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три години, веќе ги чувствуваме 
придобивките. Граѓаните тогаш 
одлучија дека приоритет се 
чистењето на одводните канали 
заради што изгласаа набавка 
на механизација. Истата веќе е 
во функција и контуинирано се 
чистат одводните канали, а како 
механизација ни служи и за ископ 
на нови водоводни линии. За 
нас тоа беше огромно искуство 
бидејќи само ја зајакна врската 
меѓу општината и граѓаните во 
поглед на приоритетите. 

Буџетскиот форумски процес е 
поразличен од меѓуопштинскиот и 
проектниот Форум на заедницата, 
но сепак најважното останува, 
граѓаните да партиципираат 
во креирањето на локалните 
политики на дејствување. Со 
овој процес очекувам граѓаните 
директно да се запознаат 
со структурата на буџетот, 
приходниот и расходниот 

дел, неговата реализација во 
претходните години, но и што како 
план имаме за следната година. 
Значи граѓаните изворно ќе знаат 
што планираме како расходи за 
следната година со можност и тие 
да ,,интервенираат“ со проекти 
што ги сметаат за прироритетни, 
а за кои ќе гласаат. Тоа значи нема 
,, бегање“ од гласот на граѓаните. 
Ние сме овде во функција на 
граѓаните и од овој буџетски 
форумски процес очекувам 
граѓаните директно да се вклучат 
во креирањето на буџетот на 
нашата и нивна општина.

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

Секако. Убеден сум дека низ 
процесот ќе произлезат секакви 
предлози. Oд околу 100 граѓани 
присутни на сесија, сигурно 
дека ќе произлезат најмалку 50-
ина предлози, сугестии, идеи. 
Некои од нив ќе образложат и 
проблеми што се актуелни во 
нивната средина . Сето тоа од 
наша страна ќе биде евидентирано 
и класифицирано. Во слободен 
разговор и отворена постапка, 
каде од една страна се граѓаните, 
од друга градоначалникот и дел 
од општинската администрација, 
ќе произлезат предлози што се 

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

Општина Василево и во 
изминатиот перод транспарентно 
го составуваше буџетот со 
почитување на гласот на 
општинската администрација, 
советниците и пред сè, на 
граѓаните. Оваа година, 
благодарение на Швајцарската 
агенција за развој и соработка 
(SDC), ќе имаме можност тоа да го 
правиме потранспарентно и во 
најблизок контакт со граѓаните. 

Општина Василево досега 
има реализирано еден Форум на 
заедницата, и тоа меѓуопштински 
со општина Босилово. Од овој 
форум, што го реализиравме пред 

долгорочни, ќе има идеи што се 
во интерес на општината. Така што 
сугестиите, предлозите и идеите 
на граѓаните може да ни послужат 
за поголема ангажираност 
на нашите служби истите да 
ги преточиме во предлог-
проекти за нивна реализација, 
секако доколку се реални. Ние 
како рурална општина имаме 
скромен буџет, а потребите 
на граѓаните се поголеми од 
урбаните општини чии буџети 
се многу поголеми од нашите. 
Така што, мора да направиме 
избор на најприоритетното. Но 
во секој случај, ваквите средби со 
граѓаните низ буџетски форумски 
процес многу ќе придонесат 
во утврдувањето на развојните 
приоритети на општината.

3. Дали и колку е подоготвена 
локалната власт транспарентно 
и отчетно да одговори на 
барањето на граѓаните при 
„кроењето“ на буџетот?

Општина Василево 
контуинирано се залага за 
транспаренто и отчетно 
работење. Тоа сме го докажале 
многу пати за што сме биле и 
наградувани. Секогаш сме биле 
транспарентни при носењето на 
буџетот и неговото извршување 
за што редовно даваме и отчет. 
Желбите на граѓаните се големи, 
но можностите на локалната 
самоуправа се ограничени во 
поглед на финансиските ресурси 
и не можеме да реализираме 
одеднаш сè, но се трудиме 
барањата на граѓаните да бидат 
приоритет, ако не за тековната, 
тогаш за следната година со 
акцент на обезбедување средства.

