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Резиме
-

-

-

-

-

-

-

Вп спгласнпст сп регипналнипт преглед на испитаниците сппред типпт на ЕЛС
(урбана/рурална), 42 % пд испитаните ГО се регистрирани вп урбана ЕЛС и се пд Скппскипт
регипн.
Граданските прганизации сп седищте вп рурална ЕЛС дејствуваат на лпкалнп нивп, имаат
мал шпвешки капацитет, мал бучет и се слабп вмрежени сп други прганизации. Оттука,
мпже да заклушиме дека малипт пдзив на прганизациите регистрирани вп рурални ЕЛС е
ппследица на пгранишените мпжнпсти за вмрежуваое, слабата инфпрмиранпст и
немптивиранпст за активнп рабптеое ппради виспката кпнцентрација на дпнатприте вп
Скппскипт регипн.
Сппред гепграфскптп ппдрашје на дејствуваое на ГО, најгплем дел пд ГО или 42 %
дејствуваат на наципналнп нивп, а најмал дел или 8 % дејствуваат исклушивп вп ппщтината
вп кпја се регистрирани.
Брпјпт на ГО щтп не распплагаат сп бучет или нивнипт бучет изнесува 0, вп 2015 гпдина вп
пднпс на 2014 гпдина, се намалува.
Најгплем дел пд ГО имаат ниски прихпди и нивнипт бучет се движи дп 1 милипн денари
гпдищнп.
Вп 2015 и 2016 гпдина се намалува брпјпт на ГО щтп имаат ниски прихпди, нп истпвременп
се намалува и брпјпт на ГО кпи имаат виспки прихпди, щтп укажува на тпа дека прихпдите
на ГО се распределени вп категприите пд 1 милипн дп 10 милипни денари.
Средствата пд странските дпнатпри се најмнпгу застапени вп гпдищните сметки на ГО (над
80 %) и нивнптп ушествп вп вкупните прихпди на ГО вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина се
згплемува.
Средствата пд централната и пд лпкалната власт заземаат најмалп ушествп вп гпдищните
сметки на ГО, а тие вп 2015 гпдина се намалени вп пднпс на претхпдната гпдина, дпдека
вп 2016 гпдина ушествптп пстанува непрпменетп.
Прпцентуалнптп ушествп на средствата пд сампфинансирашки активнпсти пстанува
непрпменетп сп текпт на гпдините и изнесува 7 %.
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Финансиска ппддрщка на граданските прганизации пд централната власт
-

-

-

Централната власт вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина има дпделенп вкупнп 11 грантпви
на 7 пд испитаните градански прганизации вп вкупен изнпс пд 4.998,311 денари.
Најгплем прпцент пд средствата щтп ги дпделува пд централната власт, а се наменети за
ГО, се дпделуваат преку Владата на РМ (Генерален секретаријат) какп државна
институција.
Акп гп следиме текпт на средствата щтп се дпделени пд централната власт, тие се најшестп
наменети за активнпсти щтп се застапени вп урбана средина, и тпа најшестп вп Скппскипт
регипн.
Централната власт најшестп им дава грантпви на ГО за прпектни активнпсти щтп се вп
пбластите: транспарентнпст и птшетнпст, култура, антикпрупција и пбразпвание, наука и
истражуваое.

Финансиска ппддрщка на граданските прганизации пд лпкалната власт
-

-

-

-

-

Граданските прганизации щтп имаат дпбиенп ппддрщка пд ЕЛС, наведуваат дека ЕЛС
најмнпгу ги ппдржуваат за прпект/акција, а ппмалку даваат институципнална ппддрщка и
кпфинансираое.
19 % пд испитаните ГО имаат дпбиенп грант пд лпкалната власт вп перипдпт пд 2014 дп
2016 гпдина и најшестп тие прганизации дпбиваат грант вп кпнтинуитет. Прпсешнипт изнпс
на грантпт щтп ѝ гп дпделила лпкалната власт на една ГО изнесува 225.305 денари.
Од друга страна, 41 % пд ГО щтп дпбиле ппддрщка пд ЕЛС наведуваат дека ЕЛС пбјавува
јавен ппвик и целипт прпцес е транспарентен, а истп тплку гп делат мислеоетп дека
прпцеспт не е транспарентен и критериумите не се дпвплнп ппзнати.
Граданските прганизации щтп дпбиле ппддрщка пд ЕЛС се регистрирани вп урбана ЕЛС.
Единиците на лпкалната сампуправа ги ппддржуваат активнпстите щтп се пднесуваат на
лпкалнп нивп, пднпснп средствата се наменети за лпкалните урбани средини.
Единиците на лпкалната сампуправа најшестп ги ппддржуваат ГО за прпектни активнпсти
пд пбласта на: културата, развпјпт на граданскптп ппщтествп, децата, младите и студентите
и рпдпвите пращаоа.

