Програма „Форуми во заедницата“
Информации за програмата
и
упатство за пријавување на Општините
за
Буџетски Форум

„Форуми во заедницата“, е програма на Швајцарската
агенција за развој и соработка имплементирана од
Единицата за координација на форумите

Оригиналот на целосната пријава (со сите потписи, печат на
општината и придружни документи) мора да се испрати или испорача
на следната адреса:
Единица за координација на форумите
ул. Пиринска бр. 45/2/13
1000 Скопје
најдоцна до
22 мај 2015
Пријавите со поштенски жиг од крајниот датум ќе бидат прифатени. По
22 мај 2015 година нема да се прифаќаат пријави или придружни
документи.

„Форуми во заедницата“, е програма на Швајцарската
агенција за развој и соработка имплементирана од
Единицата за координација на форумите

2

Програма „Форуми во заедницата“
Упатство за пријавување за општините за Буџетски Форум
1. ВОВЕД
Воспоставената правна рамка во Република Македонија овозможува учество на
граѓаните во процесот на одлучување на локално ниво. Со цел да се зајакнат овие
процеси како и да им се овозможи на граѓаните поактивно да влијаат врз
оформувањето на локалните политики и одлучувањето на локално ниво преку своите
идеи, предлози и сугестии, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) во 2006
година ја започна Програмата „Форуми во заедницата“. Во периодот од 2006 до 2014
година 59 општини во Република Македонија спроведоа најмалку по еден форумкси
процес.
Форумскиот пристап, како една од иницијативите на SDC во Македонија, се покажа
како успешен пристап во поддршката на заедницата да преземе одговорност за
процесите на донесување одлуки на локално ниво. Преку структурирани дискусии,
учесниците на Форумите го креираат општинскиот буџет, даваат препораки на
локалните власти и разработуваат проекти во заедницата и сл. Форумот создава нови
партнерства, го зголемува учеството на граѓаните во управувањето и создава практична
корист за заедницата.
Главните карактеристики на буџетскиот форум се следните:
1. Форумите функционираат преку структурирани дискусии кои се отворени за сите
граѓани. Истите ги водат надворешни независни модератори според утврден
дневен ред.
2. Учесниците во форумите се организорани во работни маси. Работните маси се
структурирани според страните кои се засегнати од буџетот и кои се дефинираат
според главните општински надлежности, на пр. образование, култура,
урбанизам, ЛЕР, итн.
3. Темата на буџетскиот форум е однапред дефинирана – подготовка на
општинскиот буџет за следната година.
4. Буџетските форуми ќе бидат спроведени преку 6 сесии:
 1 Сесија за воспоставување на форумот,
 2 Сесија на која ќе се дискутира за приходите на општината и
приоритетите за развој на општината,
 3 Сесија на која ќе се дискутира за расходите на буџетот на општината
(по буџетски програми),
 4 Сесија на која ќе се дискутира за расходите на буџетот на општината
(по буџетски програми),
„Форуми во заедницата“, е програма на Швајцарската
агенција за развој и соработка имплементирана од
Единицата за координација на форумите

3

 5 Сесија на која ќе се рангираат и избират најприоритетните буџетски
програми,
 6 последователна сесија, на која ќе се даде отчет од страна на
градоначалникот за прифатените приоритети предложени во текот на
буџетскиот форум.
2. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