Секако дека моето лично 
присуство ќе биде неопходно, што 
ни беше пракса и претходно кога 
ги посетувавме месните заедници, 
иако сега во поорганизирана 
форма ќе одговориме директно 
на барањата на граѓаните. На овој 
начин го подигнуваме и степенот 
на демократија, ја приближуваме 
општината како институција 
до граѓаните и ја зајакнуваме 
соработката.

ФОРУМОТ
Вкупно 10 општини што ќе спро-

ведуваат буџетски форуми во 
периодот 2015/2016 година 

беа избрани во мај, годинава, во 
рамките на програмата „Форуми во 
заедницата“.

Општините Кривогаштани, Росо-
ман, Македонски Брод, Врапчиште, 
Демир Капија, Василево, Конче, Про-
биштип, Карбинци и Делчево се 10-
те општини коишто заедно со граѓа-
ните ќе го креираат општинскиот 
буџет за наредната 2016 година.

Изборот на општините е во рам-
ките на вториот циклус од заврш-
ната фаза на програмата и опфаќа 
активности согласно буџетскиот 
календар на локалните самоуправи 
чија цел е изработка на општински 
буџети, вклучувајќи ги и потребите 
на граѓаните.

Спроведувањето на буџетските 
процеси ги финансира Швајцарската 
агенција за развој и соработка (SDC), 
со средства неопходни за поддршка 
на форумскиот процес во општините. 

Околу 90 учесници од 10 
општини коишто беа избра-
ни да спроведуваат буџетски 

форуми во периодот 2015/2016 
година, учествуваа на дводневна-
та обука што се одржа на 12 и 13 
септември, годинава, во скопскиот 
хотел Континентал.

Претставници од општините 
Кривогаштани, Василево, Карбин-
ци, Демир Капија, Македонски 
Брод, Конче, Пробиштип, Делчево, 
Врапчиште и Росоман учествуваа 

на обуката за одржување буџетски 
форуми во рамките на програмата 
„Форуми во заедницата“, финанси-
рана од Швајцарската агенција за 
развој и соработка (SDC).

На средбата, во организација 
на Единицата за координација на 
форумите, учествуваа и сертифи-

цираните модератори 
коишто општините ги 
избраа да ги модери-
раат форумските про-
цеси, комодераторите, 
односно лицата кои 
ќе им помагаат, како и 
претставници на финан-
сиските одделенија во 
рамките на локалните 
самоуправи.

Обуката имаше за 
цел да ги запознае 
општинските тимови со 
буџетскиот форумски 

процес, партиципативното буџети-
рање, како и нивните улога и задачи 
во текот на буџетските форуми, што 
ќе се одржуваат оваа есен.

Избрани 10 општини што ќе одржуваат буџетски 
форуми 2015/2016

„Со овој процес очекувам граѓаните 
директно да се запознаат со структурата 
на буџетот, приходниот и расходниот дел, 
неговата реализација во претходните 
години, но и што имаме како план 
за следната година. Значи, граѓаните 
изворно ќе знаат што планираме со 
можност и тие да ’интервенираат’ со 
проекти што ги сметаат за прироритетни“,  
вели градоначалникот Стојанов

Интервју со градоначалникот на општина Василево, г. Ванчо Стојанов

Е ВО ФУНКЦИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ
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подобрување на нивната заедница 
и ќе учествуваат и решаваат 
за трошењето на општинските 
буџетски средства.

Граѓаните, на оваа сесија, имаа 
можност да се запознаат со 
процесот на буџетирање и 
структурата на буџетот на 
општина Делчево и да дискутираат 
за стратешките приоритети на 
општината за 2016 година.

СТУДЕНИЧАНИ го 
презентира реализираниот 
буџет за 2015
Општина Студеничани ја одржа 
последователната форумска сесија 
на 28 септември во присуство 
на 60 жители кои имаа можност 

да слушнаат до која фаза се 
реализирани нивните предложени 
проекти во рамките на буџетот за 
2015 година.

Форумската работна група, на 
почетокот на сесијата, повторно 
им ги презентира на учесниците 
нивните предлози, т.е. ја прикажа 
листата со 22 проекти изгласани 
на 5-тата сесија, а потоа даде 
образложение за проектите 
кои се реализирани, а кои не се 
реализирани. 

Според претставниците на 
локалната самоуправа, поголем 
дел од проектите се опфатени 
во буџетот на општината за 
2015 година, од кои четири се 
реализирани, а за уште пет 
проекти се добиени средства и 
нивната реализација се очекува во 
скоро време.

