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ВОВЕД 
 
Во последните дваесет години значително се зголемува улогата на граѓанските организации во 
процесот на развој на демократското општество. Термините „граѓанско општество“ и „граѓански 
организации“, иако се предмет на многу дебати, сепак, се најмногу употребувани за дефинирање 
и објаснување на граѓанскиот сектор. Други термини што се употребуваат за дефинирање на 
граѓанскиот сектор се: непрофитни организации, НВО (невладини организации), третиот сектор, 
волонтерскиот сектор итн.1 Центарот за граѓанско општество на Универзитетот „Џон Хопкинс“ 
(The Centre for Civil Society at John Hopkins University) ги дефинира граѓанските организации како: 
„Секоја организација, без разлика дали е формална или неформална, која не е дел од владините  
структури, која не дистрибуира профит до своите управни органи, која е самоуправувана и каде 
што членувањето е прашање на слободен избор, е граѓанска организација“.2 
 
Граѓанскиот сектор од 1991 година со прогласувањето на независноста на државата па до денес 
претрпе значителни промени во процесот на развој. Транзицијата на државата од социјализам во 
демократија ги одбележа и новите форми на организирање на граѓаните во невладини 
организации. Во 1990 година во државата се регистрирани 4.203 граѓански организации, но во 
2010 година, пред донесувањето на новиот Закон за здруженија и фондации, се регистрирани 
11.326 организации. Во 2010 година, со донесувањето на Законот за здруженија и фондации3, се 
условија сите организации на процес на пререгистрација, со што бројот на регистрирани граѓански 
организации значително се намали. Имено, само за година и половина од донесувањето на 
Законот, 4.650 организации во државата го завршиле процесот на пререгистрација. Оваа бројка 
на пререгистрирани организации, односно здруженија и фондации е видлив показател дека на 
територијата на целата држава има многу малку активни граѓански организации или организации 
кои финансиски, кадровски и оперативно се силни да продолжат со својата работа. За жал, нема 
прецизна информација за бројот на регистрирани и бројот на активни граѓански организации. 
 
Улогата на граѓанските организации е во унапредување на нивото на демократија и квалитетот на 
животот на локално и национално ниво. Успешноста во остварувањето на оваа мисија од страна 
на граѓанскиот сектор во голема мера зависи од поддршката и партнерството што ги добиваат од 
локалните власти. Во таа насока е и реализацијата на проектот насловен како „Граѓанските 
организации во служба на локалната демократија“, преку кој се настојува да се зголеми 
придонесот на граѓанскиот сектор во креирањето на политиките на локално ниво. Преку 
унапредување на меѓусебната соработка помеѓу двете страни се прави обид да се зајакне улогата 
на граѓанските организации особено во процесот на пристапување кон ЕУ. Како три клучни 
засегнати страни кои се идентификувани да бидат опфатени во проектот се: 1) граѓанските 
организации, 2) општините и 3) центрите за регионален развој.  
 
Како позначајни предности и слабости што се идентификувани за граѓанскиот сектор се 
издвојуваат: 

 
  

                                                             
1 Dorota I Pietrzyk, Civil Society – Conceptual History from Hobbes to Marx; Marie Curie Working Papers – No 1 (2001), Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
The Department of International Politics, Prifysgol Cymru Aberystwyth University of WalesAberystwyth, 2001,  
2 Statement of the Sixteenth Annual Johns Hopkins International Fellows in Philanthropy Conference Nairobi, Kenya.  
3 Законот за здруженија и фондации, Службен весник бр. 52, Петок 16-ти Април, 2010  
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Табела 1: Предности и слабости на граѓанскиот сектор 
 

Предности на граѓанскиот сектор Слабости на граѓанскиот сектор  

Граѓанското општество придонесува 
кон оспособување на граѓаните. 

Искоренувањето на сиромаштијата има 
низок приоритет, а активностите се ад-
хок.  

Граѓанското општество е најактивно 
во областа на човековите права.  

Недоволно активности во однос на 
националниот буџет. 

Граѓанското општество е најактивно 
во областа на човековите права.  

Мало учество на граѓаните во 
граѓанското општество. 

Висок степен на вмрежување, 
комуникација и соработка меѓу 
граѓанските организации.  

Организациите не се доволно 
посветени на своите односи со 
членовите, граѓаните и другите 
чинители 

Корупцијата во граѓанското општество 
е ретка.  

Корупцијата и „заробеното граѓанско 
општество“ се причина за страв. 

Граѓанското општество има капацитет 
за прибирање финансиски средства 
од различни извори.  

Јавната доверба е ниска.  
 

Поголеми можности за практикување 
на слободата на здружување.  

 

Процесите на интеграција во 
Европската Унија (ЕУ) нудат 
позитивен потенцијал за промена.  

 

 
 
Проектот содржи 5 работни пакети каде што во рамките на пакетот за „Градење политики и 
застапување“ се спроведува и длабинско истражување на финансиската и нефинансиската 
поддршка на локалната власт кон граѓанскиот сектор, заедно со идентификација на клучните 
практики на соработка помеѓу двете страни. Ова истражување треба да обезбеди одговор на 
неколку клучни прашања како:  

- Кои се најчестите практики на поддршка на локалните власти кон граѓанските 
организации? 

- Дали финансиската поддршка се одвива на транспарентен начин? 
- Дали приоритетите се во согласност со главните потреби и интереси на граѓаните? 
- Дали финансиската поддршка е доминантно за јавно дејствување и генерални 

бенефиции? 
 
Покрај одговори на гореспоменатите прашања, главната цел на истражувањето е на крај да се 
дојде до корисни и применливи препораки за развој на методологија и транспарентност за 
финансиска и нефинансиска поддршка од локалните власти до граѓанските организации.  
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 
Во ова истражување беа вклучени сите 81 општини. Податоците беа прибирани на повеќе начини, 
односно преку онлајн прашалник доставен до сите општини, барање за пристап до информации 
од јавен карактер, исто така доставено до сите општини и интервјуа спроведени во 30 општини. 
Стапката на одговореност на прашалниците и барањата беше нешто над 50%, односно 53%. Од 
спроведеното истражување се гледа дека:  

 Општините главно ги финансираат граѓанските организации кои имаат правен статус на 
здруженија на граѓани и спортски клубови. Оттука и активностите кои доминантно се 
финансиски поддржани од страна на единиците на локалната власт се уметноста и 
спортот, социјални активности, едукација и образование, волонтерски и хуманитарни 
активности.  

 Скоро 2/3 од општините ги немаат утврдено приоритетните области за доделување 
средства. Гледано по плански региони, најголем број од општините од Југозападниот 
регион ги немаат утврдено приоритетните подрачја за финансиска поддршка.  

 Нешто малку над ½ од општините објавуваат јавни повици за доделување финансиски 
средства на општините. Гледано по плански региони, Југозападниот, Скопскиот и 
Југоисточниот регион се со најголем број општини кои не објавуваат јавни повици за 
доделување финансиски средства за поддршка на граѓанскиот сектор.  

 Објавувањето на јавните повици најчесто се врши преку интернет-страницата на 
општината, локалните интернет-портали и локалните телевизиски и радиостаници.  

 Релативно голем број или скоро 2/3 од општините изјавиле дека поседуваат јасна 
структура за поднесување предлог-проект. Гледано според плански региони, доминантно 
општините од Југозападниот и Полошкиот регион немаат развиено структура за 
поднесување предлог-проекти.  

 Најголемиот број од општините се изјасниле дека не поседуваат јасни критериуми за 
оценување предлог-проектите и дека истите односно системот за бодување на предлог-
проектите кај најголем број од општините не е јавно објавен.  

 Половина од општините или близу 50% изјавиле дека тие ја носат одлуката за тоа кои 
проекти ќе бидат финансиски поддржани од општината. 

 Повеќе од половина од испитаните општини јасно укажале дека не вршат јавно објавување 
на проектите кои финансиски биле поддржани од општината.  

 Најголемиот број од општините или преку 80% укажуваат дека бараат од граѓанските 
организации да поднесат извештај за реализираните проектни активности кои финансиски 
биле поддржани од општината.  

 Нешто над половина од општините се изјасниле дека подготвуваат годишен извештај за 
финансиските средства доделени на граѓанските организации и дека вршат мониторинг на 
реализација на проектните активности. Гледано по плански региони, најголем број од 
општините од Југозападниот, Полошкиот и Скопскиот регион немаат вакви практики.  

 Повеќе од половината од општините се изјасниле дека немаат посебен сектор за 
соработка со граѓанските организации и дека најчесто општините имаат задолжено лице 
за овој вид соработка кое припаѓа на некој друг сектор и тоа најчесто во рамките на 
секторот за ЛЕР (локален економски развој), правен сектор, сектор за јавни дејности и 
други сектори.  

 Најголемиот број или преку 80% од општините сметаат дека проектите што се реализираат 
од страна на граѓанските организации обезбедуваат пошироки користи за граѓаните и 
општеството. Но во исто толкав број општините се изјасниле дека не ги мерат ефектите од 
реализираните проектни активности од страна на граѓанските организации.  

 Општините сметаат дека финансиската поддршка на граѓанските организации одговора по 
опсег и обем додека граѓанските организации сметаат дека финансиската поддршка не е 
на потребно ниво ниту по обем ниту по опсег.  
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 Поголемиот број од општините сметаат дека соработката со граѓанските организации се 
унапредила во последните 5 години, додека најголемиот број од граѓанските организации 
сметаат дека таквата соработка значително се нема променето во последните 5 години.  

 Општините се изјасниле дека за последните 5 години ја унапредиле нефинансиската (in 
kind) поддршка на граѓанските организации. Сепак, одреден дел од нив укажува на тоа 
дека поретко се бара ваквиот вид поддршка од нив. Ист став имаат и поголемиот број од 
граѓанските организации истакнувајќи дека навистина ваков вид поддршка бараат поретко.  

 Поголема е соработката на општините со граѓанскиот сектор на проекти што се 
финансиски поддржани од општините отколку на оние што се поддржани од странски 
донатор.  

 Поголема е соработката помеѓу општините и граѓанските организации при имплементација 
на јавни проекти отколку на проекти за мониторинг и следење политики.  

 Генерална е констатацијата дека во сите плански региони постојат општини кои имаат 
големи отстапувања помеѓу планираните и реализираните финансиски средства за 
поддршка на граѓанските организации. Кај поголемиот број општини поголем е 
планираниот износ од реализираниот. Гледано по плански региони, најмали отстапувања 
постојат во Скопскиот, Пелагонискиот и Југоисточниот регион.  

 Кога се гледаат трендовите на буџетирање и реализирање финансиски средства по 
одделни општини, може да се забележи дека има отстапувања во два правци, односно да 
е надминат планираниот во однос на реализираниот износ, но и обратно. Но постојат и 
општини кои релативно имаат мали отстапувања низ годините во буџетираните и 
реализираните средства за поддршка на проектите во граѓанскиот сектор.  

 Најслаба реализација на планираните средства за граѓанскиот сектор е забележана во 
Југоисточниот, Југозападниот, Пелагонискиот и Полошкиот регион, додека значително 
повисока реализација од претходно буџетираната/планираната е забележано во 
Вардарскиот и Источниот регион. 

 Најголеми отстапувања од планираните средства за граѓанските организации имаме 2016 
година кога реализацијата е само 62%, како и во 2015 година, кога имаме реализација на 
средствата за граѓанскиот сектор поголема за скоро 20% од планираното. Во останатиот 
период секоја година реализацијата на средствата за граѓанските организации била 
пониска во интервал до 5% од планираната.  
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СТРАТЕГИСКА, НОРМАТИВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА АЛОКАЦИЈА НА 
ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Граѓанскиот сектор во 90-тите години работеше според Законот за здружување на граѓани во 
здруженија, општествени организации и политички организации што се основаат на територијата 
на СФРЈ (Службен лист на СФРЈ бр. 42/90) и Законот за општествени организации и здруженија 
на граѓани (Службен весник на СРМ бр. 32/83 и 12/90). На 25 јуни 1998 година, (Службен весник 
бр. 31/98) стапи во сила новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации. Процедурата за 
регистрирање на здруженијата и фондации, според овој Закон, се води во Основниот суд, со што 
здружението/фондацијата се запишува во регистар што го води основниот суд на чие подрачје се 
наоѓа нивното седиште, а Основниот суд Скопје I води единствен регистар на регистрираните 
здруженија на граѓани и фондации. Во 2007 година се направија измени на Законот, но само во 
однос на процедурата за регистрација на организациите со кои процесот на регистрација од 
основните судови се пренесе во Централниот регистар. Овој Закон ја регулираше работата на 
граѓанските организации сè до 2010 година, кога се донесе нов Закон за здруженија и фондации 
(Службен весник бр. 52 од 16.04.2010 година). Работата на граѓанските организации е условена и 
од други закони: Законот за сметководство на непрофитни организации4, со кој се регулира 
финансиската работа на организациите; Законот за лобирање5; Законот за спречување перење 
пари и други приноси од казниво дело и финансирање тероризам6. 
 
Понатаму, со Законот за здруженија и фондации7 се уредуваат начинот, условите и постапката за 
основање, регистрација и престанок на здруженијата, фондациите, сојузите, организациските 
облици на странските организации, имотот со кој располагаат, надзорот, статусните промени и 
статусот на организациите од јавен интерес. Според Законот, „организација“ е секое здружение, 
фондација, сојуз, како и секој организациски облик на странска организација, како и друга форма 
на здружување, регистрирани согласно одредбите на овој закон8. 
 
Регистрацијата на организациите се дефинирани во членовите од 40 до 47. Централниот регистар 
е институцијата која, според овој Закон, е надлежна за процесот на регистрација и 
пререгистрација на здруженијата и фондациите во државата. Средствата за работа на 
здруженијата и фондациите се стекнуваат преку донации, членарини, основачки влогови, 
подароци, легати, приходи од услуги кои ги наплаќа организацијата, приходи од инвестиции, 
дивиденди, камати и други приходи предвидени во статутот на организацијата, во согласност со 
законите. Финансирањето на организациите е дефинирано со членовите од 48 до 55. Буџетите на 
државните институции и општините, како и Градот Скопје, во Законот се наведени како посебен 
извор на финансирање. Одговорноста за штета која може да произлезе од работата на 
организацијата ја имаат сите членови, освен ако некој член во посебен записник не се ограничи 
од работата на организацијата. Известувањето за работата на организацијата, според овој Закон, 
е предвидено да секоја организација најдоцна до 30 април, на соодветен начин ги објави своите 
годишни финансиски извештаи за претходната година. За неизвршување на оваа обврска 
следуваат прекршочни глоби. Престанокот и забраната на организацијата да работи е детално 
дефинирана преку членовите од 63 до 72. Последниот член предвидува бришење на 
организацијата од Регистарот, со што организацијата престанува да постои како правно лице. Со 
членовите од 56 до 58 е дефиниран надзорот на работата на организацијата. Надзорниот орган 

                                                             
4 Законот за сметководство на непрофитни организации, Службен весник, бр. 24, 2003 година, 
https://www.finance.gov.mk/files/u11/zakon_za_smetkovodstvo_za_neprofitni.pdf  
5 Законот за лобирање, Службен весник, бр. 106 од 27.08.2008 година http://zeleni.org.mk/uploads/media/Zakon_za_Lobiranje.pdf  
6 Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам , Службен весник бр. 130/ 2014, 192/ 2015 и 27/2016, 
http://ufr.gov.mk/files/docs/zakon.pdf  
7 Законот за здруженија и фондации, Службен весник, бр. 52, петок 16  април, 2010 http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf 
8 Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество, Центар за Економски Анализи – ЦЕА, 2017 година.  
 

https://www.finance.gov.mk/files/u11/zakon_za_smetkovodstvo_za_neprofitni.pdf
http://zeleni.org.mk/uploads/media/Zakon_za_Lobiranje.pdf
http://ufr.gov.mk/files/docs/zakon.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf
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на организацијата е незадолжително тело, а Министерството за правда е задолжено со овој Закон 
да врши надзор врз одредбите од овој Закон. Со членовите од 59 до 62 се утврдени статусните 
промени на организацијата (присоединување, спојување, поделба на организацијата)9. 
 
