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1. Општина Кривогаштани за 
првпат го спроведува буџетскиот 
форумски процес. Кои се Вашите 
искуства од одржувањето на 
форумот?

Општина Кривогаштани за 
прв пат спроведува форма 
на граѓанско учество при 
креирањето на општинскиот 
буџет благодарение на 
Швајцарската агенција за развој 
и соработка SDC и Единицата 
за координација на форумите 
(ЕКФ). Општината секоја година 
при креирањето на општинскиот 
буџет поаѓа од барањата и 
потребите на своите жители, а 
оваа година граѓаните полесно 
можеа да ги идентификуваат 
можностите на општината, 
висината на средствата со 
кои располага истата, како и 
да ги приоретизираат своите 
потреби, желби и барања. 
Граѓаните, покрај можноста да 
одлучуваат за трошењето на 
општинските средства, имаа 
можност да предложат начини 
на кои општинскиот буџет 
би се зголемил или намалил 

со воведување нови јавни 
давачки или прекинување на 
постоечките. Со спроведувањето 
на буџетскиот форум општината 
има само низа позитивни 
придобивки како што ги имаше 
и при спроведувањето на 
претходниот проектен форум. 
Тогаш, сите жители директно 
ги почувствуваа придобивките 
од форумот од што произлезе 
голем интерес на жителите за 
учество во буџетскиот форум 
каде што просечната бројка на 
посетеност на петте одржани 
сесии изнесуваше 163 граѓани.

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

Покрај големиот број граѓани 
кои учествуваа на форумските 
сесии, исто така имавме и голем 
број предлози, сугестии, барања 
и дискусии од присутните. 
Голем дел од тие барања 
општината ги стави во своите 
стратешки планови врз кои ќе го 

БУЏЕТСКИОТ ФОРУМ ГИ УТВРДИ 
ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

„Голем дел од барањата на 
граѓаните општината ги стави 
во своите стратешки планови 
врз коишто ќе го структуира 
натамошниот развој произлезен 
токму од барањата, потребите и 
визијата на жителите за својата 
општина“, вели г. Заткоски

структуира својот понатамошен 
развој произлезен токму од 
барањата, потребите и визијата 
на жителите за својата општина. 
Во секој случај, со реализација 
на буџетскиот форум општината 
полесно ќе може да ги утврди 
своите стратешки и развојни 
цели кои се идентификувани 
токму од граѓаните кои имаа 
можност непосредно да ги 
пренесат до градоначалникот и 
до општинската администрација 
кои учествуваа на сите одржани 
форумски сесии.

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

Општината се стреми да ги 
реализира сите барања, иако 
желбите на граѓаните се големи, 
а можностите на локалната 
самоуправа се ограничени во 
поглед на финансиските ресурси. 
Не можеме да реализираме сѐ 
одеднаш, но се трудиме барањата 
на граѓаните да бидат приоритет 
ако не за тековната, тогаш за 
следната година, со акцент на 
обезбедување средства за нивна 
реализација.

Општината се залага за 
транспарентно и отчетно 
работење за што ги има 
на располагање сите јавни 
податоци кои ги интересираат 
граѓаните за кои општината 
досега реализира проекти од 
надворешни средства со вкупна 
вредност од над 5.000.000 евра. 
Со овие проекти излеговме во 
пресрет на потребите и барањата 
на сите категории на граѓани и 
сите сегменти на општественото 
живеење.

Интервју со градоначалникот на општина  
Кривогаштани, г. Тони Заткоски

КИЧЕВО го спроведе 
буџетскиот процес за 2015

Општина Кичево го заврши 
буџетскиот форумски процес 
за 2015 година, со одржување 
на последователната форумска 
сесија на 1 октомври, минатата 
година, во присуство на 57 
учесници. Форумот ја презентира 
реализацијата на општинскиот 
буџет за тековната година, 
вклучително и приоритетите 

што жителите на оваа општина 
ги изгласаа на петтата форумска 
сесија, што се одржа кон крајот 
на 2014 г. Вкупно 34 проекти што 
ги поддржа форумот прифати 
општината во буџетот за 2015 
година, од кои осум се целосно 
реализирани, 13 се во тек, а 13 не 
се реализираа.