Финансиска ппддрщка на граданските прганизации пд странските дпнатпри
-

-

-

Средствата пд странските дпнатпри не самп щтп заземаат нагплемп ушествп вп бучетите на
ГО, туку вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина прпцентуалнп се згплемуваат и вп 2016
гпдина ушествптп на странските дпнатпри вп вкупните прихпди на ГО изнесува 86 %.
Највиспкипт изнпс на прихпди на ГО пд странски дпнатпри (кумулативнп пд сите странски
дпнатпри) щтп се јавува вп гпдищната сметка на ГО вп 2016 гпдина изнесува 23.092,265
денари, дпдека најнискипт изнпс изнесува 61.500 денари.
Вп 2016 гпдина, 75 % пд испитаните ГО имаат дпбиенп ппддрщка пд странски дпнатпр/и,
пд кпи 20 % имаат диверзифициранп ппртфплип, при щтп ппкрај странските дпнатпри,
какп извпри на финансираое се јавуваат централната власт и/или лпкалната власт,
сампфинансирашките активнпсти, бизнис-сектпрпт и другп.
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-

Вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина, странските дпнатпри најмнпгу ги ппддржале ГО за
прпектни активнпсти за развпј на граданскптп ппщтествп, транспарентнпст и птшетнпст,
демпкратија и владееое на правптп.

Впвед
Ова истражуваое претставува студија на слушај и е дел пд прпектпт „Фискална децентрализација
за ппдпбар регипнален развпј на граданскптп ппщтествп“ щтп гп спрпведува Центарпт за
екпнпмски анализи, а е финансиски ппддржан пд Цивика Мпбилитас.
Следственп на резултатите пд претхпдните истражуваоа1, вп рамките на пвпј прпект, се утврди
дека децентрализиранптп влијание на ГО зависи не самп пд регипналните разлики, туку и пд
урбаните или руралните единици на лпкалната сампуправа (ЕЛС)2 какп пкплина за дејствуваое на
граданските прганизации (ГО)3, т.е. за финансираоетп здруженија на градани и фпндации
статистишки е важен типпт на ЕЛС, пднпснп дали е урбана ЕЛС. Акп е урбана ЕЛС, здруженијата и
фпндациите имаат ппвиспка верпјатнпст да бидат финансирани пд ЕЛС.
Сппред ппдатпците пд Централнипт регистар на РМ, вп април 2018 гпдина, вп Република
Македпнија има вкупнп 8.924 регистрирани градански прганизации (пд кпи 8.780 здруженија и
спјузи и 144 фпндации), наспрпти 2015 гпдина, кпга брпјпт на регистрирани прганизации
изнесувал 14.2454. Ова укажува дека брпјпт на регистрирани градански прганизации вп РМ сѐ
ппвеќе се намалува сп гпдините. Бидејќи регистарпт не ја пдразува тпшнп спстпјбата, какп активни
прганизации вп истражуваоетп се третираат пние щтп ппднеле заврщна сметка или изјава. Така,
брпјпт на активни ГО вп 2017 гпдина изнесува 67 % пд вкупнипт брпј регистрирани ГО.
Финансиската пдржливпст на граданските прганизации вп Република Македпнија главнп ппшива на
извпри пд странски дпнатпри, дпдека финансиската пкплина на граданскптп ппштествп вп
Македпнија вп 2017 гпдина пстана речиси непрпменета, штп за ГО значи неппвплна пкплина за
нивнптп дејствуваое и развпј, какп и пграничуваое на пптенцијалпт5. Така, граданските
прганизации ги наменуваат средствата пд странските дпнатпри за пбласти щтп се дефинирани
какп припритетни пд дпнатприте и не секпгащ ги птсликуваат реалните пптреби на руралните
1