Според извештајот на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) за 
спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор за периодот јуни 
2012 - декември 2014: „Новиот Законот за здруженија и фондации беше донесен во 2010 година и 
оттогаш се наметна потребата од континуирано следење на Законот, како најсуштински кој 
директно го доразработува правото на слободно здружување. Иако предвидени во Стратегијата, 
сè уште не се преземени активности за следење на спроведувањето на ЗЗФ ниту, пак, е 
подготвена анализа на потребите од негово подобрување од страна на Министерството за 
правда.10”  
 
Како позначајни предности на новиот Закон за здруженија и фондации може да се издвојат: 

1) Законот прави разлика помеѓу здруженијата и другите форми на здружување, како што се 
политичките партии, синдикатите, коморите и др.  

2) Законот нуди даночни и царински олеснувања за здруженијата и фондациите.  
3) Законот ги дефинира начелата на функционирање на здруженијата и организациите 

(транспарентност, јавност, непрофитност, независност, непартиско дејствување).  
4) Со Законот првпат се овозможува основачи на здруженија да бидат и правни лица, 

странски физички и правни лица и малолетни лица.  
5) Со Законот се дефинира одредба за непрофитност. Односно, здруженијата и фондациите 

во својата работа може да остваруваат профит преку давање услуги или друг вид 
остварување добивка, но дејноста мора да биде тесно поврзана со мисијата на 
организацијата, целите во статутот и резултатите што се очекуваат да се постигнат.  

6) Законот дава можност за трансфер на надлежности на организациите, односно јавно 
овластување на организациите за вршење надлежности од орган на државна управа, 
локална самоуправа или други органи кои имаат јавни овластувања.  

7) Партнерство помеѓу власта и граѓанските сектор како на национално така и на локално 
ниво.  

 
Како позначајни недостатоци на Законот за здруженија и фондации кои можат да се издвојат се 
следниве: 

1) Многу подзаконски акти потребни за доследна имплементација на Законот не се донесени 
во дадениот рок.  

2) Иако Законот предвидува даночни и царински ослободувања, сè уште не е усогласен со 
останатите финансиски закони во државата. 

  

                                                             
9 Oгненовска, С. (2015) Документ за јавни политики: Извештај за спроведувањето на Стратегијата за соработка на  Владата со граѓанскиот сектор за периодот јуни 
2012 - декември 2014 
10 Oгненовска, С. (2015) Документ за јавни политики: Извештај за спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор за периодот јуни 
2012 - декември 2014 
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МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРИБИРАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ 
 
Анализата на финансиската и нефинансиската поддршка на граѓанските организации е направена 
врз база на прибирање и анализа на примарни и секундарни податоци. Примарните податоци се 
оние што истражувачите сами ги имаат собрано директно од субјектите кои се предмет на 
истражувањето. Главно три методи на собирање на директни податоци се користени при 
изработка на оваа студија и тоа: 

1) Прашалници 
2) Барање за пристап до информации од јавен карактер  
3) Интервјуа  

 
Најпрво беше испратен прашалник по електронски пат до сите општини (81), а повратен одговор 
на прашалникот е добиен од 43 општини од 8 региони, или стапка на одговор од 53%. 
Собирањето на податоците се одвиваше во периодот помеѓу 7 мај и 15 Јуни, 2018 година. 
Општините што беа опфатени во истражувањето имаат различни географски, демографски и 
економски карактеристики. Од вкупно 43 општини што беа вклучени во прашалникот, поделени во 
8 различни плански региони, дури 10 од нив доаѓаат од Југозападниот регион, додека само 1 
општина е лоцирана во Североисточниот регион на републиката. Источниот регион е претставен 
од 8 општини, кои заземаат активно учество во одговарањето на анкетниот прашалник, додека 
Вардарскиот и Југоисточниот Регион се претставени со по 5 општини. Полошкиот регион е 
претставен со 4 општини, Скопскиот регион е претставен со 7 општини, додека Пелагонискиот со 
3 општини. Целиот прашалник е даден во прилогот на крајот од самата студија.  
 
Прашалникот беше доставен до официјалната електронска адреса на секоја од општините. 
Поголемиот дел од прашањата имаа за цел да обезбедат податоци за некои клучни аспекти 
доминантно поврзани со методологија за доделување средства кон граѓанските организации, 
буџетско планирање и учеството на граѓанските организации во буџетското планирање, 
транспарентноста, како и идентификување  форми на нефинансиска поддршка (in kind) која 
локалните власти ја практикуваат кон граѓанските организации.  
 
Во рамките на прибирањето на примарните податоци беа спроведени и 30 интервјуа. Половина 
од интервјуираните испитаници или 15 интервјуа беа со еден претставник од општината задолжен 
за граѓанските организации, а останатите 15 интервјуа беа со по еден претставник од граѓанска 
организација, или вкупно 30 интервјуа. Интервјуата беа спроведени во периодот од 15 јуни до 15 
јули 2018 година. Просечно времетраење на интервјуата беше од 45 минути до 1 час.  
 
Селекцијата на општините во кои беа направени интервјуата беше врз основа на тоа кои општини 
немаат одговорено на прашалникот и на барањето за пристап до информации од јавен карактер 
со цел да добиеме повеќе информации за состојбата и во овие општини, но и во општини што 
имаат значајно добри резултати со цел подетално да се добијат информации за нивните добри 
практики. Врз основа на тоа беа направени интервјуа во следните општини: Демир Капија, 
Кавадарци, Велес, Центар, Гази Баба, Радовиш, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Куманово, 
Македонска Каменица, Штип, Чаир, Шуто Оризари, Свети Николе и Арачиново. 
 
Интервјуата беа структурирани, односно со сите испитаници се разговараше на однапред 
дефинирана листа со прашања. Лицето што го спроведуваше интервјуто фаќаше белешки за 
време на интервјуто, а веднаш по завршување на интервјуто се правеше електронски запис за 
секој испитаник врз база на белешките. Главни теми што беа дел од разговорите со испитаниците 
беа поврзани со формите на финансиска и нефинансиската поддршка што општините им ја 
даваат на граѓанските организации, како и транспарентноста при доделувањето на помошта и 
можноста за развој на методологија за распределба на средства на граѓанските организации. 
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Содржината на интервјуата е анализирана преку неколку основни методи: 1) идентификација на 
сличности и разлики помеѓу испитаниците, 2) идентификација на повторувања или клучни зборови 
што се повторуваат низ интервјуата и 3) идентификација на причинско-последични зависности 
истакнати од испитаниците.  
 
Покрај примарни податоци за спроведување на анализата, беа собрани и секундарни податоци. 
Секундарните податоци беа собрани преку барање за пристап до информации од јавен карактер, 
а врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (Службен весник бр. 13/06, бр.86/08, бр.6/10, 42/14, бр.148/15 и бр. 55/16). Преку 
барањето беа побарани податоци за сите организации на кои им се доделени средства (за 
периодот 2013-2017) од ставката 463 и потставката 489519, како и начинот на кој се доделени 
средствата и буџетираните и планираните износи по потставки за истиот период. Покрај 
податоците добиени преку барањето за пристап до информации од јавен карактер, дел од 
податоците беа собрани и преку посета на интернет-страниците на општините.  
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АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
Првиот дел од анализата на резултатите од истражувањето се однесува на податоците собрани 
преку анкетниот прашалник од општините. Потоа се презентирани резултатите од квалитативната 
анализа на интервјуата (на општините и граѓанските организации), за на самиот крај да се 
анализираат резултатите од податоците прибрани преку барањето за пристап до информации од 
јавен карактер.  

1. Генерални податоци за граѓанските организации и опсег на дејствување 
Анализата на податоците собрани преку анкетен прашалник е дескриптивна по својата природа и 
има главно за цел да ги опише состојбите во врска со финансиската и нефинансиската поддршка 
на граѓанските организации од општините. Најпрво во Табелата бр. 2 е дадена дистрибуцијата на 
општините по плански региони што се опфатени во анализата бидејќи го пополнија прашалникот.  

 
Табела 2: На кој плански регион припаѓаат општините? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Од вкупно 43 општини што го пополнија прашалникот, најмногубројни се општините од 
Југозападниот регион (вкупно на број 10). Од Источниот регион прашалникот го пополниле 8 
општини, додека од Скопскиот регион прашалникот го пополниле 7 општини. Вардарскиот и 
Југоисточниот регион се претставени со по 5 општини, додека од Полошкиот регион има 4 
општини, а од Пелагонискиот само 3 општини. Најмалку или само една општина го има пополнето 
прашалникот од Североисточниот плански регион. Во третата колона од табелата е дадена 
процентуалната застапеност на општините по одделните плански региони со цел да се добие 
подобра претстава за учеството на различните општини во примерокот. 
 
Со стапка на одговор на прашалникот од 53% (43 општини) од сите плански региони може да се 
каже дека согласно карактеристиките на одделните региони, во ова истражување се вклучени 
доволно општини како претставници од одделните региони. Примерокот по својата големина и 
сеопфатност е доволно репрезентативен и индикативен за предметот на анализа на студијата. 
 
Анализата на одговорите потврдува дека огромното мнозинство на општини 40 од 43 општини или 
93% од општините им доделуваат финансиски средства на граѓанските организации. Ваквиот 
сооднос покажува дека кај најголемиот број општини постои финансиска поддршка на граѓанските 
организации, што е секако еден од најзначајните предуслови за граѓанските организации да 
можат да ја остварат својата мисија во јакнење на демократските процеси на локално и 
централно ниво. Две општини што се изјасниле дека не доделуваат финансиски средства на 

Плански Регион Број на општини 
вклучени во анализата 

Процентуално учество на 
општини вклучени во 

анализата 

Вардарски регион 5 12% 

Источен регион 8 19% 

Југозападен регион 10 23% 

Југоисточен регион 5 12% 

Пелагониски регион 3 7% 

Полошки регион 4 9% 

Североисточен регион 1 2% 

Скопски регион 7 16% 

Вкупно 43 100% 
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граѓанските организации доаѓаат од Југозападниот регион, додека едната општина, која исто така 
се изјаснила негативно, припаѓа на Скопскиот регион. На Графиконот бр. 1 подолу се прикажани 
резултатите од одговорите на прашањето поврзани со доделување финансиски средства на 
граѓанските организации.  

 
 

Графикон 1: Дали општината им доделува финансиски средства на граѓански организации? 
 

 
 
 
Покрај важноста да се види колку од општините активно им доделуваат финансиски средства на 
граѓанските организации, многу е важно да се согледа каква е дистрибуцијата на средствата по 
различните видови на граѓански организации гледано од аспект на нивниот правен статус.  

 

Табела 3: Правен статус на организациите на кои им се доделени финансиски средства во 
периодот 2013-2017 година 

Правен статус на организациите Број на граѓански 
организации 

Здружение на граѓани 38 

Спортски клуб 33 

Фондација 6 

Културно-уметничко друштво 1 

Неформална граѓанска иницијатива или мрежа 4 

Професионална асоцијација 2 

Истражувачки институт 3 

Политичка партија 1 

 
Од резултатите во Табелата број 3 може да се забележи дека најголем дел од граѓанските 
организации кои во анализираниот период добиле финансиски средства се организациите со 
правен статус, здруженија на граѓани и спортски клубови. Понатаму, можат да се сретнат 
организации што имаат статус на фондација, истражувачки институт, професионална асоцијација 
итн. Сепак, од Табелата број 3 може да се констатира дека доминантно организации што добиле 

40

3

Да Не
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финансиски средства од општините имаат правен статус на спортски клуб или здружение на 
граѓани. 
 
Географското подрачје на кое дејствуваат граѓанските организации, а истовремено добиваат 
финансиска поддршка е многу добар индикатор да се процени опсегот на тие организации за 
активно дејствување. Согласно резултатите од Табелата бр. 4, може да се види дека најголемиот 
број од граѓанските организации (вкупно 33) дејствуваат на локално или општинско ниво. Веднаш 
зад нив со нешто помалку (по 10 организации) се граѓанските организации што дејствуваат на 
ниво на град, локална заедница и национално. Резултатите во одредена мера се очекувани 
бидејќи сосема оправдано е локалните власти доминантно да ги поддржуваат финансиски оние 
граѓански организации што главно дејствуваат локално и ги бранат првенствено интересите на 
граѓаните од општината или локалната заедница. Сепак, може да се каже дека во извесна мера 
општините даваат финансиска поддршка на граѓански организации што функционираат и на 
национално, но и на регионално и меѓународно ниво. Ваквите организации, кои имаат такво 
дејствуваат, а се приматели на финансиски средства главно припаѓаат на Скопскиот и 
Југозападниот регион. 