РАДОВИШ ја презентира 
буџетската реализација за 2015

Последователната сесија, со 
која заврши буџетскиот форумски 
процес за 2015 година во 
општина Радовиш, се одржа на 2 
октомври, лани, во присуство на 
45 жители на општината. Вкупно 
20 проекти, што жителите на 
општината ги приоретизираа 
на петтата форумска сесија, беа 
прифатени во општинскиот 
буџет на седницата на Советот, 
кон крајот на 2014 година, од 
кои 9 проекти се реализирани, 9 
проекти се во тек на реализација 
и два проекти не се реализирани. 
Форумот, во текот на целиот 
процес, разгледуваше 100 
буџетски проекти, а на оваа, 
последна сесија, беше соопштено 
дека 40 проекти веќе се 
реализирани или се во тек.

ГОСТИВАР реализира 28 
проекти во буџетот во 2015 

Општина Гостивар ја одржа 
последователната форумска 
сесија од буџетскиот процес 
за 2015 година, на 7 октомври, 
минатата година, во присуство на 
52 жители на општината. Вкупно 
33 проекти приоретизираа 
жителите на оваа општина на 
петтата сесија, од кои заклучно 
со септември, лани, 28 проекти се 
реализирани или се во тек, а пет 
проекти не се реализирани.

Според претставници 
на локалната самоуправа, 
25 капитални проекти се 
реализирани во областа 
на инфраструктурата, 
образованието, проекти за 
социјална заштита итн.

ФОРУМОТ ПО СЕСИИ

ФОРУМСКИ СЕСИИ ЗА БУЏЕТОТ ВО 2015 ГОДИНА

Во периодот октомври-декември 2015 година, 17 општини 
спроведуваа буџетски форумски процеси во чии рамки се 
одржуваа форумски сесии за креирање на општинските 

буџети за 2016 година, како и отчет на неколку општини 
за реализација на буџетите за 2015 година. Граѓаните, 
заедно со општинските администрации, ги утврдуваа 

приоритетите за реализација на буџетот.
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КАВАДАРЦИ за реализација 
на буџетот за 2015

Последната форумска сесија 
во општина Кавадарци од 
буџетскиот форумски процес 
за 2015 година се одржа на 8 
октомври, минатата година, 

во присуство на 73 жители 
на општината. Форумот ги 
презентира резултатите од 
реализацијата на буџетот за 
2015 година, односно проектите 
што жителите ги избраа за 
приоритетни во текот на 
годината. Од 25-те проекти 
коишто беа приоретизирани 
на 5-тата форумска сесија, 12 
проекти се веќе завршени, 
четири се во тек, а девет проекти 
ќе се реализираат наредната 
година.

Општина МАВРОВО 
и РОСТУШЕ ја одржа 
последователната сесија

Општина Маврово и Ростуше 
ја одржа последователната 
форумска сесија на 8 октомври, 
лани, во присуство на 54 
жители на општината. Форумот 
презентира реализација на 14 

проекти коишто беа утврдени 
за приоритетни од страна на 
граѓаните за 2015 година, додека 
дополнителни 10 проекти се во 
тек на реализација.

Форум во СТРУМИЦА за 
реализација на буџетот за 2015

Општина Струмица, на 8 
октомври, минатата година, 
ја одржа последователната 
форумска сесија од буџетскиот 

процес за 2015 година, во 
присуство на повеќе од 100 
жители на општината. Според 
претставниците на локалната 
самоуправа, од вкупно 30 
проекти што беа утврдени 
за најважни за потребите на 
жителите на општината, речиси 
сите се реализирани или во тек 
е нивна реализација, односно 
требаше да завршат до крајот на 
годината.

Презентиран реализираниот 
буџет за 2015 во КРИВА 
ПАЛАНКА

Последователната сесија од 
буџетскиот форумски процес 

во општина Крива Паланка се 
одржа на 20 октомври, лани, 
во присуство на 70 жители 
на општината. Претставници 
на локалната самоуправа 
на Форумот ги информираа 
граѓаните дека од 30-те 
приоритетни проекти утврдени 
за 2015 година, 15 се целосно 
реализирани, 10 се во фаза на 
реализација, два се делумно 
реализирани и три сѐ уште не се 
реализирани. Истовремено, од 
вкупно 83 препораки, 45 од нив 
станаа дел од општинскиот буџет 
за 2015 година.