Фискална децентрализација за ппдпбар регипнален развпј на граданскптп ппштествп
<https://goo.gl/1x76fX>. Перцепција на граданските прганизации за степенпт на развпј на граданскптп
ппштествп вп Македпнија <https://goo.gl/WPcTke>. Регипнална нееднаквпст вп развпјпт на граданскптп
ппштествп <https://goo.gl/sNX8Uv>
2
Вп пва истражуваое наизменишнп ќе ги кпристиме термините Единица на лпкална сампуправа, Лпкална
власт и ппщтина какп синпними заради еднпставнпст. Онаму каде щтп е пптребнп, заради фпрмалнпст и
заради кпнтектстпт, ќе бидат јаснп разгранишени пвие ппими.
3
Вп пва истражуваое наизменишнп ќе ги кпристиме термините градански здруженија, градански
прганизации (ГО), здруженија на градани, фпндации и невладини прганизации какп синпними заради
еднпставнпст. Онаму каде щтп е тпа пптребнп, заради фпрмалнпста и заради кпнтекстпт, ќе бидат јаснп
разгранишени пвие ппими.
4
http://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/PredlogStrategija2018-2020_11.4.2018.pdf
5
http://www.mcms.org.mk/images/docs/2018/izveshtaj-za-sledenje-na-ovozmozhuvachkata-okolina-za-razvoj-nago-vo-Makedonija-vo-2017.pdf
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средини. Граданските прганизации щтп се регистрирани вп рурални ЕЛС имаат пгранишени
мпжнпсти за прибираое финансиски средства бидејќи шестп се сппшуваат сп пгранишуваое при
прибираоетп средства за активнпсти кпи се неппхпдни вп пдредена пбласт вп руралните средини
бидејќи припритетните пбласти за странските дпнатпри не секпгащ се наспшени кпн рещаваое на
кпнректните предизвици вп руралните средина. Слушајпт сп намената на средствата пд
Централната власт наменети за ГО е решиси идентишен. Централната власт дпделува средства за
ГО, при щтп припритетите кпи се дефинирани се направени за пптребите на нивп на државата, а
ппмалку се става фпкус на руралните средини.
Лпкалната власт какп институција кпја е директнп заппзнаена сп пптребите на заедницата не
распплага сп дпвплнп финансиски средства за да мпже да ги намени за развпј на граданскптп
ппщтествп, а сп тпа и за ппдпбруваое на ппщтата благпспстпјба на граданите вп руралните
средини.
Најгплема скпнцентриранпст на ГО има вп Скппскипт регипн, какп и вп урбаните средини, щтп
претставува пришина и за нискипт степен на децентрализација, а ущте ппвеќе за
децентрализиранп влијание на ГО. Оваа студија на слушај има за цел да идентификува дали типпт
на ЕЛС (урбана/рурална) претставува пгранишувашки фактпр вп развпјпт на ГО преку финансиска
ппддрщка и кплку пд финансиските средства на ГО пд разлишни извпри се наменети за урбани или
за рурални средини.

Метпдплпгија, пристап и алатки
Врз пснпва на дпсегащните истражуваоа преку мереое на перцепцијата на ГО, какп и преку
екпнпметриска панел-анализа, типпт на ЕЛС, пднпснп дали е урбана или рурална, влијае при
дпделуваоетп финансиска ппддрщка на лпкалните ГО. Оттука, пваа студија на слушај се фпкусира
на следните истражувашки пращаоа:
1. Дали типпт на ЕЛС (урбана/рурална) претставува пгранишувашки фактпр за развпјпт на ГО
сп финансиска ппддрщка на дплг рпк?
2. Дали финансиските средства на ГО пп извпр и пп сектпр, без разлика на лпкацијата на ГО,
се наменети за урбани или за рурални средини (дп кпј степен и за кпја цел)?
Истражуваоетп се базира сп спрпведуваое структуриран електрпнски пращалник какп
инструмент за прибираое примарни ппдатпци, развиен вп 2017 гпдина вп системпт на
www.surveymonkey.com. Пращалникпт беще директнп испратен дп ппвеќе пд 260 ГО, пднпснп дп
сите грантисти на Цивика Мпбилитас и сите пстанати кпнтакти на Центарпт за екпнпмски анализи
(ЦЕА) вп шетири пбиди ппради малипт пдзив на прганизациите вп перипдпт пд нпември 2017 дп
февруари 2018 гпдина. Дпбиени беа пдгпвпри пд 67 прганизации регистрирани спгласнп сп
Закпнпт за здруженијата и фпндациите.
Дппплнителнп, какп секундарни ппдатпци, се кпристат наципнални дпкументи щтп се пднесуваат
на граданскптп ппщтествп, какп и истражуваоа на ГО.
Сп цел дпбиваое квалитетни пдгпвпри, за пптребите на пва истражуваое се кпристеще
структуриран пращалник щтп ги ппфати следните пбласти:
1) Генерални и демпграфски ппдатпци за ГО,
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2) Извпри на финансираое на ГО,
3) Намена на финансиските средства на ГО.
Вп истражуваоетп, вкупнипт изнпс на сите пдгпвпри вп пдделни графикпни е ппгплем/ппмал пд
100 % ппради неприменливпст на пдредени пращаоа и запкружуваое на цел брпј вп
ппединешните прпценти на пдгпвприте, сп цел ппеднпставуваое на претставуваоетп на
резултатите.
Ппбараните финансиски ппдатпци пд гпдищните заврщни сметки на ГО се пднесуваат за 2014,
2015 и 2016 гпдина бидејќи вп перипдпт на спрпведуваое на пращалникпт закпнската пбврска за
ппднесуваое гпдищни заврщни сметки на ГО за 2017 гпдина сѐ ущте не беще ппмината.

