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 1. Општина Пехчево за 
 прв пат го спроведува 
 буџетскиот форумски 
 процес. Кои се Вашите 
 очекувања од одржувањето 
 на форумот? 

Општина Пехчево за прв пат ќе го 
спроведе буџетскиот форумски 
процес годинава, односно заедно 
со граѓаните на директен начин 
ќе го креира општинскиот буџет 
за 2017 година. Буџетското плани-
рање и подготовката на буџет е 
комплексен процес и предизвик 
за општинската администрација и 

Се надеваме дека  ќе постигнеме нов 
квалитет во комуникацијата со граѓаните, 
односно локалните институции, бизнис-
заедницата, граѓанскиот сектор и други 
сегменти од локалната заедница во насока 
на реално програмирање на потребите на 
граѓаните, вели градоначалникот Поповски

ОЧЕКУВАМ ДА ЈА 
ЗГОЛЕМИМЕ ДОВЕРБАТА 
КАЈ ГРАЃАНИТЕ

за градоначалникот, но годинава, 
благодарение на Швајцарската 
агенција за развој и соработка СДЦ 
(SDC) и Единицата за координација 
на форумите (ЕКФ) преку формата 
на буџетски форум ќе спроведе-
ме еден процес на едукација и 
запознавање на граѓаните со тоа 
кои се приходите и расходите со 
кои се финансираат работите и 
надлежностите на општината во 
текот на една фискална година и 
наедно во пракса ќе го примени-
ме вклучувањето на граѓаните во 
процесите на донесување одлуки 
на локално ново. Се надеваме 
дека  ќе постигнеме нов квалитет 

во комуникацијата со граѓаните, 
односно локалните институции, 
бизнис-заедницата, граѓанскиот 
сектор и други сегменти од локал-
ната заедница во насока на реално 
програмирање на потребите на 
граѓаните во корелација со капа-
цитетот, како и идентификација 
на можностите за подобрување 
на буџетот, притоа почитувајќи ги 
принципите на транспарентност и 
отчетност.

Како директен учесник во двата 
претходни форумски циклуси, 
лично очекувам повторно да го 
препознаам ентузијазмот и пос-
ветеноста на лицата на моите 
сограѓани-учесници на форумски-
те сесии кои се внесоа себеси во 
различните фази од форумскиот 
процес и одговорно пристапија 
кон приоретизацијата на потре-
бите на населението во насока на 
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подобрување на социо-економска-
та состојба на заедницата.

Исто така, очекувам да ја зголе-
миме довербата на граѓаните кон 
работењето на локалната самоу-
права применувајќи го форумот 
како добра пракса и наедно да 
се создаде една нова позитивна 
енергија која заедно ќе нè носи 
кон успешно решавање на пробле-
мите во општина Пехчево.

 2. Дали сметате дека 
 буџетскиот форум може да 
 ви помогне во утврдување 
 на стратешките и развојните 
 приоритети на општината? 

Сметам дека во текот на форум-
ските сесии ќе добиеме една нова 
перцепција на реалноста во заед-
ницата и очекувам многу реални 
предлози, сугестии, креативни 
идеи и проекти кои ќе бидат вгра-
дени во веќе препознаените раз-
војни приоритети на општината, 
но можеби во текот на процесот 
заеднички ќе дојдеме и до нови 
сознанија/можности за унапреду-
вање на одредени потенцијали кои 

ден-денес, наедно  секојдневно 
стремејќи се за навремено и точно 
информирање на граѓаните за сите 
активности што ги презема локал-
ната самоуправа.

Исто така, на нашата веб-страни-
ца и на огласните табли редовно 
објавуваме информации за сите 
тековните проекти и активности 
чија имплементација има финан-
сиски импликации врз буџетот на 
општината, а кој впрочем се теме-
ли на предлозите од граѓаните до 
градоначалникот на претходниот 
форумски процес, односно про-
ектниот форум 2012–2014 година и 
Форумот за води 2013–2015 година.

