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ВОВЕД

Форумот во заедницата е модел на граѓанско 

учество во донесување одлуки на општинско 

ниво што во Република Македонија почна да се 

применува во текот на 2006 година, поттикнат 

од страна на Швајцарската агенција за развој и 

соработка СДЦ (SDC). Досега, од 2006 до 2014 го-

дина, во Програмата се вклучиja 59 општини ко-

ишто одржаa 85 форуми.

Искуството од форумите покажа дека оваа алат-

ка за успешно вклучување на граѓаните во про-

цесот на локално одлучување може да се приме-

нува во работата на општините така што во 2010 

година овој процес се институционализира и се 

вклучи во Статутот на единиците на локалната 

самоуправа, по препорака и поддршка на Заед-

ницата на единиците на локалната самоуправа 

(ЗЕЛС).

Главните цели на Програмата, освен учество 

на граѓаните во локалното донесување одлу-

ки, се и создавање партнерства меѓу сите за-

сегнати страни, подобрување на капацитетите 

на локалната самоуправа за развивање проек-

ти, подобрување на капацитетите на општи-

ните во процесот на траснпарентно и отчетно 

донесување одлуки, како и подобрување на ло-

калната социо-економска средина.

Принципите врз кои се базира оваа програма 

имаат цел јакнење на граѓанското учество на 

локално ниво со вклучување на сите социјални 

категории во една заедница со вклучување и на 

ранливите групи граѓани.
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ПРВА ГЛАВА

Организациска 
структура

 1. ШВАЈЦАРСКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И СОРАБОТКА СДЦ (SDC) 

Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ 
(SDC) е агенција за меѓународна соработка во рам-
ките на Федералниот оддел за надворешни работи 
на Швајцарија. 

Швајцарија ў обезбедува поддршка на Македонија 
од 1992 година, првично во широк обем на области 
– развојни политики со македонската влада, проекти 
за разрешување конфликти итн. Швајцарската про-
грама за поддршка, во периодот од 2005 до 2008 
година, се базираше на три области: демократско 
владеење, економски развој и основна инфраструк-
тура/ социјални услуги.

Главната цел на Стратегијата за соработка на СДЦ за 
периодот 2009/2012 година е поддршка на македон-
ската транзиција и нејзиниот европски интегративен 
процес во областите на владеење на правото и 
демократијата и водени ресурси и животна средина.

Новата стратегија за периодот 2013-2016 година е 
континуитет и капитализација на досегашното ис-

куство, со вклучени иновации. Генералната цел е 
швајцарска поддршка на македонската транзиција 
кон социјално-инклузивна пазарна економија и 
демократски политички систем, во „светло“ на евро-
интегративните процеси на Република Македонија. 
Овие активности се однесуваат на три области: 
демократско управување и децентрализација, еко-
номски развој и вода. 

1

Амбасадорот на Швајцарија, г. Стефано Лазарото, на промоција на 
Програмата - Скопје, јануари 2013
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 2. ОПШТИНИ 

Искуството со форумите во општините започна во 

2006 година, кога во првата фаза од Програмата се 

вклучија три општини, за да се вклучат 22 општини 

во периодот од 2007-2010 година, односно во втората 

фаза. Процесот им послужи на општините да развијат 

транспарентни практики на одлучување со учество 

на граѓаните, но и граѓаните да развијат чувство на 

одговорност за трошењето на општинските средства. 

Периодот на третата фаза на одржување на форумите 

беше поделен во три круга и се одржа во вкупно 46 

општини. Општините спроведуваа три типа на фору-

ми – проектен, меѓуопштински и буџетски форум, а 

некои од нив спроведоа повеќе различни форуми.

Првиот круг опфати 18 општини – Берово, Боговиње, 

Босилово, Брвеница, Вевчани, Врапчиште, Гостивар, 

Градско, Дебар, Демир Капија, Кавадарци, Кратово, 

Крива Паланка, Маврово-Ростуше, Македонски 

Брод, Росоман, Струмица и Чешиново-Облешево, 

со времетраење од јули 2011 до март 2013 година, 

при што се реализираа 17 проекти.

Вториот круг опфати 24 општини – Аеродром, Бо-

говиње, Босилово, Валандово, Василево, Гази Баба, 

Гостивар, Дебарца, Делчево, Желино, Зајас, Карпош, 

Конче, Кочани, Липково, Македонски Брод, Могила, 

Неготино, Осломеј, Пехчево, Прилеп, Пробиштип, 

Струга и Чаир, со времетраење од јуни 2012 до јану-

ари 2014 година, при што се реализираа 24 проекти.

Третиот круг опфати 11 општини – Боговиње, Бр-

веница, Виница, Делчево, Илинден, Кривогаштани, 

Македонска Каменица, Студеничани, Тетово, Штип и 

Шуто Оризари, со времетраење од декември 2012 до 

јуни 2014 година, при што се реализираа 9 проекти.Градоначалници на неколку општини во Програмата - Скопје, јуни 2012

Обраќање на градоначалникот на општина Македонска Каменица, г. Дарко 
Митевски, на промоцијата за вклучување нови општини во Програмата
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 3. СПРОВЕДУВАЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Форумскиот процес во општините го спроведуваа 

спроведувачките организации, коишто со своето ис-

куство им помагаа на општините во имплементација 

на процесот и реализирање на проектите што про-

излегоа од форумите. Вкупно пет организации беа 

вклучени во периодот 2011-2014 година:

 Македонскиот центар за меѓународна соработка 

(МЦМС);

 Фондацијата Отворено општество - Македонија 

(ФООМ);

 Центарот за одржлив развој „АЛКА“;

 Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ);

 Центарот за институционален развој (ЦИРа).

Македонскиот центар за меѓународна соработка 

(МЦМС) го спроведе форумскиот процес во 10 општи-

ни – Аеродром, Босилово, Василево, Делчево, Желино, 

Крива Паланка, Македонска Каменица, Македонски 

Брод, Чешиново-Облешево и Шуто Оризари.

Фондацијата Отворено општество – Македонија 

(ФООМ) го спроведе форумскиот процес во 10 оп-

штини – Боговиње, Босилово, Гостивар, Дебарца, 

Карпош, Кривогаштани, Липково, Могила, Струга 

и Тетово.

Центарот за одржлив развој – Алка го спроведе 

форумскиот процес во 10 општини – Градско, Демир 

Капија, Илинден, Кавадарци, Конче, Кочани, Неготино, 

Пехчево, Пробиштип и Росоман.

Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) 

го спроведе форумскиот процес во 7 општини – 

Боговиње, Брвеница, Врапчише, Зајас, Осломеј, 

Студеничани и Чаир.

Центарот за институционален развој – ЦИРа го спро-

веде форумскиот процес во 8 општини – Валандово, 

Вевчани, Виница, Гази Баба, Кратово, Маврово-Ро-

стуше, Прилеп и Штип.
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Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

на Република Македонија (ЗЕЛС) е непрофитна ор-

ганизација и единствена национална асоцијација во 

земјава, во која  доброволно членуваат сите 80 општини 

и Градот Скопје, како посебна единица на локалната 

самоуправа. Таа е основана на 26 април, 1972 година, 

како Заедница на општини и градови. 

за соработка со Владата на РМ),  а преку постојната 

парламентарна Комисија за локалната самоуправа 

во Собранието на РМ, соработува и со народните 

претставници од законодавниот дом. 

ЗЕЛС, исто така, е значаен партнер во спроведувањето 

на програмата „Форуми во заедницата“, пред сё во 

процесот на сертификација на форумските модератори, 

нивната обука и тренинг, менаџирање на интернет-

страницата со информации за форумите и форумските 

модератори, како и надгледување и активна вклученост 

во промоција и спроведување на форумскиот процес 

во општините во Република Македонија.

Задржувајќи ја традицијата на професионално ра-

ботење врз принципите на деполитизираност, рам-

ноправност на членките, лојалност, политичка неза-

висност, ЗЕЛС апсолутно придонесува за развојот на 

демократското општество во Република Македонија, 

со силна локална власт.

ЗЕЛС беше во фокусот на интересот во периодот на 

градењето на регулативата за децентрализација на 

власта, но нејзината улога е уште позначајна денес, 

во процесот на спроведување на пренесените на-

длежности на општините и развивањето на локалните 

власти во правец на создавање „општина по мерка на 

граѓаните“. ЗЕЛС придонесува за развој на локалната 

демократија и за успешно спроведување на децентра-

лизацијата на власта. Претставници на ЗЕЛС оствару-

ваа средби со претставници на Владата на Република 

Македонија (ЗЕЛС го има потпишано Меморандумот 

 4. ПАРТНЕРИ ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОГРАМАТА - ЗЕЛС 

Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски, со Швајцарскиот амбасадор г. Стефано 
Лазарото доделуваат сертификати на модераторите - ЗЕЛС, Скопје - октомври 2013

Првата група на сертифицирани модератори во рамките на Програмата 
- ЗЕЛС, Скопје, октомври 2013
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ВТОРА ГЛАВА

Начин на 
реализација

2

 1. ВИДОВИ, ТЕМИ И БРОЈ НА ФОРУМИ 

Форумот на заедницата е алатка за успешно 

вклучување на граѓаните во одлучувањето на ло-

кално ниво и се организира заради јавно расправање 

или постигнување согласност на локалната јавност 

за предложените приоритети во документите за 

стратешки локален развој, за предлагање и избор на 

проекти или заради развивање проекти од интерес 

на заедницата.

Вкупно 47 форумски процеси во 46 општини се 

спроведоа во текот на 2011-2014 година со поддршка 

на Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ 

(SDC), додека четири општини самостојно одржаа 

форуми, без финансиска поддршка од СДЦ. Речиси 

280 форумски сесии се одржаа во овој период, а 

граѓаните изработија и презентираа 165 проекти 

коишто се засноваа на нивните идеи и предлози.

Дискусиите, особено меѓу мотивирани граѓани, водеа 

кон конкретни резултати и можност да се развијат 

проекти во соработка со другите. Секој заклучок на 

Форумот беше резултат на одлуките што ги донеле 

учесниците, а дискусиите беа јавни и сите акции 

што произлегуваат беа транспарентни. Проектниот 

форум има тема којашто ја избираат граѓаните и по 

која дискутираат во текот на процесот. Дискусиите се 

структуирани, а ги водеа модератор и комодератор.