ВАСИЛЕВО гласаше за 30 
проекти и осум програми

Форумот во Василево во овој 
период (октомври-декември 
2015) одржа пет форумски сесии, 
во чии рамки присуствуваа во 
просек 97 жители на општината. 
Форумот го разгледуваше и 
креираше буџетот за 2016 година 
и предложи 77 предлози од 
кои во буџетот беа прифатени 
32 предлози. На форумските 
сесии жителите дискутираа за 
шест буџетски програми, а на 
последната сесија гласаа за сите 
осум.

Во врска со предлозите за 
проекти, најмногу предлози 
имаше за одведување и 
прочистување на отпадните води, 
за изградба, реконструкција и 
одржување на локални патишта 
и улици, како и за локален 
економски развој. Форумот 
гласа, односно приоретизира 
листа од 30 проекти и осум 
буџетски програми. Кај 
програмите најмногу гласови 
доби „Програмата за изградба, 
реконструкција и одржување 
локални патишта и улици“, а 
кај проектите, „Регулација на 
Сушички порој во с. Сушево“.

Форумот во ДЕМИР КАПИЈА 
утврди 24 проекти

Пет форумски сесии се одржаа 
во општина Демир Капија во 
рамките на буџетскиот форумски 
процес со просечно учество на 
80 жители. Најпрвин, форумот ја 
формира структурата, односно 
работните маси согласно 
интересите за учесниците, а 
потоа утврди осум буџетски 
програми за дискусија во текот 
на процесот. Вкупно 55 предлози 
дадоа граѓаните во рамките на 
сесиите, од кои 44 беа прифатени 
и вметнати во буџетските рамки 
за 2016 година.

Учесниците на форумот 
утврдија 24 приоритетни 
проекти, од кои како 
најприоритетен за реализација 

го изгласаа проектот „Изградба 
на плоштад во Демир Капија, 
асфалтирање на крак на ул. 
’Маршал Тито’ и решавање на 
проблемот со прибирање на 
атмосферските води на оваа 
улица“. Форумот ја изгласа 
буџетската програма „Локални 
патишта и улици за приоритетна 
за 2016 година“, по што следуваа 
буџетските програми „Јавна 
чистота, изградба и одржување 
на јавните површини“ и 

„Изградба, реконструкција, 
замена и одржување на јавното 
осветлување“.

РОСОМАН приоретизира 24 
проекти за 2016

Буџетскиот форумски процес 
во општина Росоман се одржа во 
пет сесии со просечно учество на 
72 жители. Во текот на процесот, 
Форумот разгледуваше повеќе 
од 10 буџетски програми за 
наредната фискална година, 
при што од вкупно 66 предлози 
на граѓаните беа прифатени 
43 и вметнати во буџетот за 
2016 година. Жителите на 
општината најмногу предлози 
даваа за програмата „Изградба 
и реконструкција на локални 
патишта“, од кои некои се 
однесуваа на одбележување и 
означување на локалните улици.

Форумот, на петтата сесија, 
гласаше за 24 проекти и 16 
буџетски програми за 2016 
година. Учесниците како 
најприоритетна буџетска 
програма ја утврдија програмата 
„Одведување на отпадните 
води и канализација“, а како 
најприоритетен проект – 
„Изработка на урбанистички план 
за населено место Росоман“.

ФОРУМСКИ СЕСИИ ЗА БУЏЕТОТ ВО 2016 ГОДИНА
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Форумот во ВРАПЧИШТЕ 
гласаше за 30 проекти

Форумот во општина 
Врапчиште во овој период 
одржа пет форумски сесии со 
просечно учество на 66 жители. 
Вкупно 71 проект предложи 
форумот во текот на сесиите, 
од кои 60 проекти на жителите 
се прифатени и вметнати во 
рамките на буџетот за 2016 
година. 