Прв буџетски форум во 
КРИВОГАШТАНИ
Првиот буџетски форум во 
Кривогаштани, во рамките 
на програмата „Форуми во 
заедницата“, започна да се 
спроведува на 29 септември, 
во присуство на 159 жители на 
општината. На првата сесија, каде 
присутните се запознаваа со 
буџетскиот процес и структурата 
на буџетот, се дискутираше и за 
стратешките приоритети за развој 
на општината.

Форумот ја формира структурата 
по која ќе работи во наредните пет 
сесии, односно се формираа девет 
работни маси на кои учесниците 
се распоредуваат согласно своите 
интереси: Спорт и рекреација; 
Образование; Култура; ЛЕР 
(туризам); Паркови и зеленило; 
Уредување на градежно земјиште; 
Изградба на улици; Заштита на 
животната средина; Водовод 
и канализација; и Општинска 
администрација.

КАРБИНЦИ за прв пат 
спроведува буџетски форум
Првата сесија од буџетскиот 
форумски процес во Карбинци 
се одржа на 29 септември, во 
присуство на 65 жители на 
општината. Буџетскиот форум, 
којшто за прв пат се спроведува 
во оваа општина, има за цел 
планирање на општинскиот буџет 
за 2016 година во консултација со 
граѓаните. 

На oваа сесија беше формирана 
структурата на форумот со 
формирање девет работни маси. 
Жителите на Карбинци се запознаа 
со процесот на буџетирање 
и структурата на буџетот на 
општината, како и реализација 
на стратешкиот развоен план 
на општината за 2015 година. 

НОВАЦИ ги презентира 
резултатите од буџетскиот 
процес
Последователната сесија од бу-
џетскиот форумски процес, на 
која се презентира прегледот на 

реализацијата на буџетот за 2015 
година, се одржа на 23 септември 
во општинската сала. Оваа сесија 
направи статистички преглед на 
реализација на проектите што ги 
изгласаа граѓаните во буџетот, 
како и процентот на извршување 
на буџетот за 2015 г.

Според претставниците на 
локалната самоуправа, од 25 
проекти што жителите ги избраа 
за приоритетни во буџетот 
за годинава, шест проекти се 
целосно завршени, 14 проекти се 
во тек на реализација, а до крајот 
на годината ќе се реализираат 
уште два проекти.

Реализацијата на буџетот, до крајот 
на септември, годинава, изнесува 
42 проценти, со тенденција да 
се зголемува до крајот на 2015 
година.

Презентиран реализираниот 
буџет за 2015 во ИЛИНДЕН
Реализацијата на буџетот за 
2015 година, вклучително и 
приоритетните проекти на 
жителите на општината, беа 
претставени во рамките на 
шестата форумска сесија на 24 
септември, во присуство на 80-ина 
граѓани.

Преку спроведување 
на буџетскиот форум со 
партиципативно учество на 
граѓаните, општина Илинден 
транспарентно го изготви буџетот 
на општината за 2015 година, во 
рамките на програмата „Форуми 
во заедницата“. Од вкупно 26 
проекти колку што посочија 
жителите да се реализираат 
како приоритетни во текот на 

оваа година, 15 проекти се веќе 
реализирани, додека 9 се во тек 
на реализација. Сесијата го оцени 
буџетскиот форумски процес и 

даде информација за препораките 
од форумот и реализацијата на 
буџетот за 2015 година.

Започна буџетскиот процес 
за 2016 во ДЕЛЧЕВО
Првата форумска сесија во 
општина Делчево се одржа на 
25 септември, во присуство на 
66 жители на општината, коишто 
се запознаваа со буџетскиот 
форумски процес во рамките 
на програмата „Форуми во 
заедницата“.

