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Оваа публикација е овозможена со поддршка на CIVICA MOBILITAS во рамките 

на проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на 

граѓанското општество имплементирана од страна на Центарот за економски 

анализи.  

„Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Центар за 

економски анализи и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува 

гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка 

(SDC) или организациите што ја спроведуваат.“ 

Другите автори се должни да го наведат ова истражување доколку е користено 

или ги информирало за нивните истражувања и публикации. 
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Резиме 
 

Кога станува збор за финансиската одржливост на граѓанските организации (ГО) во 
Македонија повторно и со наодите од фокус групите како и со наодите oд претходните 
истражувања кои Центарот за Економски анализи (ЦЕА) ги спроведе во рамки на проектот 
Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество 
поддржан од Цивика Мобилитас се потврдува зависноста на ГО од странските донатори. 
Граѓанските организации од сите региони освен Скопскиот, сметаат дека би имале 
финансиска одржливост на долг рок доколку имаат поддршка од ЕЛС, додека пак во 
Скопскиот регион, ГО воопшто не очекуваат ниту се финансиски зависни од поддршката на 
ЕЛС. Граѓанските организации сметаат дека не постои ефикасно дистрибуирање на 
средствата од ЕЛС наменети за ГО. Дополнително, не постои ниту континуитет и со тоа се 
ограничува можноста ГО да опстојат во случај доколку се намалат и повлечат странските 
донатори.  

Граѓанските организации имаат релативно добро развиени човечки капацитети за 
спроведување на своите тековни активности но сепак одреден дел се  соочуваат со  
проблем на недостаток на човечки ресурси, и недоволно развиени капацитети,   а како една 
од главните причини за тој недостаток се споменува отселувањето на млад и образован 
кадар. Од резултатите од фокус групите, забележана е незаинтересираност на ГО и 
недостаток на желба за присуство на одредени настани организирани од други ГО и покрај 
можноста за вмрежување и остварување контакти за идна соработка. Дополнително, 
неформалните мрежи за соработка на ГО не функционираат на долг рок поради недостаток 
на финансиски средства и различниот степен на развој на ГО кои учествуваат во мрежите. 

Во врска со степенот на соработка на ГО со ЕЛС и Центрите за рамномерен регионален 
развој може се заклучи дека истата не е на задоволително ниво. Граѓанските организации 
не се доволно активни во донесување на локалните политики, отсуствува политичка волја 
и согледување на користите за граѓаните од прифаќањето на одредени граѓански 
иницијативи за локални политики. Особено значајна е улогата на граѓанските организации 
кои делуваат во руралните средини. Токму ГО се тие што им нудат поддршка на руралните 
општини и кои го надополнуваат недостатокот на капацитет во истите. Сепак можноста за 
влијание на ГО е ограничена а видливи се и разлики во развојот на ГО кои делуваат во 
урбаните од оние кои се во рурални средини. 

Соработката на ГО со бизнис секторот исто така е на незадоволително ниво, а во повеќето 
региони скоро и да не постои. Најчесто начинот на соработка со бизнис секторот е искажан 
преку ин-кинд поддршка, обезбедување на простор и материјална поддршка, а поддршка 
за директно поддржување на граѓански инцијативи речиси и да нема. Иако бизнисите 
најчесто се запознаени со Законот за донации и спонзорства сепак постојат одредени 
административни и политички бариери како и недостаток од информации за можно 
финансирање на инцијативи од ГО. 

Во Вардарски и Југоисточен регион недостасува професионализам во организациите 
бидејќи се формираат ГО исклучиво само за да користат одредени бенефиции и потоа 
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згаснуваат односно повеќето од ГО кои се активни не се професионализирани туку 
членовите на ГО се повремено ангажирани за одреден проект или активност со цел 
зголемување на личните приходи надвор од редовното вработување.  

Понатаму укажуваме на неколку спецификации за секој регион поединечно.  

Вардарски плански регион 

Во Вардарски плански регион граѓанскиот сектор е релативно слабо развиен, а ГО кои 
присуствуваа на фокус групата сметаат дека како последица на тоа се отежнува процесот 
во идентификување организација со која би можело да се оствари соработка. Во општина 
Лозово, на пример, единствена регистрирана и активна ГО е Организација на жени, додека 
пак во останатите рурални средини нема активна ГО. 

Локацијата на Центарот за регионален развој на Вардарски регион е значаен фактор за 
информираноста на ГО од регионот. Организациите кои не се регистрирани во општината 
каде се наоѓа Центарот, се малку запознаени или воопшто не се запознаени со неговото 
работење. 

Источен плански регион  

Постои силен политичкиот притисок врз граѓанските организации од Источен регион кои не 
се прифатени од страна на моментална власт како и недостатокот на финансиски средства 
кои ја доведуваат до прашање финансиската одржливост на самите организации. 

Југозападен плански регион 

Во Југозападен регион, како една од причините за малиот број на активни ГО се наведува 
недостатокот на развиени капацитети кој се сведува на ГО кои се регистрираат поради 
некои нивни лични интереси и затоа понатаму се соочуваат со проблем во активизмот и 
имплементирање на активности.   

Југоисточен плански регион 

Согласно развојот на граѓанското општество во Југоисточен регион, ГО сметаат дека 
граѓанското општество во Струмица е подобро развиено во споредба со другите градови и 
региони. Тие сметаат дека поддршката од општините е многу значајна за опстојување на 
организациите поради јазот кој се јавува помеѓу времетраењето на два проекти. 

Пелагониски плански регион 

Во Пелагониски регион, општините најчесто издвојуваат средства за наменски активности 
и ги поддржуваат ГО преку ин-кинд поддршка или покривање на режиски трошоци. 
Степенот на соработка на ГО од Пелагониски регион со бизнис секторот е на ниско ниво. 
Тие сметаат дека бизнис секторот нема директна корист или можност од ГО. Трошоците за 
подготвување и доставување на понуда до бизнис компаниите која треба да ја разгледаат 
се високи, па поради тоа и ГО не посегнуваат кон соработување со бизнис секторот.  
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Полошки плански регион 

Граѓанските организации од Тетово сметаат дека граѓанскиот сектор е добро развиен во 
градот но  генерално во регионот не е доволно развиен споредбено со останатите региони.  

Граѓанските организации  во Полошки регион имаат релативно добра соработка со бизнис 
секторот. Тие служат како линк кој ги поврзува младите со бизнис компаниите како за 
обавување пракса  на одреден времески период така и прават обиди за запознавање на 
бизнис компаниите со ГО и нивната работа и колку е битна соработка меѓу нив. Отвореноста 
и желбата на бизнис секторот и младите е значајно за да се оствари взаемна корист.  

Североисточен плански регион 

Во Североисточен регион нема доволно вмрежување меѓу ГО и постои само посветеност кон 
проектни активности и ретко ГО си даваат поддршка една на друга. Ваквата соработка 
изостанува бидејќи не постојат владини, регионални или локални програми кои би 
послужиле да ги поврзат ГО за да се оствари долгорочен потенцијал. Други фактори кои 
влијаат врз слабиот развој на граѓанското општество се  отсуството на алтруизам и 
волонтеризам бидејќи лицата не сакаат да работат надвор од она за што се платени како и 
незаинтересираноста на младите луѓе кои се гледаат во јавната администрација или 
надвор од државата. Најчесто општините аплицираат на проекти за инфраструктура кај 
Центарот за регионален развој на Североисточен регион но не преку објавување на повик 
туку со претходно донесена одлука. Иако постојат одредени дејности во кои ги вклучува ГО 
сепак Центарот нема повици наменети за ГО. 

Скопски плански регион 

Граѓанските организации имаат диверзифицирано портфолио на финансирање и најчесто 
се финансираат од странски донатори и ЕУ фондови. Скопскиот регион е единствениот 
регион во кој сите присутни ГО имаат вработено од 5 до 9 лица со исклучок на една ГО која 
поради својата големина, обемот и опфатот на делување заедно со своите подружници во 
Скопје има 55 вработени и 200 волонтери. Дел од организациите организираат обуки за 
зајакнување на капацитетите на помалите и помлади ГО. Иако на локално ниво, скоро сите 
општини во Скопје имааат повици за финансирање на ГО,  тие најчесто финансираат 
културни манифестации и спортски клубови, додека помалку се насочени кон ГО кои 
делуваат во други дејности. Општините Аеродром, Центар, Карпош и Кисела Вода повеќе 
се насочени кон финансирање на локалните спортски клубови и културно уметнички 
друштва. 

Соработка на ГО со скопските рурални општини е на повисоко ниво отколку соработката со 
урбаните општини. Дел од руралните општини самите бараат помош од ГО за одредена 
тематика. Имено, руралните општини се отворени за соработка  но имаат многу слаби 
капацитети за работа и многу малку придонесуваат за ГО.  

Иако во Скопскиот регион постојат поголем број на ГО кои соработуваат и се финансираат 
од бизнис секторот, стапувањето во контакт и остварувањето соработка со истиот е тешко 
и вообичаено тоа се прави преку други канали бидејќи бизнисите немаат доверба во 
малите и млади ГО. 
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Вовед 
 

Ова истражување е надополнување на досегашните истражувања: “Фискална 
децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество” 
(истражувањето е достапно на следниот линк - https://goo.gl/1x76fX) и Перцепција на 
граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во Македонија 
(истражувањето е достапно на следниот линк – (https://goo.gl/ib8Ar6) во рамките на 
проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското 
општество поддржан од Цивика Мобилитас). 