 
Табела 4: Географско подрачје на дејствуваат на организациите на кои се доделени 

средства во 2013-2017 година 

 
Географско подрачје Број 

Меѓународно (во ЕУ или пошироко) 2 

Регионално (на Балканот) 3 

Национално 10 

Плански регион 6 

Град 10 

Локално/општинско 33 

Локална заедница 10 

 
 
Подолу во следната Табела бр. 5 е претставено учеството на одделните граѓански организации 
согласно видот на активности што ги извршуваат, а притоа добиле финансиска поддршка од 
општините. Лесно може да се забележи дека најголем број од организациите (вкупно 30) се во 
дејноста уметност и спорт, тука пред сè се културно-уметничките друштва што дејствуваат во 
рамките на општините и спортските клубови кои се натпреваруваат на општинско и регионално 
ниво. 
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Табела 5: Категорија на активност на организациите на кои се доделени финансиски 
средства за период 2013-2017 година 

 

Категорија на активности на организацијата Број 

Активности за зајакнување на комуникацијата 5 

Волонтерски/хуманитарни активности 13 

Уметност и спорт 30 

Социјални активности 15 

Подигање на граѓанската свест 11 

Едукација и образование 15 

Противпожарна заштита 1 

Унапредување на човечки капацитети 4 

Културни манифестации 1 

Граѓански активизам 14 

Истражувачки активности 7 

Социо-економски развој 6 

 
Најголем дел од финансиската поддршка што се одвојува од општинскиот буџет за граѓанските 
организации оди за овој вид активности. Резултатите од Табелата бр. 4 се во согласност со 
резултатите од Табелата бр. 2 каде што согласно правниот статус на граѓанските организации 
што добиле финансиска поддршка доминираа организации од спортот, културата и уметноста. 
Сепак, како втора позначајна категорија се оние граѓански организации што вршат социјални 
активности, волонтерски/хуманитарни активности и граѓански активизам. Ако ги анализираме 
приоритетите на општините, може да се каже дека спортот е позначаен приоритет, пред 
социјалните и хуманитарни активности, но и пред едукацијата и образованието. Како 
дополнување на Табела бр. 5, Табелата бр. 6 ги категоризира граѓанските организации според 
сектори на дејствување. Од резултатите во Табелата бр. 6 може да се забележи дека најголемиот 
број од организациите што добиле финансиски средства спаѓаат во секторот култура, деца, млади 
и студенти и лица со посебни потреби.Резултатите покажуваат дека многу помал број се 
организациите што добиле финансиски средства од општините, а дејствуваат во секторите на 
образование, наука и истражување, здравје и здравствена заштита, стари лица, човекови права и 
секторот за информации, комуникации и медиуми. Во категоријата останато се класифицирани 
дејностите како што се: миграција, добро владеење, меѓуетнички односи, меѓународни односи и 
европски интеграции, агросектор, заштита на потрошувачи, развој на граѓанското општество. 
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Табела 6: Сектори на дејствување на организациите на кои им се доделени финансиски 
средства за период 2013-2017 година 

 

Сектори на дејствување на 
организациите 

Број 

Деца, млади и студенти 29 

Животна средина и природни ресурси 11 

Култура 31 

Лица со посебни потреби 20 

Жени и родови прашања 12 

Информации, комуникации и медиуми 2 

Образование, наука и истражување 9 

Здравје и здравствена заштита 6 

Стари лица 8 

Човекови права 3 

Останато 7 

 
 

2. Доделување финансиска поддршка на граѓанските организации 

 
Анализата на добиените одговори од општините од аспект на нивната практика да ги утврдуваат 
приоритетните области за доделување средства на граѓанските организации укажува на 
состојбата дека повеќе од половина од општините ги немаат утврдено своите приоритетни 
области за доделување средства на граѓански организации. Графиконот бр. 2 ги презентира 
кумулативните информации на општините групирани по плански региони, со цел да се добие 
претстава за компаративната анализа помеѓу одделните плански региони.  
 

 
Графикон 2: Дали општината ги има утврдено приоритетните области за доделување 

средства на граѓански организации?  
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Доколку се погледнат резултатите на графиконот, може да се забележи дека скоро две третини од 
општините (29 или 67,44%) ги немаат утврдено приоритетните области за доделување средства, 
додека само една третина (14 или 32,66%) се изјасниле дека ги имаат утврдено истите 
приоритети. Понатаму, на ниво на одделни региони може да се констатира дека во Југозападниот 
регион дури 8 општини ги немаат утврдено своите приоритетни области за доделување средства, 
додека само две општини имаат утврдено сопствени приоритетни области. Од друга страна, 6 
општини кои се лоцирани во Источниот регион, потврдно одговориле на ова прашање, а само 2 
општини одговориле негативно од овој регион. Сепак, како наједноставен заклучок што може да 
се изведе од Графиконот бр.2 е дека голем е бројот (2/3) од вкупниот број на општини што се 
изјасниле негативно, што значи дека општините мора да ги зголемат своите капацитети за 
поуспешно планирање и поефикасно трошење на буџетските средства поврзани со невладините 
организации.  
 
Графиконот бр. 3 претставува продолжение на претходното прашање поврзано со утврдување на 
приоритетните области на финансирање на граѓанските организации од поединечните општини, а 
ги прикажува одговорите на општините од аспект на тоа дали сега пак утврдените приоритети се 
во согласност со потребите на граѓаните. Резултатите се презентирани по одделните плански 
региони.  
 

Графикон 3: Дали утврдените приоритети се во согласност со потребите на 
граѓаните? 
 

 
 
 
Вкупно 26 општини (или 60% од општините од кои се обезбедени пополните прашалници) 
одговориле потврдно на прашањето, односно дека утврдените приоритети се во согласност со 
потребите на граѓаните. Останатите 17 општини (или 40%) се изјасниле негативно на поставеното 
прашање. Доколку ги погледнеме резултатите по одделни региони, може да забележиме дека 
сите 6 општини во Вардарскиот регион и исто толкав број во Источниот регион одговориле 
позитивно, додека 7 општини во Југозападниот регион одговориле негативно на поставеното 
прашање. Најголем број општини што одговориле негативно на поставеното прашање, вкупно 
седум, се во Југозападниот регион.   
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Графиконот бр. 4 ги покажува резултатите на прашањето дали општините објавуваат јавни 
повици за доделување средства на граѓанските организации.  Од графиконот се забележува дека 
нешто малку над половината од општините или 56% објавуваат јавни повици за доделување 
финансиски средства на граѓанските организации. Ова покажува дека голем е бројот на 
општините што не ги доделуваат средствата на граѓанските организации врз база на отворена 
конкурентност на јавен повик. Тоа, пак, остава сомневање за тоа дали најдобрата граѓанска 
организација од аспект на капацитет за извршување, претходно искуство и експертиза ги има 
добиено финансиските средства, кога тие не се добиени на јавен повик. 
 

 
Графикон 4: Објавување јавни повици за доделување средства за граѓанските организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Графиконот бр. 5, пак, е прикажана дистрибуцијата на општините по одделните плански 
региони согласно практиката за доделување на средствата преку отворен јавен повик.  

Графикон 5: Објавување јавен повик за доделување средства на ГО според плански 
региони 
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Добиените информации укажуваат дека најслаби се резултатите во Југозападниот регион и 
Полошкиот регион со преку 70% од општините кои се изјасниле дека не објавуваат јавни повици 
за доделување на средствата.  

Графиконот бр. 6 ги прикажува начините на кои се објавуваат јавните повици за доделување на 
средствата. На графиконот може да се забележи дека најголемиот број од општините (45%) ги 
објавуваат повиците на својата интернет-страница. Понатаму, 19% одговориле дека јавните 
повици се објавуваат на локалните интернет-портали, додека само 15% како канали за 
објавување на повиците ги користат локалните радио и телевизиските канали.  

 

Графикон 6: Начин на објавување на јавните повици за доделување средства на ГО 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Многу поретко јавните повици општините ги доставувале преку електронска пошта (7%), 4% биле 
информирани по поднесено барање со соодветна документација, 2% ги добивале по пошта, а 8% 
од општините се изјасниле дека воопшто не објавуваат јавен повик. Графиконот бр. 7 сликовито 
ги претставува каналите за објавување на јавните повици по плански региони.  
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Графикон 7: Начин на објавување на јавните повици според планските региони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесно се забележува дека исклучиво општините од Пелагонискиот регион и Југоисточниот регион 
(100%) ја користат својата интернет-страница за објавување на јавните повици. Сите останати 
региони во значителна мера, исто така, ја користат својата интернет-страница за објавување на 
повиците, а во голема мера и локалните интернет-портали. Оттука, може да се заклучи дека 
интернет-страниците на општините и локалните интернет-портали се јавуваат како најзастапени 
начини за објавување на јавните повици. Само во Југозападниот плански регион 44% од 
општините се изјасниле дека воопшто не се објавува јавен повик за доделување средства на 
граѓанскиот сектор.  

Добиените одговори на прашањето за постоење јасно дефинирана структура за поднесување 
предлог-проекти од страна на граѓанскиот сектор укажуваат дека релативно поголем број од 
општините или 63% се изјасниле дека поседуваат јасна структура или образец за поднесување 
предлог-проекти. Сепак, сè уште е сигнификантен бројот на општините (37%) кои одговориле 
негативно во однос на ова прашање (Графикон бр. 8).  
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Графикон 8: Постоење структура за поднесување предлог-проектот 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон бр. 9 подолу ја прикажува дистрибуцијата на одговорите на општините во врска со 
постоење структура за поднесување проекти по одделните плански региони.  

 

Графикон 9: Постоење структура за поднесување предлог-проектот според планските 
региони 
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Кога се анализира регионалната структура на дадените одговори, се забележува дека општините 
од четирите плански региони (Вардарскиот, Југоисточниот, Североисточниот и Скопскиот) сите 
позитивно одговориле на прашањето. Само општините од Југозападниот регион одговориле 
(100%) негативно на поставеното прашање, а голем е и бројот на општини (преку 70%) од 
Полошкиот регион кои исто така одговориле негативно на поставеното прашање. Ова значи дека 
општините Југозападниот и Полошкиот регион значајно заостануваат зад општините од другите 
региони во формализација на процесот на доделување средства на граѓанските организации.  

Графиконот бр. 10 ни дава информации за евентуалните практики на општините јавно да го 
објавуваат системот за бодување врз основа на кој се оценуваат предлог-проектите. Преку 
одговорите на ова прашање се прави обид да се дознае нивото на транспарентност кое го 
обезбедуваат општините за начинот на кој се врши евалуација на проектите.     

 
Графикон 10: Дали јавно е објавен системот на бодување за евалуација на 

проектите? 

 

  
 
 
Од резултатите може да се забележи дека со исклучок на Североисточниот регион, каде што 
единствената општина која одговори на прашалниот го има објавено системот за евалуација на 
проектите, во сите останати региони има општини што го немаат јавно објавено системот на 
бодување за евалуација на проектите. Така, на пример, во Југозападниот регион, кој е регион со 
најголем број општини што одговориле на прашалникот, од 10 општини само една има објавено 
систем за бодување на евалуација на проектите. Во Источниот регион, од осум општини, само 3 
имаат објавено систем за бодување, а во Полошкиот регион ниту една од четирите општини нема 
објавено систем за бодување при евалуација на проектите. Оттука, лесно е да се заклучи дека 
нивото на транспарентност во поглед на системот на бодување на предлог-проектите кај 
најголемиот број од општините е ниско и е потребно негово унапредување.  
 
Покрај информациите за транспарентност на критериумите за евалуација на проектите, многу 
важно е да се има сознание за тоа дали воопшто општините поседуваат такви критериуми. 
Оттука, на Графиконот бр. 11 се прикажани одговорите на општините токму на ова прашање.  
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Графикон 11: Дали постојат критериуми за начинот на евалуација на проектите? 
 

 
 
 
Резултатите покажуваат дека најголемиот број од општините се изјасниле негативно. Тоа значи 
дека општините не ги објавуваат критериумите за оценување на поднесените проекти затоа што 
најголем број од нив воопшто ги немаат ни дефинирано. Општините во кои постојат критериуми за 
евалуација на проектите во најголем дел доаѓаат од Источен регион, Југоисточен регион, 
Пелагониски регион и Североисточен регион. 
 
На Графиконот бр. 12 се прикажани резултатите по плански региони во врска со потребата на 
општините да формираат комисија за евалуација на поднесените проекти.  

 
 
Графикон 12: Дали е пропишано формирање комисија за евалуација на проектите? 
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Најмногу општини од Источниот и Североисточниот регион имаат формално пропишано обврска 
за формирање комисија за евалуација на проектите. Од вкупно 8 општини во Источниот регион, 
дури 6 потврдно се изјасниле по ова прашање. Општината Старо Нагоричане, која е единствена 
општина опфатена во примерокот од Североисточниот регион, исто така, позитивно се изјаснила 
по ова прашање. Од друга страна, во Југозападниот регион дури 90% од општините, односно во 
апсолутен износ 9 од вкупно 10 општини, немаат формално пропишано потреба за формирање 
комисија за евалуација на проектите. Во Скопскиот регион, иако ваквото учество е помало, сепак 
сè уште е висок процентот од 57%. Во Полошкиот регион ваквото учество е 75%, односно 3 од 
вкупно 4 општини што доаѓаат од Полошки регион се изјасниле дека немаат формално 
пропишано потреба за формирање комисија за евалуација на поднесените проекти. 
 
Резултатите од одговорите на општините по основ на транспарентноста која општините ја 
обезбедуваат на граѓанските организации за работата на комисијата која ги оценува поднесените 
проекти се презентирани во Графикон бр. 13. 
 
 
 

Графикон 13: Дали работата на комисијата е јавна и отворена за сите заинтересирани 
страни? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во општините каде што има пропишано формирање ваков вид комисија во најголем дел се 
изјасниле дека работата на комисијата е јавна и достапна за сите заинтересирани страни. 
Единствено во Источниот и Југоисточниот регион дел од општините каде што има пропишано 
ваков вид комисија се изјасниле дека работата на комисијата не е јавна и не е отворена за сите 
заинтересирани страни. Ваквата констатација упатува на заклучок дека постои одредено ниво на 
транспарентност и инклузија на сите заинтересирани страни, кои се директно засегнати од 
активностите во работењето на општините.  
 
Графиконот бр. 14 ни ги дава резултатите поврзани со местото на донесување на одлуката за тоа 
кој проект ќе се поддржи финансиски. Одговорите на ова прашање треба да обезбедат приказ 
дали општините се тие што ги носат решенијата за финансирање на проектите кои се подржани 
со буџетски средства на општината.  
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Од вкупно 43 општини што се опфатени во ова истражување, 21 општина негативно одговорила 
по ова прашање, додека 22 општини изјавиле дека тие го носат решението за избор на проектот 
што ќе биде финансиран. Од вкупно 8 општини во Источниот регион, дури 6 општини се изјасниле 
дека општините го носат решението за избор на проектот што ќе биде финансиран. Од друга 
страна, во Југозападниот регион од вкупно 10 општини дури 8 се изјасниле негативно по ова 
прашање, додека само 2 општини потврдиле дека тие носат решение за избор на проект што ќе 
биде финансиран. 

 
 

Графикон 14: Дали општината носи решение за избор на проект што ќе биде финансиран? 
 

 
 
 
Графиконот бр. 15 ни дава приказ на одговорите поврзани со прашањето за јавното известување 
за избраните проекти од општината. Од вкупно 43 општини кои се предмет на испитување во ова 
истражување 23 општини негативно се изјасниле по ова прашање, што значи дека не 
практикуваат јавно објавување на избраните проекти. Од друга страна, 20 општини позитивно се 
изјасниле дека имаат јавно достапни информации за проектите што се избрани.  
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Графикон 15: Дали општината јавно известува за избраните проекти? 
 

 
 
Доколку ги погледнеме одговорите по одделните плански региони, општините што доаѓаат од 
Источниот регион во голем број (75%) практикуваат јавно објавување на избраните проекти. Во 
Југозападниот регион, пак, состојбата е сосема спротивна, каде што 90% од општините не вршат 
јавно објавување на информациите за проектите што биле финансиски поддржани од буџетот на 
општината.  
 
На Графиконот бр. 16 се прикажани резултатите во врска со обврските што општините ги имаат 
по основ на поднесување извештаи за реализираните проекти од буџетските средства на 
општините.  