Се објавува конкурс за БУЏЕТСКИ ФОРУМ. Ќе бидат избрани до 10 општини кои ќе
спроведуваат буџетски форум во периодот 2015 – 2016 година.
Право на учество имаат општините во Република Македонија кои претходно имаат
учествувано во Програмата „Форуми во заедницата“ со спроведување на кој било
вид на форум/и (проектен, тематски, меѓуопштински, или буџетски форум) и кои го
имаат воведено форумот во Статутот на општината.
SDC финансиски ќе го поддржи спроведувањето на форумскиот процес со грант во
износ од 825.000 МКД.
Финансиската поддршка од SDC е наменета за покривање на трошоците поврзани со
форумските сесии (трошоци за ангажман на сертифициран модератор, трошоци за
ангажман на ко-модератор, трошоци за членовите на Оперативната група, трошоци за
просторија каде ќе се одржува форумот, освежување, трошоци за односи со јавност,
трошоци за превоз, за превод, итн.).
1. Јазик на пријавата
Пријавата треба да се пополни на македонски јазик и на вториот службен јазик кој
се користи во општината, доколку има таков. Пријавата содржи информации за
следното:
2. Лице за контакт, назначено од Градоначалникот.
Се препорачува тоа да биде лице кое подоцна ќе биде назначено како лице постојано
одговорно за форуми во општината.
3. Транспарентност, отчетност и претходно искуство
Општината треба да информира за претходното искуство во спроведувањето на
форумот/-ите без оглед на видот на форумот кој го спроведувала. Се бараат и
информации за другите начини на партиципативно буџетирање и одлучување кои ги
практикува општината како и да ги претстави своите канали на комуникација со
граѓаните.
4. Писмо од Градоначалникот
Треба да се достави писмо на намери од Градоначалникот во кои ќе бидат наведени
причините/ мотивот за пријавување. Исто така, во писмото треба да биде наведено
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името на лицето кое ќе биде контакт лице за општината за овој процес и кое подоцна
ќе биде назначено како лице постојано одговорно за форуми во општината. Писмото
треба да ја изразува подготвеноста на Општината да се вклучи во процесот со сите свои
материјални и човечки капацитети.
Формуларот за пријавување може да се најде на вебсајтот на Единицата за
координација на форумите (www.forumivozaednicata.com.mk) и на ЗЕЛС
(www.zels.org.mk).
Правилно пополнетите формулари за пријавување со сите придружни документи треба
да се достават до Единицата за координација на Форумите на долунаведената адреса
по пошта или доставувач најдоцна до 22 мај 2015.
Единица за координација на форумите
ул. „Пиринска“ бр. 45/2/13,
1000 Скопје, Република Македонија
За сите дополнителни информации обратете се на Ирена Спирковска, координатор на
програма и односи со јавност (тел. + 389 2 3119 106).
3. ОЦЕНКА
Пријавата се оценува во процес од три фази. Најпрво, кај пријавите со право на учество
се проверува исполнувањето на техничките услови – навремено пристигнати пријави,
целосни со сите потребни информации и прилози (Види подолу - Право на учество и
Технички услови). Во втората фаза пријавите ги оценува Програмскиот одбор (Види
критериуми за проценка на квалитетот) кој ја донесува конечната одлука за
прелиминарно избраните општини.
По наоѓање на Програмскиот одбор прелиминарно избраните општини може да бидат
посетени од претставници на Програмата. Конечната одлука на Програмскиот одбор
претежно ќе се заснова врз добиените бодови (Види Критериуми за оценка на
квалитетот). Сепак, ќе биде земена предвид и потребата во програмата да бидат
вклучени општини со различна територијална поставеност, социоекономски и
демографски профил.
1. Право на учество
o Право на учество имаат општините во Република Македонија кои имаат
учествувано во Програмата „Форуми во заедницата“ со спроведување на
кој било вид форум/и (проектен, тематски, меѓуопштински, буџетски или
поддржан буџетски форум) и кои го имаат воведено форумот во Статутот
на општината.
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2. Технички услови
o Пополнет формулар за пријавување
o Писмо на намери од Градоначалникот.
o Копија од одлука за изменување Статут.
3. Критериуми за проценка на квалитетот

Организациски и финансиски капацитет – капацитет на
општинската администрација; буџет на општината.
Посветеност кон транспарентно и отчетно финансиско
управување, партиципативен процес на буџетирање и
одлучување, информирање на јавноста и достапност на
информации за општинскиот буџет, финансирање на
граѓански организации.
Искуство во спроведување на форуми во заедницата форуми спроведени во рамки на програмата Форуми во
заедницата, и други спроведени форуми во заедницата.
Вкупно бодови

Максимален број
на бодови
10
20

20
50

Прилози
Задолжителни:
1. Копија од одлуката на Советот на Општината за вклучување на форумот во
статутот на Општината.
2. Писмо на намери од Градоначалникот, вклучувајќи го и името на лице кое ќе
биде контакт лице од општинскиот тим.
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