Прибирањето на информации од граѓанските организации преку фокус групи претставува 
соодветен и ефикасен метод доколку сакаме да го откриеме спектарот на идеи или чувства 
што ги имаат луѓето за одредена тема, сакаме да ги разбереме разликите во перспективите 
меѓу групите или категориите луѓе, истражувачот има потреба од информации за да 
осмисли опсежно квантитативно истражување и истражувачот има потреба од информации 
што ќе му помогнат за разјаснување на веќе прибраните квантитативни податоци.1  
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
1Ричард А. Кругер, Мери Ен Кејси -  Фокус групи, четврто издание 

https://goo.gl/1x76fX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fib8Ar6&h=ATNoev9By5KEQhG1qVAcbY_E_K_8Y_Bh50Y6joCEGdmY-zl0nUB_iV6goNbx6DRO0w49BT3T2yPiMjetjXHD7cl7XGVzsz8DE7JF-d-jBiDDbjs2n23mtFOCSZ_taoWUotohH_P217c
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Методологија 
 

Целта на спроведувањето на осум фокус групи во сите региони во Македонија  претставува 
идентификување на два до три клучни фактори кои влијаат на регионалниот развој на 
граѓанското општество и кои ќе бидат предмет на дополнителна анализа. 
 
Кој проблем ќе се истражува? 

- Нерамномерен степен на развој на граѓанското општество на регионално ниво во 
Македонија 

Зошто е донесена одлука за спроведување на истражувањето? 

- Да се открие спектарот на идеи како и да се манифестира синергија што не ја 
поседуваат самите поединци во насока на откривање на факторите кои влијаат врз 
степенот на регионален развој. Дополнително, фокус групите ќе ги надополнат и 
појаснат веќе прибраните квантитативни податоци. 

За што ќе послужат собраните информации? 

- Информациите ќе послужат како надополнување на наодите од директните 
интервјуа, поточно како повратна информација на анализата во однос на степенот 
на соработка и активностите за децентрализирани акции и иницијативи на 
граѓанските организации од кои се очекува да произлезат дополнителни длабински 
истражувања кои бараат посебно внимание. 

Фокус групите се спроведуваа во текот на  месец мај, 2017 година во сите осум плански 
региони во Македонија, и беа наменети за граѓански организации кои беа цел на ова 
истражување. 

Регрутирањето на учесниците вклучуваше одредување кои претставници на ГО и Центри за 
регионален развој може да ни ги дадат потребните информации и одредување на бројот 
на групите со кои треба да се работи.   

За таа цел, учесници беа претставници од граѓански организации кои ги поседуваа следните 
карактеристики: 

 Да се регистрирани како Здружение на граѓани и фондации  

 Седиштето на организацијата да биде во една од општините во регионот каде ќе се 
спроведува фокус групата 

 Активно да работат или пак да имаат спроведено активности во минатата година 

Фокус групата која беше наменета за претставници од Центрите за регионален развој не се 
спроведе поради неможноста да присуствуваат на истата а како причина наведувајќи го 
обемот на работа во претстојниот период. 

Големината на фокус групите се движеше во просек од 5 учесници, поточно: 
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три ГО од Вардарски регион, две од Источен регион, две од Југозападен регион, пет од 
Југоисточен регион, седум од Пелагониски регион, четири од Полошки регион, пет од 
Североисточен регион и шест од Скопски регион.  

Од друга страна пак, примерокот врз кој се основаат добиените информации се базира на 
вкупно 39 учесници како претставници од 36 ГО.  

Дополнително, структурата на прашањата вклучуваше пет категории на прашања за 
полесен пристап и логички тек. 2 

1. Почетно прашање 
2. Воведно прашање 
3. Преодно прашање 
4. Клучни прашања 
5. Завршни прашања 

Анализирањето на резултатите од фокус групите ги зема предвид поединечните извештаи 
како и записникот од самата фокус група. Оваа анализа ќе придонесе за подобро 
разбирање на факторите кои влијаат на регионалниот развој на граѓанското општество, а 
ќе  отвори дополнителни теми кои бараат посебно внимание и подлабинско истражување. 

Во прилог следува анализа на добиените информации од фокус групите по регион 
систематизирани во четири категории: 

1. Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 

2. Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
3. Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 

самоуправа (ЕЛС) и Центрите за регионален развој 
4. Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 

Во продолжение ги анализираме информациите добиени од ГО преку фокус групите на 
регионално ниво каде ја мериме перцепцијата на ГО во однос на степенот на 
регионален развој. 

Вардарски плански регион 
 

Во Вардарски плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна 
комуникација со претставници од три ГО од регионот.  

Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

                                                             
2 Види Анекс 1 
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Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата, делуваат во различни области 
и тоа: развој на граѓанското општество, миграција и деца, млади и студенти. Две од ГО 
постојат помалку од 2 години додека, една од нив постои повеќе од 20 години. Граѓанските 
организации не се соочуваат со препреки за да делуваат на регионално ниво при што две 
од ГО делуваат дури и на меѓународно ниво, додека оние кои не делуваат на регионално 
ниво како причина го наведуваат менаџментот и мисијата на самата организација.   

Во Вардарски плански регион граѓанскиот сектор е релативно слабо развиен, а како 
последица на тоа тешко може да се идентификува организација со која би можело да се 
оствари соработка.  Во регионот има регистрирано голем број на ГО но многу мал број од 
нив се активни или видливи. Повеќето од ГО кои се активни не се професионализирани туку 
членовите на ГО се повремено ангажирани за одреден проект или активност со цел 
зголемување на личните приходи надвор од редовното вработување. 

Во општина Лозово, единствена регистрирана и активна ГО е Организација на жени, додека 
пак во останатите рурални средини нема активна ГО. 

Според членовите на фокус групата, меѓусебната соработка на ГО е на ниско ниво бидејќи 
не се работи во насока да се зацврстат и формираат некоја мрежа за соработка која ќе 
опстои на долг рок. Неформалните мрежи за соработка кои биле формирани во минатото 
веќе се згаснати бидејќи тоа се мрежи период за период. Според укажувањата на 
претставниците на фокус групите, во овој регион има голем број на згаснати ГО, а како 
причина за нивното згаснување се наведува преголемото очекување за профит на нивните 
основачи, членови  и капацитетите и искуството на истите. 

Во Македонија, речиси 72% од трансферот на ЕЛС е наменет на спорстки клубови кои се 
регистрирани како акционерски друштва. Поради тоа, се јавува тренд секое училиште да 
формира НВО како Спортски клуб со цел да добие средства од локалниот буџет. Како 
последица на тоа, не постои добра редистрибуција на средствата наменети за НВО и многу 
мали се средствата за да се добие поширока општествена корист. 

  

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Граѓанските организации немаат финансиска одржливост на долг рок и претежно се 
финансираат од странски донатори. Граѓанските организации од Велес велат дека 
средствата што ЕЛС ги доделува за НВО не се скромни и дека тие достигнуваат и до 500.000 
МКД по ГО. Проблемот е  што ЕЛС не е транспарентна и воопшто не објавува кои ГО добиле 
грант. Единствениот начин на кој овие информации се достапни е преку Барање за пристап 
на информации од јавен карактер. Од друга страна пак, перцепцијата на ГО од Кавадарци 
е  дека сите ГО што досега аплицирале на повик од општина Кавадарци добиле средства но 
тие износи најчесто се движат од 9.000 до 18.000 МКД додека пак поголемите износи се 
доделуваат на Спортски клубови. Во просек на годишно ниво, 10-15 ГО добиваат грант од 
општина Кавадарци во мали износи кои не се доволни ниту за покривање на режиски 
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трошоци на годишно ниво. Не постои ефикасно дистрибуирање на средствата од ЕЛС 
наменети за ГО. 

Граѓанските организации од Вардарски регион, генерално не се соочуваат со недостаток на 
човечки капацитет и континуирано се надоградуваат и посетуваат обуки. Меѓутоа, 
вработеноста во граѓанскиот сектор или не постои или има мал број на вработени преку 
проекти. Доколку го земеме предвид неразвиениот волонтеризам  во Македонија, сепак 
во Вардараски регион младите  се вклучуваат во активности во граѓанските организации. 
Тоа се должи на доменот на интерес на младите за областа во која делува ГО, како на 
пример, организации кои го застапуваат правото на младите и младинското учество во 
одредена област како и оние кои во фокусот на своето работење ја ставаат миграцијата. 

Во овој регион, ГО не се соочуваат со недостаток на информации и сметаат дека токму 
младите кои се засегнати и се вклучени како волонтери имаат високо познавање  од 
техонологија. Дополнително, постои и ресурсен центар кој помага за полесно вмрежување 
меѓу ГО како и во информирање за актуелните повици за доделување грантови на ГО.  

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Согласно можноста за интеракција, партиципирање и мониторирање на буџетот на ЕЛС, ГО 
од Вардарски регион не се мотивирани ниту заинтересирани за присуство на јавните 
расправи кои ЕЛС ги организираат. Општина Велес веќе 4 години самостојно ги организира 
јавните расправи за буџетот за идната година, но заинтересираност на ГО да присуствуваат 
е се помала од година за година. ГО велат дека проблемот тука се јавува поради целиот 
нетранспарентен процес како и недостатокот на интерна организираност на самиот настан 
каде нема простор за младите да го искажат своето право. 