Општина Пехчево има ограничени 
финансиски капацитети, но горди 
сме на фактот што најголем дел од 
досегашните предлози на граѓани-
те од форумскиот процес се реали-
зирани, а помал дел се во фаза на 
подготовка или имплементација. 
Што се однесува до подготвеноста 
барањата на граѓаните да бидат 
вградени во буџетот за 2017 годи-
на, можам да кажам дека импера-
тив во подготовката на буџетот за 
наредната година ќе биде тој да 
биде заснован на предлозите на 
граѓаните на општина Пехчево.

можат да имаат круцијална улога 
во развојот на општина Пехчево. 
Сигурен сум дека информацијата 
добиена директно од граѓаните 
во текот на буџетскиот форум ќе 
најде свое место во стратешките и 
развојните документи на општина-
та  во контекст на нивно надграду-
вање на ниво на цели, програми, 
проекти и активности.

 3. Дали и колку е 
 подготвена локалната власт 
 транспарентно и отчетно 
 да одговори на барањата на  
 граѓаните при ,,кроењето“ 
 на буџетот? 

Општина Пехчево посветува голе-
мо внимание на почитувањето на 
принципите на транспарентност и 
отчетност во работата кон граѓа-
ните и наедно постојано работи 
на надградување на двостраната 
комуникација на релација граѓа-
нин – општина. Праксата која 
ја започнавме пред 4 години за 
објавување на финансиските доку-
менти на општината и на јавните 
претпријатија ја почитуваме до 

ИЗБРАНИ 10 
ОПШТИНИ 
ШТО ЌЕ 
ОДРЖУВААТ 
БУЏЕТСКИ 
ФОРУМИ ВО 
2016/2017
Нови 10 општини што ќе спро-
ведуваат буџетски форуми во 
периодот 2016/2017 година беа 
избрани во рамките на програ-
мата „Форуми во заедницата“ во 

приходите (како се полни буџе-
тот), расходите (како и каде да 
се трошат буџетските средства) 
и ќе приоретизираат најважни 
проекти согласно потребите 
и барањата на граѓаните во 
локалните заедници.

Изборот на општините е во 
рамките на третиот циклус од 
Излезната фаза на програма-
та, што трае од 2014 до 2017 
година и опфаќа активности 
согласно буџетскиот календар 
на локалните самоуправи чија 
цел е изработка на општински-
те буџети.

Спроведувањето на форумски-
от буџетски процес го финан-
сира Швајцарската агенција 
за развој и соработка (SDC), со 
средства неопходни за поддрш-
ка на активностите за реализа-
ција на буџетскиот процес.

април годинава, со што бројот 
на форумски буџетски процеси 
спроведени 2014/2017 се зголеми 
на 30 процеси.

Општините Берово, Пехчево, Мо-
гила, Градско, Пробиштип, Кочани, 
Студеничани, Желино, Брвеница и 
Сарај се новите општини коишто 
заедно со граѓаните ќе го креира-
ат општинскиот буџет за наред-
ната 2017 година. Имплемента-
цијата на петте форумските сесии 
септември/декември 2016 година 
веќе започна да се реализира, 
а се очекува последователните 
форумски сесии да се одржат во 
февруари, наредната година.

Форумите во општините ќе ги 
вклучат жителите, заедно со 
општинските администрации, 
во креирањето на буџетите за 
наредната година, ќе ја презен-
тираат структурата на буџетот, 
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ФОРУМОТ ПО СЕСИИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ФОРУМ-
СКА СЕСИЈА ВО КОНЧЕ

Општина Конче, на 22 септем-
ври, ја одржа шестата форумска 
сесија во рамките на буџетскиот 
форумски процес за креирање 
на буџетот за 2016 година.

Форумот, во присуство на 
40-ина жители на општината, 
ги презентира резултатите од 
реализација на буџетот за 2016 
година. Во рамките на буџетот, 
жителите на оваа општина при-
оретизираа 26 проекти, од кои 
годинава се реализирани  
17 проекти.