Модераторот има клучна улога во форумскиот про-

цес, ги модерира и организира форумските сесии 

и работата меѓу сесиите, со поддршка од комоде-

раторот и во координација со оперативната група. 

Комодераторот е лице кое доаѓа од општината, но 

не е вработено во ЕЛС ниту пак е член на Советот. 

Тој/ таа треба да има искуство во фасилитација 
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форумот и да има добри односи со општинската 

администрација, локалните медиуми и институци-

ите. Оперативната група работи под раководство 

на модераторот и комодераторот и најчесто ја со-

чинуваат 6-7 лица кои ги претставуваат засегнатите 

страни во заедницата.

ВИДОВИ ФОРУМИ
Форумскиот процес во Македонија 2011-2014 година 

опфати три типа на форуми:

 Проектен;

 Меѓуопштински;

 Буџетски. 

Проектен форум најчесто се однесува на широк 

опсег на интереси во заедницата и се организира 

кога се сака да се дефинираат приоритетите од 

неколку области кои се неопходни да се решат во 

единицата на локалната самоуправа и заедницата. 

Проектни форуми се одржаа во 27 општини, и тоа: 

Босилово, Брвеница, Валандово, Вевчани, Виница, 

Врапчиште, Гази Баба, Градско, Делчево, Демир 

Капија, Желино, Зајас, Илинден, Карпош, Кратово, 

Крива Паланка, Кривогаштани, Липково, Маврово-

Ростуше, Неготино, Осломеј, Пехчево, Студеничани, 

Тетово, Чешиново-Облешево, Штип и Шуто Оризари. 

Меѓуопштинскиот форум се одржа во 12 општини, 

и тоа: Боговиње, Босилово, Брвеница, Василево, 

Дебарца, Делчево, Кавадарци, Кочани, Македонска 

Каменица, Пробиштип, Росоман и Струга. Овој форум  

се организира кога две или повеќе соседни општини 

имаат иста или слична тема на расправа, а преку 

методот на меѓуопштинска соработка, може побргу 

и поефикасно да се решат и реализираат клучни 

прашања важни за граѓаните од двете општини. 

Тема за расправа кај буџетскиот форум е буџетот 

на ЕЛС за наредната година. На сесиите, ставка по 

ставка, се разгледува буџетот на општината, со кон-

кретни бројки и активности и претставува одлична 

можност општината да го изготви буџетот согласно 

потребите на граѓаните. Буџетски форуми се одржаа 

во 11 општини, и тоа: Аеродром, Берово, Боговиње, 

Гостивар, Дебар, Конче, Македонски Брод, Могила, 

Прилеп, Струмица и Чаир.
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ПРОЕКТЕН И МЕЃУОПШТИНСКИ
Граѓаните на форумот избираа теми по прашања ко-

ишто директно ги засегаат во секојдневниот живот и 

на кои преку структурирани дискусии на т.н. работни 

маси (земјоделци, бизнис, култура, лов и риболов 

итн.) елаборираа проблеми и нудеа решенија за нив, 

истовремено давајќи им препораки на локалните 

институции.

Меѓуопштинските форуми најчесто диксутираа за 

водоснабдување, собирање отпад и туризам, а про-

ектните за инфраструктура, комунални дејности, 

образование и култура, јавна чистота итн. Следуваат 

темите што ги избраа граѓаните на секоја општина 

одделно.

ПРВ КРУГ
Босилово – Образование и култура

Брвеница – Инфраструктура

Вевчани – Развој на културата, на културното на-

следство и на туризмот

Врапчиште – Инфраструктура

Градско – Урбан развој

Кавадарци и Росоман – Водоснабдување и отпадни 

води

Кратово – Локална инфраструктура и општински 

установи

Крива Паланка– Локален економски развој

Маврово-Ростуше- Локална инфраструктура

Чешиново–Облешево  – Јавна чистота

ВТОР КРУГ
Валандово – Комунални дејности

Василево и Босилово – Водоснабдување и отпадни 

води

Гази Баба – Комунална инфраструктура

Делчево – Животна средина

Желино- Образование

Зајас – Патна инфраструктура и јавно осветлување

Карпош - Енергетско ефикасни објекти (основно 

образование и детски градинки)

Липково - Инфраструктура

Неготино – Управување со отпад

Осломеј– Подобрување на водоснабдувањето

Струга и Дебарца – Собирање смет

Пехчево - Инфраструктура

Пробиштип и Кочани – Туризам

ТРЕТ КРУГ
Боговиње и Брвеница – Урбано планирање и ин-

фраструктура

Виница – Инфраструктура

Илинден – Подобрување на комуналните услуги

Кривогаштани – Инфраструктура

Македонска Каменица и Делчево – Собирање на отпад
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Тетово – Просторно и урбано уредување

Штип – Инфраструктура во образованието

Шуто Оризари -  Патна и сообраќајна инфраструктура

БУЏЕТСКИ ФОРУМИ – ПРОГРАМИ И 
ПРОЕКТИ
Резултат на буџетскиот форум е усвоениот општин-

ски буџет во консултација со граѓанството, а тема 

на расправа е буџетот на ЕЛС за наредната година. 

Граѓаните на форумот бираа приоритетна буџетска 

програма за наредната година, согласно нивните 

интереси и потреби и приоретизираа проекти или 

во рамките на избраната програма или во рамките 

на сите буџетски програми.

оритетните проекти си ги реализира општината во 

рамките на сопствениот буџет.

Граѓаните, во текот на буџетските форуми, даваа 

препораки и предлози од коишто голем дел општи-

ните ги усвоија на седниците на советите на крајот 

од тековната година кога се „кроеше“ буџетот и се 

вметнаа во буџетските програми за наредната година.

Следуваат приоритетните програми и проекти, со-

гласно потребите на граѓаните, во одделни општини. 

ПРВ КРУГ
БУЏЕТСКИ ФОРУМ
Боговиње 

Буџетска програма „Инфраструктура“

Проект -  „Уредување на коритото на реката во 

Боговиње и Пирок“.

Гостивар 

Буџетска програма „Партерно уредување“

Проект: „Продолжување на партерното уредување 

на шеталиштето на кејот на реката Вардар“.

Македонски Брод

Буџетска програма за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локални патишта и улици

Проект:– „Уредување на кејот и изградба на патека за 

пешачење, трчање и други спортски активности покрај 

речното корито во централното градско подрачје“.

ПОДДРЖАН БУЏЕТСКИ ФОРУМ
Берово

Проекти: „Изградба на пешачка патека до училиш-

тето во с. Будинарци“; „Изградба на каскади и мост 

Во периодот 2011-2014 година се одржаа буџетски и 

поддржани буџетски форуми. Разликата е во тоа што 

кај буџетските форуми беа реализирани проекти со 

средства на општината и донација на СДЦ, додека 

кај поддржаните буџетски форуми немаше проектен 

фонд, односно СДЦ го финансира процесот, а при-
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улицата ’Мирче Ацев’ во Берово“.

Дебар

Проекти: „ Изградба на наставен објект – гимназија“; 

„Набавка на опрема за спортска сала“; и „Изградба 

на капацитети за канализација“.

Струмица 

Проекти: „Уредување на градското корзо од кафе-бар 

’19-ка’ до Споменикот на револуцијата“; „Финализација 

на одводен канал над градот Струмица“; и „Отворање 

центри за маргинализирани групи (деца со по-

себни потреби, деца од улица и жртви на семејно 

насилство)“.

Општини Вкупно 
препораки

Прифатени  препораки 
од Советот на ЕЛС

Берово 28 3

Боговиње 40 5

Гостивар 18 14

Дебар 27 12

Македонски Брод 80 39

Струмица 120 86

ВТОР КРУГ
БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Аеродром 

Буџетска програма за развој на образованието

Проект: „Реконструкција на оградите на објектите 

на ОУ заради поголема безбедност на учениците и 

чување на објектите во општина Аеродром“.

Конче

Буџетска програма за одржување и заштита на ло-

калните патишта

Проекти: „Набавката на механизација за одржување 

на локални и полски патишта“ и „Изградба на систем 

за топловодно греење на повеќенаменскиот култу-

рен дом во Конче“.

Могила 

Буџетска програма „Спорт и рекреација“

Проекти: „Изградба на повеќенаменски игралишта 

во Могила и Трновци “, „Изградба на детски забавен 

парк во населеното место Ивањевци“ и „Изградба 

на типска автобуска постојка во населеното место 

Могила“.

Прилеп 

Буџетска програма „Детски градинки“, Развојна 

потпрограма ВАА – „Реконструкција на детската 

градинка Бончејца“

Проект:  „Реконструкција на ЈОУДГ  ’Наша иднина’ 

Прилеп – објект Бончејца“.

Чаир

Буџетска програма „Образование“

Проект: „Изградба на заштитни огради во ОУ ’Кон-

греси Манастири’“, ОУ „РајкоЖинзифов“, ОУ „Никола 

Вапцаров“ и градинката „Снежана“.

ПОДДРЖАН БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Боговиње

Буџетска програма за образование, спорт и култура

Проекти – проектите се рангираа по неколку 
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мот. РМ „Инфраструктура“ предложи 19 проекти, РМ 

„Екологија“ предложи 10 проекти, РМ „Образование, 

спорт и култура“ предложи 13 проекти, а РМ „Локален 

економски развој“ вкупно 7 проекти.

Гостивар

Буџетска програма за комунални дејности со која се 

опфатени водоснабдување и канализациска мрежа

Проекти – граѓаните избраа 26 приоритетни проекти 

од кои како најпримарен го утврдија „Реконструкција 

и асфалтирање на улицата ’Беличица’ од мостот 

над Вардар до Тулана“,  вклучително и тротоарите 

и јавното осветлување, од буџетската програма 

„Изградба и реконструкција на локални патишта“.

Македонски Брод

Буџетска програма за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локални патишта и улици

Проекти – граѓаните избраа 10 најприоритетни 

од вкупно 46 проекти од оваа буџетска програ-

ма. За најпримарни ги утврдија следниве три: „Из-

градба на улицата викана ’Јалица’“ во с. Требино, 

„Реконструкција на локалниот пат од с. Самоков до 

с. Ковач“ и „Пешачки мост во с. Зркле“.