Локацијата на Центарот за регионален развој на Вардарски регион е значаен фактор за 
информираноста на ГО од регионот. Организациите кои не се регистрирани во општината 
каде се наоѓа Центарот, се малку запознаени или воопшто не се запознаени со неговото 
работење. Од друга страна, оние организации кои се регистрирани во општината каде се 
наоѓа Центарот се повеќе запознаени со неговото работење, но голем дел од нив немаат 
контакт за соработка ниту сретнале повик за грант. Генерално, ГО од Вардарски регион се 
заинтересирани да остварат соработка со Центарот како и сметаат дека би било од особена 
важност доколку се објавуваат повици за финансирање и поддршка на НВО. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Соработка на ГО со бизнис секторот е на релативно многу ниско ниво. Оние организации 
кои се занимаваат со хуманитарна дејност или со млади, добиваат поддршка од бизнис 
компаниите во натура. Финансиска поддршка од бизнис секторот е речиси невозможна 
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поради нивната незаинтересираност и немањето корист за можност од профитирање. Се 
додека, државата не преземе мерки за мотивирање на бизнисите како намалување на 
некој данок или целосно укинување, тие нема да преземат чекор за финансиска поддршка 
на НВО во регионот. Како дополнителен проблем се јавува и нефункционирањето на Член 
87-а од  Законот за персонален данок на доход 3 кој дава можност секое физичко лице да 
донира финансиски средства на правно лице при тоа имајќи право на намалување на ПДД 
во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но не повеќе од 
24.000 денари.  

 

Источен плански регион 
 

Во Источен плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна комуникација 
со претставници од 2 ГО од регионот.  

 

Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата делуваат во различни области 
и тоа: заштита на правата на потрошувачите и културата, образованието и здравството на 
социјално исклучена категорија - Роми. Двете  ГО постојат повеќе од 20 години со 
долгогодишно искуство во имплементирање на проекти и спроведување на активности од 
областите кои ги опфаќаат. Граѓанските организации делуваат на регионално ниво но сепак 
се соочуваат со недостаток на контакти и можност за вмрежување со ГО од  други градови 
како и со ГО  надвор од регионот.  

Перцепцијата на учесниците на фокус групата е дека ситуацијата во која се наоѓа 
граѓанскиот сектор во Источен плански регион е загрижувачка. Ситуацијата во која се наоѓал 
граѓанскиот сектор пред повеќе од 10 години била подобра и повеќе имало можност за 
финансирање на ГО отколку денес. Сето тоа се должи на политичкиот притисок врз 
граѓанските организации од Источен регион кои не се прифатени од страна на моментална 
власт како и недостатокот на финансиски средства кои ја доведуваат до прашање 
финансиската одржливост на самите организации. 

Дополнително, мрежите за соработа со ГО во овој регион не функционираат поради 
недостаток на финансиски средства. Како пример кој може да се наведе е мрежата 
Европски центар за малцински прашања кој првите 3 години одлично  функционирал со 
простор и опрема, но поради недостаток на финансиски средства и различниот степен на 
                                                             
3 Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според одредбите од Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности има право на намалување на персоналниот данок на доход утврден врз 
основа на неговата годишна даночна пријава (образец ,,ПДД-ГДП,, ) во висина од 20% од годишниот 
даночен долг на давателот на донацијата, но не повеќе од 24.000 денари. 
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развој и постоење на организацииите престанал со работа. Советот на потрошувачи 
формиран од општина Штип исто така непрофункционира во целост, како и единствениот 
Центар за поддршка на невладини организации е пререгистриран во Фондација  и денес 
делува како невладина организација која самостојно имплементира проекти и нема 
доволно средства за финансирање ГО како во минатото.  

 

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Граѓанските организации од Источен регион немаат финансиска одржливост на долг рок и 
претежно се финансираат од странски донатори и од нивни лични вложувања за 
спроведување на активности. Според нивната перцепција средствата наменети за ГО од 
странски донатори се се помали од година во година.  

Општина Штип објавува повици за доделување на грантови на ГО но досега ниту една 
организација нема добиено грант бидејќи општината не располага со високи буџетски 
средства. Меѓутоа од друга страна пак, претставниците од една ГО кои присуствуваа на 
фокус групата наведуваат дека континуирано добиваат ин кинд поддршка од општина 
Штип и дека досега им е овозможено користење на јавен простор без надомест за истото.  
Имено, општината е заинтересирана за аплицирање на заеднички проект со ГО доколку 
нејзината корист од истото е поголема од нејзиното вложување.  

Соработката на присутните претставници од ГО со руралните општини е на минимално 
ниво или не постои воопшто. Руралните општини од Источен регион немаат буџет ниту 
капацитет за да овозможат поддршка на ГО па така, ГО се тие кои им помагаат. 

Двете организации имаат добиен проекти од Владата и тоа, едната директно од Владата 
еднократно, додека другата повеќегодишен грант од програмата за Заштита на 
потрошувачите од Министерството за Економија.  

Двете организации немаат вработени лица туку оние кои се членови во организациите 
работат хонорарно на проекти.  Човечките ресурси не претставуваат предизвик за двете 
организации бидејќи сметаат дека проблемот се јавува во финансиската одржливост на 
организациите и иселеноста на младите. Иако иселеноста на младите од Источен регион е 
се поголема, организациите се трудат преку вклучување на своите семејства да ги 
мотивираат и активираат младите да го дадат својот придонес кој е значаен за граѓанскиот 
сектор.  

Генерелано, со новиот ресурсен центар ТАКСО, олеснат е пристапот до информации за 
актуелни повици за финансирање на ГО. Дополнително, тие сметаат дека човечкиот 
капацитет е на задоволително ниво иако имаат слабо или воопшто познавање на англиски 
јазик бидејќи тој проблем го надминуваат преку ангажирање на преведувачи.  

 



 
 

16 
 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Искуството на ГО за можноста за интеракција, партиципирање и мониторирање на буџетот 
на општината, е дека општината ги контактира за учество откако целиот процес е завршен 
односно процесот на донесување одлуки на Советот не е транспарентен и однапред се знае 
исходот дали одлуката е позитивна или негативна по однос на одредено барање. 

Меѓутоа, и двете организации имаат искуство во учествување на креирање стратегии и 
акциски планови преку проектот Учество на граѓанинот во политиката.  

Во однос на соработката на ГО со Центарот за регионален развој на Источен плански 
регион, едната организација добила покана за учество на настан на кој нивното присуство 
било фигуративно, додека другата организација досега немала никаков контакт со 
Центарот. Генерално, ГО релативно малку се запознаени со работењето на Центарот и 
досега немаат сретнато повици за финансирање на ГО во насока на постигнување 
општествена корист.  

 

Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Граѓанските организации велат дека воопшто не постои соработка со бизнис секторот. 
Бизнис секторот од овој регион е ограден од ГО бидејќи нема корист доколку се даде 
финансиска поддршка на некоја организација. И покрај напорите да се стапи во контакт со 
бизнис компаниите, тие не покажуваат никаков интерес од вклучување за заедничко 
работење со ГО.  Иако ГО се трудат да ги мотивираат и обучат младите за да останат, тие не 
се заинтересирани токму поради ниските плати како и ограничената можност од слободни 
работни места кои најчесто се во фабриките за текстилна индустрија. Токму стапката на 
иселеност на младите лица и нивната незаинтересираност претставуваат причини бизнис 
секторот да не се вклучи во заедничка активност со ГО од оваа област. Имено, ГО сметаат 
дека штом на овој начин преку индиректна корист која ја имаат бизнисите не се 
мотивирани да овозможат финансиска поддршка, друго решение не ни постои. 

 

Југозападен плански регион 
 

Во Југозападен плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна 
комуникација со претставници од две ГО од регионот.  
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Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата делуваат во различни сектори 
и тоа: етничките заедници поточно едукација, образование и интеграција на сите етнички 
заедници посебно на оние кои се на маргините на опстанок во општеството, каде едната 
ГО се залага особено за младите Роми. Онаа ГО која во своето работење фокусот го става 
на сите етнички заедници е релативно млада и постои од 2014 година, додека пак 
организацијата која особено се залага за правата, интеграцијата, едукацијата и 
информираноста на младите Роми постои од 2000 година и има долгогодишно искуство во 
имплементирање проекти кои допринесуваат за исполнување на нивната цел. Двете 
граѓански организации не делуваат на регионално ниво во рамки на Македонија иако се 
прават напори. Иако ГО постои од 2000 година, сепак се соочуваат со недостаток на човечки 
капацитет кој претставува препрека за делување на регионално ниво. Дополнително, многу 
е мал бројот на млади со високо образование кои имаат намера да заминат надвор од 
градот и сето тоа го отежнува и пронаоѓањето на квалитетни човечки ресурси во секторот. 

Перцепцијата на учесниците на фокус групата за развојот на граѓанскиот сектор во 
Југозападен регион, зборувајќи поточно за Дебар и Охрид е дека постојат голем број на 
регистрирани ГО но во просек само 3 се активни што претставува недоволен број согласно 
регистрираните. Повеќето од ГО кои фигурираат на “хартија” функционираат само преку ад 
хок проекти додека пак континуирано на терен со проекти бројот на ГО е многу мал. Како 
една од причините за малиот број на активни ГО се наведува недостатокот на развиени 
капацитети кој се сведува на ГО кои се регистрираат поради некои нивни лични интереси и 
затоа понатаму се соочуваат со проблем во активизмот и имплементирање на активности.   

 

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Двете организации претежно се финансираат од странски донатори од проект за проект, 
што значи дека нивната финансиска одржливост речиси и да не постои на долг рок. Нивната 
перцепција во однос на финансирање на ГО од буџетските корисници т.е. Министерствата 
е дека тие не делуваат транспарентно во однос на објавување повици, доделување на 
грантови како и целиот процес на мониторирање додека се имплементира одредена 
активност од страна на ГО. Ваквиот нетранспарентен процес на следење и мониторирање 
на одреден проект кој тие го финансираат не дава можност на ГО да ги изградат своите 
човечки капацитети.  