Форумот има за цел да ги вклучи 
жителите на оваа општина во 
креирањето на буџетот за 2016 
година, преку тоа што ќе им се 
даде приоритет на проекти за 

ФОРУМОТ ПО СЕСИИ
Вкупно осум форумски сесии на 

буџетскиот процес се одржаа 
во текот на месец септември, во 
рамките на програмата „Форуми 
во заедницата“. Три форумски се-
сии беа последователни, односно 
претставниците на локалната 
самоуправа во општините Но-
ваци, Илинден и Студеничани ја 
презентираа реализацијата на 
општинскиот буџет за 2015 го-
дина и дали и колку се реализира-
ни приоритетите на граѓаните 
кои учествуваа во креирањето 
на буџетот. Другите пет форум-
ски сесии го означија почетокот 
на буџетскиот форумски процес 
за 2016 година во општините 
Делчево, Кривогаштани, Карбин-
ци, Македонски Брод и Конче.
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каде ќе се одржуваат сесиите, 
опремување и озвучување, за да 
се овозможат пријатни услови 
за работа на форумот. Меѓутоа 
клучна активност е информирање 
на граѓаните за организирање 
форум и форумски сесии во 
нивната општината, организирање 

лични средби со граѓаните со цел 
нивно масовно и активно учество. 
Посакувана ситуација е кога на 
форумските сесии се присутни 
сите возрасни и родови категории, 
претставници на засегнатите 
страни корисници на буџетот на 
општината, како и учесници од 
руралните средини. Само на овој 
начин ќе им се даде легитимитет 
на одлуките и решенијата кои 
форумот ќе ги донесе, а локалната 
самоуправа понатаму ќе ги 
спроведува. 

2. Колку граѓаните се вклучуваат 
во дискусиите на форумот? Што 
правите кога нема доволно 
дискусија на форумите?

Во моето досегашно искуство 
како модератор на форумските 
сесии не сум имала потешкотии за 
активно вклучување на граѓаните 
во дискусиите кои се одвиваат 
за време на форумот. Дури во 
минатиот циклус во општина 

Кавадарци, бидејќи голем број 
од присутните граѓани сакаа да 
ги искажат своето мислење и 
предлозите, тешко ни беше да 
се задржиме на предвиденото 
времетраење на сесиите. Но 
во случај на недостаток на 
дискусии од страна на граѓаните, 

како модератор се трудам да 
ги активирам граѓаните со 
поставување директни прашања 
поврзани со темата до самите 
граѓани или до претставниците на 
општината, презентирање слична 
ситуација од некоја друга општина, 
па дури и раскажување некоја 
анегдота со цел граѓаните да се 
„ослободат“ да го изразат своето 
мислење. 

3. Колку граѓаните имаат 
доверба во форумот? Дали 
сметаат дека форумот е 
демократичен и дека нивните 
предлози и идеи ќе бидат 
рамноправни со другите?

Нормално е да постои сомнеж 
кај одредени граѓани дали форумот 
ќе ги исполни нивните очекувања 
и дали нивните предлози ќе бидат 
прифатени од страна на локалната 
самоуправа. Меѓутоа од сесија во 
сесија, недовербата се губи откако 
граѓаните ќе увидат дека нивните 

предлози се ислушани и барањата 
вклучени во буџетот на општината, 
согласно реалните финансиски 
можности. Задоволството и 
на општината и на граѓаните е 
очигледно на последователната 
форумска сесија, каде граѓаните 
директно се информираат за 

реализацијата на општинскиот 
буџетот и спроведувањето на 
нивните приоритетни барања. 

4. Што е тоа што го прави 
Форумот на заедницата успешна 
алатка (форма) за вклучување 
на граѓаните во донесувањето 
одлуки?

Форумот ја одразува 
заедницата, нејзината структура, 
социјалниот, професионалниот и 
етничкиот карактер. Директната 
комуникација на градоначалникот 
и општинската администрација со 
граѓаните е можност за сондирање 
на мислењето на граѓаните, за 
понатамошна реализација на 
идеите и барањата на жителите од 
општината. Активното вклучување 
на граѓаните во форумскиот процес 
е особена придобивка, бидејќи 
граѓаните влијаат врз одлуките 
на општината и со тоа се гради 
соработка помеѓу локалната 
самоуправа и граѓаните.

Граѓаните дискутираа и за 
приоритетите за развој за 2016 
година, меѓу кои беа спомнати: 
изградба и одржување локални 
патишта и улици, водоснабдување 
и канализациски системи, јавно 
осветлување и сл.

Буџетски форум во 
МАКЕДОНСКИ БРОД
Општина Македонски Брод, на 
30 септември, започна да го 
спроведува буџетскиот форумски 
процес за 2016 година, со учество 
на 117 жители на општината.