Општини Вкупно 
препораки

Прифатени  препораки 
од Советот на ЕЛС

Аеродром 133 23

Боговиње 53 53

Гостивар 36 32

Конче 25 25

Македонски Брод 106 51

Могила 29 21

Прилеп 62 12

Чаир 30 30

Самостојни буџетски форуми

Неколку општини, во текот на септември/ декември 

2013 година, одржаа независни буџетски форуми 

коишто општините самостојно ги финансираа и 

спроведуваа, без поддршка на Швајцарската агенција 

за развој и соработка СДЦ (SDC). Тоа беа општините 

Врапчиште,Конче, Македонски Брод и Пробиштип 

коишто го спроведоа форумскиот процес низ три 

форумски сесии, со исклучок на Конче, каде се 

одржаа четири форумски сесии. Граѓаните на овие 

општини ги избраа следните буџетски програми 

како приоритетни за наредната година:

Врапчиште – „Инфраструктура“;

Конче – „Изградба и одржување локални патишта 

и улици“;

Македонски Брод – „Локални патишта и улици“;

Пробиштип – „Реконструкција и одржување на 

јавното осветлување“.
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 2. КООРДИНАЦИЈА, ОБУКИ И ВМРЕЖУВАЊЕ 

Програмата, во текот на периодот 2011-2014 година, 

освен активностите на терен, спроведувањето на 

форумските процеси, изведбата на проектите и слич-

но, содржеше и низа активности коишто вклучуваа 

координација на активностите меѓу Швајцарската 

агенција за развој и соработка СДЦ (SDC), Единицата 

за координација на форумите (ЕКФ) и спроведувач-

ките организации (ИО) со општините, обука на ново-

вклучените општини во процесот, како и средби на 

кои се разменуваа искуства од форумскиот процес.

Координацијата се состоеше од редовни состаноци 

меѓу сите вклучени страни (СДЦ, ИО и општините) на 

кои се презентираа информации за спроведените 

активности, состојбата со изведувачките работи, 

проблемите со кои се соочуваат вклучените страни, 

динамиката на форумскиот процес, техничките и 

логистичките прашања, средби со градоначалници 

и други претставници на локалните самоуправи, се 

говореше за улогата на модераторите, како и серија 

други активности во рамките на форумскиот процес 

и процесот на спроведување.

Обуките беа составен дел на Програмата бидејќи 
вклучуваа тренинзи за модераторите, комодера-
торите и членовите на оперативните групи (ОГ) од 
општините кои учествуваа во процесот. Вкупно 13 
обуки за проектен, за меѓуопштински и за буџетски 
форум се одржаа во овој период, од кои 8 обуки за 
модератори и комодератори и 5 обуки за членовите 
на ОГ. Обуките за модератори и комодератори вклучу-
ваа предавања и практични вежби за нивните задачи 
и улогата, за техники за мобилизација, за вештини 
на модерирање и за процес на развој на форумски 
проекти. Обуките за ОГ содржеа информации за 
нивните задачи и улогата, за работата меѓу форумски 
сесии, како и за организација на форумски сесии.

Средбите за вмрежување ги презентираа искуствата 
на различни општини за форумскиот процес и беа 
многу корисни за утврдување на предизвиците и 
најдобрите практики за мобилизација на граѓаните, 
значењето и улогата на Единиците на локалната само-
управа (ЕЛС) за успешен форумски процес, користа од 
практикување форуми како модел на партиципативно 
учество и фактори за одржливоста на форумскиот 
пристап. Во периодот 2011-2014 година се одржаа 
вкупно четири средби за вмрежување, најчесто во 
Струга, каде учествуваа околу 400 учесници од 47 

општини во Република Македонија. 

Обука за модератори и комодератори во Програмата - х. Белви, Скопје, 
септември 2012

Средба за вмрежување - х. Дрим, Струга, ноември 2011
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ТРЕТА ГЛАВА

Конкретни резултати – 
избрани проекти

3

 ПРВ КРУГ – 2011/2013 

БОГОВИЊЕ
Проект „Еколошка заштита – уредување на ко-

ритото на реките Боговиње и Пирок“ – опфати 

регулација на коритото на Боговинска Река во дол-

жина од 478 метри и коритото на реката Пирок во 

должина од 331 метар. Конструкцијата на коритото 

на реката Боговиње е формирана од два потпор-

ни паралелни ѕида со широчина од 0,50 метри од 

крупнозрнен камен материјал, со кое е формирано 

и регулирано коритото на Боговинска Река.                       

Конструкцијата на коритото на реката во село Пирок, 

што се протега од крстосницата со Р-402 до излезот од 

селото, е изведена од крупнозрнен камен материјал 

со слој од тампон со дебелина на слојот 30 сантиметри 

и од потпорни ѕидови во широчина од 0,50 метри.

Главната цел на програмата е да се поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално 
ниво. Иако конкретните резултати од финансираните проекти не ги претставуваат директните 
цели на приодот којшто го користат форумите, овие практични резултати често пати ја создаваат 
водечката мотивација на граѓаните да учествуваат на Форумот.
Следуваат проектите што се реализираа во периодот 2011-2014 година, а  што граѓаните ги утврдија 
како приоритетни во подобрување на нивното секојдневие.                  



20

ПР
ОГ

РА
М

А 
„Ф

ОР
УМ

И 
ВО

 З
АЕ

ДН
ИЦ

АТ
А”

 2
01

1- 
20

14 БОСИЛОВО

Проект „Изградба на повеќенаменски објект 

во с. Штука“ – се однесува на објект што ќе служи 

како простор за состаноци за месната заедница и 

за одржување културни манифестации. Изработен 

е од армирана бетонска конструкција со енергет-

ско ефикасна фасада и дрвена двоводна покривна 

конструкција со покривен покривач. Објектот е со 

големина 10 метри на 8 метри и е составен од кан-

целарија, сала за активности, претпростор и тоалет.

Проект „Замена на азбестниот покрив на учи-

лиштето во село Турново“ - со овие активности 

се зајакна покривната конструкција со изработка и 

поставување нови дрвени решетки и поставување 

патос над покривната конструкција. Над нив е по-

ставена и хидроизолација, покривен покривач и нов 

систем за заземјување и громобран.                    

БРВЕНИЦА
Проект „Изградба на тротоари во селата Челопек, 

Брвеница и Долно Седларце“ – предвиде изградба 

на улици во Брвеница во должина од 417 метри, во 

Долно Седларце во должина од 100 метри, како и 

тротоар во Челопек во должина од 1.180 метри.

Изградбата на тротоари што ги поврза населените 

места Долни Челопек со Горни Челопек, на улицата 

„Браќа Стефановиќ“ во с. Брвеница и на улицата 

во с. Долно Седларце, во голема мерка ја зголеми 

безбедноста како на пешаците, така и на учесниците 

во моторниот сообраќај во овие населени места.                         

ВРАПЧИШТЕ
Проект „Реконструкција на училница и тоалети 

во ОУ ’Сали Лиси’ во с. Добридол“ – проект во 

чии рамки целосно се реконструира постојната 
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14училница, со нова електрична инсталација и под 

со винфлекс-плочки. Се реновираа и тоалетите, со 

нови керамички плочки, врати, мијалници, шолји, 

чешми и сливници, како и водоводната инсталација, 

внатрешната канализациска мрежа и електричната 

инсталација.

Проект „Изработка на фасада во ОУ ’Наим Фра-

шери’“ – опфати ставање термоизолациска фасада 

на 675 метри квадратни, со што се обезбеди енер-

гетска ефикасност, потопли училници и рационално 

користење на греењето.                    

ГОСТИВАР
Проект „Продолжување на партерното уреду-

вање на шеталиштето на кејот на реката Вар-

дар“ – предвиде уредување патеки поплочени со 

бекатон-плочки  од двете страни на кејoт  на реката 

Вардар со широчина  од  три метри  и должина од 

300 метри, поставување канделабри од двете страни 

на кејот за осветлување на патеките, вклучително 

и  хортикултурно уредување, како и поставување 

урбана опрема  - клупи, корпи за отпадоци. 

Со уредувањето на шеталиштето на кејот на Вар-

дар, Гостивар доби модерно шеталиште кое ќе го 

користат сите граѓани, вклучувајќи ги и лицата со 

посебни потреби.          

ГРАДСКО
Проект „Изградба на ул. ’Душан Ќириќ’“ – из-

градба на улица во населбата Градско со должина од 

326 метри, ширина на коловозот 5 метри и тротоар 

со ширина од еден метар. Улицата е изработена со 

поставување бекатон-плочки по целата должина и 

ширина и поставување тротоарски рабници.        
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Проект „Реконструкција на одводен канал“ – 

предвиде реконструкција на земјен одводен канал 

во должина од 150 метри со поставување армирани 

бетонски полукружни корита и поставување раб-

ници во должина од 150 метри, како и поврзување 

на каналот со постоечкиот канал за атмосферска 

вода. Одводниот канал кој е реконструиран се наоѓа 

во населба Градско на улица „Маршал Тито“ која е 

и главна улица која минува низ населбата и која 

секојдневно ја користат сите жители на општината. 

ДЕМИР КАПИјА
Проект „Асфалтирање на ул. ’Даме Груев’ со 

уредување миниплоштад“ - асфалтирање на 

улицата со должина од 686 метри и ширина од 5 

метри. Проектот овозможи подобрено движење и 

комуникација на населението, особено на 1.000 жи-

тели кои живеат во близина и на околу 300 граѓани 

кои живеат на улицата „Даме Груев“.

Асфалтирањето на трите фази на улицата се спрове-

доа истовремено - асфалтирање на ул. „Даме Груев“. 

Проектот предвиде и монтажа на урбани реквизити 

на миниплоштадот (клупи, корпи, нишалки и фонта-

на), како и изградба на пристапна рампа за лицата 

со посебни потреби.

КАВАДАРЦИ И РОСОМАН
Проект „Реконструкција на дел од цевководот 

Кавадарци–Росоман“ – цевководот е во должина 

од 1.200 метри. Проектот обезбеди соодветни услови 

за спроведување на потребните количини вода за 

пиење во системот за водоснабдување на општина 

Росоман, стопирање на рестрикциите на водата 

за пиење за домаќинствата и правните субјекти 

во двете општини, намалување на дефектите на 

водоводната мрежа и водоводните инсталации и 

намалување на трошоците за електрична енергија 

кај домаќинствата.