Искуството на ГО со општините Дебар и Охрид е различно. Граѓанската организација која е 
регистрирана во Дебар има задоволителна соработка со општината  во однос на 
формирање на Еко форум на младите во Дебар што послужило за зближување  на децата 
од сите националности преку организирање на работилници. Меѓутоа, и покрај напорите 
да се добие финансиска поддршка од општината, тоа досега се нема случено токму поради 
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малиот буџет на општината. Општина Охрид објавува повици за финансирање на ГО на 
нетранспарентен начин. Не постојат критериуми врз кои се заснова изборот на доделување 
на грант на некоја ГО. Соработката на граѓанскиот сектор со општината зависи од 
политичката структура во општината. До 2013 година, соработката била на задоволително 
ниво додека пак денес, таа е сведена на минимално ниво. Најчесто ГО аплицираат со 
проектни активности за кои се потребни повисоки средства, но општината ја одобрува 
активноста во вредност која не достигнува ниту половина од побараните средства, па 
најчесто ГО се одлучуваат да ги вратат средствата. Поради оваа причина, ГО се 
немотивирани да аплицираат на повици од страна на општината.  

Генерално, граѓанскиот сектор од Југозападен регион дава поддршка на руралните 
општини  бидејќи тие немаат ниту капацитет ниту буџетски средства. Во општина Дебарца 
нема ниту една активна ГО ниту активности поврзани со НВО. И покрај напорите на ГО, 
општина Дебарца не покажува интерес да го покрене прашањето за активности поврзани 
со НВО. Имено, граѓанските организации немаат информации дека во буџетите на 
руралните општини постои ставка 463 – трансфери до НВО. Дополнително, досега се има 
поднесено план програма и стратегија за усвојување на ставка 463 во буџетот на општина 
Дебарца која беше прифатена но нереализирана во пракса. Сето ова укажува дека  
руралните општини гледаат на ГО како  сектор кој треба да им помогне и придонесе повеќе 
за нив.  

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Граѓанските организации се запознаени со буџетскиот процес кај општините за можноста 
од интеракција и партиципирање. И двете општини, Дебар и Охрид организирааат јавни 
расправи пред донесување на буџетот за следната година, со тоа што општините ги 
повикуваат ГО но од година во година се помал е бројот на ГО кои присуствуваат на вакви 
форуми. Според учесниците, сето тоа се должи на недостатокот на информации или 
незаинтересираноста на граѓаните кои по завршувањето на форумите покренуваат некоја 
иницијатива. Имено, во општина Охрид, ГО не се доволно мотивирани  да учествуваат во 
јавните расправи бидејќи најчесто нивните идеи не се прифаќаат и рамката на буџетот 
останува онаква како структурите ја имаат осмислено со образложение дека предложените 
идеи не се приоритет. 

Искуството на ГО во прифаќање на нивни предлози во стратешки документи од страна на 
општините во најголема мера зависи од политичката волја и лобирањето на ГО.  

Граѓанските организации или слабо се запознаени или воопшто не се запознаени со 
работењето на Центарот за развој на Југозападен плански регион. Не постои ниту директна 
ниту индиректна соработка каде би се контактирале ГО за потребата од нивното 
вклучување кое е од особено значење за развојот на регионот поради нивното делување 
во  различни сектори. 
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Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Соработката со бизнис секторот е намалена. Согласно перцепцијата на учесниците, 
причината поради која соработката е сведена на минимално ниво е во самите ГО кои 
недоволно остваруваат комуникација со бизнис компаниите. Доколку се подобри 
комуникацијата меќу ГО и бизнис секторот, се отвора можност да се развие филантропија 
со цел имплементирање и развивање на заеднички проекти. Имено, ГО велат дека тие 
немаат поддршка од ЕЛС кои на некој начин треба да послужат како канал меѓу ГО и бизнис 
секторот во насока на постигнување општествена корист.  

Во општина Дебар, речиси замруваат занаетчиските дејности, а младите воопшто не се 
заинтересирани да се обучат за некој дефицитарен занает бидејќи својата иднина ја 
гледаат надвор од градот или државата. Во Македонија, многу лесно може да се дојде до 
универзитетска диплома поради фактот што постои неквалитетно образование, а како 
последица на тоа се зголемува бројот на млади невработени кои веќе имаат завршено 
високо образование. Младата работна сила гледа на високото образование како престиж 
во денешно време. Токму нивната неинформираност и немотивираност се предуслов ГО од 
овој регион повеќе да се залагаат за прашања од овој тип кои ќе пронајдат решение да се 
задржат младите како да се обучат за одредени дефицитарни дејности.  Дополнително, 
бизнис секторот воопшто не е заинтересиран да финансира ГО поради ниската 
информираност и свест. Поради слабата економија и класифицирајќи ја Македонија како 
сиромашна земја со низок животен стандард, воопшто не се разгледува можноста бизнис 
компаниите целосно да се ослободат од одреден данок доколку донираат финансиски 
средства на НВО.  

 

Југоисточен плански регион 
 

Во Југоисточен плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна 
комуникација со претставници од пет ГО од регионот.  

 

Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата делуваат во различни области 
како: локален и економски развој, екологија и заштита на животната средина, човекови 
права, инвалидитет и органска харана и промовирање на органските производи за 
поквалитетен живот. Граѓанските организации постојат повеќе од 20 години освен една ГО 
која е релативно млада и постои не повеќе од 5 години. Генерално, претставниците на ГО 
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кои присуствуваа на фокус групата делуваат на регионално и национално ниво додека пак 
две од нив делуваат и на меѓународно ниво. И покрај поширокиот опсег на делување, тие 
се фокусирани и насочени повеќе на регионално ниво.  

Согласно развојот на граѓанското општество во Југоисточен регион, ГО сметаат дека 
граѓанското општество во Струмица е подобро развиено во споредба со другите градови и 
региони, но сепак недостасува професионализам во организациите бидејќи се формираат 
ГО исклучиво само за да користат одредени бенефиции и потоа згаснуваат. Од друга страна,  
во Гевгелија постојат повеќе неактивни отколку активни организации или оние кои 
функционираат само на ад хок грантови. Долгогодишното постоење на Фондацијата за 
локален развој и информатички технолохии се заснова на поддршката од општина 
Гевгелија. Тие сметаат дека поддршката од општините е многу значајна за опстојување на 
организациите поради јазот кој се јавува помеѓу времетраењето на два проекти. 
Перцепцијата на ГО од Струмица за развојот на граѓанското општество е дека поддршката 
од општината е од особена важност, како финансиска така и ин кинд поддршка и поради 
тоа сметаат дека се наоѓаат на подобро ниво од другите градови. Дополнително, сеуште 
постојат организации кои се стихијни и полуактивни но во последните 5 години земаат се 
поголем замав со цел да се слушне гласот и потребите на граѓаните.  

 

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Граѓанските организации од Струмица и Гевгелија имаат релативно добра финансиска 
одржливост поради поддршката од општините. Речиси сите организации се финансираат 
од странски и ЕУ фондови за одредени проекти.  

Во Гевгелија, општината доделува финансиски средства исклучиво на Фондацијата за 
локален развој и информатички технологии бидејќи таа е основач. Досега, општината нема 
доделено финансиски средства за поддршка на некој проект на ГО освен некои наменски 
средства за одредена годишна активност од областа на културата и спортот. Од 2015 
година, општина Струмица има направено нов план и пристап за финансирање на сите ГО. 
Овозможен е собир на ГО заедно со одделението на Центарот на заедницата специјално 
обучен за поттикнување на граѓанскиот сектор при што, сите ГО имаат поминато обука за 
пишување на квалитетни проекти и можност за добивање на поддршка од општината. 
Согласно новиот пристап до ГО, целиот процес на доделување на грантови од општина 
Струмица е транспарентен. 

Само една организација добила финансиска поддршка од бизнис секторот за одредена 
проектна активност или некои одржливи активности што на некој начин укажува на 
филантропија. Една организација е на почетокот од вмрежување со бизнис секторот со цел 
доделување на финансиска поддршка за промоција на нивниот бизнис на веб страната на 
организацијата.   
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Една организација има соработка со Центарот за регионален развој на Југоисточен плански 
регион, додека пак останатите или не се запознаени со неговото работење или воопшто 
немаат остварено соработка.  

Само една организација има добиено грант од Владата во минатото меѓутоа целиот процес 
на доделување на грантови е нетранспарентен бидејќи Владата не праќа известување дека 
апликацијата е одобрена туку организацијата преку лично интересирање дознала од  
Службен Гласник. Иако средствата биле навремено и целосно исплатени, никакви 
извештаи ниту мониторинг или ревизија за спроведеното не било покренато од страна на 
Владата. Две организации постојано аплицираат на повици од Владата, но немаат 
одобрено проекти и како причина ја наведуваат политизацијата т.е. политичкото 
селектирање на ГО во државата.  

Човечкиот капацитет е различен во секоја ГО. Имено, две организации сметаат дека имаат 
недостаток на човечки капацитет бидејќи младите не се заинтересирани да работат во 
граѓанскиот сектор доколку не се декларираат како вработени кои им тече работен стаж, 
како и спечифичноста на полето на делување на организацијата што се јавува како втора 
причина. Исто така, волонтеризмот е слабо развиен во овој регион, па за таа цел, 
организациите даваат напори за привлекување и мотивирање на младите кои би имале 
взаемна корист. Само една организација од учесниците на фокус групата има вработени 
лица од самата организација со поддршка од општината. Две организации сметаат дека 
имаат доволно човечки капацитет при тоа ангажирајќи волонтери што укажува на тоа дека 
волонтеризмот сепак зависи од интересите на младите за областите на делување на ГО. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Односот на руралните општини кон граѓанското општество е сведено на партнерство. Иако 
руралните општини располагаат со мали буџетски средства, во проекти за поттикнување на 
развојот во руралните средини, општините влегуваат во партнерство со ГО со цел 
постигнување на поголема професионалност и надополнување на недостатокот на 
капацитети кои го имаат руралните општини.  