Во рамките на реализираните 
проекти, општината ги презен-
тира изградбата на фекална 

канализација, изградба на улици 
во село Конче, реконструкција 
на културни домови во село 
Дедино и во село Ракитец, из-
градба на улици во селата Долни 
Липовиќ и Дедино итн.

Исто така, жителите во текот на 
форумскиот процес дадоа одре-
дени препораки што општината 
се обврза да ги реализира во 
наредниот период.
 
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ГО 
ПРЕЗЕНТИРА РЕАЛИЗИРАНО-
ТО ЗА 2016

Општина Кривогаштани, на по-
следователната форумска сесија 
што се одржа на 23 септември, 
ги презентира резултатите од 
реализираниот буџет за 2016 
година, што изминатата есен 
жителите на оваа општина го 
„кроеја“ заедно со општината.

Во периодот март-септември 2016 година, се одржаа неколку последователни 
форумски сесии во општините коишто изминатата есен ги подготвуваа 
општинските буџети заедно со граѓаните за оваа година. Општините Конче, 
Кривогаштани, Демир Капија, Росоман, Пробиштип, Македонски Брод и Делчево 
ги презентираа реализираните буџети пред жителите и текот на реализацијата на 
приоретизираните проекти од граѓаните.

Во овој период, општина Градско ја одржа првата форумска сесија од буџетскиот 
форум којшто за прв пат се спроведува во оваа општина. И другите општини, каде 
што жителите заедно со општинските администрации ќе го подготвуваат буџетот 
за 2017 година, во наредните три месеци ќе одржат по пет форумски сесии.

ФОРУМСКИ СЕСИИ ЗА БУЏЕТОТ ВО 2016 ГОДИНА
Форумот, во присуство на околу 
50 учесници, посочи дека во 
текот на оваа година се реали-
зирани или се во тек на реализа-
ција 21 проект од вкупно 30-те 
проекти што ги приоретизираа 
жителите на Криовгаштани и 
коишто станаа дел од буџетот за 
2016 година.

Дел од реализираните проекти 
се однесуваат на новата училиш-
на спортска сала, изградбата на 
регионалниот пат од Кривогаш-
тани до Воѓани, изградбата на 
патот од Обршани до  Боротино, 
изградба на улици во Кривога-
шани, Бела Црква и Воѓани итн.

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА ГИ 
ПРЕЗЕНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 
2016

Последователната форумска 
сесија од буџетскиот процес во 
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општина Демир Капија се одржа 
на 27 септември, во присуство 
на 60-ина жители на општината, 
во просториите на фондацијата 
Ценет.

Форумот ги презентира резул-
татите од буџетскиот форумски 
процес во општината, во чии 
рамки жителите, заедно со 
општинските власти, го подгот-
вуваа буџетот за 2016 година.

Според отчетот на локалната 
администрација, од вкупно 24 
проекти што беа приоретизи-
рани на форумот во рамките на 
општинскиот буџет, шест про-
екти се целосно реализирани, 
седум се во тек на реализација, 
а 11 проекти ќе се реализираат 
наредната година. Форумот 
презентира и реализација на 
четири препораки од вкупно 
14 произлезени од жителите 
на оваа општина. Дел од пре-
пораките не се во надлежност 
на општината за што ќе бидат 
информирани надлежните 
институции.

ОПШТИНА РОСОМАН ГО 
ПРЕЗЕНТИРА РЕАЛИЗИРАНИОТ 
БУЏЕТ ЗА 2016

Околу 70 жители на општина 
Росоман учествуваа на после-
дователната форумска сесија од 
буџетскиот процес, што се одр-
жа на 28 септември во просто-
риите на ОУ „Пере Тошев“.

Форумот ги презентира резул-
татите од буџетскиот форумски 
процес во општината, во чии 
рамки жителите, заедно со 
општинските власти, го подгот-
вуваа буџетот за 2016 г. Исто 
така, форумот ги презентира 
резултатите од реализацијата 
на буџетот за 2016 година, од-
носно проектите што жителите 
ги избраа за приоритетни во 
текот на оваа година.