 
Графикон 16: Дали граѓанските организации корисници на средства од општините треба да 

поднесат извештај за искористувањето на средствата?  
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Од вкупно 43 општини опфатени со прашалникот дури 81%, или во апсолутен износ 35 општини 
изјавиле дека бараат од граѓанските организации да поднесат извештај за искористените 
средства доделени од општините. Во општините што доаѓаат од Вардарскиот регион, 100% од 
општините се изјасниле дека граѓанските организации имаат обврска до достават извештај за 
искористувањето на средствата. Истата бројка (од 100%) може да се забележи и во општините 
што доаѓаат од Полошкиот регион. Во Источниот регион 87,5% од општините ги обврзуваат 
организациите да поднесат извештај за искористувањето на средствата, додека во Југозападниот 
регион ваквиот процент изнесува 60%, што воедно претставува најниско учество во споредба со 
останатите анализирани општини од одделните региони. Што се однесува до општините што 
доаѓаат од Скопскиот регион, 6 од вкупно 7 испитани општини се изјасниле дека граѓанските 
организации имаат обврска да поднесат извештај за искористувањето на средствата. Од 
резултатите може да се заклучи дека релативно е висок бројот на општините што бараат од 
граѓанските организации да поднесат извештај за искористените средства доделени од 
општината за финансирање проектни активности.  
 
На Графиконот бр. 17 се презентирани одговорите на општините во врска со мониторингот што 
тие го прават на реализација на проектите од страна на граѓанските организации.  
 
 

Графикон 17: Дали општината спроведува мониторинг на реализацијата на проектите што 
ги финансирала? 

 

 
 
 
Притоа, 25 од вкупно 43 општини (58.13%) потврдно се изјасниле по ова прашање истакнувајќи 
дека вршат мониторинг врз граѓанските организации во реализација на проектите. Другите 18 
општини или 41.87% се изјасниле негативно во врска со истото прашање. Најголем број општини, 
кои вршат мониторинг на проектите реализирани од граѓанскиот сектор, се општините од 
Скопскиот регион, каде што 85% од општините спроведуваат мониторинг над реализацијата на 
проектите, додека од друга страна како висок процент (70%) на негативни одговори се општините 
од Југозападниот регион, кои се изјасниле дека не спроведуваат мониторинг над реализацијата на 
проектите што тие ги финансирале. 
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На Графиконот бр. 18 се прикажани резултатите за присуството на практика на општините да 
изготвуваат годишен извештај за финансиската поддршка која била доделена на граѓанските 
организации.  
 
Графикон 18: Дали општината изготвува годишен извештај за реализираната поддршка на 

граѓанските организации? 

 

 
 
 
Имено, од вкупниот број испитани општини, 55% се изјасниле дека не поднесуваат годишен 
извештај за реализираната поддршка на граѓанските организации, додека само 19 општини или 
45% изготвуваат ваков извештај. Кога ги анализираме податоците по одделните плански региони, 
може да се забележи дека во Источниот регион половина од испитаните општини (или 50%) 
потврдно одговориле на поставеното прашање. Во Југозападниот регион од вкупно 10 општини 
само 2 општини изготвуваат ваков вид извештај, останатите 8 општини се изјасниле дека не 
изготвуваат извештај за реализираната поддршка на граѓанските организации. 
 
 

3. Вклучување на граѓанските организации во работата на ЕЛС  
 
Графиконот бр. 19 ги дава резултатите добиени од испитување на општините за тоа дали 
општините имаат посебна организациска единица чија задача е да соработува со граѓанските 
организации. Од графиконот може да се забележи дека во 25 општини не постои посебна 
организациска единица која е задолжена за соработка со граѓански организации. Само во 18 
општини постои ваква организациска единица. Доколку ги анализираме податоците по одделни 
плански региони, можеме да заклучиме дека кај општините што му припаѓаат на Скопскиот 
регион, дури 6 од вкупно 7 општини имаат ваква организациска единица. Од друга страна, во 
Југоисточниот регион од вкупно 5 општини, само 1 општина се изјаснила дека во рамките на 
својата организациска структура постои организациска единица задолжена за соработка со 
граѓански организации. Во Југозападниот регион од вкупно 10 општини, 8 општини (или 80%) се 
изјасниле дека немаат формирано посебна организациска задолжена за ваква работа. 
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Графикон 19: Дали во општината постои организациска единица која е задолжена за 
соработка со граѓански организации? 

 

 
 
 
Графиконот бр. 20 ги дава резултатите од одговорите на општините во врска со присуство или 
отсуство на лице во општината, специјално задолжено за соработка со граѓанскиот сектор. На 
некој начин ова прашање претставува логичко продолжение на претходното, со цел да се види 
дали доколку општините немаат посебна организациска единица, можеби барем имаат лице што 
е задолжено за соработка со граѓанскиот сектор.  
 
 

Графикон 20: Доколку не постои организациска единица, дали постои лице задолжено за 
соработка и комуникација со ГО? 
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Може да се каже дека во најголем дел од општините каде што не постои посебна единица за 
соработка со граѓанскиот сектор постои посебно лице задолжено за такви активности. На 
Графиконот бр. 20 ни покажува дека најголем број од општините од Полошкиот регион имаат 
ангажирано лице во општината што треба да ги извршува овие активности. Најмал број општини 
што имаат задолжено лице за соработка со граѓанските организации е во Југозападниот регион. 
Согласно резултатите прикажани на графиконот, само 18 од испитаните општини потврдно се 
изјасниле на прашањето поврзано за постоењето на лице за контакт и соработка со граѓанските 
организации, додека 25 од општините констатирале дека не постои лице задолжено за ваква 
задача.  
 
Графиконот бр. 21 ни ги прикажува резултатите на одговорите на општините поврзани со јасна 
идентификација на организациската единица задолжена за соработка со граѓанскиот сектор.  
 

 
Графикон 21: Доколку постои, која организациска единица е задолжена за соработка со 

граѓански организации? 
 

 
 
 
Од резултатите се забележува дека во општините каде што постои организациска единица 
задолжена за соработка со граѓанските организации, таа најчесто е во рамките на секторот за 
ЛЕР (локален економски развој), секторот за јавни дејности и други сектори (како на пример: 
сектор за образование, спорт, култура и заштита, сектор за социјална, здравствена, детска и 
други заштити). Според резултатите од испитувањето, оваа организациска единица во 8 случаи е 
во рамките на секторот за ЛЕР (локален економски развој), во 7 од случаите е во рамките на 
секторот за јавни дејности, додека во 4 случаи е во рамките на други сектори.  
 
Графиконот бр. 22 ни ги прикажува резултатите од испитувањето во врска со активната 
вклученост на граѓанските организации при подготвување на оној дел од буџетот на општината, 
наменет токму за поддршка на граѓанскиот сектор.  
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Графикон 22: Дали граѓанските организации се вклучени во подготвувањето на буџетот на 

општината во делот за нивна поддршка? 
 
 

  
 
 
Што се однесува на резултатите во делот во кој се опишува нивото на вклученост на граѓанските 
организации во подготвувањето на буџетот на општината се дадени на Графиконот бр. 22. На 
графиконот може да се забележи дека најголема вклученост на граѓанските организации во 
подготовката на буџетот има во Источниот, Југоисточниот, Скопскиот регион, респективно. 
Единствено општините што се лоцирани во Југозападниот регион во целина имаат помала 
вклученост на граѓанските организации. Од вкупно 10 општини во овој регион, 7 од нив се 
изјасниле дека граѓанските организации не се вклучени во подготвувањето на буџетот, во делот 
кој се однесува за поддршка на граѓанските организации. Додека само 3 општини од овој регион 
ги имаат вклучено граѓанските организации во подготовката на буџетот. 
 
На Графиконот бр. 23 се прикажани резултатите во врска со фазата односно делот во кој 
граѓанските организации најчесто се активно вклучени од страна на општините при креирањето на 
буџетот за поддршка на граѓанскиот сектор. Доколку се погледнат резултатите во агрегирана 
форма, може да се забележи дека 70% од општините ги вклучуваат граѓанските организации во 
фазата на планирање на буџетот и изработка и презентација на нацрт-буџетот, односно 30% од 
општините јасно се изјасниле дека не ги вклучуваат граѓанските организации во подготовката на 
буџетот. 
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Графикон 23: Во која фаза од процесот на буџетирање се вклучени граѓанските 
организации?  

 

 
 

 
 
Доколку ги погледнеме резултатите по одделни плански региони, може да се забележи дека 75% 
од општините лоцирани во Источниот регион ги вклучуваат граѓанските организации во 
подготовка на буџетите, и тоа во фаза на планирање, подготовка и презентација на нацрт-
буџетот. Во рамките на Југоисточниот регион, каде што вкупно 5 општини се опфатени во 
истражувањето, 4 од општини јасно се изјасниле дека ги вклучуваат граѓанските организации во 
подготовка на буџетот за финансирање на граѓанскиот сектор. Гледано во целина, од вкупно 43 
општини што се предмет на анализа во ова истражување, 27 (или 62.79%) општини се изјасниле 
дека има одреден степен на инклузија на граѓанските организации во подготовка на буџетот на 
општината во одделните фази, додека 16 општини (или 37.21%) одговориле негативно на ова 
прашање. Скоро 2/3 од општините се изјасниле дека постои одредено ниво на вклученост на 
граѓанските организации при подготовката на буџетот за финансирање на граѓанскиот сектор.  
 
На Графиконот бр. 24 се прикажани резултатите од испитувањето на општините за нивната 
отвореност и подготвеност да прифаќаат предлози за финансирање понудени од граѓанските 
организации. Нивото на подготвеноста и отвореноста на општините да прифаќаат предлози 
дадени од страна на граѓанскиот сектор е изразена во проценти, и тоа: под 50%, што значи 
помалку од половина од понудените предлози се прифаќаат, од 51 до 80% од понудените 
предлози се прифаќаат и од 81 до 100% од понудените предлози се прифаќаат. 
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Графикон 24: Во колкава мера се усвојуваат предлозите од граѓанските организации како 
дел од финалниот буџет? 

 

 
 
 
 
Од вкупно 7 општини во Скопскиот регион, две општини се карактеризираат со степен на 
усвојување на предлозите од граѓанските организации на ниво од 81 до 100%. Ваквиот степен на 
усвојување на предлозите може да се забележи и во Источниот регион, каде што од вкупно осум 
општини само една општина изразила ваква висока подготвеност за прифаќање предлози од 
граѓанскиот сектор. Треба да се потенцира дека околу 65% од анализираните општини, според 
нивото на усвојување на предлозите од граѓанските организации, спаѓаат во ниско ниво на 
прифаќање или 50% и помалку. Само 12% од општините спаѓаат во втората категорија, на некое 
средно ниво на подготвеност (51%-81%) за прифаќање на предлозите од општините. Многу мал 
број или само 3% од општините се наоѓаат на највисоко ниво на отвореност и подготвеност за 
прифаќање предлози за финансирање кои се дадени од страна на граѓанскиот сектор.  
 
На Графиконот бр. 25 се прикажани одговорите на општините поврзани со нивното мислење за 
потенцијалната корист за општеството која ја даваат проектите реализирани од страна на 
граѓанските организации.  
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Графикон 25: Дали од политиките од спроведените проекти или резултатите генерално од 
донираните средства има сеопфатна корист општеството? 

 

 
 
 
Најголем дел од испитаните општини или 84% се изјасниле дека проектите што се спроведени во 
соработка со граѓанските организации, а се финансирани со општински средства се во функција 
на зголемување на придобивките на општеството. Само еден помал број општини или 16% од 
општините одговориле негативно на ова прашање. Доколку се погледне, може да се забележи 
дека најголем број од општините што негативно се изјасниле се од Југозападниот регион каде што 
од вкупно 10 општини, 3 се изјасниле негативно. Сите општини што припаѓаат на Вардарскиот, 
Полошкиот и Југоисточниот регион одговориле позитивно сметајќи дека ваквите проекти се во 
функција на зголемување на придобивките на граѓаните. 
 
На Графиконот бр. 26 се прикажани резултатите што ги даваат одговорите на општините во врска 
со нивното учество во мерењето на потенцијалните ефекти од реализацијата на проектите од 
граѓанските организации, финансирани од буџетските средства на општината. Одговорите на ова 
прашање се многу важни особено за подобро следење на реализацијата на проектите, како и за 
подобро утврдување на ефикасноста на проектите и проверка на оптимизацијата на потрошените 
јавни средства. Помалку од половина (или 46%) од општините изјавиле дека вршат мерење на 
ефектите од проектите што се реализирани од страна на граѓанските организации, а се 
финансирани со буџетски средства на општината.  
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Графикон 26: Дали општината ги мери ефектите од спроведените проекти или потрошените 
парични средства? 

 

 
 
 
Доколку, пак, се анализираат резултатите по одделните плански региони, може да се забележи 
дека главно општините што доаѓаат од Југозападниот, Полошкиот и Североисточниот регион 
доминантно не вршат мерење на остварените ефекти од ваквите проекти. Од вкупно 10 општини 
во Југозападниот регион, дури 7 не вршат никакво мерење на ефектите од реализираните 
проекти, додека во Полошкиот регион 3 од 4 општини одговориле дека не ги мерат ефектите на 
проектите во кои тие имаат значаен удел во финансирањето. 
 
Подолу на Графиконот бр. 27 се прикажани одговорите на општините во врска со нивното 
мислење дали финансиската поддршка што доаѓа од општините е во согласност со потребите на 
граѓанските организации. 
 
Анализата покажува дека 32% од испитаните општини сметаат дека досегашното финансирање 
на граѓанските организации не е доволно и дека треба да се зголеми; 31% одговориле дека 
финансирањето одговара само во делот на опсегот, меѓутоа висината на средствата не е доволна 
да ги задоволи потребите на граѓанските организации; 24% одговориле дека финансирањето 
одговара и по висина и по опсег; а само 13% од испитаните општини одговориле дека 
финансирањето не одговара ниту по висина ниту по опсегот на задоволување на потребите на 
ГО. 
 
Доколку одговорите на истото прашање се анализираат по одделните плански региони, може да 
се забележи дека само општините од Североисточниот плански регион 100% одговориле дека 
доделените средства на граѓанските организации одговараат и по висина и по опсег. Општините 
од поголемиот број на планските региони најчесто сметаат дека финансиските средства во 
голема мера одговараат од аспект на опсегот, но не се доволни од аспект на висината на 
средствата што се користат за финансирање проектни активности во рамките на тој опсег. Оттука, 
не ретко општините се изјасниле дека финансирањето на проектните активности на граѓанските 
организации треба да се зголеми. 
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Графикон 27: Дали соодветствува финансирањето од страна на општините со потребите на 
граѓанските организации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 28: Соодветствување на финансирањето од страна на општините со потребите 
на ГО според планските региони 
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На пример, 2/3 (или 66,7%) од испитаните општини во Скопскиот плански регион и 2/3 (или 66.7%) 
од испитаните општини во Пелагонискиот плански регион се изјасниле дека финансирањето на 
граѓанските организации треба да се зголеми.  