Генерално, ГО од Струмица се запознаени со буџетскиот процес на општината и секоја 
година се повикувани да присуствуваат на јавните расправи за донесување на буџетот за 
следната година како и да учествуваат во носењето на акциски планови и стратегии кои ги 
засегаат сите граѓани. Граѓанските организации имаат позитивно влијание врз креирањето 
на локални политики бидејќи нивните предлози транспарентно се разгледуваат и оние кои 
се приоритет се прифаќаат. Во Гевгелија, ситуацијата е спротивна. Општината не 
организира ниту буџетски форуми, ниту ги поканува ГО при носењето на некој акциски план 
или стратегија. Меѓутоа организациите се трудат да влијаат врз креирањето на локалните 
политики со приложување на изготвување нови стратегии но не добиваат никаков одговор.  
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Во однос на соработката меѓу ГО и Центарот за регионален развој на Југоисточен плански 
регион, речиси сите организации се запознаени со работата и дел од нив имаат 
задоволителна соработка при процес на планирање на некои стратегии како и 
присуствување на нивни настани. Повик од страна на Центарот наменет за финансирање на 
ГО досега не е сретнат.  

 

Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Генерално, соработката со бизнис секоторот е на задоволително ниво во споредба со ГО од 
другите регион. Граѓанските организации соработуваат со бизнис компаниите на различни 
начини како, преземање производи и нивно дистрибуирање, логистичка поддршка и 
одржување на обуки во рамки на настан организиран од страна на некоја организација. Тие 
сметаат дека главна причина поради која бизнис секторот не нуди финансиска поддршка 
на ГО е поради тоа што не гледаат поврат на нивни вложени средства.  Единствена препрека 
која може да се јави е судирот на интереси на бизнис компанијата и одредена ГО која 
делува во специфична област како производство на органски производи. 

 

Пелагониски плански регион 
 

Во Пелагониски плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна 
комуникација со претставници од седум ГО од регионот.  

 

Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата делуваат во различни сектори 
и тоа: образование, здравство и квалитет на живот, интеграција, екологија и заштита на 
животната средина, деца, млади и студенти, поддршка и развој на граѓанското општество, 
хуманитарна дејност. Поголем дел од организациите постојат повеќе од 10 години додека 
пак помал број се релативно млади со постоење помалку од 3 години што ни укажува на 
тоа дека нивното искуство и различни гледишта допринесуваат до поквалитетни одговори. 
Сите организации најчесто се фокусираат во решавање на општествените проблеми на 
регионално ниво бидејќи е релативно тешко да се прошири опсегот на делување на 
национално ниво поради таргетната група на делување, вмрежувањето со други ГО како и 
склучувањето партнерства.  

Согласно учесниците на фокус групата, во Пелагониски регион, има голем број на 
регистрирани Здруженија на граѓани но активни се само околу 10%.  Тие сметаат дека 
развојот на граѓанското општество зависи од степенот на залагање на ГО со цел преземање 
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иницијативи и имплементирање на проекти кои ги решаваат општествените проблеми во 
регионот. Дополнително, во таа насока, институциите гледаат на ГО како несериозни 
форми на Здруженија од причина што имаат времен карактер што дополнително го 
отежнува процесот на развој на граѓанското општество. 

 

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Финансиската одржливост на ГО како и кај другите региони речиси и да не постои на долг 
рок кај поголем дел од организациите. Две ГО имаат добиено грант од Владата претежно 
за едукација и интеграција со тоа што едната во континуитет добива финансиски средства 
за иста активност.  

Општина Битола најчесто издвојува финансиски средства за наменски активности со 
исклучок на една организација од учеснците која најчесто се финансира од општината. 
Граѓанската организација од Прилеп добива ин кинд поддршка од општината како и 
покривање на режиските трошоци. Најмладата организација која постои 1 година и 6 
месеци досега нема добиено ниту еден грант. Во овој регион, ГО сметаат дека странските 
донатори се повлекуваат но и дека е многу тешко да се пристапи до нив поради висоските 
критериуми како време постоењето на организацијата и финансиското учество како 
предуслови за добивање проекти. Тие сметаат дека полесен начин да се одобри проект од 
страна на странските донатори е преку партнерство со други организации. Во РМ, голем 
број на закони не функционираат во пракса како што е Законот за донации и спонзорство 
од 2008 година каде што голем број на организации ја посетиле обуката во 2010 година за 
можноста од финансирање на ГО преку овој закон, меѓутоа организациите досега не се 
информирани дека некоја ГО го има искористено ова право.  

Поголем дел од учесниците на фокус групата констатираат дека човечкиот капацитет во 
нивната организација се намалува. Ова укажува дека, иако имаат доволно човечки 
капацитети или пак повремено ангажираат лица за потребите на одредена активност, 
намалувањето на човечкиот капацитет се должи на миграцијата. Имено, непостоењето на 
редовен тим допринесува до мобилизирање на тим од други организации најчесто преку 
нивно вмрежување кое не е едноставно и лесно. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Руралните општини во Пелагониски региони како и во другите региони имаат многу мали 
буџети и најчество немаат трансфери кон ГО. Од друга страна, урбаните општини имаат 
буџет наменет за поддршка на ГО но тој не е доволен за потребите на ГО и  
распределувањето на средствата наменети за ГО го прават на нетранспарентен начин. И во 
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овој регион, ГО се соочуваат со политичко селектирање од страна на локалните власти 
поради големата партиска настроеност и поделба.  

Во општините Битола, Прилеп и Крушево, ГО велат дека буџетски форуми не се 
организираат. Единствено за што се информирани е објавувањето на повици за 
финансирање на ГО кои подоцна се спроведуваат и селектираат низ процес кој не е 
транспарентен и јавен.  

Учесниците на фокус групата констатираат дека ниту една ГО нема доставено акциски план 
бидејќи општините се затворени и не прифаќаат надворешни мислења. Досегашните обиди 
за влијание во креирањето на локалните политики биле неуспешни поради не 
прифаќањето на ГО како релевантни докази и поради административната бариера во 
општините кои се соочуваат со непрофесионализиран кадар. 

Граѓанските организации генерално не се запознаени со Центарот за регионален развој на 
Пелгониски регион освен следењето некои објави на социјалните мрежи. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Степенот на соработка на ГО од Пелагониски регион со бизнис секторот е на ниско ниво. 
Тие сметаат дека бизнис секторот нема директна корист или можност од ГО. Трошоците за 
подготвување и доставување на понуда до бизнис компаниите која треба да ја разгледаат 
се високи, па поради тоа и ГО не посегнуваат кон соработување со бизнис секторот.  

Во Македонија постојат неусогласени закони и закони кои не се спроведуваат во пракса. 
Законот за донации и спонзорство можат само големи фирми да го спроведат но и тие не 
се обидуваат поради слабата информираност, долгите процедури и инспекциските 
контроли.   

 

Полошки плански регион 
 

Во Полошки плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна комуникација 
со претставници од четири ГО од регионот.  

 

Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата делуваат во различни области 
и тоа: човекови права, развој на граѓанско општество, социјална помош, демократски 
развој на Ромите и развој на мултикултурна и етничка толеранција и соработка. Сите 
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организации имаат долгогодишно искуство и постојат повеќе од 15 години. Три 
организации делуваат најмалку на регионално ниво додека пак една организација делува 
на локално ниво поради потребата од решавање на проблемите во своето опкружување.  
Граѓанските организации од Тетово сметаат дека граѓанскиот сектор е добро развиен во 
градот но  генерално во регионот не е доволно развиен споредбено со останатите региони.  

 

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Граѓанските организации во своето постоење или еднаш имаат добиено поддршка од 
општината или воопшто немаат добиено што укажува на тоа дека се доведува до прашање 
нивната финансиска одржливост. Најчесто се финансираат преку ЕУ фондови и амбасади. 
Само една организација има добиено проект од Владата, додека останатите воопшто не се 
трудат да аплицираат бидејќи го знаат однапред исходот.  

Човечкиот капацитет во Полошки регион не претставува предизвик со кој се соочуваат ГО. 
Имено, тие сметаат дека имаат добар капацитет, но и покрај тоа го прошируваат како преку 
ангажирање волонтери и практиканти така и преку искусни лица во одредена област. 
Најчесто лицата кои се дел од граѓанскиот сектор се вработени преку проекти.  

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Руралните општини од Полошки регион се повеќе отворени за сорабтка отколку урбаните. 
Иако обемот на работа е релативно помал во руралните средини, соработка со нив е на 
високо ниво. Најчесто ГО помагаат во изградбата на капацитетите во руралните општини во 
Полошки регион. Сите организации се запознаени со буџетскиот процес кај општините и во 
однос на интеракција и партиципирање и мониторирање на буџетот, добиваат 
информации и се контактирани од страна на општина Тетово додека пак преку 
спроведување на одредени проекти на некој начин се наметнува граѓанскиот сектор во 
одлучувањето и акциските планови на општина Гостивар. Две организации учествуваат во 
носењето на стратегии и акциони планови во општините Тетово и Гостивар. Искуството на 
една организација во досегашните обиди за делување врз општина Тетово со некаква 
стратегија или акционен план досега било позитивно и успешно. Од друга страна пак, 
другите организации сметаат дека некои акциони планови не се доволно убедливи за 
општините или пак се сметаат како дополнителни обврски кои подоцна треба да 
одговораат пред граѓаните. 