Интервенцијата е лоцирана во периферниот дел на 

Кавадарци,  на потегот кој води покрај индустриската 

зона во правецот на Росоман.  Поставениот цевковод 

е од полиетиленски цевки ПЕ100 со пречник НД 450 

мм, спојувани со челно заварување. Изградени се 

четири армирано-бетонски шахти, во кои се вгра-

дени потребните фасонски парчиња и арматури од 
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се и лиеножелезни капаци за затворање на шахтите.

КРАТОВО
Проект „Мултимедијален центар“ – проектот вклу-

чува реновирање на киното што се наоѓа во центарот 

на Кратово кое беше комплетно реновирано со нова 

киносала во која беа поставени 223 седишта, нов 

покрив, беше реновиран влезот со влезната врата, 

приземјето и холот на објектот, а беа реновирани и 

бината и галеријата.                           

На овој начин се создадоа просторни услови од затво-

рен тип за редовни културни активности, за реализа-

ција на годишните програми на Домот на културата 

и Музејот на град Кратово и, воопшто, се збогати 

културниот живот на жителите на општина Кратово.

Објектот доби нов, страничен безбедносен излез 

со скали, а во холот, освен како влезен простор со 

простор за гардероба и место каде може да одржуваат 

културни настани од помал обем, се поставија скали 

за внатрешна комуникација со галеријата/ балконот. 

Исто така, комплетно беа сменети електричната 

инсталација и вентилацијата, а беше поставен и нов 

систем за греење.           

                                   

КРИВА ПАЛАНКА
Проект „Реконструкција на дел од главната улица 

’Св.Јоаким Осоговски’ на локалитетот Стара Чар-

шија“ – реализацијата на овој проект придонесе за 

поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, 

за поефикасно и поквалитетно одржување на јавната 

чистота, како  и за подобрување на амбиенталниот 

и естетскиот изглед на стариот дел на градот (ло-

калитет Стара Чаршија).                                 

Проектот опфати поставување нов асфалтен слој, 

изведени се нови тротоари, изградена атмосферска 

канализација и поставено улично осветлување на 

улицата во должина од 158 метри. Широчината 

на улицата е 7 метри, покрај улицата се изведени 
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квадратни од двете страни на улицата, како и ат-

мосферска канализација во должина од  252 метри. 

Поставени се и 6 улични светилки (само во делот 

на реконструираната улица).                   

МАВРОВО-РОСТУШЕ
Проект „Безбедно меѓусебно поврзување“  - 

изградба на потпорен ѕид во с. Ростуше - во атарот 

на селото Ростуше, е изграден потпорен ѕид на 

локален пат кој води до населба Долно Маало со 

должина од околу 100 метри и просечна висина 

од 2,4 метри. Поставена е заштитна еластична 

ограда (браници), како и извршено е тампонирање 

на патот во должина од 150 метри. Од страна на 

општината заедно со учество на локалното насе-

ление направени се и дополнителни работи со 

доизградба на уште еден мал ѕид по должина на 

локалниот пат. 

Поставување заштитна мрежа и ограда на локал-

ниот пат Велебрдо-Требиште -на локалниот пат кој 

води за с. Требиште од с. Велебрдо, во рамките на 

проектот, поставена е еластична ограда во должина 

од 150 метри со што во целост е заштитен локал-

ниот пат. Во горниот дел од патот, распространети 

се карпи кои често се одронуваа и го попречуваа 

движењето на автомобилите, а  со реализацијата на 

овој проект се постави заштитна мрежа со вкупна 

квадратура од 2.000 м2. 

Проект „Безбедно спортување“ - изградба на 

трибини пред ОУ „Денче Дејановски“ во Маврови 

Анови – се изградени трибини на спортско игра-

лиште кое го користи училиштето, поставени се 

метални огради и корпи за отпадоци. Трибините се 

изградени со седишта во три реда, над кој е изведен 

бетонски канал за прибирање на исцедните води од 

косината зад трибината кој се спроведува надвор 

од трибината. Поставени се метални огради што 

имаат безбедносна функција што го дели рамниот 

и стрмниот дел на просторот од училиштето кон 

косината од игралиштето. Заменета е и дрвената 

ограда со метална на скалите кои го поврзуваат те-

ренот од нивото на спортското игралиште до нивото 

на училиштето. Исто така, во косината се поставени 

и декоративни бекатон-коцки.
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Проект „Заштита на животната средина“ – поста-

вување вкупно 80 двострани корпи за отпадоци на 

27 населени места во општината, пред сё на јавни 

површини и други фреквентни места. Одржувањето 

на корпите и нивното празнење е обврска на Јавното 

комунално претпријатие.

МАКЕДОНСКИ БРОД
Проект „Уредување на кејот и изградба на патека 

за пешачење, трчање и други спортски активнос-

ти покрај речното корито во централното градско 

подрачје“ – опфати пешачка патека во должина 

од 436 метри, бетонски потпорен заштитен ѕид, со 

должина од околу 100 метри, бетонски потпорни 

ѕидови, канделабри со електрична инсталација, 

скали и заштитни огради. 

Проектот се протега од мостот на регионалниот 

пат Македонски Брод-Кичево, до пешачкиот мост 

кај градскиот базен. Патеката е изработена од бе-

катон-плочки и е со ширина од околу 2,25 метри, а 

поставени се 26 канделабри.

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Проект „Специјална механизација за собирање, из-

несување и депонирање на сметот“ – со овој проект 

се набави специјално комунално возило и пластични 

корпи. Набавката на новото возило овозможи замена 

на стариот трактор кој речиси воопшто не можеше да 

се користи за правилно собирање и транспортирање 

на комуналниот смет. 

Проектот овозможи специјална механизација за соби-

рање, изнесување и депонирање на отпадот и канти за 

отпад (соодветни на возилото за собирање на отпадот), 

обучен кадар за користење на опремата, обезбедување 

дополнителни приходи од ангажманот на опремата и 

намалени трошоци за одржување на механизацијата.
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(товарно возило) и се набавија 1.000 пластични кор-

пи за собирање смет. Возилото има и надградба за 

собирање и одвезување смет, со вкупна дозволена 

маса од 12.000 кг и корисна носивост од 8.000 кг.

Пластичните корпи се со запремина од 120 литри, 

тежината е до 10 кг, а изработени се од нерециклиран 

и отпорен материјал на високи и ниски температури.

 ВТОР КРУГ - 2012/2013 

АЕРОДРОМ

Проект „Реконструкција на оградите на објектите 

на ОУ заради поголема безбедност на учениците 

и чување на објектите во општина Аеродром“ – 

проектот се спроведе на седум локации - ОУ „Блаже 

Конески“ 556 метри ограда, ОУ „Гоце Делчев“ 451 

метар ограда, ОУ „Љубен Лапе“ 50 метри ограда, ОУ 

„Браќа Миладиновци“ 225 метри ограда, „Ѓорѓија 

Пулевски“ 355 метри ограда, ОУ „Лазо Ангеловски“ 

28 метри ограда, ОУ „Димитар Македонски“ 225 

метри ограда.  

Со овој  проект во седумте училишта изградени 

и реконструирани се вкупно 3.015 метри метални 

огради и врати.

ВАЛАНДОВО
Проект  „Општински услуги, еднакви за сите“ - 

набавени се 73 поцинкувани контејнери за отпад 

од 1,1 м³ поставени во градот и населените места 

Пирава, Удово, Јосифово и Бојмијата и набавен нов 

камион за собирање и транспорт на комуналниот 

отпад со тип на мотор и еколошка норма  Turbo 

Dizel и EURO 4. Моќноста на возилото е 160 кс – 190 

кс, со работна зафатнина од 3.000 см3  - 4.600 см3  и 

капацитет  на надградбата – 9 м3.

Проектот во оваа општина овозможи прописен 

третман на продуцираниот отпад, со што се намали 

можноста од појава на заразни болести и епидемии 

предизвикани од несоодветниот третман и се подо-

бри целокупната екослика на општината.
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Проект „Механизација за јавни комунални пре-

тпријатија“ – набавка на два ровокопачи: комбини-

ран ровокопач натоварувач Hidromek со предна и 

задна корпа со заби и ровокопач Hidromek со нож 

за снег и задна корпа со заби. 

Со реализацијата на овој проект, се намалуваат 

трошоците за одржување и ефикасна реакција при 

еколошки катастрофи, се намалува опасноста од 

поплави и се обезбедуваат дополнителни приходи 

од ангажманот на опремата.

ГАзИ БАБА
Проект „Безбеден пристап до училиштата“ - 

проектот овозможи подобрување на условите за 

побезбеден пристап и престој на училиштата во 

општина Гази Баба на околу 3.600 ученици од пет 

основни училиштата на територијата на оваа општина.

Во Стајковци беа поставени 130 м² бекатон-плочки 

на пристапната патека пред локалното училиште, 

монтирана е железна лизгачка порта 400х200cm и 50 

метри железна ограда. Во Страчинци е конструирана 

130 м² пристапна патека до училиштето, 8 м² скали 

пред училиштето поплочени со бекатонски плочи, 

изграден е потпорен ѕид, поставена е ограда од 76 м.

Во ОУ „Крсте Мисирков“ поставени се 23 рефлек-

торски светлосни тела на објектот на училиштето, 

саниран е дел од оградата во ОУ „Наум Охридски“ - 

Црешово и поставена е нова во должина од 60 метри, 

поставена е нова влезна железна двокрилна порта 

и изградба на 123 м² патека за безбеден пристап 

до училиштето, 220 м² бетонска платформа пред 

училиштето  и 230 м² пристапен пат за цистерна 

и 340 м² платформа за цистерна. Реконструирани 

и проширени се пристапните патеки во ОУ „Дане 

Крапчев“ и во ОУ „Наум Наумовски-Борче“.