Првата форумска сесија ги 
информира граѓаните за процесот 
на буџетирање, структурата на 

буџетот на општина Македонски 
Брод, реализацијата на 
стратешкиот развоен план 
и приоритетите за развој на 
општината за 2016 година.

Форумот формира осум работни 
маси согласно буџетските 
програми, на коишто во текот на 
форумските сесии ќе се дискутира 
за приоритетите на граѓаните 
во креирањето на буџетот за 
наредната година.

Буџетски форум во  
КОНЧЕ за 2016
Првата форумска сесија од 
буџетскиот форумски процес за 
2016 година во општина Конче 
се одржа на 30 септември, во 
присуство на 72 жители.

Форумот, на оваа сесија, 
информира за процесот на 
подготовка на општинскиот 
буџет, буџетскиот календар, 
како и структурата на буџетот 
за 2015 година. Општината пред 
присутните граѓани го претстави 
стратешкиот план за развој на 
општината со посебен осврт на 
развојните приоритети за 2016 
година.

Учесниците на форумот ја 
формираа неговата структура, 
односно се формираа девет 
работни маси на кои граѓаните 
се распределија согласно своите 
интереси. Беше формирана и 
работна група којашто меѓу 
форумските сесии ќе ги анализира 
предлозите што беа доставени 
од жителите по дискусиите на 
работните маси.

Модераторите се клучната 
„алка“ од форумскиот 
процес бидејќи со своето 

знаење, вештина и неутралност 
го водат форумот низ буџетскиот 
процес кој често пати е 
комплексен и бара соодветни 
насоки и информации за да биде 
успешно спроведен. Во овој број 
на Билтенот, за овие и за други 
прашања поврзани со буџетскиот 
форум, говори модераторката 
Елизабета Ѓорѓиевска.

1. Подготовките за одржување 
форумска сесија опфаќаат 
повеќе активности. Кои би ги 
издвоиле како најзначајни?

Одговорноста за подготовка 
и одржување на секоја форумска 
сесија е на тимот за спроведување 
на форумот. За успешно одржување 
на сесијата тимот за спроведување 
презема голем број на активности. 
Од техничко–логистичките 
активности би ги издвоила 
обезбедување на просторот (сала) 

„Активното вклучување 
на граѓаните во 
форумскиот процес е 
особена придобивка, 
бидејќи граѓаните 
влијаат врз одлуките на 
општината и со тоа се 
гради соработка помеѓу 
локалната самоуправа и 
граѓаните“,  
вели Ѓорѓиевска

Интервју со модераторката Елизабета Ѓорѓиевска
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Успешен форум се прави со 
подготвен тим



Обука за јакнење на капацитетите на општински-
те администрации за ефективно презентирање на 
општинските буџети пред граѓаните се одржа на 

4 и 5 јуни, 2015 година, во просториите на хотелот Порта, 
во Скопје. Целта на обуката, на тема „Ефективно презенти-
рање на општинските буџети пред граѓаните“, беше да се 
едуцираат вработените во секторот за финансии и буџет во 
општините за можностите за поедноставено презентирање 
на буџетот, за тој да биде лесно разбирлив за граѓаните.

На средбата учествуваа 21 претставник на секторите за 
финансии и буџет од 21 општина во Република Македонија 
– Делчево, Кочани, Берово, Кратово, Македонски Брод, Ае-
родром, Струга, Долнени, Маврово-Ростуше, Студеничани, 
Гостивар, Крива Паланка, Василево, Конче, Босилово, Ново 
Село, Врапчиште, Струмица, Кривогаштани, Свети Николе 
и Неготино. Обуката овозможи подобро информирање на 
граѓаните и нивно вклучување во процесот на подготовка, 
донесување и реализација на буџетот на општината.

Дводневниот настан опфати дискусија за законската 
регулатива којашто го регулира процесот на буџетирање, 
процесот на буџетирање – улоги, фази и буџетски кален-
дар, партиципативното буџетирање, како и процесот на 
донесување буџет.

Обуката ја одржа Здружението на финансиските ра-
ботници, во организација на Единицата за координација 
на форумите – ЕКФ, во рамките на програмата „Форуми во 
заедницата“.
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