Граѓанските организации не се запознаени со работата и делувањето на Центарот за 
регионален развој на Полошки регион и досега немале никаква соработка со него. 
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Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Граѓанските организации  во Полошки регион имаат релативно добра соработка со бизнис 
секторот. Тие служат како линк кој ги поврзува младите со бизнис компаниите како за 
обавување пракса  на одреден времески период така и прават обиди за запознавање на 
бизнис компаниите со ГО и нивната работа и колку е битна соработка меѓу нив. Отвореноста 
и желбата на бизнис секторот и младите е значајно за да се оствари взаемна корист.  

 

Североисточен плански регион 
 

Во Североисточен плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна 
комуникација со претставници од пет ГО од регионот.  

 

Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските организации кои присуствуваа на фокус групата делуваат во различни сектори 
и тоа: заштита на животната средина, владеење на правото со фокус на меѓународното 
право, инвалидитет – лица со интелектуална попреченост, одржлив економски развој и 
искористување на ресурсите на младинските политики, едукација и интергација и 
застапување на младите Роми.  

Генерално, граѓанските организации постојат повеќе од 10 години освен една која е 
релативно млада организација и постои 5 години. Дел од организациите делуваат како на 
регионално и национално ниво така и на меѓународно ниво со прекугранични проекти, 
додека пак дел од организациите не го прошируваат својот опфат на делување поради 
немањето програми за пошироко делување како и недостатокот на контакти од силни ГО 
за поддршка на материјали и ресурси. За таа цел се јавува потреба од профункцонирање 
на Информативниот центар кој постои одамна но не си ја работи својата работа во улога на 
овозможување на информации кои се од корист на ГО. Граѓанскиот сектор во 
Североисточен регион е слабо развиен. Голем број на организации во Куманово и Крива 
Паланка замреа со текот на годинит како и постојат многу мал број на активни организации 
и сето тоа се должи на немањето доволно финансиски средства и ригорозните правила и 
тешки процедури за аплицирање на проекти од ЕУ фондови. Дополнително, нема доволно 
вмрежување меѓу ГО и постои само посветеност кон проектни активности и ретко ГО си 
даваат поддршка едни на други што укажува на тоа дека соработка е сведена врз основа 
на проекти. Ваквата соработка изостанува бидејќи не постојат владини, регионални или 
локални програми кои би послужиле да ги поврзат ГО за да се оствари долгорочен 
потенцијал. Други фактори кои влијаат врз слабиот развој на граѓанското општество се  
отсуството на алтруизам и волонтеризам бидејќи лицата не сакаат да работат надвор од 
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она за што се платени како и незаинтересираноста на младите луѓе кои се гледаат во јавната 
администрација или надвор од државата.  

 

 Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Граѓанските организации во Североисточен плански регион опстојуваат само преку проекти 
и немаат континуирана одржливост. Финансиска поддршка од општина Куманово добива 
само една ГО за која ниту самата таа ниту друг дел од ГО се информирани дека Советот на 
општината има донесено одлука сите средства наменети за ГО да се доделат токму на една 
организација за плати на вработените. Тие не се запознаени дека општината објавува 
повици и целиот процес за донесување на одлука за финансирање на една ГО не бил 
транспарентен. Општина Крива Паланка не располага со голем буџет но иако проектира 
максимално 5.000 евра на годишно ниво наменети за ГО, тие со ребаланс се 
пренаменуваат. Повеќе ГО допринесуваат општината да си ги заврши своите работи. Во 
општина Кратово, ГО опстојуваат само преку проекти додека пак финансиска поддршка од 
општината нема бидејќи воопшто не објавуваат повици. Имено, општината може да 
допринесе кон нудење ин кинд поддршка како и покривање на одредени материјални 
трошоци за одржување на канцелариите на тој начин што би се олеснилно работењето на 
ГО.  

Две организации досега имаат добиено грант од национални фондови, додека едната 
континуирано добива околу 200 евра на месечно ниво од МТСП кои последните месеци 
веќе не ги исплаќаат. Граѓанските организации најчесто се финансираат од странски и ЕУ 
фондови. Согласно Законот за донации и спонзорство, Член 14 – Даночни поттикнувања на 
донацијата и спонзорството, на даночниот обврзник на данокот на добивка кој донирал 
средства на правно лице износот на дадената донација во тековната година според 
одредбите на овој закон му се признава како расход во висина до 5% од вкупниот приход.4 
Граѓанските организации сметаат дека вој закон не се реализира во пракса бидејќи 
бизнисите не се нафаќаат поради страв од политички притисок.  

Генерално ГО имаат вработени преку проекти освен една ГО која добива средства од 
општина Куманово за плата на вработените континуирано за одржување на дневниот 
Центар за лица со интелектуална попреченост бидејќи е во сопственост на општината. Во 
Крива Паланка, па и во регионот, луѓето тешко се ангажираат во НВО и не се 
заинтересирани да посетуваат обуки за изградба на капацитети бидејќи им е страв да 
излезат надвор од својата комфорт зона. Додека, случајот со ГО од Куманово е поинаков. 
Тие сметаат дека човечки капацитет имаат но проблемот е што нема слободни кадри и луѓе 
кои треба да присуствуваат на одредени настани, конференции обуки организирани од 

                                                             
4 
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0817/Zakon_za_donacii_i_sponzorstva_vo_javnite_dejnosti_154_
od_04.09.2015.pdf 
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друго ГО. Присутните организации на фокус групата се согласни дека не добиваат 
информации од општина Куманово и дека таа воошто не е транспарентна.  

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Пет општини од вкупно шест кои сочинуваат Североисточен плански регион се рурални 
општини кои не располагаат со големи буџетски средства. Општина Кратово е рурална 
општина за која немаме информации дали таа добива средства за рурален развој. 
Граѓански форуми не се организираат бидејќи општината не сака да одделува средства за 
таа намена. Една ГО од Кратово имала влијание во подготовка на програмата 2015-2017 
година на Североистолен плански регион, но не се имплементира на терен. Во Крива 
Паланка, општината организира граѓански форуми и работилници на кои ГО подготвуваат 
стратегии и тие најчесто се прифатени.  

Поддршка од Центарот за регионален развој на Североисточен регион не постои бидејќи 
Центарот е поставен само фигуративно и покрај вклучувањето на ГО во платформите и 
програмите, нивните прашања и приоритети не се земаат во предвид. Центарот располага 
со финансиски средства кои преку меѓусебен договор на општините,  се распределуваат на 
нив. Најчесто општините аплицираат на проекти за инфраструктура кај Центарот но не 
преку објавување на повик туку со претходно донесена одлука. Иако постојат одредени 
дејности во кои ги вклучува ГО сепак Центарот нема повици наменети за ГО. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Бизнис секторот најчесто ги поддржуваат ГО преку ин кинд поддршка, обезбедување 
простор и материјална поддршка но се соочуваат со препреки за финансирање на ГО. 
Имено бизнисите се заинтересирани за поддршка на ГО но немаат доволно капацитет и 
според Законот за донации и спозносртво, не се обидуваат да одделат одреден изност од 
данокот на добивка токму поради тешката и долга процедура и стравот од политички 
приситок. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост кој е во сопственост на 
општина Куманово, сепак се темели на донации за да може да опстане центарот односно 
се е на ниво на донации преку фирми. Фирмите доделуваат донации во материјални 
производи и намирници но не во континуитет. 

 

Скопски плански регион 
 

Во Скопски плански регион, фокус групата се спроведуваше преку директна комуникација 
со претставници од шест ГО од регионот.  
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Карактеристики на граѓанските организации и перцепција за степенот на развој на 
граѓанскиот сектор на регионално ниво 
 

Граѓанските делуваат во различни сектори и тоа: владеење на правото и демократија, 
развој на граѓанското општество, хуманитарна дејност, застапување на правата на Ромите, 
интеграција и едукација, образование и култура. Четири од граѓанските организации 
постојат повеќе од 10 години со тоа што едната постои од 1945 година која се дејствува како 
хуманитарна организација. Останатите две организации се вбројуваат во помлади ГО кои 
постојат не повеќе од 6 години.  

Граѓанското општество е најразвиено во Скопскиот регион сметаат организациите присутни 
на фокус групата од Скопје. Најголем број на ГО кои видливо дејствуваат потекнуваат токму 
од Скопскиот регион кои не се залагаат за општините и нивните политики туку фокусот е 
ставен на националните политики. Она што недостасува е посилната соработка и 
неповторување на исти работи кои го се предуслов за вмрежување.  

Граѓанското општество во Скопскиот регион укажува дека најголем број од ГО кои што 
работата на национално ниво  и имаат можност за влијание врз одредена политика се 
лоцирани во Скопје, што значи дека секторот е презаситен и треба да се остави простор и 
да се даде шанса на помалите организации на локално и национално ниво. Повеќето ГО 
имаат  национален имакт и доколку се разгледува на ниво на перцепција на активност, во 
Скопје се концентрирани ГО кои се залагаат за лобирање, застапување и менување на 
закони. Од друга страна, реалните општествени проблеми и потреби на граѓаните се повеќе 
се лоцирани во т.н. сервиси во Скопје кои треба да имаат понатаму рефлексија и 
поттикнување на ГО каде ефектите ќе се почувствуваат на локално и национално ниво. Се 
доведува до прашање децентрализираното општество, кое треба да помогне во 
стандардизација и допирање до реалните општествени проблеми.  