ДЕЛЧЕВО
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14 Проект „Парковско уредување на дел од снов-

ниот проект за уредување на просторот помеѓу 

ул. ’Кеј на ослободувањето’, реката Брегалница 

и спортската сала и реката Габровчица во Дел-

чево“ - со овој проект се уреди јавната партерна 

површина во центарот на Делчево, со бетонски и 

земјени работи и поплочување со бекатон-плочки на 

површина од околу 2.250 м2, опремување (29 клупи 

за седење, 12 корпи за отпадоци и една фонтана), 

поставување електрични инсталации и партерно и 

хортикултурно уредување со околу 1.500 садници.

Уредениот урбано функционален простор за со-

цијализација и рекреација ќе го користат сите 17.505 

жители на општина Делчево и ќе се обезбедат пок-

валитетни услови за живот во општината преку 

уредување на јавните урбани површини.

ЖЕЛИНО

Проект „Изградба на втората фаза на објектот 

на ОУ ’Пашко Васа’ во с. Ново Село“ - со проектот 

заврши втората фаза од изградба на објектот на 

училиштето со што се создадоа оптимални услови 

за следење на наставата на учесниците и работата 

на училишниот персонал.

Со проектот се реализира доградба на веќе изгра-

дена карабина на училишниот објект, што опфати 

молерисување, столарски работи, подови, изола-

циски работи, керамички работи, лимарски работи, 

фасадни и браварски работи, санитарна инсталација 

и опрема, електрични инсталации.

Употребени беа следниве градежни елементи - 

внатрешни и надворешни врати, ПВЦ-прозорци со 

термопан-стакло, подови - цемент, плочки, керамички 

работи - керамички плочки, бел цемент, браварски 

работи - огради на степеници, прозорци со росфреи, 

санитарна инсталација - водовод и канализација 

според спецификацијата и друго.

зАјАС

Проект „Изградба на тротоар со јавно осветлу-

вање долж магистралниот пат А2 во с. Зајас“ - со 

изградбата на тротоарот (поставување бекатон-плоч-

ки и рабници) во должина од 489 метри и поставу-

вање улично осветлување во голема мера се олесни 

безбедното движење на пешаците и сообраќајот 

на дел од магистралниот пат А2 Кичево–Гостивар. 
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14Изградбата на тротоарот е од посебно значење за 

учениците, коишто секојдневно го користат за да 

стигнат до своето училиште, коешто се наоѓа на 

другата страна од магистралниот пат.  

КАРПОШ

Проект „Подобрување на условите за реализација 

на воспитно-образовната работа и намалување на 

оперативните трошоци во ЈУОДГ Пролет-Карпош 

преку зголемување на енергетската ефикасност 

на објектот“ – во рамките на реконструкција на 

градинката, беа променети прозорците, покривот, 

електричната инсталација, а беше ставена и громо-

бранска инсталација на објектот.

Проектот овозможи подобар квалитет на воспитно-

образовната работа со децата, при што градинката 

заштедува од 10 до 15 проценти од средствата што 

претходно ги трошеше за електрична енергија на 

годишно ниво и спроведува повисока енергетска 

ефикасност и заштита на животната средина.

КОНЧЕ
Проект „Набавката на механизација за одржу-

вање на локалните и полските патишта“ – набавка 

на ровокопач - натоварувач со турбо дизел мотор 

ЕУРО 3 и приклучна механизација – нож за чистење 

снег. Набавеното возило се користи за повеќе на-

мени: зимско одржување на локалните патишта; 

одржување на полските патишта; ископ на канали за 

наводнување; ископ на ровови и базени; санирање 

и отстранување на дефектите во водоводните и 

канализациските системи.

Проект „Изградба на систем за топловодно гре-

ење на повеќенаменскиот културен дом во Конче“ 

– системот се состои од топловоден котел на цврсто, 

течно и гас-гориво со снага P = 150 kw, 25 грејни тела, 

од кои 20 терморадијатори за работните простории 

и 5 фенкојлери за салата во Културниот дом.

ЛИПКОВО 
Проект „Промена на столаријата во ОУ ’Фаик Ко-

ница’ с. Слупчане“ – замена на дотраената опрема 

во училиштето и на прозорците. Се монтираа  ПВЦ 

надворешни прозорци од шестокоморни профили 

и двослојно нискоемисиско термопан-стакло во 6 

училници.

Проектот овозможи подобрување на условите за 

работа на учесниците и училишниот персонал преку 
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14 постигнување оптимална температура во училниците 

и другите помошни простории, намалување на тро-

шоците за електрична и топлинска енергија и подоб-

рување на енергетската ефикасност на училиштето.

Проект „Чистење на коритото на река во Липково“ 

- се изврши обележување и осигурување на трасата 

во должина од 2.000 метри и ширина од 10 метри, 

расчистување на трасата - сечење дрва, корења, 

транспорт на отпадоците до депонија и машинско 

чистење на реката од наноси од земја со утовар. 

Чистењето на коритото овозможи полесно течење 

на водата низ Липково, без да претставува ризик за 

поплавување на земјоделските површини, а се намали 

и загадувањето на подземните води.

Проект „Изградба на отворено спортско игра-

лиште во с. Никуштак“ - отвореното спортско 

игралиште се изгради во с. Никуштак во должина 

околу 900 м2.  Се изврши нивелирање на местото, 

тампонирање, асфалтирање, поставување ограда 

од едната страна, како и поставување кошеви и 

голови и обележување на теренот кој ќе се користи 

за кошарка, ракомет и тенис. Со тоа се  се создадоа 

подобри услови за спортски натпревари, турнири, 

приредби и други акции и манифестации, како за 

подобрување на квалитетот на образовниот процес.

Проект „Реконструкција на улици во с. Отла, с. 

Липково и с. Матејче“ – се реконструира и  се санира 

локалната патна инфраструктура со нивелирање, 

тампонирање и бекатонизирање на вкупно 6.000 

м2 улици во овие села.  Реконструкцијата овозможи 

подобрени услови за живеење на околу 8.000 жители 

од овие села, ја подобри комуникацијата на локално 

ниво, локалната патна инфраструктура и квалитетот 

на живеење на граѓаните.

МОГИЛА
Проект „Изградба на повеќенаменски игралишта 

во Могила и Трновци“ – игралиштето во Могила е со 
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14должина од околу  1.200 м2, а во Трновци со должина од 

околу 900 м2. Изработени се од асфалтска подлога со 

рабници, тампон, огради, фиберглас-табли за кошеви, 

самостоечки голови со мрежа и рефлектори. И двете 

игралишта се наменети за играње фудбал, ракомет и 

кошарка. Околу игралиштата се поставија бетонски 

канавки за собирање на атмосферската вода, како и 

нов влез за во училиштето со бекатон-плочки. 

Проект „Изградба на детски забавен парк во 

населено место Ивањевци“ - служи како рекреа-

тивен објект за подобрување на условите за живот 

во руралните населени места.  Локацијата на паркот 

е во село Ивањевци и содржи нишалки, тобоган и 

дрвена клупа, како и оградено место наполнето со 

песок за слободни активности. 

Проект „Изградба на типска автобуска постојка во 

населено место Могила“ - автобуското стојалиште 

е изработено од двојно минизирани и боени челич-

ни профили, комплет со изработка на покривач од 

лексан и затворање страници со челичен двојноми-

низиран и боен лим. Покривачот се изведе со лексан 

д=10мм, прицврстен со алуминиумски профили со 

дихтунг-гума.

 

НЕГОТИНО
Проект „Воспоставување систем за управување 

со отпадот во руралните средини на општина 

Неготино“ – опфати набавка на специјализирано 

возило за собирање и транспорт на комуналниот 

отпад, марка HYUNDAI HD 75, со капацитет на ѓубре-

тарката 8+1м3 и набавка на 47 метални, поцинкувани 

контејнери со капацитет од 1,1 м3 за собирањена 

комунален и индустриски отпад.

Овој проект воспостави систем за редовно собирање 

на отпадот од домаќинствата на целата територија 

на општината. Набавката на возилото овозможи и 

предуслови за натамошен развој на управување со 

отпадот, третман и соодветно искористување.
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14 ОСЛОМЕј

Проект „Изградба на зафат на вода од изворот 

Пржола, довод до резервоар во с. Јагол“ - со 

изградбата на каптажата (резервоар), водоводна 

линија, комора за прекинување, изградба на шахти 

и попратни елементи околу 900 жители на населе-

ните места Јагол и Јагол Доленци кои се снабдуваат 

со доволна количина вода за пиење посебно во 

летните и сушни периоди со дополнителни 2 литри 

во секунда. Со изградбата на каптажата општината 

заштедува во просек по 40.000 денари месечно на 

сметките за електрична енергија.

ПЕхЧЕВО

Проект „Уредување на централното градско 

подрачје во Пехчево“ - реализираните градежни 

активности опфаќаа уредување на плоштадот што 

ја зголеми атрактивноста и го модернизира градот, 

како придобивка не само за жителите, туку и за по-

сетителите на овој дел од Малешевијата. Проектот 

овозможи урбанизирање и хортикултурно уредување 

на централниот дел на Пехчево, осветлено со нови 

канделабри и штедливи светилки. 

Се уреди паркинг-простор, се реновира дел од 

фасадата на Домот на културата „Јане Сандански“, 

се поплочи плоштад со површина од 3.682 м2, во 

комбинација со природен камен буња и дел бекатон, 

се постави урбана опрема и монтажна автобуска 

постојка и дополнително се постави  канализациска и 

атмосферска мрежа во соработка со ЈКП „Комуналец“ 

Пехчево и се дислоцира постоечката телефонска и 

дистрибутивна мрежа.

ПРИЛЕП

Проект „Реконструкција на ЈОУДГ ’Наша иднина’ 

Прилеп – објект Бончејца“ – предвиде рекон-

струирана и адаптирана површина од 400 m2 во 

детската градинка Бончејца за сместување на 100 
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14деца, реновирани се 3 занималници и 3 санитар-

ни чворови, чајна кујна, трпезарија, чекалница, 

гардероба и изолациска соба и поставена е демит 

(енергетско ефикасна) фасада со која се подобри 

енергетската ефикасност за 20% на годишно ниво 

и заштедата на енергетски деривати за греење за 

20% на годишно ниво.