Од 24-те проекти коишто беа 

приоретизирани на 5-тата 

форумска сесија, 9 проекти се 

веќе завршени, 13 се во тек и 

во различни фази од спроведу-

вање – изаработена техничка 

документација, подготвен и 

објавен повик за јавна набавка 

итн., а два проекти ќе се реали-

зираат наредната година.

ФОРУМОТ ВО ПРОБИШТИП ЗА 
РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ВО 
2016

Општина Пробиштип ја одржа 
последователната форумска 
сесија од буџетскиот форум на 
29 септември, во присуство на 
100 жители на општината.

Форумот ги презентира ре-
ализираните проекти што 
граѓаните ги утврдија како 
приоритетни за 2016 година, 
како и вкупната реализација 
на буџетот за 2016 година по 
буџетски програми.

Од вкупно 20 проекти што беа 
приоретизирани од страна на 
жителите за оваа година и беа 
усвоени во општинскиот буџет, 
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четири проекти се завршени, 
10 проекти се во тек со реали-
зацијата, девет проекти сè уште 
не започнати со реализација, а 
два проекти се одвиваат кон-
тинуирано. Вкупната реализа-
ција на буџетот за 2016 година 
изнесува над 50 проценти со 
тенденција да се зголемува до 
крајот на тековната година.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ФОРУМ-
СКА СЕСИЈА ВО МАКЕДОНСКИ 
БРОД

Општина Македонски Брод, на 
29 септември, ја одржа после-
дователната форумска сесија во 
рамките на буџетскиот форум-
ски процес, во присуство на 50 
жители.

Форумот го презентира реа-
лизираниот буџет и проектите 
предвидени за 2016 година, 
вклучително и приритетите на 
жителите на општината.

Од вкупно 31 проект колку што 
приоретизираа учесниците 
на форумот за оваа година, 6 
проекти се реализирани, 22 

проекти се во тек, а три проек-
ти се оставени за реализација 
наредната година. Меѓу проек-
тите коишто се реализирани или 
чијашто реализација е во тек, 
се изградба на локален пат за 
село Могилец, повеќенаменско 
спортско игралиште во село 
Самоков, уредување на пеште-
рата Пешна, изградба на пазар, 
изградба на тениско игралиште 
во Македонски Брод итн.

ФОРУМОТ ВО ДЕЛЧЕВО ЗА 
РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ВО 
2016

Општина Делчево ја одржа 
последователната форумска 
сесија од буџетскиот форум на 
30 септември, во присуство на 

88 жители на општината.

Форумот ги презентира ре-
ализираните проекти што 
граѓаните ги утврдија како 
приоритетни за 2016 година, 
како и вкупната реализација 
на буџетот за 2016 година по 
буџетски програми. Од вкупно 
33 проекти што беа приорети-
зирани од страна на жителите 
за оваа година и беа усвоени 
во општинскиот буџет, до ме-
сец септември се реализирани 
11 проекти, во фаза на реали-
зација се 12 проекти, а не се 
реализирани 10 проекти.

Во рамките на приоритетни 
проекти се изградени и попло-
чени улици во неколку населе-
ни места, започна да се реали-
зира локалната стратегија за 
туризам, се изработија неколку 
урбанистички планови итн.

ФОРУМСКИ СЕСИИ 
ЗА БУЏЕТОТ ВО 2017 
ГОДИНА

ГРАДСКО ЗА ПРВ ПАТ ПОЧНА 
ДА СПРОВЕДУВА БУЏЕТСКИ 
ФОРУМ

Општина Градско ја одржа 
првата форумска сесија на 30 
септември, во присуство на 
52 жители на општината, во 
просториите на винаријата 
„Стоби“.

Буџетскиот форум, којшто за 
прв пат се одржува во оваа 
општина во рамките на про-
грамата „Форуми во заедница-
та“, ја презентира структурата 
на буџетот за 2017 година, како 
и идните стратешки приорите-
ти на општината.