 

4. Соработка на ГО со засегнати страни/креатори на политики  

 

Овој дел од анализата го започнуваме со презентирање на резултатите поврзани со причините за 
доделување финансиски средства на граѓанските организации. Доколку се погледнат вкупните 
резултати на ниво на држава апстрахирајќи ги одделните плански региони, може да се забележи 
дека најголемиот број од општините (30%) ги доделуваат финансиските средства заради 
подобрување на услугите на граѓаните на локално ниво.  

 

Графикон 29: Причини за доделување на средства за ГО 

 

 

Останатите три причини како обезбедување поддршка на граѓанскиот сектор, поддршка на 
конкретна проектна активност или подобрување на имиџот на општината се релативно еднакви 
мотиватори за доделување средства од страна на општините на граѓанскиот сектор.  

Доколку, пак, на Графиконот бр. 30 ја погледнеме дистрибуцијата на одговорите на испитаните 
општини по одделни плански региони, можеме лесно да заклучиме дека сите осум плански 
региони поединечно со висок процент се изјасниле дека подобрувањето на услугите на локално 
ниво наменети за граѓаните е главна причина за доделување на средствата. Значително мал број  
општини или 5,6% од општините од Скопскиот плански регион се изјасниле дека не се доделуваат 
никакви средства на граѓанските организации. 
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Графикон 30: Причини за доделување средства за ГО според планските региони 

 

На Графиконот бр. 31 се прикажани резултатите од мерењето на перцепцијата на општините во 
врска со нивното интерно чувство дали општините во последните 5 години сметаат дека нивната 
соработка со граѓанските организации се интензивирала.  

 

Графикон 31: Зголемен степен на соработка со ГО преку финансиска поддршка во 
последните пет години  
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На тврдењето: „Во последните пет години општината го зголеми степенот на соработка со 
граѓанските организации преку финансиска поддршка“, 39% од организациите одговориле дека 
главно се согласуваат, 35% дека се согласуваат, а 5% од испитаните општини изјавиле дека 
целосно не се согласуваат. Можеме да заклучиме дека околу 80% од анкетираните општини јасно 
се изразиле дека во последните пет години општината го зголемила степенот на соработка со 
граѓанските организации преку доделување финансиска поддршка. 

На Графиконот бр. 32 се прикажани резултатите за степенот на соработка на општините со 
граѓанските организации, во вид на нефинансиска (in kind) поддршка. Можеме да забележиме 
дека 40% од општините се изјасниле дека ја унапредиле соработката со граѓанските организации 
преку давање нефинансиска поддршка. Делумна согласност изразиле околу 33%, така што 
вкупната бројка од 73% е релативно висока во поглед на перцепцијата на општините за процесот 
на интензивирање на „in kind“ соработката за последните 5 години.  

 

Графикон 32: Зголемен степен на соработка со граѓанските организации преку 
нефинансиска поддршка (in kind) во последните пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сепак, и еден помал број општини или 21% (вклучувајќи ги одговорите „не се согласувам“ и 
„целосно не се согласувам“) негативно се изјасниле по однос на оваа прашање од прашалникот. 
Тоа укажува дека 1/5 од општините ја немаат унапредено „in kind“ соработката со граѓанските 
организации во последните 5 години.  

Преку прашалникот беа оценувани и други форми на соработка помеѓу општините и граѓанските 
организации. Така, на пример, на Графиконот 33 се прикажани резултатите од испитувањето на 
перцепцијата на општините, за тоа дали се интензивирала соработката во форма на вклученост 
на граѓанските организации во работата на општината во последните 5 години.  
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Графикон 33: Зголемен степен на соработка со ГО преку поголема вклученост во работата 
на општината во последните пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доколку ги агрегираме општините кои делумно или целосно се изјасниле позитивно на 
поставеното прашање, можеме да заклучиме дека околу 86% од општините сметаат дека овој вид 
соработка се интензивирал во последните 5 години. Само 14 проценти од испитаните општини 
изјавиле дека целосно или делумно не се согласуваат со тврдењето дека е зголемена 
соработката меѓу двете страни преку вклучување во работата.  

 

На Графиконот бр. 34 се прикажани резултатите од испитување на перцепцијата на општините за 
нивото на соработка кое постои за последните години на полето на носење локални политики. 
Повеќе од ½ или 58% од општините се изјасниле дека се согласуваат дека во последните 5 
години има зголемен степен на соработка со граѓанските организации на полето на носење на 
локалните политики. Доколку се додадат и оние општини што изразиле делумна согласност (25% 
од испитаните општини), вкупната бројка од 83% од општините сметаат дека овој вид соработка 
се интензивирал во последните 5 години.  
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Графикон 34: Зголемен степен на соработка со граѓанските организации преку консултации 
за носење локални политики во последните пет години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само еден помал дел или помалку од 1/5 од општините (или 17%) сметаат дека овој вид 
меѓусебна соработка со граѓанските организации не напреднал во последните 5 години.   

Подолу на Графиконот бр. 35 се прикажани резултатите од испитување на перцепцијата на 
општините, во врска со нивното верување дали соработката со граѓанските организации во 
доменот на унапредување на јавните услуги напреднала во последните 5 години.  

 

Графикон 35 : Зголемен степен на соработка со граѓанските организации за унапредување 
на јавни услуги во последните пет години 
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Околу 3/4 (или 74%) од општините изразиле целосно или делумно позитивен став согласувајќи се 
дека соработката со граѓанските организации во доменот на унапредување на јавните услуги во 
последните 5 години значајно напреднала. Останатите 23% од општините се изјасниле дека овој 
вид соработка не напреднала во последните 5 години.  

На Графиконот 36 се претставени резултатите од оценката на нивото на соработка на општините 
со граѓанските организации на заеднички проекти финансиски поддржани од општините.  

 

Графикон 36: Соработка со граѓанските организации на заеднички проекти финансирани од 
општините 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од резултатите прикажани на Графиконот 36 може да се види дека над 2/3 (или 67%) од 
испитаните општини одговориле позитивно дека имаат соработка со граѓанските организации на 
заеднички проекти, кои финансиски се поддржани од општините. Одговорите на истото прашање 
распределени по планските региони се прикажани подолу на Графиконот бр. 37.  

 

Сите општини (100%) од трите региони: Полошкиот, Пелагонискиот и Североисточниот 
одговориле позитивно на прашањето дали општините имаат ваков вид соработка со граѓанските 
организации. Општините од два региони Југозападниот со 90% и Вардарскиот со 40% се со 
највисок процент на негативен одговор на ова прашање поврзано со соработката на заеднички 
проекти со граѓанските организации.  
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Графикон 37: Соработка со граѓанските организации за заеднички проекти финансирани од 
општините според регионалната структура 

 

Графиконот бр. 38 ги дава одговорите на општините за нивото на соработка што тие го имаат на 
заеднички проекти, но овој пат проекти што се финансирани од странски донатор. Графиконот 39 
ги дава истите одговори поврзани со соработката на општините со граѓанските организации на 
проекти финансирани од странски донатор, но по одделните плански региони.  

Графикон 38: Соработка со граѓанските организации на заеднички проекти финансирани од 
странски донатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само 47% од општините позитивно се изјасниле дека имаат соработка со граѓанските 
организации на проекти што се финансирани од странски донатори. Оваа бројка е значајно 
помала кога ќе ја споредиме соработката што општините ја имаат со граѓанските организации на 
проекти финансирани од локалната самоуправа. Доколку ги погледнеме резултатите по одделни 
плански региони, можеме да видиме дека Североисточниот регион со 100%, Југоисточниот регион 
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со 80% и Полошкиот регион со околу 75% се региони во кои општините најмногу имале соработка 
со граѓанските организации на проекти финансирани од странски донатор.  

Графикон 39: Соработка со ГО за заеднички проекти финансирани од странски донатор 
според регионалната структура 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Општините од Југозападниот регион со 90%, Вардарскиот регион со 60% и Пелагонискиот регион 
со околу 65% се изјасниле дека немаат соработка со граѓанските организации на заеднички 
проекти кои се финансирани од заеднички донатор.  

На Графиконот бр. 40 се прикажани одговорите на општините во врска со друг вид соработка со 
граѓанските организации и тоа на полето за мониторинг и евалуација на политиките и услугите. На 
истиот графикон се прикажани резултатите во агрегирана форма за сите општини без поделба по 
плански региони.  

Графикон 40: Соработка со граѓанските организации на полето за мониторинг и евалуација 
на политики и услуги 
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Од прикажаните резултати може да се забележи дека околу 1/3 од општините или 35% од 
испитаните општини одговориле позитивно укажувајќи дека општините имаат ваков вид 
соработка. Тоа значи дека блиску 2/3 или 65% од општините што се опфатени во примерокот на 
ова истражување истакнале дека не практикуваат ваков вид соработка на полето за мониторинг и 
евалуација на политики.  

На Графиконот бр. 41 истите агрегирани резултати за овој вид соработка се прикажани по 
одделните плански региони. Од графиконот лесно може да се забележи дека кај ваквиот вид 
соработка предничат општините што доаѓаат од Пелагонискиот регион со 65%, Југоисточниот 
регион со 60%, како и Полошкиот и Источниот регион со 50%.  

 

Графикон 41: Соработка со граѓанските организации на полето за мониторинг и евалуација на 
политики и услуги 

 

 

Општините од останатите региони како Скопскиот регион, Вардарскиот регион и Југозападниот 
регион во најголем дел (преку 50%) се изјасниле дека најчесто немаат соработка со граѓанските 
организации на полето за мониторинг и евалуација на политиките и услугите.  

Графиконот бр. 42 ни ги прикажува резултатите за нивото на соработка на општините со 
граѓанските организации во делот на спроведувањето односно имплементацијата на проектните 
активности.   
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Графикон 42: Соработка со граѓанските организации за спроведување и имплементирање 
јавни проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Големо мнозинство од општините или 70% од општините во примерокот одговориле позитивно 
дека имаат практика да соработуваат со граѓанските организации во делот на реализација и 
имплементација на проектите. На Графиконот бр. 43 може да се видат истите резултати 
претставени по одделни плански региони. 

Графикон 43: Соработка со граѓанските организации за спроведување и имплементирање 
јавни проекти според плански региони 

 

Општините скоро од сите плански региони јасно се изразиле дека имаат значајна соработка со 
граѓанските организации во делот на имплементирањето на јавните проекти. Само општините што 
доаѓаат од Југозападниот плански регион со висок процент (80%) се изјасниле дека не 
практикуваат ваков вид соработка.   
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БУЏЕТИРАНИ НАСПРОТИ РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

5. Буџетираните и реализираните износи по плански региони за 2017 година 
 

Во рамките на овој дел се презентирани резултатите по одделните плански региони од аспект на 
односот што постои помеѓу буџетираните и реализираните проектни активности за 2017 година. 
Преку споредбата на планираните, односно буџетираните износи и фактички реализираните 
средства за поддршка на граѓанските организации може да се добие подобар увид за реалното 
ниво на поддршка што постои од единиците на локалната самоуправа кон граѓанскиот сектор. 
Податоците за анализата се собрани од секундарни извори (од општините) согласно можноста 
што ја дава Законот за пристап до информации од јавен карактер.   

На Графиконот бр. 44 е даден преглед на буџетираните и реализирани износи по одделни 
општини во Скопскиот регион за 2017 година. Треба да се напомене дека од претставените 
општини, Општината Аеродром има највисока буџетирана и реализирана вредност за 2017 
година. За 2017 година буџетираната вредност изнесува 20.956.630 денари, додека 
реализираниот износ за 2017 година е 16.956.630 денари или во релативен однос 83,6%. Втора по 
ред општина од Скопскиот регион е Општината Чаир кај која може да се забележи дека 
буџетираната вредност изнесува 16.150.000 денари, додека реализираната вредност изнесува 
9.322.000 денари. Во релативен износ ваквиот однос на реализација изнесува 57,7%. 

Графикон 44: Буџетирани и реализирани износи на општините во Скопскиот регион за 2017 
година 

 

 
 
 
Понатаму, Општината Ѓорче Петров за 2017 година има буџетиран износ од 2.750.000 денари, 
додека реализираниот износ е 1.452.300 денари, односно во релативен однос на реализирано - 
планирано изнесува околу 53%. Доколку се погледне Општина Гази Баба за 2017 година, може да 
се забележи дека нејзините износи на буџетирана и реализирана вредност во апсолутен износ се 
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далеку пониски од останатите општини, но степенот на реализација е прилично висок. Имено, за 
2017 година Општина Гази Баба има буџетирано износ од 648.000 денари, а процентот на 
реализација изнесува 100%, односно 648.000 денари се реализирани во анализираниот период. 
Исто така, многу е интересно да се проанализираат и износите на Општина Илинден, како една 
од општините која бележи пораст на економските агрегати во последните години. Општина 
Илинден за 2017 година има буџетирана вредност од 1.530.000 денари, додека реализираната 
вредност изнесува 331.000 денари. Во релативен однос ваквиот износ на реализирани во однос 
на буџетирани износи изнесува 22% за анализираниот период. 
 
Графиконот бр. 45 ни дава преглед на буџетираните и реализираните износи на општините од 
Вардарскиот регион. Во рамките на овој регион беа достапни информациите за три општини кои 
се опфатени во истражувањето: Лозово, Свети Николе и Градско. Доколку се погледне Општина 
Свети Николе, може да се забележи дека буџетираниот износ за 2017 година изнесува 1.730.000 
денари, додека реализираниот износ за 2017 година изнесува 1.440.000 денари. Релативниот 
однос на буџетирано и реализирано кај оваа општина е 83%.  
 

Графикон 45: Буџетирани и реализирани износи на општините во Вардарскиот регион за 
2017 година 

 

 
 
 
 
За останатите две општини немаме обезбедено пристап до потребните податоци. Па така, за 
Општина Лозово ги презентираме податоците само во делот за реализираниот износ од 287.500 
денари, додека за Општина Градско немаме воопшто податоци. 
 
На Графиконот бр. 46 се прикажани буџетираните и реализираните износи на општините од 
Југозападниот регион за 2017 година. Во рамките на овој регион се презентирани податоците за 
општините: Дебрца, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга, додека Општината Вевчани не 
располага со такви информации. 
 
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Лозово Свети Николе Градско

Буџетирано Реализирано



ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА И НЕФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОД ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 51 
 

Графикон 46: Буџетирани и реализирани износи на општините во Југозападниот регион за 
2017 година 

 
 
 
 
Од графиконот може да се забележи дека Општина Кичево има најголем износ на реализирана 
вредност за 2017 година од 7.695.000 денари, додека за истата година не располага со буџетиран 
износ. Понатаму, Општина Дебрца во делот за буџетирана вредност има буџетиран износ од 
1.550.000 денари, додека реализираната вредност е 765.000 денари, или во релативен однос 
изнесува 49%. Единствената општина во Југозападниот регион која има поголема реализирана 
вредност од буџетирана е Општина Охрид. Општината Охрид буџетирала вредност од 1.100.000 
денари, додека реализирала вредност од 1.226.855 денари. Општина Струга има идентична 
буџетирана и реализирана вредност од 830.180 денари. За Општина Вевчани, како што 
напоменавме претходно, немаме обезбедено пристап до потребните информации. 
 
