпи би биле бесплатни. 

Останати предизвици: 

- недпстатпк на ушилищта за странски јазици 

- спздаваое мпжнпст за вплoнтираое вп рамки на ппщтината 

- впведуваое практишна настава вп рамки на ппщтината 

- ренпвираое на сппртските сали вп сите ушилищта 

- прганизираое саем за пбразпвание 

- ппгплема безбеднпст вп ушилищтата 

 

Здравстена заштита  

Здравствената защтита е една пд ретките пбласти за кпја сите млади имаат ппзитивен став 

и се задпвплнп пд нашинпт на кпј ппщтината ппстапува на пва ппле. 

 

Најприпритетнп 

Иакп младите беа вп мпжнпст да идентификуваат и дискутираат за прпблеми и предизвици сп 

кпи се сппшуваат вп разлишни пбласти пд надлежнпстите на лпкалната сампуправа, сепак сите (15-

29 гпдина) се спгласуваат дека дплунаведените три прпблеми и пптреби се најприпритетни: 

 

(1) Превземаое мерки да се намали загаденпста, пспбенп на впздухпт 

(2) Вклучуваое на младите вп рабптата на ппштината без разлика на партиската 

припаднпст 

 

(3) Итна иницијатива на ппштината за впведуваое на нпви автпбуски линии какп и 

впведуваое на дппплнителни нпќни линии 
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Младите пд ппщтина Гази Баба вп рамките на целата дискусија ппстпјанп гп ппспшуваа прпблемпт 

сп впздухпт и фабриката Железара, какп црна дамка не самп вп рамките на ппщтината туку и на 

нивп на град Скппје. 

Младите пд ппщтина Гази Баба сметаат дека нивнипт глас не се слуща вп ппщтината. Од друга 

страна, младите имаат мнпгу идеи, какп и желба да придпнесат вп рабптата и развпјпт на 

ппщтината и сметаат дека ппщтината треба да биде ппресппнзивна и ппптвпрена за младите кпи 

не се шленпви на партии. 

Ушесниците пспбенп беа задпвплни щтп беа ппвикани да ги искажат свпите прпблеми и идеи за 

нивнп рещаваое и вп мнпгу наврати нагласија дека би биле мнпгу задпвплни и би билп мнпгу 

ппзитивнп за ппщтината и за ппзицијата на младите вп неа, дпкплку таа прганизира фпкус групи и 

дискусии сп млади сп цел да ги шуе нивните пптреби, критики и идеи за ппдпбруваое. Една пд 

мпжнпстите за пстваруваое на пва бараое е птвараое на департизиран младински лпкален клуб. 

 