Жителите, чии дискусии и 
предлози се одвиваат согласно 
нивните интереси, го структу-
ираа форумот со шест работни 
маси: Образование и култура; 
Спорт и рекреација; Комунал-
ни дејности; Урбанизам; Со-
цијална заштита; и Општинска 
администрација.

Форумот формира и работна 
група со по двајца членови од 
секоја работна маса којашто 
ќе учествува во работните 
средби помеѓу сесиите и ќе го 
надгледува буџетскиот процес 
и буџетското структуирање на 
предлозите од граѓаните.
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ОПЕРАТИВНИТЕ ГРУПИ СЕ ОБУЧУВАА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Околу 100 претставници од десет 
општини во Македонија учест-
вуваа на обуката за општинските 
тимови за спроведување буџетски 
форуми, што се одржа во септем-
ври, во хотелот Порта во Скопје, 
во рамките на програмата „Фору-
ми во заедницата“.

Претставници од општините Бр-
веница, Желино, Градско, Могила, 
Студеничани, Кочани, Пробиштип, 
Пехчево, Берово и Сарај се запоз-
наваа со форумскиот процес, про-
цесот на партиципативно буџети-
рање, подготовка и донесување 
на буџетот на општината, како и 
улогата и задачите на членовите 
на оперативните групи, модерато-
рите и комодераторите во рамки-
те на буџетскиот процес.

Обуката имаше за цел да ги обучи 
учесниците за тоа како и зошто 

се одржуваат буџетски форумски 
процеси, преку вежби и дискусии 
за подготовките и спроведување 
на форумските сесии, како и 
споделување искуства од модери-
рање буџетски форуми.

Обуката се одржа во рамките на 
третиот циклус од Излезната фаза 
на програмата „Форуми во заед-

ницата“ којашто досега опфати 28 
општини коишто спроведоа 30 
буџетски форумски процеси.

Програмата „Форуми во заедни-
цата“ од 2006 до 20016 година 
се одржа во 59 општини коишто 
имплементираа и по неколку пати 
три видови форуми - проектен, 
меѓуопштински и буџетски форум.
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ОБУКА ЗА ЕФЕКТИВНО 
ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА 
ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ

Обука на темата „Ефективно 

презентирање на општинските 

буџети пред граѓаните“, којашто 

беше наменета за вработени 

лица во секторот за финансии и 

буџет во Едниниците на локал-

ната самоуправа во Македонија, 

се одржа во јуни годинава, во 

хотелот Порта, во Скопје.

Дводневниот настан, каде 

присуствуваа 20 учесници 

од 18 општини, имаше за цел 

зајакнување на капацитетите на 

општинските администрации со 

знаења и вештини за ефективно 

презентирање на општинските 

буџети пред граѓаните.

партиципативното буџетирање, 

програмско буџетирање во опш-

тините и разбирливо претставу-

вање на буџетите на ЕЛС, како и 

временска рамка и можности за 

вклучување на граѓаните.

Во рамките на обуката беа 

презентирани и различните 

модели и алатки за консултација 

со граѓаните, како и приорети-

зација на нивните предлози и 

барања, со посебен фокус на 

буџетскиот форумскиот процес.

Учесници на обуката беа 

претставници од секторите за 

буџет и финансии во: Гевгелија, 

Кочани, Град Скопје, Виница, 

Куманово, Сарај, Градско, Чучер 

Сандево, Центар Жупа, Про-

биштип, Пехчево, Брвеница, 

Свети Николе, Новаци, Старо 

Нагоричане, Кичево, Могила и 

Желино. Обуката ја организира 

Единицата за координација на 

форумите – ЕКФ во рамките на 

Програмата „Форуми во заед-

ницата“

Клучните теми кои беа разгле-

дани во рамките на обуката се 

партиципативно буџетирање 

– концепт, основни каракте-

ристики и спроведување на 