Односите на буџетирани и реализирани средства на општините од Североисточниот регион се 
прикажани подолу на Графиконот под реден број 47. Од податоците на графиконот може да се 
забележи дека најголем износ на буџетирана вредност има Општина Крива Паланка со износ од 
1.600.000 денари, додека од друга страна реализираната вредност изнесува 95.000 денари, што 
во релативен износ изнесува 5.9%. 
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Графикон 47: Буџетирани и реализирани износи на општините во Североисточниот регион 
за 2017 година 

 
 
 
Општина Куманово има буџетиран износ од 1.500.000, денари додека реализираната вредност 
изнесува 1.150.000 денари. За општините Ранковце и Старо Нагоричане има достапни 
информации само за буџетираните износи, а тие респективно изнесуваат 150.000 денари и 
200.000 денари.  
 
Графиконот бр. 48 ги покажува буџетираните и реализираните износи на општините од 
Пелагонискиот регион за 2017 година од ставката 463 и потставката 489519.  

 

Графикон 48: Буџетирани и реализирани износи на општините од Пелагонискиот регион за 
2017 година 
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Пелагонискиот регион опфаќа девет општини, но во студијата се презентирани само податоците 
за четири општини, меѓу кои Демир Хисар, Кривогаштани, Ресен и Крушево. Помеѓу споменатите 
четири општини се издвојуваат од една страна Општина Ресен со максимално издвоени и 
реализирани износи на средства, а од друга страна Општина Крушево која нема планирани и 
реализирани средства за граѓанските организации за 2017 година. Општина Ресен за 2017 година 
има буџетирано 1.150.000 ден. буџетирани средства од кои 769.000 ден. се реализирани средства 
или 66,86% реализација на планираните средства. Потоа следува Општина Кривогаштани со 
буџетирани 580.000 ден. и реализирани 79.000 ден. Карактеризирајќи се со ниска стапка на 
реализација на буџетираните средства од 13,62%, Општина Демир Хисар, пак, иако има ниски 
планирани и реализирани средства од 200.000 ден. и 149.000 ден. респективно се карактеризира 
со релативно висока стапка на реализација од 74,5%. 

На Графиконот бр. 49 се претставени вкупните планирани и реализирани средства на општините 
за сите граѓански организации во 2017 година, за сите потставки од општините што припаѓаат на 
Источниот регион. Источниот регион вклучува единаесет општини, но согласно со пристапот до 
информации во рамките на оваа студија се опфатени само седум општини меѓу кои Виница, 

Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Пехчево и Пробиштип. 

 

Графикон 49: Буџетирани и реализирани износи на општините во Источниот плански 
регион за 2017 година 

 
 
 
Од Графиконот може да се забележи дека Општина Виница има планирани 3.400.000 денари, а 
реализирани 3.350.998 ден. и има стапка на реализација од 98,6%. Исто така, Општина Делчево 
има висока стапка на реализација на буџетираните средства од 87,6%. Општина Зрновци има 
планирани 40.000 денари, а реализирани 134.000 ден. и има драматично повисока стапка на 
реализација од планираната со 335%. Општина Карбинци, има планирани средства за 
граѓанските организации, но нема реализирани средства. Општина Пробиштип со 31,4% на 
реализација има најниска стапка на реализација на средствата наменети за граѓанскиот сектор. 
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На Графиконот бр. 50 се прикажани буџетираните и реализираните износи на средства за сите 
потставки од општините што припаѓаат на Југоисточниот регион. Во овој регион има десет 
општини, но во рамките на оваа студија се опфатени само седум општини за кои беа обезбедени 
информации, а тоа се: Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Дојран, Радовиш и Струмица. 

 

Графикон 50: Буџетирани и реализирани износи на средства на општините во 
Југоисточниот регион за 2017 година 

 

 
 
 
 
Во рамките на овој регион се издвојуваат општините Струмица и Радовиш со најмногу издвоени и 
реализирани средства и највисоки стапки на реализација на средствата наменети за граѓанските 
организации. Општина Струмица има буџетирано 8.450.000 денари, а реализирани 10.292.279 
денари, односно стапка на реализација од 121,8%. Општина Радовиш има планирани 7.248.000 
денари, а реализирани 5.497.707 денари, или стапка на реализација од 75,9%. Општините Дојран 
и Валандово имаат стапки на реализација од 73,1% и 71,9%, респективно. Најмала стапка на 
реализација на буџетираните средства во рамките на овој регион има Општина Богданци која има 
реализирано само 31,1% од предвидените средствата. 
 
На Графиконот бр. 51 се прикажани буџетираните и планираните средства како поддршка на 
граѓанскиот сектор за сите потставки од општините кои му припаѓаат на Полошкиот регион. Од 
овој регион се опфатени општините Боговиње, Брвеница, Гостивар, Желино, Јегуновце и Тетово. 
Во рамките на овој регион се издвојуваат општините Гостивар и Тетово во однос на највисоки 
издвоени средства во апсолутен износ. Општина Гостивар има буџетирано 5.600.000 ден., а 
реализирано 3.767.500 ден., додека Општина Тетово има буџетирано 7.770.000 ден., а 
реализирано 1.529.200 ден. Општина Гостивар има буџетирано 5.600.000 ден., а реализирано 
3.767.500 ден., додека Општина Тетово има буџетирано 7.770.000 ден., а реализирано 1.529.200 
ден. 
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Графикон 51: Буџетирани и реализирани износи на општините во Полошкиот регион за 2017 
година 

 
 
 
 
Во однос на стапката на реализација на буџетираните средства се издвојуваат Општина Гостивар 
и Општина Желино со стапки на реализација од 67,3% и 42,2%, респективно. Ниски стапки на 
реализација имаат општините Боговиње, Тетово, Јегуновце и Брвеница (20,7%; 19,7%; 19,3% и 
14,2%, респективно). 
 
 
 
5.1. Компаративна анализа на буџетираните и реализираните износи по плански региони за 2017 

година 
 

Во рамките на овој дел се анализираат собраните податоци на буџетираните и реализираните 
износи во вид на финансиска поддршка на граѓанските организации по одделни плански региони. 
Анализата по плански региони е многу корисна компаративна анализа бидејќи може да се увиди 
состојбата по одделни региони и да се искористат информациите со цел да се знае во кој плански 
регион најмногу се потребни унапредувања.  
На Графиконот бр. 52 е претставена компарација на буџетираните и реализираните износи по 
одделните плански региони за 2017 година. Согласно со податоците на графиконот, може да се 
заклучи дека во Скопскиот регион во апсолутен износ има највисоки износи на буџетирана и на 
реализирана вредност. На второ место се општините што му припаѓаат на Југоисточниот регион, 
додека на трето место се општините лоцирани во Полошкиот регион.  
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Графикон 52: Компарација на буџетирани и реализирани износи по планските региони за 
2017 година 

 

 
 
 
Преку споредба на релативниот однос на двата вида вредности буџетирани и реализирани, може 
да се донесе заклучок за степенот на реализација на буџетираните средства. Најголем степен на 
реализација на буџетираните средства бележат општините од Вардарскиот регион со степен на 
реализација на средствата од 99,8%. Понатаму се општините лоцирани во Источниот регион со 
91,6%, Југоисточниот регион со 83%, па на крајот се општините од Пелагонискиот, 
Североисточниот и Полошкиот регион во кои степенот на реализација не надминува 51%. 
 
 

6. Движење на буџетирани и реализирани износи по општини  
 

Во продолжение се резултатите од анализата на планираните и реализираните износи на 
средства по определени карактеристични општини и карактеристични региони. На Графиконот бр. 
53 е прикажано движењето на планираните и реализираните износи на средства наменети за 
граѓанските организации од Општина Свети Николе која му припаѓа на Вардарскиот плански 
регион. Податоците се однесуваат за периодот 2013-2017 година.  
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Графикон 53: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Свети Николе за 
период 2013-2017 година 

 

 

Анализата на временската серија покажува дека во текот на анализираниот период буџетираните 
и реализираните средства континуирано се зголемувале. Планираните средства се зголемиле од 
310.500 ден. во 2013 година на 1.730.000 ден. во 2017 година. Реализираните средства се 
зголемиле од 249.650 ден. за 2013 година на 1.440.000 ден. за 2017 година. Во 2014 и 2016 година 
стапките на реализација на планираните износи на средства изнесува 100%, додека во другите 
години стапката на реализација е нешто пониска. 

На Графиконот бр. 54 се прикажани движењата на буџетираните и планираните износи на 
средства на двете општини (Општина Аеродром и Општина Чаир) од Скопскиот плански регион за 
периодот 2013-2017 година. Додека во Општина Аеродром временската серија покажува извесна 
варијабилност во движењето на вредностите, во Општина Чаир планираните и реализираните 
средства се зголемуваат континуирано.  

 
Графикон 54: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Аеродром и 

Општина Чаир за период 2013-2017 година 
                                Аеродром                                                                               Чаир 
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По падот на реализираните средства во 2015 година во Општина Аеродром, од следната 2016 
година повторно се зголемува нивната реализација. Во Општина Чаир секоја следна година, иако 
се зголемуваат планираните и реализираните средства во апсолутен износ, повторно константно 
се намалува стапката на реализација на планираните средства. 

На Графиконот бр. 55 е прикажано движењето на планираните и реализираните средства на 
Општина Кичево како општина од Југозападниот регион за периодот 2013-2017 година. 

 
Графикон 55: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Кичево за период 

2013-2017 година 
 

 

Од графиконот лесно може да се заклучи дека Општина Кичево во текот на целиот период нема 
буџетирани средства. Реализираните средства во периодот од 2013-2016 година континуирано се 
зголемувале и во 2016 година достигнале максимален износ од 8.050.000 ден., но веднаш потоа 
во 2017 година забележан е нивни пад на ниво од 7.695.000 ден. 

На Графиконот бр. 56 се прикажани движењата на планираните и реализираните износи на 
средства доделени на граѓанските организации од општините Крива Паланка и Куманово. Во 
Општина Крива Паланка постојано има ниска стапка на реализација на буџетираните средства, а 
во последната 2017 година има најниско ниво на реализација на средствата од 95.000 ден. Во 
Општина Куманово, пак, има константен износ на планирани средства од 1.500.000 ден., додека 
реализираните средства до 2015 година се зголемуваат, а веднаш по 2015 година, па сè до 2017 
годна бележат континуирано намалување.  
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Графикон 56: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Крива Паланка и 
Општина Куманово за период 2013-2017 година 

 
Крива Паланка      Куманово 

 
 
На Графикон бр. 57 се прикажани движењата на буџетирани и реализирани износи на Општините 
Ресен и Општина Кривогаштани, како општини претставници на Пелагонискиот регион. До 2015 
година вредноста на реализираните износи на Општина Ресен бележи нагорен тренд. Во истиот 
временски период вредноста на буџетираните износи има надолен тренд. Во 2015 година 
учеството на реализирана и буџетирана вредност во Општина Ресен е највисока. Од 2016 
започнува нагорниот тренд на двата индикатора, а јазот меѓу нив значително е намален во 
споредба со периодот пред 2015 година.  

 
 

Графикон 57: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Ресен и Општина 
Кривогаштани за период 2013-2017 година 

 
Ресен      Кривогаштани 

   
 
 
За Општина Кривогаштани, која е прикажана на вториот графикон, може да се забележи дека за 
разлика од Општина Ресен има голем јаз во вредностите на буџетирани и реализирани износи. 
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Гледано од 2016 година реализираните износи започнуваат да опаѓаат, додека буџетираните 
износи покрај тоа што бележат благ пад остануваат високи.  
 
На Графиконот под реден бр. 58 е прикажано движењето на буџетираните и реализираните 
износи на Општина Виница, како претставник на Источниот плански регион. Во периодот од 2013-
2017 година вредностите на буџетираните средства со мали исклучоци бележат благ нагорен 
тренд. Ваквиот тренд го следат и реализираните средства до 2015 година кога се случува пад на 
реализираните средства во Општина Виница. Ваквиот тренд е прекинат во 2016 година за во 2017 
година степенот на реализација да го достигне своето највисоко ниво. 
 

 
Графикон 58: Движење на буџетирани и реализирани износи на општина Виница за период 

2013-2017 година 
 

Виница 

 
 
На Графикон бр. 59 е прикажано движењето на буџетирани и реализирани средства на Општина 
Струмица и Општина Радовиш, како општини од Југоисточниот плански регион. Може да се 
заклучи дека Општина Струмица има висок степен на реализација на буџетираните средства за 
целиот анализиран период. Имено, движењето на буџетираните средства е постојано следено од 
реализираните средства, а мора да се напомене и тоа дека во одредени период овие износи се 
поклопуваат т.е. степенот на реализација е над 95%.  
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Графикон 59: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Струмица и 
Општина Радовиш за период 2013-2017 година 

 
Струмица       Радовиш 

 
 
 
Од друга страна, Општина Радовиш до 2015 година година бележи големо отстапување во 
вредностите на буџетирани и реализирани износи на средства. Во 2015 година и двата износи 
паѓаат на околу 7.000.000 денари буџетирани средства и 4.739.310 денари реализирани средства, 
со што разликата меѓу нив во споредба со претходните години е значително намалена. Во 
наредниот период двете големини покажуваат консолидирано движење со благ нагорен тренд кај 
буџетираните средства.  
 
Графиконот под реден број 60 ни ги претставува износите на буџетирани и реализирани средства 
на Општина Тетово и Општина Гостивар, како општини кои припаѓаат на Полошкиот плански 
регион. На првиот графикон се прикажани вредностите на планирани и реализирани буџетски 
износи за Општина Тетово. Треба да се напомене дека износите се карактеризираат со големо 
отстапување и не бележат видлив тренд во движењето. Сепак, може да се заклучи дека 
започнувајќи од 2015 година износот на буџетирани средства покажува нагорен пораст, додека 
износите на реализирани средства бележат надолен тренд.  
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Графикон 60: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Тетово за период 
2013-2017 година 

 
Тетово 

 

Од друга страна, на вториот графикон е прикажано движењето на буџетирани и реализирани 
износи за Општина Гостивар. За разлика од Општина Тетово, износите на реализирани и 
буџетирани средства за Општина Гостивар бележат циклични движења на порасти и падови низ 
целиот анализиран период. 

 
 

Графикон 61: Движење на буџетирани и реализирани износи на Општина Гостивар за 
период 2013-2017 година 
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7. Движење на буџетирани и реализирани износи по одделнии плански региони и на 
национално ниво 2013-2017 година 

Во рамките на овој дел се презентирани резултатите од компаративната анализа на буџетираните 
и реализираните средства како поддршка на граѓанските организации по одделни плански 
региони. Споредбата на планските региони е многу корисна алатка која може да послужи во 
иднина за подобро креирање на политики и реализација на проекти кои би биле насочени во 
општини што припаѓаат на одделни плански региони кај кои е потребно унапредување на 
буџетското планирање.  