ПРОБИШТИП И КОЧАНИ
Проект „Доизградба на главната сообраќајница 

низ СРТЦ Пониква“ – проектот овозможи доиз-

градба на улицата што ги поврзува паркиралиштето 

и највисоката кота на Пониква, како и целокупно 

подобрување на условите за развој на туризмот 

во  СРТЦ Пониква. Се доизгради патниот правец 

од постоечкиот паркинг, пред поранешното детско 

одморалиште, па сё до црквата „Св. Василиј “и до 

ски-лифтот број 3, кој претставува пофреквентен 

потег на Пониква.

Со реализацијата на проектот се асфалтира пат во 

должина од 497 метри и ширина од 5,5 метри, про-

ширување на претходно асфалтираните 240 метри 

за уште 2 метри, за да се добие пат во целост од 

737 метри должина и 5,5 метри ширина. Се изведе 

и заштита на целиот пат од 737 метри со бетонски 

рабници од двете страни и пешачка патека (тротоар) 

во ширина од 1,5 метри од една страна на патот во 

должина од 737 метри.

СТРУГА И ДЕБАРЦА 

Проект „Воспоставување систем за примарна 

селекција и собирање отпад во општините Дебр-

ца и Струга“ - набавка на специјализирано возило 

за собирање и транспорт на комуналниот отпад со 

систем за хидраулично и електронско управување на 

плуг за чистење снег, вклучително и поставување на 

потребните надградби на возилото за поставување 

на плугот за чистење снег.

Проектот предвиде и набавка на 43 метални контеј-

нери 1,1 м3  (садови за селекција на отпад) со кои 

јавните претпријатија ќе можат да собираат поголеми 

количини отпад на поефикасен начин.
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14 ЧАИР
Проект „Изградба на заштитни огради во ОУ 

’Конгреси Манастири’, ОУ ’Рајко Жинзифов’, ОУ 

’Никола Вапцаров’ и градинката ’Снежана’“ - во 

рамките на проектот беа спроведени градежни 

работи за изградба на бетонски парапет/ цокле, 

поставување ограда од ладногалванизирани челич-

ни профили и поставување врати. Оградата во ОУ 

„Рајко Жинзифов“ е со должина од 366 метри, во ОУ 

„Конгреси Манастири“ од 139 метри, во  ОУ „Никола 

Вапцаров“ е 151 метар и во градинката „Снежана“ 

должината на оградата е 450 метри. 

 ТРЕТ КРУГ - 2012/2014 

БРВЕНИЦА И БОГОВИЊЕ

Проект „Реконструкција и рехабилитација на 

патот Жеровјане-Радиовце“ -  во должина од 1.950 

метри. Реконструкцијата на овој пат, кој е граден пред 

повеќе од 40 години, создаде услови за локален развој 

и унапредување на соработката меѓу двете општини, 

како и нормално и безбедно одвивање на сообраќајот.

Градежните работи опфатија стружење на постоечкиот 

асфалт, мачкање на постојните површини со битумен, 

изработка на асфалтен бетонски слој и обележување 

на изградениот пат во должина од 1.950 метри. 

ВИНИЦА
Проект „Градинка од 21. век“ - изградба/ доградба 

на објект  со површина од 176 м² како дополнување 

на објектот од постоечката градинка „Гоце Делчев“ 

во Виница, како и реконструкција на покривот од 

103 м² од постоечкиот објект на градинката.

Со овој проект се создаде нов простор за прием, згри-

жување и престој на минимум 30 деца од  листата на 



35

ПР
ОГ

РА
М

А 
„Ф

ОР
УМ

И 
ВО

 З
АЕ

ДН
ИЦ

АТ
А”

 2
01

1- 
20

14чекање во проширени занималници од градинката, 

се овозможи термална заштита од високи и ниски 

температури на просториите и се подобрија усло-

вите за престој со обезбедување на новата опрема.

ИЛИНДЕН 
Проект „Одржување патишта – механизација за 

зимско одржување на патиштата“ - набавка на 

возило за зимско одржување со комплетна опрема за 

зимска служба: кипер, посипувач на сол, преден плуг, 

комунална хидраулика, дополнителни габаритни светла. 

Возилото го подобри квалитетот и го зголеми 
бројот на комунални услуги кон корисниците, ги 
намали трошоците на општина Илинден и ЈКП 
„Илинден“ за зимско одржување на патиштата и 
овозможи чисти и проодни улици во должина од 

272,5 километри.

КРИВОГАШТАНИ
Проект „Асфалтирање на улиците во населените 

места Кривогаштани, Крушеани, Славеј“ – про-

ектот овозможи подобрена патна инфраструктура 

во општина Кривогаштани и нормализирање на од-

вивањето на сообраќајот на улиците во населените 

места Кривогаштани, Крушеани и Славеј.

Беше предвидено асфалтирање на улици во вкупна 

должина од околу 1.000 метри. Се асфалтираа крак 

од улицата „Едвард Кардељ“ во должина 285 метри 

и ширина 3,5  метри во Кривогаштани, улицата во 

населеното место Крушеани во должина од 160 метри 

и ширина 3,5 метри и улица во населенето место 

Славеј во должина од 125 метри и ширина 3,5 метри.

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА И ДЕЛЧЕВО
Проект „Специјални возила за собирање смет“ – 

набавка на две специјални комунални возила: возило 

за собирање и транспорт на отпад со капацитет на 

надградба од 5 м3 за собирање и транспорт на отпад 

од контејнери со зафатнина од 1,1 м3 и пластични 

канти со зафатнина 80 до 360 литри и возило автопо-

дигнувач за хидраулично подигнување и транспорт 



36

ПР
ОГ

РА
М

А 
„Ф

ОР
УМ

И 
ВО

 З
АЕ

ДН
ИЦ

АТ
А”

 2
01

1- 
20

14 на контејнери за отпад со зафатнина од 5 до 7 м3.

Реализираниот проект, освен што ги набави специјал-

ните возила, обезбеди и обучен кадар за користење 

на возилата и опремата, ги намали трошоците за 

одржување и ефикасно прибирање на селектира-

ниот отпад и обезбеди дополнителни приходи од 

подигнатиот селектиран отпад. 

 

СТУДЕНИЧАНИ

Проект „Асфалтирање на улицата бр. 2 во с. 

Студеничани“ – асфалтирање на улицата што го 

поврзува центарот на селото Студеничани со горниот 

дел од населбата  во должина од 850 метри. Проектот 

предвиде вградување на монтажни бетонски рабни-

ци и поставување асфалт во должина од 850 метри.

ТЕТОВО
Проект „Промена на прозорци и врати на детската 

градинка Спортски центар“ – замена на постоечки-

те дрвени прозорци со нови ПВЦ-прозорци во бела 

боја и влезен портал од алуминиум со термомост. 

Вратите ќе бидат двокрилни со електронско-телес-

копско отворање.

Проектот ја подобри безбедноста на децата и вра-

ботените, ги подобри условите за згрижување на 

децата на предшколска возраст и условите за работа 

на вработените и ги намали трошоците за загревање 

на градинката.
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Проект „Културно зближување, социјално осве-

жување“ – предвиде реконструкција и приспосо-

бување на дел од Домот на младите во Штип. Рекон-

струкцијата на објектот овозможи вопоставување 

организиран систем за неформално образование 

на сите граѓани, односно Домот на младите стана 

збир од школи, секции и центри чија цел е креативен 

развој на најмладите, вклучување на младите лица 

во експериментални проекти и обука на постарите 

граѓани во области од кои имаат потреба за време 

на нивниот професионален ангажман.

Градежни интервенции се одвиваа во 4 простории и 

една сала (вкупно околу 700 м² ѕидна површина), во 

покривната конструкција, во тоалетите, на фасадата, 

прозорците, електриката и греењето. Проектот пред-

виде и набавка на опрема - 61 столче за седење,  10 

фотелји, 10 канабе без и со потпирач, 12 табуретки, 

осум маси, пет работни бироа, четири штафелаја, 

две паноа за презентација, 11 плакари со полици, 

две канцелариски бироа, комода и гардеробер.

ШУТО ОРИзАРИ

Проект „Реновирање и санација на споредни 

улици“ – санација на улицата „Диме Мечето“ - крак 

1 (112,6 м односно 506 m2), крак 2 (190 м односно 

855 m2) и улицата „Дринска“-   крак 1 со крак 4 (130 м 

односно 585 m2), крак 2 (87,4 м односно 393 m2), крак 

3 со крак 4 (146,2 м односно 658 m2) или со проектот 

ќе се реконструираат 5 краци на две улици со вкупна 

должина од 666,20 метри2. Реконструкцијата пред-

виде комплетно отстранување на стариот оштетен 

асфалт и поставување нов. 
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Форумот е јавен настан којшто вклучува учество од 

најмалку 40 до повеќе од 100 лица. Бројот на учес-

ници се одредува сразмерно со бројот на жителите 

на општината со цел обезбедување легитимност на 

одлуките донесени на форумот. Но, бројот на прису-

тни во некои општини, на одредени форумски сесии, 

беше многу поголем од просечниот. На пример, во 

Карпош достигна 336 учесници, во Илинден 195, на 

форумот во Штип 174 учесници, во Кривогаштани 

ЧЕТВРТА ГЛАВА

Форумот 
низ бројки

4

 1. БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ 

154, на меѓуопштинските форуми во Василево и 

во Босилово до 175 учесници, во Пробиштип и во 

Кочани 167 учесници итн.

Просечно учество на граѓаните на форумските се-

сии од првиот циклус на Програмата изнесува 86 

учесници, просечното учество од вториот циклус  

98 граѓани, а просечното учество на жителите од 

општините вклучени во третиот циклус од Програ-

мата изнесува 109 учесници.

Следува графичкиот приказ на просечниот број на учесници на форумските сесии во трите круга на 

третата фаза од Програмата.
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 2. РОДОВА ЗАСТАПЕНОСТ 

Форумот ја одразува заедницата затоа што на него се 

очекува да учествуваат претставници од различни 

општествени, старосни, етнички, родови, професио-

нални, религиозни и други групи, зависно од тоа кои 

групи се претставени во заедницата. Форумскиот 

процес се стреми кон еднакво учество, пред сё на 

родовите со што и просечното учество на жени на 

сите форумски сесии во рамките на Програмата е 

41 процент. Во некои општини, учеството на жени 

на форумите беше многу повеќе од овој процент, 

како на пример на одредени форумски сесии во 

Дебар околу 70 проценти, во Карпош 68 процен-

ти, во Крива Паланка 65 проценти, во Пехчево 66 

проценти итн.