На петтата сесија, 
учесниците на форумот 
приоретизираа 30 проекти 
и осум буџетски програми. 
Форумот го избра проектот 
„Одржување на постоечката 
мрежа за водоснабдување“ 
за најприоритетен, по што 
следуваа проектите „Подготовка 
на урбанистички планови за 

неколку села“, „Поставување нa 
бекатон-плочки на територијата 
на општина Врапчиште“, „Чистење 
на дивите депонии“ и „Поддршка 
на работата на градинката во 
општината“.

Жителите на оваа општина 
ја избраа буџетската програма 
„Патна инфраструктура“ за 
најприоритетна за 2016 г., по 
што следуваше програмата 
„Образование“.

ПРОБИШТИП гласаше за 25 
проекти и шест програми

Вкупно 25 проекти и шест 
буџетски програми приоретизира 
форумот во Пробиштип, во 
рамките на буџетскиот форумски 

процес со одржани пет форумски 
сесии. Просечното учество 
на учесниците изнесуваше 86 
жители, кои предложија преку 
100 проекти за 2016 година.

Учесниците на форумот го 
избраа проектот „Изградба 
на градска капела“ за 
најприоритетен за реализација 
и буџетската „Програма за 
изградба и одржување на 
општинските патишта и улици“ 
како најважна за жителите на 
оваа општина за наредната 
година. Следуваа проектите 
„Доизградба и реконструкција на 
системи за водоснабдување по 
месните заедници“, „Доизградба 
на канализации по месните 
заедници“, „Реконструкција на 
дел од улица ’Гоце Делчев’ со 
атмосферска канализација и 
тротоари“ и други.

ДЕЛЧЕВО со приоретизација 
на 34 проекти за 2016

Општина Делчево, во периодот 
октомври-декември, одржа 
четири форумски сесии во чии 
рамки жителите предложија 50 
проекти и сите беа прифатени во 
буџетот за 2016 година.

Форумот, каде во просек 
учествуваа околу 70 жители, 
гласаше за 34 проекти и 16 
буџетски програми. Учесниците 
на форумот, за најприоритетна 
буџетска програма, ја избраа 
„Изградба и реконструкција 
на улици и патишта“, а за 
најприоритетен проект за 2016 
година го избраа проектот 
„Изградба на капела“, од истата 

буџетска програма. Форумот, 
исто така, ѝ достави на локалната 
администрација и листа на 
препораки за реализација во 
наредниот период. Во текот 
на процесот, жителите на оваа 
општина најмногу предлози 
даваа за изградба на улици и 
канализациска мрежа во некои 
населени места, обезбедување 
средства за чистење на реките, 
ставање бекатон на одредени 
улици и слично.

КРИВОГАШТАНИ 
приоретизира 30 проекти за 2016

Форумот во Кривогаштани, 
исто така, одржа четири 
форумски сесии, во чии рамки 
присуствуваа во просек 160 
жители на општината. Форумот 
го разгледуваше и креираше 
буџетот за 2016 година и 
предложи 147 предлози, од кои 

во буџетот беа прифатени 88 
предлози. На форумските сесии 
жителите дискутираа за осум 
буџетски програми, а на петтата 
приоретизираа 30 проекти.

Форумот даде и дискутираше 
и за околу 70 препораки, од кои 
некои од нив не се во надлежност 
на општината, а некои од нив ќе 
се реализираат во 2017 година. 
Форумот ја изгласа буџетската 
програма „Изградба на улици“ 
како најважна за жителите на 
оваа општина за наредната 
година, а меѓу трите проекти 
коишто граѓаните ги утврдија 
за најприоритетни се „Изградба 
на канализација во Славеј и во 
Крушеани“, „Изградба на улици 
во неколку населени места“ и 
„Чистење на дивите депонии и 
канали“.

Форумот во КАРБИНЦИ со 31 
приоритетен проект

Вкупно 31 проект и осум 
буџетски програми приоретизира 
форумот во Карбинци, во рамките 
на буџетскиот форумски процес 
со одржани четири форумски 
сесии. Просечното учество 

изнесуваше околу 45 жители, кои 
предложија над 70 проекти за 
реализација во 2016 г.