На графиконот во продолжение се претставени износите на буџетираните и реализираните 
средства на општините од Југозападниот плански регион за период 2013-2017 година. Треба да се 
напомене дека во оваа анализа се вклучени единствено општините што доставиле податоци за 
нивното работење, т.е. одговориле на барањето за податоци од јавен карактер. 

 

Графикон 62: Буџетирани и реализирани износи во Југозападен плански регион 

 

 

На Графиконот бр. 62 се дадени резултатите за Југозападниот плански регион вклучувајќи ги 
општините Охрид, Струга, Дебрца, Кичево и Македонски Брод, додека останатите општини од 
овој регион одговориле дека за анализираниот период немаат буџетирани и реализирани 
средства. Од графиконот може да се заклучи дека реализираниот износ на средства, започнувајќи 
од 2013 година, бележи опаѓачки тренд. Исто така, и буџетираните средства кои во апсолутен 
износ се повисоки од реализираните го следат истиот тренд. Во 2016 година доаѓа до стеснување 
на јазот помеѓу буџетираните и реализираните износи на средства. 
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Графикон 63: Буџетирани и реализирани износи во Полошки плански регион 

 

 

На Графиконот бр. 63 се претставени износите на буџетирани и реализирани средства на 
општините од Полошкиот плански регион за период од 2013 до 2017 година. Општините што се 
вклучени во оваа анализа, т.е. што одговориле на барањето на податоци од јавен карактер се: 
Брвеница, Гостивар, Желино, Јегуновце и Тетово. Според достапните податоци, може да се каже 
дека и двата индикатора покажуваат опаѓачки тренд. Исто така, може да се констатира дека е 
висок јазот помеѓу буџетираните и реализираните износи. Буџетираните износи во 2017 година во 
овој плански регион започнуваат да растат, додека за реализираните износи нема достапни 
податоци. 

Подолу на Графиконот бр. 64 се презентирани резултатите за буџетирани и реализирани износи 
за Североисточниот плански регион. 

 

Графикон 64: Буџетирани и реализирани износи во Североисточен плански регион 
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Општините што спаѓаат во Североисточниот плански регион се: Крива Паланка, Куманово, 
Ранковце и Старо Нагоричане. Липково и Кратово немаат доставено податоци. Доколку се следи 
движењето на реализираната вредност во период од 2013 до 2017 година, може да се констатира 
дека таа е права линија, односно не покажува некакви позначајни промени во анализираниот 
период. Од друга страна, буџетираната вредност со исклучок на 2015 година бележи износ кој е 
помал од реализираната вредност. Во овој плански регион општините ја надминуваат својата 

буџетирана вредност на наменските средства. 

На Графиконот број 65 се прикажани трендовите на буџетираните и реализираните износи на 
финансиски средства во вид на поддршка кон граѓанскиот сектор во рамките на Источниот 
плански регион.  

 

Графикон 65: Буџетирани и реализирани износи во Источен плански регион 

 

 

 

Општините што спаѓаат во Источниот плански регион се: Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, 
Кочани, Пробиштип и Чешиново-Облешево. Доколку се анализира реализираната вредност на 
општините од овој регион, може да се заклучи дека со исклучок на 2016 година таа бележи 
нагорен тренд и е повисока од буџетираната вредност. Од друга страна, буџетираната вредност 
бележи поблаг нагорен тренд. 

Графиконот бр. 66 ги прикажува трендовите на буџетираните и реализираните износи на 
финансиски средства на општините што припаѓаат на Скопскиот плански регион за истиот период 
2013-2017 година.  

 

 

 

 

 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

Буџетирано Реализирано



ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА И НЕФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОД ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 66 
 

Графикон 66: Буџетирани и реализирани износи во Скопски плански регион 

 

Во рамките на Скопскиот регион располагаме со податоци за општините Аеродром, Бутел, Гази 
Баба, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Чаир, Шуто Оризари, Илинден, Петровец, Сопиште и Чучер 
Сандево. Очигледно е растот на буџетираните средства во анализираниот период од 20,641 
милиони денари на 43,850 милиони денари. Помеѓу 2015-2016 година има голем скок во 
планираните средства од приближно 15 милиони денари. Реализираните средства во периодот 
помеѓу 2013-2015 година опаѓаат до 19,520 милиони денари, а во наредниот период бележат раст 
до нивото од 30,023 милиони денари. До 2015 година се реализираат повеќе средства во однос 
на планираните, а во наредните години се реализираат сè помалку средства во однос на 
планираните. 

На Графиконот бр. 67 можат да се видат трендовите за буџетираните и реализираните износи на 
средства за општините што му припаѓаат на Вардарскиот регион.  

 

Графикон 67: Буџетирани и реализирани износи во Вардарски плански регион 
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При анализата на трендовите прикажани на овој графикон се земени податоците општините 
Градско, Лозово и Свети Николе. За овој плански регион очигледен е нагорниот тренд кај 
планираните и кај реализираните средства. Освен во последната година, реализираните средства 
се остваруваат над планираните во просек од 158%, а во последната година буџетираните 
средства се приближно целосно остварени. 

На Графиконот број 68 се анализираат трендовите на буџетираните и фактички реализираните 
средства за период 2013-2017 година за општините што му припаѓаат на Пелагонискиот регион. 

 

Графикон 68: Буџетирани и реализирани износи во Пелагониски плански регион 

 

 

Во рамките на Пелагонискиот регион општините што се опфатени во анализата на оваа студија се 
Битола, Демир Хисар, Кривогаштани, Крушево, Ресен и Новаци. Во периодот од 2013-2017 година 
буџетираните средства во просек се реализираат до 50%. Буџетираните средства по 2014, а 

реализираните средства по 2015 година имаат значаен тренд на опаѓање. 

На графиконот подолу под реден број 69 се анализираат податоците за Југоисточниот плански 
регион и општините што го претставуваат овој регион како: Богданци, Босилово, Валандово, 
Василево, Гевгелија, Дојран, Радовиш и Струмица.  
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Графикон 69: Буџетирани и реализирани износи во Југоисточен плански регион 

 

Во периодот од 2013-2017 година буџетираните средства опаднале од 43,004 милиони денари на 
26,240 милиони денари, а реализирани средства се намалиле од 36,467 милиони денари на 
21,969 милиони денари. Во анализираниот период во просек буџетираните средства се 

реализирале со стапка од 82%. 

Покрај потребата да се направи компаративна анализа на буџетираните и фактички 
реализираните износи на финансиска поддршка од општините кон граѓанскиот сектор, многу 
корисно е да се направи и компаративна анализа на агрегирано национално ниво. Оттука на 
Графиконот бр. 70 подолу е преставен односот буџетирано - реализирано на национално ниво 

(земајќи ги предвид општините што се дел од нашата анализа).  

 

Графикон 70: Буџетирани и реализирани износи на национално ниво 

 

Од графиконот се гледа дека најголеми отстапувања од планираните средства имаме за 2016 
година кога реализацијата е само 62%, како и во 2015 година кога имаме реализација на 
средствата за граѓанскиот сектор поголема за скоро 20% од планираното. Во останатиот период 
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секоја година на реализацијата на средствата за граѓанските организации била пониска во просек 
до 5% од планираната.  

 

Графикон 71 - Буџетирани и реализирани износи на национално ниво 
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КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА НА СПРОВЕДЕНИТЕ ИНТЕРВЈУА 
 

Во рамките на овој дел се презентирани резултатите од спроведените интервјуа со 
претставниците на општините и граѓанските организации. Селекцијата на општините во кои беа 
направени интервјуата беше врз основа на тоа кои општини немаат одговорено на прашалникот и 
на барањето за пристап до информации од јавен карактер со цел да добиеме повеќе информации 
за состојбата и во овие општини, но и во општини кои имаат значајно добри резултати со цел 
подетално да се добијат информации за нивните добри практики. Врз основа на тоа беа 
направени интервјуа во следните општини: Демир Капија, Кавадарци, Велес, Центар, Гази Баба, 
Радовиш, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Куманово, Македонска Каменица, Штип, Чаир, Шуто 
Оризари, Свети Николе и Арачиново. 

Содржината на интервјуата е анализирана преку неколку основни методи: 1) Идентификација на 
сличности и разлики помеѓу испитаниците, 2) Идентификација на повторувања или клучни 
зборови кои се повторуваат низ интервјуата и 3) Идентификација на причинско-последични 
зависности истакнати од испитаниците. Сепак, анализата главно се темелеше на идентификација 
на сличностите и разликите помеѓу одделните општини и во согласност со нив се прави 
категоризација на општините прикажани подолу во Таблата бр. 7.  
 
 

Табела бр. 7: РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЈУА НА ОПШТИНИТЕ 

Прашање Заклучоци  

1. Доделување 
финансиски средства 
на граѓанските 
организации 

1) Сите интервјуирани општини доделуваат финансиски 
средства на граѓанските организации. 

2. Правен статус на 
граѓанските 
организации кои се 
финансиски поддржани 
од општините 

2) Кај сите интервјуирани општини доминираат три форми на 
правен статус на граѓанските организации кои се финансиски 
поддржани, и тоа:  

- Здруженија на граѓани 
- Политичка партија 
- Спортски клуб 

3) Финансиска 
поддршка на локално, 
национално ниво или 
во рамките на 
планскиот регион 
 

3) Најголемиот број од општините (преку 90%) доделуваат 
финансиски средства претежно на граѓански организации што 
дејствуваат на локално ниво и во рамките на планскиот регион 
на кој припаѓа општината. Само мал број општини доделуваат 
финансиски средства на граѓански организации што дејствуваат 
на национално ниво.  

4) Подрачја на 
дејствување на 
граѓанските 
организации што 
добиваат финансиска 
поддршка од 
општините 

4) Кај сите општини не постои некоја значајна разлика во поглед 
на подрачјата на дејствување на граѓанските организации што 
се финансиски поддржани од општините. Најчесто подрачјата на 
дејствување се: волонтерски/хуманитарните активности, 
граѓански активизам, уметност и спорт, лица со посебни 
потреби, меѓуетнички односи и човекови права, животна 
средина и природни ресурси и култура.  
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5) Интерни акти за 
финансирање на 
граѓанските 
организации 

5) Скоро половина од општините што се интервјуирани немаат 
донесено интерни правилници, процедури или акти за начинот 
на кој ќе ги поддржуваат граѓанските организации со финансиски 
средства.  

6) Приоритетни области 
за доделување 
средства 

6) Најголемиот број од општините немаат поставено 
приоритетни области за финансирање 

7) Објавување јавен 
повик за доделување 
средства за 
финансирање на 
граѓанските 
организации 

7) Најголем број од општините објавуваат јавен повик за 
доделување финансиски средства на општините и тоа најчесто 
на својата интернет-страница и на локалните телевизиски и 
радиостаници. Еден помал број од општините работат и на 
развој на образец за структура на предлог-проект и 
поднесување на барања за добивање финансиски средства од 
општините.  

8) Носење одлука за 
доделување на 
средствата и нејзино 
објавување 

8) Кај најголемиот број интервјуирани општини одлуката ја носат 
советите на општината, а во помал број постои комисија која ја 
носи одлуката. Најголемиот број од општините јавно ја 
објавуваат одлуката во службен гласник, а поретко и на својата 
интернет-страница.  

9) Мониторинг на 
реализација на 
проектните активности 
и изготвување годишен 
извештај за 
реализираните проекти 

9) Скоро сите интервјуирани општини не спроведуваат 
мониторинг на реализација на проектите од страна на 
граѓанските организации, а најголемиот број од општините и не 
објавуваат годишни извештаи за реализираните проекти од 
страна на граѓанските организации што се поддржани од 
локалната самоуправа.  

10) Организациска 
единица или лице 
задолжено за соработка 
со граѓанските 
организации 

10) Кај скоро сите општини не постои посебна организациска 
единица во општината за соработка со граѓанските организации. 
Редовна практика на најголемиот број на општините е таа улога 
да биде доделена на некое лице од одделението за ЛЕР  или 
лице од правната служба на општината.  

11) Вклученост на 
граѓанските 
организации 

11) Кај нешто повеќе од половина од испитаните општини 
граѓанските организации се вклучени при изготвувањето на 
буџетот на општината преку поднесување на свои барања и 
давање сугестии за финансирање одделни проектни активности 
на граѓанскиот сектор.  

12) Систем за бодување 
и евалуација на 
проектите и неговата 
транспарентност 

12) Најголемиот број од испитаните општини изјавиле дека 
немаат јасно утврден систем за бодување на поднесените 
предлог-проекти од граѓанските организации. Исто е случај и во 
врска со транспарентноста, односно скоро сите општини се 
изјасниле дека немаат практика јавно да го објавуваат системот 
за бодување на некој медиум како нивната интернет-страница 
или службен гласник.  

13) Опсег и обем на 
финансирањето и 
мерење на ефектите од 
реализираните 

13) Најголемиот број од испитаните општини одговориле дека 
финансирањето на граѓанските организации во најголема мера 
одговара од аспект на опсегот, но не и од аспект на обемот на 
средствата што се издвојуваат за таа намена. Доминантен број 
општини не практикуваат мерење на ефектите од реализирани 
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проектни активности проектни активности од граѓанските организации.  

14) Соработка со 
граѓанските 
организации и in kind 
поддршка.  

14) Поголемиот број од општините со кои беше спроведено 
интервју изјавиле дека немаат потпишано договор за соработка 
со граѓанските организации. Во врска со in kind поддршката 
општините доминантно изјавуваат дека од нив најчесто не била 
побарана таков вид поддршка и затоа најчесто не била дадена.  

15) Нивото на 
финансиската 
поддршка во 
последните 5 години и 
нивото на консултација 
со граѓанскиот сектор.  

15) Поголемиот број од општините изјавиле дека ја имаат 
зголемено финансиската поддршка кон граѓанските организации 
во последните години. Но, кога станува збор за нивото на 
консултација со граѓанскиот сектор во поглед на утврдување на 
активностите што би требало да бидат поддржани, повеќето 
општини одговориле дека таквиот вид консултација не е 
унапредена за последните 5 години.  

16) Приоритети што 
најчесто се поддржани 
финансиски од страна 
на општините и користи 
од истите.   

16) Најчесто општините не се разликуваат во поглед на 
приоритетите што финансиски ги поддржуваат. Најчесто тоа се: 
култура, спорт, туризам, уметност, граѓански активизам, 
едукација, животна средина, пензионери, природни ресурси, 
регионален развој, подобрување на имиџот на општината, деца 
и млади, родови прашања, хуманитарни активности и сл. Од 
аспект на користите општините сметаат дека најмногу корист од 
реализација на овие проекти имаат граѓаните, особено на 
локално ниво и во рамките на планскиот регион.  

 
 

Покрај интервјуа на претставниците од општините беа спроведени и 15 интервјуа со претставници 
на граѓанските организации со цел да се направи споредба во одговорите помеѓу двете страни и 
да се увидат евентуалните разлики. Квалитативната анализа на податоците од интервјуата е 
дадена подолу во Табелата бр. 8.  