Генерално, граѓанските организации не се доволно активни и кога треба некоја активност 
да се спроведе подлабоко и посуштински да се разгледаат проблемите и да се направат 
општествени промени, многу мал број на ГО се јавуваат што укажува дека како вмрежување 
ГО се многу послаби а како индивидуалци во организациите се дава повеќе значајност и 
корист. 

 

 

 

Финансиска одржливост и човечки капацитет на граѓанските организации 
 

Ситуацијата во која се наоѓаат ГО од Скопскиот регион во однос на финансиската 
одржливост е подобра во однос на ГО од другите региони. Статистиката покажува дека ГО 
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во Македонија се зависни од странски донации но ГО од Скопскиот регион постојано се 
трудат да изнајдат решение за да опстанат. Граѓанските организации имаат диверзититно 
портфолио на финансирање, најчесто се финансираат од странски донатори и ЕУ фондови. 
Имено, три организации добиле грант од Владата и тоа едната во континуитет добива 
финансиски средства преку МТСП и Министерството за здравство преку програмата за 
крводарителство. Останатите ГО или не аплицираат на повици од Владата поради 
непријателскиот однос на Владата кон НВО или аплицираат но не добиваат грант за кое 
нема образложение зошто се одбиени туку само проформа известување.  

Градот Скопје се јавува како поддржувач на две ГО кои беа присутни на фокус групата преку 
финансиска поддршка со тоа што една организација во континуитет добива висок износ на 
средства за одредени програми во кои делува самата ГО. Останатите ГО поради 
солидарност спрема помалите ГО и потребата од големо вложување за апликациите од 
Скопските општини при што користа е помала доколку се добие грантот се причини поради 
кои ГО не аплицираат на повици од страна на ЕЛС во Скопје.  

Две организации значително се финансираат од бизнис компаниите што укажува на тоа 
дека бизнисите се релативно заинтересирани доколку ГО имаат што да им понудат. 
Останатите организации или мал дел се финансираат од бизнис секторот или прават напори 
за соработка со нив бидејќи финансирањето од бизнис секторот е сеуште на ниско ниво и 
дополнително се соочуваат со страв од политички притисок или инспекциски контроли и 
проверки.  

Од учесниците на фокус групата, една организација има 10% учество преку 
самофинансирање во нивните извори на финансирање додека пак другата добива 
финансиски средства од економски услуги кои ја одржуваат ГО на долг рок и се заштитени 
доколку се намалат странските донации што ја прави организацијата финансиски одржлива 
на долг рок.  

Граѓанските организации имаат добро изграден човечки капацитет кои континуирано 
вложуваат во своите вработени. Скопскиот регион е единствениот регион во кој сите 
присутни ГО имаат вработено од 5 до 9 лица со исклучок на една ГО која поради својата 
големина, обемот и опфатот на делување заедно со своите подружници во Скопје има 55 
вработени и 200 волонтери. Дел од организациите организираат обуки за зајакнување на 
капацитетите на помалите и помлади ГО. Генерално, сите организации вклучуваат 
волонтери. 

Генерално, ГО не се соочуваат со недостаток на информаци за можноста од финансирање 
но перцепцијата на една организација во однос на достапноста на информации преку 
платформите чија цел на постоење е да ги дистрибуираат повиците за здружување со 
странски ГО и повиците за финансирање на ГО, најчесто ги објавуваат 3 дена пред истек на 
рокот што укажува дека постои  ненавремена дистрибуција на информации.  

Од друга страна, повиците од страна на ЕЛС и Владата не се транспарентни и не се објавени 
на видливо место на нивни те веб страници. Иако на локално ниво, скоро сите општини во 
Скопје имааат повици за финансирање на ГО,  тие најчесто финансираат културни 
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манифестации и спортски клубови, додека помалку се насочени кон ГО кои делуваат во 
други дејности. Општините Аеродром, Центар, Карпош и Кисела Вода повеќе се насочени 
кон финансирање на локалните спортски клубови и културно уметнички друштва. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со Единиците на локална 
самоуправа (ЕЛС) и Центарот за регионален развој 
 

Соработка на ГО со скопските рурални општини е на повисоко ниво отколку соработката со 
урбаните општини. Дел од руралните општини самите бараат помош од ГО за одредена 
тематика. Имено, руралните општини се отворени за соработка  но имаат многу слаби 
капацитети за работа и многу малку придонесуваат за ГО. Најголемите трошоци 
настануваат кога се работи во руралните средини и обемот на работа некогаш е поголем 
отколку во урбаните средини. Граѓанските организации речиси немаат никаква интеракција 
со Скопските општини бидејќи општините не ги покануваат за учество на јавните расправи 
и буџетските форуми а со тоа немаат учествувано во мониторирање на буџетскиот процес. 
Нивната перцепција е дека општините во Скопскиот регион се транспарентни но ретко која 
општина ги повикува ГО за учество што укажува на тоа дека доколку општините немаат 
обврска  или некаква соработка со ГО, не се повикуваат. Општина Ѓорче Петров е отворена 
за соработка со ГО само доколку темата е во интерес на општината и ГО не е критички 
настроена. Граѓанските организации се трудат да пристапат кон општините преку лобирање 
и подготвување на стратешки документи но општините не се заинтересирани да ги 
прифатат. Само една организација има учествувано во планирањето на буџетот на Град 
Скопје за посебна категорија и област. Од горе наведеното може да се забележи дека многу 
е тешко да се влијае врз некоја локална политика во Скопскиот регион бидејќи општините 
ретко се отворени за предлози и помош од страна на ГО.  

Сите ГО се запознаени со Центарот за регионален развој на Скопски регион но досега се 
нема остварено соработка поради слабиот капацитет на центарот. 

 

Степен на соработка на граѓанските организации со бизнис секторот 
 

Стапувањето во контакт и остварувањето соработка со бизнис секторот е тешко и 
вообичаено тоа се прави преку други канали бидејќи бизнисите немаат доверба во малите 
и млади ГО. Една организација најголем дел е финансирана од бизнс секторот со кој имаат 
одлична соработка бидејќи се организираат обуки и пракси и организацијата служи како 
линк кој ги спојува невработените со бизнис секторот. Друга организација има стратегија за 
мобилизирање на фондови од бизнисите при што секоја година се организираат состаноци 
со претставници од бизнис секторот со кои склучуваат долгогодишно партнерство.  
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Во Македонија, лобирањето од страна на ГО кон бизнис секторот е многу слабо и треба да 
се поработи на подготвување и пронаоѓање соодветна понуда која треба да се разгледа и 
прифати од бизнис секторот.  

 

Генерални карактеристики на ГО на регионално ниво во 
Македонија, заклучоци и препораки за степенот на развој на ГО  
 

На следната табела даваме приказ на неколку клучни детерминанти кои влијаат врз степенот на 

развој на ГО и нивното влијание врз креирање на политики. 

 

Табела 1. Клучни детерминанти кои влијаат врз степенот на развој на ГО и нивното 
влијание врз креирање на политики 

Регион Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки 
Северои
сточен Скопски Просек 

Делување на 
регионално ниво √ √ Х √ √ √ √ √ √ 

Вработени во ГО/на 
проекти √ Х Х Х Х Х √ √ √ Х 

Отежнато вмрежување 
со други ГО Х √ √ Х Х √ Х √ Х Х 

Недостаток на 
професионализам во 
ГО √ √ √ √ Х Х √ Х √ 

Финансиска поддршка 
од ЕЛС Х Х √ Х √ Х Х Х Х Х 

Соработка со рурални 
ЕЛС Х √ √ Х Х Х √ √ √ √ 

Поддршка од бизнис 
сектор √ Х Х √ Х √ Х √ √ Х 

Соработка со Центар за 
РРР Х √ Х Х √ Х Х Х Х Х 

Влијание врз креирање 
локални политики Х √ Х √ Х √ Х √ Х Х 

Легенда:  
повеќе од 50% од ГО - √;  
помалку од 50% од ГО - Х;  
50%-50% - √ Х         

 

Она што можеме да забележиме е дека речиси сите ГО кои присуствуваа на фокус групите 
делуваат на регионално ниво и истите се залагаат за решавање на општествените проблеми 
на ниво на регион.  

Во однос на вработените во ГО, најголем дел од ГО кои присуствуваа на фокус групите 
немаат вработени лица освен мал број кои најчесто се вработени преку проекти што значи 
дека вработеноста во голема мера директно зависи од проектите кои ги спроведуваат ГО. 
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Доколку ГО се соочуваат со недостаток на проектни активности најчесто финансирани од 
ЕУ фондови, вработеноста во граѓанскиот сектор речиси и да не постои.  

Граѓанските организации од Источен, Пелагониски и Североисточен регион сметаат дека 
вмрежувањето со друго ГО е отежнато и како најефикасен начин за меѓусебна соработка го 
наведуваат формирањето на неформални мрежи. 

Доколку зборуваме за финансиска поддршка од ЕЛС, половина од ГО на фокус групата од 
Југозападен регион  имаат добиено грант од ЕЛС додека половина немаат и сето тоа зависи 
од општината во која се регистрирани ГО. Во сите други регион, повеќе од половина од ГО 
присутни на фокус групата немаат добиено грант од ЕЛС. Мал број од нив добиваат ин кинд 
поддршка од ЕЛС или наменски средства за активности од спортот и културата. 

Граѓанските организации регистрирани во урбаните средини најчесто имаат соработка со 
руралните општини и тоа преку логистичка поддршка и помагање во изградување на 
капацитетите на општините т.е. ГО и руралните општини ги имаат заменето улогите. 