Следува графичкиот приказ на просечното учество на жени и мажи во трите круга на третата фаза на 

Програмата.

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕСТВО НА 
ЖЕНИ ВО 
ПРОЕКТНИ И 
МЕЃУОПШТИ -
НСКИ ФОРУМИ 
- ПРВ КРУГ

КРИВА ПАЛАНКА

ДЕМИР КАПИЈА

БРВЕНИЦА

КРАТОВО

МАВРОВО-РОСТУША

ВЕВЧАНИ

ГРАДСКО

ВРАПЧИШТЕ

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

БОСИЛОВО

КАВАДАРЦИ И РОСОМАН

ПРОСЕК
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ГОСТИВАР

БОГОВИЊЕ

СТРУМИЦА

БЕРОВО

ДЕБАР

ПРОСЕК

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕСТВО НА 
ЖЕНИ ВО 
БУЏЕТСКИ 
ФОРУМИ - 
ПРВ КРУГ

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕСТВО НА 
ЖЕНИ ВО 
ПРОЕКТНИ 
ФОРУМИ -
ВТОР КРУГ

НЕГОТИНО

ОСЛОМЕЈ

ПЕХЧЕВО

ДЕЛЧЕВО

ВАЛАНДОВО

ЛИПКОВО

ЖЕЛИНО

ГАЗИ БАБА

КАРПОШ

ЗАЈАС

ПРОСЕК
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ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕСТВО НА 
ЖЕНИ ВО 
БУЏЕТСКИ 
ФОРУМИ -
ВТОР КРУГ

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕСТВО НА 
ЖЕНИ ВО 
МЕЃУОПШТИН–
СКИ ФОРУМИ 
– ВТОР КРУГ

ПРОБИШТИП И КОЧАНИ

СТРУГА И ДЕБАРЦА

ВАСИЛЕВО И БОСИЛОВО

ПРОСЕК

МОГИЛА

КОНЧЕ

ЧАИР

АЕРОДРОМ

ПРИЛЕП

МАКЕДОНСКИ БРОД

ГОСТИВАР

БОГОВИЊЕ

ПРОСЕК
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14 КРИВОГАШТАНИ

ТЕТОВО

ШТИП

ВИНИЦА

ШУТО ОРИЗАРИ

ИЛИНДЕН

СТУДЕНИЧАНИ

МАКЕДОНСКА КАМЕ-
НИЦА И ДЕЛЧЕВО

БРВЕНИЦА И БОГОВИЊЕ

ПРОСЕК

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕСТВО НА 
ЖЕНИ ВО 
ПРОЕКТНИ И
МЕЃУОПШТИН-
СКИ ФОРУМИ 
- ТРЕТ КРУГ
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Проектниот фонд за Програмата, за секоја општина 

одделно, вклучуваше 50 проценти учество на општи-

ната и 50 проценти донација на Швајцарската агенција 

за развој и соработка СДЦ (SDC). Сепак, често пати 

финансиското учество на општините беше поголе-

мо од планираното што ја покажа посветеноста на 

локалните власти за реализација на приоритетните 

потреби на граѓаните. Дополнителното учество 

подразбираше средства на носителите/ партнерите 

во Програмата за конкретниот проект/и, што во овој 

случај најчесто беа општинските власти.

Следува графичкиот приказ на вкупното финансиско учество на СДЦ (SDC), на општините и дополнител-

ното учество во проектите за трите круга од третата фаза на Програмата.

Вкупно учество на СДЦ (SDC) и на општините (во МКД): Вкупно дополнително учество на општините/ носителите и 
партнерите

185.248.472 24%

Следува графичкиот приказ на финансиското учество по општините

ПРВ КРУГ

Општина / форум Вкупен фонд (во МКД) Учество на СДЦ и општината 
(во МКД)

Дополнително учество на општините/ 
носителите и партнерите

Кратово 9.879.945 4.800.000 51%

Маврово-Ростуше 7.076.185 4.800.000 32%

Крива Паланка 4.100.755 2.800.000 32%

Демир Капија 6.466.445 4.800.000 26%

Кавадарци и Росоман 9.547.170 5.800.000 39%

Брвеница 3.677.573 2.800.000 24%

Босилово 4.522.377 3.800.000 16%

Чешиново-Облешево 5.690.730 4.800.000 16%

Градско 2.331.637 2.098.472 10%

Врапчиште 4.225.156 2.800.000 34%

Гостивар 7.360.801 4.800.000 35%

Боговиње 6.655.680 4.800.000 28%

Македонски Брод 6.841.022 4.800.000 30%
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Општина/ форум Вкупен фонд 
(во МКД)

Учество на СДЦ и општината 
(во МКД)

Дополнително учество на општи-
ните/ носителите и партнерите

Карпош 9.002.226 4.800.000 47%

Липково 5.364.568 4.800.000 11%

Валандово 5.302.200 4.800.000 9%

Гази Баба 7.338.735 4.800.000 35%

Делчево 5.656.082 4.800.000 15%

Желино 5.008.262 2.800.000 44%

Неготино 5.280.000 4.800.000 9%

Пехчево 7.349.978 4.800.000 35%

Осломеј 3.111.280 2.800.000 10%

Зајас 3.155.387 2.800.000 11%

Струга и Дебарца 5.193.410 4.800.000 8%

Василево и Босилово 7.316.000 6.800.000 7%

Пробиштип и Кочани 7.430.592 6.800.000 8%

Чаир 5.222.780 4.800.000 8%

Прилеп 6.820.792 4.800.000 30%

Аеродром 6.429.887 4.800.000 25%

Могила 3.970.553 3.800.000 4%

Конче 5.169.869 4.800.000 7%
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Општина/ форум Вкупен фонд 
(во МКД)

Учество на СДЦ и општината 
( во МКД)

Дополнително учество на општи-
ните/ носителите и партнерите

Кривогаштани 3.722.815 2.800.000 25%

Тетово 5.312.830 4.800.000 10%

Штип 5.243.476 4.800.000 8%

Виница 2.800.000 2.800.000 0%

Шуто Оризари 5.603.026 4.800.000 14%

Македонска Каменица и  Делчево 7.875.792 6.800.000 14%

Илинден 7.288.624 4.800.000 34%

Студеничани 7.688.588 4.800.000 38%

Боговиње и Брвеница 10.343.535 6.800.000 34%

Буџетски форуми со финансиска поддршка на СДЦ (SDC) за процесот

Општина/ форум Финансиска поддршка на СДЦ (SDC) за процесот (во МКД)

Берово 825.000

Дебар 825.000

Струмица 825.000

Гостивар 825.000

Боговиње 825.000

Македонски Брод 825.000
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ПЕТТА ГЛАВА

Форумите 
и јавноста

5

Информирање на јавноста за одржување на форумот, преку постери, летоци, билтени, промотивни 

активности, медиуми, беше клучно во текот на форумскиот процес бидејќи на тој начин можеше да се 

постигне масовност и учество на граѓаните во процесот. Ова со цел одлуките/ решенијата на форумот 

да бидат што полегитимни при што општината треба да инсистира на присуство на што повеќе граѓани 

од различни профили и локации.

Анимирањето на јавноста за одржување на форумите беше многу активен процес, особено во тра-

диционалните и социјалните медиуми, што подразбираше и бројни изјави, интервјуа, гостувања на 

градоначалниците и претставниците на ИО на локалните и на националните медиуми, како и најави и 

кратки објави за форумите во општините каде што се спроведуваа. 

БИЛТЕНИ
Билтенот беше средство со кое се информираа граѓа-

ните за тоа што се случувало на форумските сесии, 

кои теми се обработувале, каков исход имал форумот, 

кои проекти се избраа и како се изработија итн. Овој 

„локален весник“ ги информираше граѓаните (и оние 

кои не присуствувале на Форумот) за сите тековни 

активности поврзани со форумот. Во Билтенот често 

пати „гостуваа’ и градоначалниците на голем број 

општини вклучени во Програмата, кои во интервју-

ата говореа за нивното искуство со форумите, што 

им овозможи овој процес, какви се нивните ставови 

за идното спроведување на форумите во нивните 

општини и слично. Свои мислења даваа и жителите 

на општините/ учесниците на форумите за тоа каква 

е нивната улога и ангажманот во форумскиот процес, 

а за тоа „како е да се биде модератор“, говореа и 



52

ПР
ОГ

РА
М

А 
„Ф

ОР
УМ

И 
ВО

 З
АЕ

ДН
ИЦ

АТ
А”

 2
01

1- 
20

14

тековните модератори на форумските сесии кои со 

своето искуство успешно го модерираа овој процес.

Вкупниот број испечатени билтени во периодот 

2011/2014 година изнесува околу 45 илјади примероци, 

од кои околу 28 илјади на македонски јазик, 15 илјади 

на албански јазик, околу 1.000 на турски јазик и 200 

на ромски јазик.

ПОСТЕРИ
Постерите содржеа информации преку кои се повику-

ваа граѓаните да учествуваат на форумот, како што се 

местото и времето, а се поставуваа на најфреквентните 

места во општината со цел граѓаните благовремено 

да се информираат за настанот. Тоа подразбираше 

лепење постери во продавници, месни заедници, 

училишта, општински огласни табли итн.

Вкупниот број постери што се дистрибуираа во оваа 

фаза изнесува 12 илјади примероци коишто се печа-

теа на четири јазици – македонски, албански, турски 

и ромски јазик.

Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски, дава изјава за медиумите – 
Скопје, јануари 2013
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Вкупниот број летоци за овој период изнесува околу 

3.600 примероци, од коишто 2.400 на македонски 

јазик, 1.300 на албански јазик и 650 примероци на 

англиски јазик. Летоците содржеа кратки информации 

за Програмата, за Форумот како модел на вклучување 

на граѓаните, како и за сумите со кои учествуваат 

општините и Швајцарската агенција за развој и со-

работка СДЦ (SDC) во секој круг од фазата одделно.