Жителите на оваа општина 
утврдија дека буџетската 
програма - „Изградба и 
реконструкција на локални 
патишта и улици“ како 

најприоритетна за наредната 
година, како и неколку проекти 
– „Локален пат село Радање 
– археолошки локалитет 
Баргала“, „Реконструкција 
на пречистителни станици 
и колектори - село Радање“ 
и „Водовод за село Радање“ 
(припремни работи – проектни 
активности за пречистување на 
водата од заматување).

Форумот во МАКЕДОНСКИ 
БРОД гласаше за 31 проект

Форумот во општина 
Македонски Брод во овој период 
одржа четири форумски сесии 
со просечно учество на околу 
105 жители. Вкупно 144 проекти 
предложи форумот во текот 

на сесиите, од кои 141 проект 
на жителите се прифатени и 
вметнати во буџетот за 2016 
година. 

На петтата сесија, учесниците 
на форумот приоретизираа 31 
проект и шест буџетски програми. 
„Програмата за изградба, 
реконструкција, оддржување и 
заштита на локални патишта и 
улици“ и „Програмата за изградба, 
реконструкција и одржување 
водоводи, канализациски мрежи 
и собирање и одведување на 
атмосферските води“ беа избрани 
за најприоритетни во текот на 
реализацијата на буџетот за 2016 
година.

Во врска со проектите, 
Форумот ги приоретизира 

проектите „Реконструкција на 
локалниот пат Р1106 до с. Долни 
Манастирец и доасфалтирање на 
кракот што води кон ресторанот 
’Извор’“, „Изградба на улица 
во с. Слатина од главниот пат 
до селската црква“, „Изработка 
на проектна документација за 
фекална канализација за с. Девич“ 
и други.

КОНЧЕ гласаше за  
26 проекти за 2016

Вкупно 26 проекти беа 
приоретизирани во рамките на 
12 буџетски програми за 2016 г. 
во текот на буџетскиот форумски 
процес во општина Конче, каде 
во овој период се одржаа четири 
форумски сесии во присуство на 
околу 70 учесници во просек.

Форумот ја избра програмата 
„Инфраструктура“, по што 
следуваше програмата 
„Водоснабдување“, а како 
како најважен за реализација 
за 2016 г., жителите го 
изгласаа проектот „Техничка 
документација и реконструкција 
на водоснабдителен систем во 
Конче“. Како втор по важност 
на гласањето беше рангиран 
проектот „Доизградба на систем 
за фекална канализација во 
Конче“. Инаку, жителите на 
оваа општина предложија 62 
предлози, од кои беа прифатени 
40 предлози.



Претставници на оперативните 
групи од 10 општини, 

вклучително и општинските 
координатори, претставници 
на одделенијата за финансии и 
буџет и на невладиниот сектор, 
учесници во тековниот циклус 
од програмата „Форуми во 
заедницата“, присуствуваа на 
средбата за вмрежување што се 
одржа на 4 и 5 март, во хотелот 
„Дрим“, во Струга.

Вкупно 90 учесници од 
Василево, Македонски Брод, 
Конче, Делчево, Демир 
Капија, Карбинци, Врапчиште, 

Кривогаштани, Пробиштип и 
Росоман споделуваа искуства 
од буџетските форумски 
процеси што се одржуваат во 
нивните општини во периодот 
2015/2016 година. Средбата 
имаше за цел размена на 
искуства и добри практики од 
спроведувањето на 5-те сесии 
од буџетскиот форумски процес 
што овие општини самостојно го 
спроведуваат. Се дискутираше 

за спецификите на форумскиот 
процес, во делот на формата и 
содржината, како и начинот на 
раководење.

На средбата присуствуваа и 
модераторите и комодераторите 
на форумските процеси, 
претставници на Швајцарската 
агенција за развој и соработка 
SDC, на ЗЕЛС и на Единицата за 
координација на форумите (ЕКФ).

Средба за вмрежување во Струга

ОПШТИНИТЕ РАЗМЕНУВАА ИСКУСТВА  
ЗА ФОРУМИТЕ
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Средбата за вмрежување, што се одржа на 4 и 5 март 
годинава, имаше за цел размена на искуства и добри 
практики од спроведувањето на 5-те сесии од буџетскиот 
форумски процес што овие општини самостојно го 
спроведуваат.