Половина од ГО имаат соработка со бизнис секторот и тоа оние ГО кои делуваат во 
хуманитарни активности каде бизнис секторот се јавува како спонзор или донатор. 
Граѓанските организации од Источен, Југозападен, Пелагониски и Североисточен регион 
сметаат дека бизнис секторот е претежно затворен за соработка со ГО бидејќи бизнисите 
немаат директна корист. 

Најголем дел од ГО се многу малку запознаени со работењето со Центрите за регионален 
развој или воопшто не се запознаени. Центрите за регионален развој кои организираат 
настани и ги покануваат ГО  не ги земаат предвид ставовите и наодите од досегашните 
истражувања на ГО кои треба да послужат за откривање на приоритетите за кои ќе се залага 
Центарот во регионот. Исклучок се ГО кои се запознаени целосно со работата на Центарот 
за регионален развој на Југоисточен плански регион каде дел од нив имаат соработка со 
истиот а дел се директно вклучени во процесот на планирање за утврдување на приоритети 
во регионот. Половина од ГО од Југозападен регион се запознаени со работата на Центарот 
но немаат директна соработка. 

Влијанието врз креирање на локални политики во најголема мера зависи од политичката 
волја. Граѓанските организации од Источен и Југоисточен регион имаат позитивно влијание 
врз креирање на локалните политики на општина Штип и Струмица. Половина од ГО од 
Скопскиот регион влијаат во креирање на локални политики и тоа најчесто оние ГО кои 
имаат финансиска поддршка и директна соработка со општините.  

 

Табела 2. Клучна карактеристика за секој регион во Македонија од фокус групите 

Регион Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки Североисточен Скопски 

Клучна 
карактеристика 
од фокус 
групите 

Слабо 
развиено 
граѓанско 
општество 

Силен 
политички 
притисок 
врз ГО 

Неразвиени 
капацитети 
кај ГО 

Поддршката 
од ЕЛС е 
значајна 

ЕЛС 
издвојуваат 
ин-кинд 
подршка 

Релативно 
добра 
соработка 
помеѓу ГО 
и бизнис 
секторот 

Недостаток од 
соработка и 
вмрежување 
помеѓу ГО 

ГО 
соработуваат, 
имаат 
капацитети и 
се одржливи 
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Понатаму, анализирајки ги резултатите од фокус групите во сите региони во РМ можеме да 
изведеме неколку генерални карактеристики за развојот на граѓанското општество во 
Македонија за тековното функционирање на граѓанските организации како и 
детерминантите за развој.  

1. Кога станува збор за финансиската одржливост на ГО во Македонија повторно и со 
наодите од фокус групите како и со наодите oд претходните истражувања се 
потврдува зависноста на ГО од странските донатори. Иако постојат организации кои 
се финансирани од бизнис секторот сепак генерално потребни се дополнителни 
активности кои би ги мотивирале бизнисите за соработка со ГО од која би имале 
корист и самите бизниси и ГО како и граѓаните. Во врска со финансирањето од 
Централната власт како и од ЕЛС се потврдуваат наодите од претходните 
истражувања односно потребено е потранспарентно и поефикасно доделување на 
средствата како и зголемување на истите со цел зајакнување на граѓанското 
општество во Македонија5. Граѓанските организации од сите региони освен 
Скопскиот, сметаат дека би имале финансиска одржливост на долг рок доколку 
имаат поддршка од ЕЛС, додека пак во Скопскиот регион, ГО воопшто не очекуваат 
ниту се зависни од поддршката на ЕЛС.  

2. Во однос на човечките капацитети на граѓанските организации можеме да 
заклучиме дека најголем дел од експертизата на ГО во Македонија е 
сконцентрирана во Скопскиот регион, иако организациите од другите региони имаат 
значително  ниво на развиени капацитети за спроведување на своите тековни 
активности сепак наведуваат дека постои проблем со недостаток на човечки 
ресурси, и недоволно развиени капацитети,   а како една од главните причини за тој 
недостаток се споменува отселувањето на млад и образован кадар. 

3. Преку спроведувањето на фокус групите, забележана е незаинтересираност на ГО и 
желба за присуство на одреден настани организирани од други ГО каде се отвора 
можност за вмрежување и остварување контакти за идна соработка. Дополнително, 
неформалните мрежи за соработка на ГО не функционираат на долг рок поради 
недостаток на финансиски средства и различниот степен на развој на ГО кои 
учествуваат во мрежите. Во таа насока, потребна е подобра соработка и 
вмрежување меѓу ГО, сите форуми и настани да се користат за понатамошни акции, 
односно да се користат вакви иницијативи и средби за да се шират контакти. Уште 
поважно е луѓето кои се засегнати и вклучени во граѓанскиот сектор да дадат 
поголема упорност и иницијативност, надвор од личните итнереси. 

4. Во врска со степенот на соработка на ГО со ЕЛС и Центрите за рамномерен 
регионален развој може се заклучи дека истата не е на задоволително ниво. Со 
исклучок на неколку општини, според  исказите на организациите, учесници  во 

                                                             
5 За повеќе информации види , ЦЕА, Фискална децентрализација за подобар регионален развој на 
граѓанското општество”  (истражувањето е достапно на следниот линк - https://goo.gl/1x76fX)  и Перцепција 
на граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во Македонија (истражувањето 
е достапно на следниот линк - https://goo.gl/ib8Ar6) 

https://goo.gl/1x76fX
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фокус групите, потребно е поактивно вклучување на ГО во донесување на локалните 
политики, потребна е политичка волја и согледување на користите за граѓаните од 
прифаќањето на одредени иницијативи за локални политики од ГО. Особено 
значајна е улогата на граѓанските организации кои делуваат во руралните средини 
и кои се директна поддршка на руралните општини и кои го надополнуваат 
недостатокот на капацитет во истите. Сепак можноста за влијание на ГО е 
ограничена а видливи се и разлики во развојот на ГО кои делуваат во урбаните и 
оние кои се во рурални средини. Многу мала е и соработката на ГО со центрите за 
рамномерен регионален развој. Мал број на организации се запознаени со работата 
на центрите и со начинот на нивно функционирање па поради тоа се јавува потреба 
од дополнителна интеграција на ГО со центрите за рамномерен регионален развој. 

5. Соработката на ГО со бизнис секторот исто така е на незадоволително ниво, а во 
повеќето региони скоро и да не постои. Најчесто начинот на соработка со бизнис 
секторот е искажан преку ин-кинд поддршка, обезбедување на простор и 
материјална поддршка, а поддршка за директно поддржување на граѓански 
инцијативи речиси и да нема. Иако бизнисите најчесто се запознаени со Законот за 
донации и спонзорства сепак постојат одредени административни и политички 
бариери како и недостаток од информации за можно финансирање на инцијативи 
од ГО. 

6. Покрај финансиката одржливост, капацитетите, миграциите, концентрацијата на 
ресурси како битни детерминанти за развојот на граѓанското општество согласно 
анализата на одговорите од фокус групите може да ги издвоиме и средината на 
влијание на граѓанските организации (урбана, рурална) како и меѓусебната 
соработка на ГО, соработката со бизнис секторот и нивниот професионален 
ангажман. 
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Анекс 1 
Прашања наменети за фокус групите со граѓански организации 

Почетно прашање Кажете ни го Вашето име, од која ГО доаѓате и колку време сте активни во 
граѓанскиот сектор? 

Воведно прашање Според Вас, колку е развиен граѓанскиот сектор во вашиот регион?  Дали 
преземате активности за решавање на актуелните општествени 
проблеми? 

Преодно прашање Дали иако сте со седиште во вашата општина, делувате на регионално ниво во 
рамки на Македонија? Доколку не, кои се препреките со кои се соочувате за да 
делувате регионално? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клучни прашања 

Кои се вашите извори на финансирање и кои се причините зошто се 
финансирате токму од нив? 

Како би го опишале капацитетот на вашата организација? 
Според Вас, колку капацитетот на вашата организација може да 
придонесе кон развојот на граѓанското општество? 

Според вас, колку познавањето кое го имаат лицата во вашата организација за 
работа на компјутер, вклучително алатките за пребарување на интернет, 
влијае врз нејзиниот развој? 
Според вас, колку познавањето на англискиот јазик кое го имаат лицата во 
вашата организација влијае врз нејзиниот развој? 

Како би го опишале односот на руралните општини кон граѓанското 
општество? 

Според вас, колку придонесуваат руралните општини во развојот на 
граѓанското општество? 

Дали ви е познат буџетскиот процес кај ЕЛС за можноста од интеракција, 
партиципирање и мониторирање на буџетот и дали ЕЛС ве контактира за 
учество? Доколку не, кои се причините? 

Дали имате искуство, кога ваши предлози биле прифатени во стратешки 
документи (буџет, стратегии)?  

Наведете пример кога вие сте влијаеле врз креирање на локални политики но 
тоа било неуспешно и кои се причините? 

Колку сте запознаени со работата на Центарот за РРР и каква е вашата соработка 
со него? На кој начин може да се подобри соработката? 

Дали имате соработка со бизнис секторот и дали преземате нешто за да ја 
подобрите (финансиска, логистичка, проектна)? 

Колку е повисока стапката на невработеност во регионот, толку се пониски 
трансферите од ЕЛС кон ГО. Според вас, кое е најдоброто решение да се 
надмине овој проблем доколку го имаме бизнис секторот на располагање? 
(промена на некоја локална или национална даночна политика) 

Ако имате можност да влијаете врз подобрување на регионалниот развој на 
граѓанското општество, на кој начин и за што би било тоа? 

Завршно прашање Дали има нешто што пропуштивме, нешто што сакавте да кажете но немавте 
можност? 

 

 