ПРОМОЦИИ ВО ОКОЛУ 120 МЕДИУМИ
Медиумското покривање на форумскиот процес, во 

овој период, беше исклучителнo големo и динамич-

нo, со бројни интервјуа, изјави и гостувања на сите 

вклучени страни во Програмата. Со оглед на тоа 

што форумите се одвиваа еднаш месечно, во секоја 

општина, интересот на медиумите беше постојано 

активен, или месечно минимум 15-ина медиуми обја-

вуваа информации за одржувањето на форумите. Исто 

така, актуелни беа и конкретните резултати, односно 

изработените проекти за што се пишуваше во бројни 

национални и локални печатени медиуми, а релативно 

многу се информираше и низ интернет-порталите и 

социјалните медиуми, каде постојано циркулираа 

информации за форумскиот процес во некоја општина. 

Амбасадорот на Швајцарија, г. Стефано Лазарото, дава изјава за медиумите 
– Босилово, јануари 2014
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14 Околу 120 традиционални и интернет-медиуми из-

вестуваа за одржувањето на форумите, меѓу кои 

најактивни беа:  Локални и регионални радија и 

телевизии и весници - Радио Морис, ТВ КТВ, ТВ Жупа, 

ТВ Тиквешија, Кавадаречки весник, ТВ Златен канал, 

ТВ Коха, ТВ Арт, ТВ 2, ТВ Дибра, ТВ Вис, ТВ Интел, ТВ 

Златен канал, ТВ КТВ-41, ТВ Менада, ТВ Ера, ТВ Едо, ТВ 

МТМ, ТВ Хана, ТВ Феста, Радио Пехчево, ТВ Ускана, ТВ 

Гура, Радио Валандово, Радио Еми, Радио Зора, ТВ Д1, 

ТВ Еми, ТВ Кобра, ТВ Визија, Радио Либертас, ТВ  Тера, 

Битолски весник, Радио Кочани, ТВ Кочани, ТВ Канал 8, 

ТВ М, Супер Радио, ТВ Стар, ТВ БТР, РТВ Кривогаштани, 

ТВ Ирис, АТВ, ТВ Кис, РБТВ, ТВ Протек, Еко радио и 

други; Национални радија и телевизии и весници - 

МТВ, Македонско радио, ТВ Алфа, ТВ Сител, Дневник, 

Вечер, Утрински весник, Нова Македонија, Макфакс, 

Радио Канал 77, ТВ Алсат, ТВ Телма, Радио Слободна 

Европа, ТВ 24 Вести, ТВ Канал 5, Кувенди и други.

Промоција за вклучување нови општини во Програмата – Скопје, јануари 2013
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 ГРАЃАНИТЕ ЗА ФОРУМИТЕ 

Форумите се одржуваат за граѓаните/ жителите на 

одредена општина со цел тие да дискутираат за 

различни теми, проекти, буџети, што ги засега во 

нивното секојдневие. Даваат насоки и препораки 

во процесот на трошење на буџетските средства, 

утврдуваат приоритети за подобрување на нивниот 

секојдневен живот и слично. Еве што рекоа некои 

од нив за форумите.

ПРИЛЕПЧАНИ ДОБИјА МЕСТО зА 
НАјМЛАДИТЕ
„Проектот, во рамките на програмата ’Форуми 

во зaедниците’, ги задоволи сите мои очекувања. 

Задоволен сум со изборот на преоритетниот 

проект за ’Реконструкција на ЈОУДГ Наша иднина 

– Прилеп’, објект Бончејца, а најмногу ме испол-

нува брзиот реализиран тек на настанот. Сега 

прилепчани добија уште едно место за нашата 

иднина, за најмладите“, изјави Петар Петрески, 

жител на општина Прилеп.

ОПШТИНАТА ДА ГИ РЕАЛИзИРА И ДРУГИТЕ 
ПРОЕКТИ
„Искрено, мислев дека проектот за уредување на 

јавните површини ќе добие најмногу гласови, меѓу-

тоа поголемиот дел од присутните граѓани гласаа 

за проектот за реновирање на споредните улици. 

Се надевам дека општината, заедно со градоначал-

никот, ќе се потрудат да најдат начин, со општински 

средства да реализираат и некои од другите проекти 

од Форумот во заедниците, коишто денеска не беа 

изгласани од страна на граѓаните“, вели Трајан Али, 

жител на општина Шуто Оризари.

ФОРУМОТ БЕШЕ ИНТЕРЕСНО ИСКУСТВО
„Задоволство ми е што успешно го завршивме овој 

форумски процес. Се чувствувам горда затоа што бев 

дел од работилниците и учествував во подготовката 

на концептите и проектите. Убедена сум, а тоа го 

потврдуваат и реакциите на моите сограѓани, дека 

го направивме вистинскиот избор. Верувам дека 

оваа пролет нема да се соочиме со лошите слики 

од поплавите и дека тоа сега ќе биде зад нас. Фору-
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14 мот беше интересно искуство. Имајќи ги предвид 

заложбите на градоначалниците, се надевам дека 

ваквите консултации со граѓаните ќе продолжат, 

а јас сакам да бидам дел од нив“, изјави Катерина 

Пандева, жител на општина Босилово.

барем кога е во прашање одведувањето на сметот. 

Секако, треба уште да се работи на подобрување на 

свеста на граѓаните, ама полека и таа ќе се менува, 

сега кога се создадени услови“, изјави Јорданчо 

Костадинов од селоТеранци, општина Чешиново-

Облешево.

ГРАДОТ ДОБИ НОВ ЛИК
„Со реализирањето на проектот, се разубави цен-

тралното градско подрачје и нашиот град доби 

еден нов лик. Преку форумот, имавме можност 

да го следиме  целиот процес, од иницијатива, 

до реализација. Оваа година проследивме уште 

еден форумски процес и верувам дека форумот 

се одомаќини кај нас, а ние граѓаните веќе ја сфа-

тивме неговата важност», изјави Звонко Блажески, 

жител на Македонски Брод, за избраниот проект 

„Уредување на кејот и изградба на патека за пеша-

чење, трчање и други спортски активности покрај 

речното корито во централното градско подрачје“.

НАПРАВИВМЕ ПРАВИЛЕН ИзБОР
„За мене беше големо задоволство да учествувам во 

иницијатива каде што сите граѓани придонесуваат 

за вакви проекти. Искрено, мислам дека направивме 

правилен избор за финансирање на изградбата на 

ОУ во село Новосело, бидејќи е со голем приоритет“, 

Нехат Османи – жител на општина Желино.

СЕ СОзДАВААТ УСЛОВИ зА ПРОМЕНИ
„Мора да кажам дека бевме малку сомничави на 

почетокот, ама тоа веројатно се должи на тоа што ова 

ни е прво искуство. Се надевам дека нема да биде 

последно. Задоволен сум од тоа како се реализира 

сё и сигурен сум дека на сите ќе ни биде подобро, 



57

ПР
ОГ

РА
М

А 
„Ф

ОР
УМ

И 
ВО

 З
АЕ

ДН
ИЦ

АТ
А”

 2
01

1- 
20

14ИзВОРНО СЕ КОРИСТАТ ИДЕИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ
„Овие форуми се корисни бидејќи изворно се 

користат идеите на сите граѓани, тоа е добро и за 

општините. Корисна е оваа работа во работните 

групи за решавање на проблемите“, вели Данче 

Калајџиска, жителка на општина Штип.

ДА СЕ ИНВЕСТИРА ВО ТОА ШТО Е 
НАјПОТРЕБНО

треба да се гледа и да се инвестира во нешто што 

е најнеопходно и токму од тој аспект сметам дека 

ваквите работилници се значително корисни. Бидејќи 

на нив учествуваат многу граѓани и на некој начин 

одлучуваат за правилно и со одредени приоритети да 

се инвестира во тоа што е најпотребно“, вели Драги 

Ангеловски, жител на општина Илинден.

ФОРУМОТ ќЕ ГИ ПРЕзЕНТИРА ПРОБЛЕ-
МИТЕ
„Очекувам овие форуми да дадат резултати во пози-

тивна смисла. Мнозинството од оваа група граѓани 

ќе каже кои теми се од најголем интерес и кои се 

најголемите проблеми кои ги мачат граѓаните на 

општина Делчево. Се надевам дека преку овие фору-

ми ќе успееме да издејствуваме проблемите, кои ги 

има многу во Делчево, да бидат искристализирани во 

неколку проекти, кои потоа и ќе ги реализираме со 

средства од програмата“, вели Николче Николовски, 

жител на општина Делчево.

„Поддржувам форумски расправи затоа што преку 

нив на некој начин се слуша гласот на народот. Ние, 

учесниците од сите слоеви и млади и стари, како и 

од други структури учествуваме и влијаеме да се 

изгради тоа што е најпотребно за населението. Буџет-

ските средства секогаш се мали, но уште помали и 

поневредни ќе бидат ако правилно не се искористат, 

или поточно да се употребат за помалку потребни 

градби кои задоволуваат мал број граѓани. Секогаш 
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ДВЕТЕ ОПШТИНИ
„Презадоволен сум од учеството на овој меѓу-

општински форум, заради тоа што на овој начин 

сами придонесуваме во решавањето на секојднев-

ните проблеми со отпадот во нашите две општини. 

Овој начин на решавање на проблемите преку 

меѓуопштински форуми е добар и поради уште 

поголемото зближување на граѓаните. Иако јас, 

лично, сметав дека проектот за ’Уредување на 

градските депонии во општините Македонска 

Каменица и Делчево’ е најприоритетен за реа-

лизација, сепак го поддржувам и победничкиот 

проект кој го избраа граѓаните, а за другите се 

надевам дека двете општини ќе ги реализираат 

со сопствени средства“, изјави Малин Трајчевски.

ФОРУМОТ ПОБУДИ ИНТЕРЕС ВО МЕСНИТЕ 
зАЕДНИЦИ

„Откако дознавме за учеството на општина Гази Баба 

во програмата ’Форуми во заедницата’ и по одржаната 

средба во општината, каде ни беше образложена 

суштината на оваа програма, помеѓу граѓаните во 

нашата месна заедница се пројави голем интерес. 

Многу е убав начинот непосредно граѓаните да си ги 

дефинираат проблемите кои ги имаат и да предлагаат 

проекти за нивно решавање“, вели Иван Димовски, 

претставник на Месната заедница „Питу Гули“ од 

општина Гази Баба.