 

Табела бр. 8: РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЈУА НА ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Прашање Заклучоци 

1) Ниво на соработка со 
општините 

1) Поголемиот број од граѓанските организации укажуваат дека 
имаат релативно добра соработка со локалните власти, но 
персоналните релации со градоначалникот играат голема улога 
во нивото на остварената соработка. Некои граѓански организации 
отворено истакнуваат дека поголема соработка се остварува во 
оние периоди кога некој од граѓанската организација има 
поблиски лични релации со градоначалникот. Сепак, соработката 
со локалните власти е далеку поинтензивна во споредба со 
соработката на граѓанските организации со централните власти. 
Но, и покрај тоа, граѓанските организации сметаат дека е 
потребно да се одржуваат редовни состаноци меѓу граѓанскиот 
сектор и општините со цел унапредување на соработката.  
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2) Вклученост во 
креирањето на 
политиките и 
подготвувањето на 
буџетот  

2) Поголемиот број од граѓанските организации изјавиле дека 
често имаат можност да учествуваат во креирањето на буџетот и 
политиките на локално ниво преку давање предлози за 
финансиска поддршка на одредени проектни активности кои се 
подрачја на дејствување на граѓанската организација. Но, исто 
така, граѓанските организации истакнуваат дека општините имаат 
скромни механизми и процедури за вклучување на јавноста во 
својата работа. Укажуваат дека е потребна поголема политичка 
волја и структуриран пристап за вклучување на граѓанскиот сектор 
и сите локални чинители во креирањето стратегии и политики. 

3) Критериуми за 
доделување 
финансиски средства 
на граѓанските 
организации 

3) Најголемиот број од граѓанските организации потврдиле дека 
општините немаат јасни критериуми за распределба на средства 
на граѓанскиот сектор. Често во помалите општини постојат само 
неколку граѓански организации и сите средства ги добиваат тие 
организации.  

4) Мониторинг и 
подготвување извештај 
за спроведените 
активности 

4) Поголемиот број од граѓанските организации изјавиле дека 
најголемиот број од општините не спроведуваат мониторинг на 
реализацијата на проектните активности што финансиски се 
поддржани од самата општина.  

5) Организациско 
одделение или лице за 
контакт со граѓанскиот 
сектор 

5) Најголемиот број од граѓанските организации истакнале дека 
најчесто соработуваат со едно лице кое е задолжено во 
општината за соработка со граѓанските организации и кое 
најчесто припаѓа на некој друг сектор или одделение како ЛЕР или 
правната служба.  

6) Запознаеност со 
систем за бодување и 
евалуација на проектите 
и неговата 
транспарентност 

6) Најголемиот број од граѓанските организации истакнуваат дека 
не се запознаени со системот за евалуација на проектите од 
страна на општините. Голем број од нив сметаат дека општините 
воопшто не поседуваат утврдени критериуми за евалуација на 
предлог-проектите и дека тоа е и основната причина зошто тие не 
се објавуваат јавно. Сепак, граѓанските организации сметаат дека 
многу од општините немаат јасни критериуми за евалуација на 
проектите со цел да можат автономно врз база на сопствено 
убедување да одлучат кој проект финансиски ќе го поддржат. 
Исто така, граѓанските организации сметаат дека на ваков начин 
општините и сакаат да избегнат евентуални приговори од 
одбиените проекти врз база на таквиот систем на бодување.  

7) Опсег и обем на 
финансирањето и 
мерење на ефектите од 
реализираните 
проектни активности 

7) За разлика од општините што сметаат дека опсегот на 
финансирање е задоволителен, а дека обемот на финансирање 
треба да се подобри, поголемиот број од граѓанските организации 
сметаат дека средствата што се издвојуваат за поддршка на 
нивните активности не се доволни ниту од аспект на опсегот ниту 
од аспект на обемот. Тие сметаат дека доминантно се покриваат 
некои подрачја, како што се спорт и култура, а многу помалку 
некои други подрачја, како што се животна средина, лица со 
посебни потреби, меѓуетнички односи и хуманитарни активности.  



ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА И НЕФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОД ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 74 
 

8) Нивото на 
финансиската 
поддршка во 
последните 5 години  

 

Повеќето граѓански организации опфатени во интервјуата 
истакнуваат дека во последните 5 години се нема значајно 
зголемено финансиската поддршка за нивните активности. Дури 
некои од нив истакнуваат дека најчесто истите граѓански 
организации ги добиваат приближно истите финансиски средства 
за реализација на истите проектни активности. Сепак, укажуваат 
дека промената на градоначалниците може да креира 
неизвесност во поглед на тоа дали новиот градоначалник ќе 
продолжи финансиски да поддржува некоја активност. Сличен е 
нивниот став и во поглед на нивоата на консултации кои ги имаат 
со општините, а тоа е дека во последните 5 години работите 
драматично се немаат променето.  

9) Непарична (in kind) 
поддршка 

Поголемиот број од граѓанските организации истакнуваат дека 
навистина поретко побаруваат ваков вид in kind поддршка од 
општините и дека доминантно се ориентирани кон барање на 
финансиска поддршка. Меѓутоа, дел од граѓанските организации 
истакнуваат дека бараат и ваков вид помош од општините и дека 
често наидуваат на позитивен одговор од страна на општините.  
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Врз основа на анализата на податоците од примарни и секундарни извори за финансиската и 
нефинансиската поддршка на граѓанските организации од страна на единиците на локална 
самоуправа, во рамите на целата студија, може да се извлечат неколку клучни заклучоци. 
Заклучоците од оваа студија се презентирани подолу во табелата бр. 9. Врз основа на изведените 
заклучоци, во следното подглавје се генерирани препораки за унапредување на подрачјата кои се 
идентификувани како критични за унапредување на нивото на соработка помеѓу општините и 
граѓанскиот сектор.  

Табела бр. 9: ЗАКЛУЧОЦИ ОД АНАЛИЗАТА НА ПОДАТОЦИТЕ 

1. Доминантно општините ги финансираат граѓанските организации кои имаат 
правен статус на здруженија на граѓани и спортски клубови. Оттука и активностите 
кои доминантно се финансиски поддржани од страна на единиците на локалната 
власт се уметноста и спортот, социјални активности, едукација и образование, 
волонтерски и хуманитарни активности.  

2. Скоро 2/3 од општините ги немаат утврдено приоритетните области за 
доделување средства. Гледано по плански региони, најголем број од општините од 
Југозападниот регион ги немаат утврдено приоритетните подрачја за финансиска 
поддршка.  

3. Нешто малку над ½ од општините објавуваат јавни повици за доделување 
финансиски средства на општините. Гледано по плански региони Југозападниот, 
Скопскиот и Југоисточниот регион се со најголем број општини што не објавуваат 
јавни повици за доделување финансиски средства за поддршка на граѓанскиот 
сектор.  

4. Објавувањето на јавните повици најчесто се врши преку интернет-страницата на 
општината, локалните интернет-портали и локалните телевизиски и радиостаници.  

5. Релативно голем број или скоро 2/3 од општините изјавиле дека поседуваат 
јасна структура за поднесување предлог-проект. Гледано според плански региони, 
доминантно општините од Југозападниот и Полошкиот регион немаат развиено 
структура за поднесување предлог-проекти.  

6. Најголемиот број од општините се изјасниле дека не поседуваат јасни 
критериуми за оценување на предлог-проектите и дека тие, односно системот за 
бодување на предлог-проектите кај најголем број од општините не е јавно објавен.  

7. Половина од општините или близу 50% изјавиле дека тие ја носат одлуката за 
тоа кои проекти ќе бидат финансиски поддржани од општината.  

8. Повеќе од половина од испитаните општини јасно укажале дека не вршат јавно 
објавување на проектите што финансиски биле поддржани од општината.  

9. Најголемиот број од општините или преку 80% укажуваат дека бараат од 
граѓанските организации да поднесат извештај за реализираните проектни 
активности што финансиски биле поддржани од општината.  
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10. Нешто над половина од општините се изјасниле дека подготвуваат годишен 
извештај за финансиските средства доделени на граѓанските организации и дека 
вршат мониторинг на реализација на проектните активности. Гледано по плански 
региони, најголем број од општините од Југозападниот, Полошкиот и Скопскиот 
регион немаат вакви практики.  

11. Повеќе од половината од општините се изјасниле дека немаат посебен сектор 
за соработка со граѓанските организации и дека најчесто општините имаат 
задолжено лице за овој вид соработка кое припаѓа на некој друг сектор и тоа 
најчесто во рамките на секторот за ЛЕР (локален економски развој), правен сектор, 
сектор за јавни дејности и други сектори.  

12. Најголемиот број или преку 80% од општините сметаат дека проектите што се 
реализираат од страна на граѓанските организации обезбедуваат пошироки 
користи за граѓаните и општеството. Но во исто толкав број општините се 
изјасниле дека не ги мерат ефектите од реализираните проектни активности од 
страна на граѓанските организации.  

13. Општините сметаат дека финансиската поддршка на граѓанските организации 
одговора по опсег и обем, додека граѓанските организации сметаат дека 
финансиската поддршка не е на потребно ниво ниту по обем ниту по опсег.  

14. Поголемиот број од општините сметаат дека соработката со граѓанските 
организации се унапредила во последните 5 години, додека најголемиот број од 
граѓанските организации сметаат дека таквата соработка значително се нема 
променето во последните 5 години.  

15. Општините се изјасниле дека за последните 5 години ја унапредиле 
нефинансиската (in kind) поддршка на граѓанските организации. Сепак, одреден дел 
од нив укажува на тоа дека поретко се бара ваквиот вид поддршка од нив. Ист став 
имаат и поголемиот број од граѓанските организации истакнувајќи дека навистина 
ваков вид поддршка поретко бараат.  

16. Поголема е соработката на општините со граѓанскиот сектор на проекти што се 
финансиски поддржани од општините отколку на оние што се поддржани од 
странски донатор.  

17. Поголема е соработката меѓу општините и граѓанските организации при 
имплементација на јавни проекти отколку на проекти за мониторинг и следење 
политики.  

18. Генерална е констатацијата дека во сите плански региони постојат општини што 
имаат големи отстапувања помеѓу планираните и реализираните финансиски 
средства за поддршка на граѓанските организации. Кај поголемиот број општини 
поголем е планираниот износ од реализираниот. Гледано по плански региони, 
најмали отстапувања постојат во Скопскиот, Пелагонискиот регион и 
Југоисточниот регион.  
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19. Трендовите на буџетирање и реализирање финансиски средства по одделни 
општини, покажуваат отстапувања во два правци, односно да е надминат 
планираниот во однос на реализираниот износ, но и обратно. Но, постојат и 
општини кои имаат релативно мали отстапувања низ годините во буџетираните и 
реализираните средства за поддршка на проектите во граѓанскиот сектор.  

20. Најслаба реализација на планираните средства за граѓанскиот сектор е 
забележана во Југоисточниот. Југозападниот, Пелагонискиот и Полошкиот регион, 
додека значително повисока реализација од претходно буџетираната/планираната 
е забележано во Вардарскиот и Источниот регион. 

21. Најголеми отстапувања од планираните средства за граѓанските организации 
имаме 2016 година кога реализацијата е само 62%, како и во 2015 година кога имаме 
реализација на средствата за граѓанскиот сектор поголема за скоро 20% од 
планираното. Во останатиот период секоја година реализацијата на средствата за 
граѓанските организации била пониска во интервал до 5% од планираната.  
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8. ПРЕПОРАКИ 
 

Врз основа на заклучоците што се презентирани во Табелата бр. 9 може да се извлечат неколку 
значајни препораки. Препораките се прикажани подолу во Табелата бр. 10. 

 

Табела број 10: ПРЕПОРАКИ ИЗВЕДЕНИ ОД ЗАКЛУЧОЦИТЕ 

1. Потребно е општините во извесна мера да го сменат фокусот во финансирањето 
на активностите на граѓанските организации и тоа од спорт и уметност повеќе кон 
животна средина, лица со посебни потреби, меѓуетнички односи и хуманитарни 
активности. 

2. Потребно е јакнење на капацитетите на локалните власти во соработка со 
граѓанските организации и прецизно да ги утврдат приоритетните подрачја за 
финансирање. Ова се однесува за сите плански региони, а особено за општините 
од Југозападниот плански регион.  

3. Мора да се зголеми значително бројот на општините што ќе објавуваат јавни 
повици за доделување средства за проекти водени од граѓанските организации. 
Ваквата обврска може да се наметне на општините со измена на законската 
регулатива во иднина.  

4. Помош на општините во изработка на јасна структура за поднесување на 
предлог-проектите од граѓанскиот сектот. Исто така, да им се помогне на 
општините да развијат целосна методологија за финансирање на проектите од 
граѓанскиот сектор. Во рамките на таа методологија би требало да биде дефиниран 
целиот процес од објавување на јавниот повик до доделување на финансиските 
средства и мониторинг на реализација на проектните активности и мерење на 
ефектите.  

5. Покрај развој на целосна методологија и шаблон на документација, која е 
потребна да го следи таквиот процес, потребно е потоа да се обезбеди силна 
транспарентност на самиот процес на грантирање на проектите на граѓанските 
организации од општините.  

6. Секако, корисно би било и да се развие и едно дигитализирано решение за 
поднесување на предлог-проектите од страна на граѓанските организации до 
општините. Дигиталното решение може да обезбеди поголема транспарентност и 
следење на предлог-проектите низ процесот на грантирање заедно со финалното 
објавување на проектите што ја добиле поддршката. Таквата платформа би можела 
да биде централизирана и да се користи од страна на сите општини членки на 
ЗЕЛС, со што би се обезбедила стандардизираност на процедурата за доделување 
на средствата, а би им се помогнало и на помалите општини кои немаат капацитети 
за развој и одржување на платформата.   
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7. Задолжително е потребно да се зголеми бројот на општините што ги мерат 
ефектите од реализираните проекти од граѓанските организации. Сегашните 
користи за општеството единствено се засновани само на претпоставки од страна 
на општините и граѓанскиот сектор. Но мора да постои мониторинг и мерење на 
ефектите со цел да се знае дали реализираните активности навистина придонеле 
кон унапредување на квалитетот на живеење на граѓаните.  

8. Потребно е граѓанските организации да бидат поактивни и повеќе да ја користат 
и нефинансиската или in kind поддршката од страна на општините. 

9. Потребна е поголема вклученост на граѓанските организации и поголема 
соработка во делот на мониторинг и евалуација на локалните политики.  

10. Зголемување на бројот на општините што изготвуваат посебен годишен 
извештај за средствата што се потрошени за финансирање на граѓанските 
организации. Ова може да се постигне и со измена на законската регулатива и 
вметнување на таквата обврска во рамките на регулативата.  

11. Постигнување поголема усогласеност помеѓу општините и граѓанските 
организации од аспект на обемот и опфатот на подрачјата кои финансиски се 
поддржани од општините.  

12. Потребно е унапредување на капацитетите на општините за подобро 
буџетирање на активностите на граѓанските организации, но и подобра реализација 
на планираните износи, со цел да не се случуваат големи јазови и отстапувања 
помеѓу планираното и реализираното.  
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