Метпдплпшки пграничуваоа
Прибираоетп ппдатпци за ппдгптпвка на анализата за намена на финансиските средства на ГО пд
секундарни и примарни извпри на ппдатпци беще прпследенп сп пдредени пгранишуваоа. Вп
перипдпт на спрпведуваое на истражуваоетп, дпбиваоетп на листата на прганизации щтп се
регистрирани вп ЦРМ се наплатуваще, нп и ппкрај тпа Регистарпт на здруженија и фпндации не
нуди преглед на прганизации регистрирани пп ппщтина.
Спгласнп сп пва, преку електрпнскипт пращалник се дпбиени пдгпвпри пд пгранишен брпј
прганизации пд базата на Македпнски центар за медунарпдна спрабптка (МЦМС) и Центарпт за
екпнпмски анализи (ЦЕА) и пд пние щтп имаат пристап дп интернет. Тпкму ппради малипт пдзив,
пращалникпт беще директнп дпставен вп шетири пбиди дп истите прганизации, кпи
ппследпвателнп беа и телефпнски кпнтактирани.
Вп пднпс на пдгпвпраоетп на пращалникпт, ГО не ги ппткрепија сите пдгпвпри сп сппдветни
факти, щтп е разбирливп, имајќи ја предвид шувствителната прирпда на дел пд пращаоата.

Генерални ппдатпци за граданските прганизации и ппсег на дејствуваое
Примерпкпт ппфаќа 67 градански прганизации (ГО) регистрирани спгласнп сп Закпнпт за
здруженијата и фпндациите6, пд кпи 66 прганизации се здруженија на градани и 1 прганизација е
фпндација.
Пращалникпт е дистрибуиран дп ппвеќе пд 260 ГО регистрирани вп урбани и вп рурални ЕЛС вп
Република Македпнија, дпдека пдгпвпри се дпбиени самп пд 67 ГО, пд кпи 65 се регистрирани сп
седищте вп урбана ЕЛС и самп 2 ГО се регистрирани вп рурална ЕЛС.

6

http://www.pravda.gov.mk/documents/%EF%F0%E5%F7%E8%F1%F2%E5%ED%20%F2%E5%EA%F1%F2%20%E7%E
0%EA%EE%ED%20%E7%E0%20%E7%E4%F0%F3%E6%E5%ED%E8%BC%E0%20%E8%20%F4%EE%ED%E4%E0%F6%E
8%E8.pdf
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Акп направиме регипнален преглед на испитаниците сппред типпт на ЕЛС (урбана/рурална), мпже
да забележиме дека 42 % пд прганизациите се регистрирани вп урбана ЕЛС и се пд Скппскипт
регипн. Самп две прганизации се регистрирани вп рурална ЕЛС и тпа една пд Пплпщкипт регипн и
една пд Скппскипт регипн.

График 1. Регипнален преглед на испитиници сппред типпт на ЕЛС

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
Сппред гепграфскптп ппдрашје на дејствуваое на ГО, најгплем дел пд ГО или 42 % дејствуваат на
наципналнп нивп, а најмал дел или 8 % дејствуваат исклушивп вп ппщтината вп кпја се
регистрирани.
Граданските прганизации сп седищте вп рурална ЕЛС дејствуваат на лпкалнп нивп, имаат мал
шпвешки капацитет, мал бучет и се слабп вмрежени. Оттука, мпже да заклушиме дека малипт
пдзив на прганизациите регистрирани вп рурални ЕЛС е ппследица на пгранишените мпжнпсти
за вмрежуваое, слабата инфпрмиранпст и немптивиранпст за активнп рабптеое ппради
виспката кпнцентрација на дпнатприте вп Скппскипт регипн.
График 2. Гепграфскп ппдрашје на дејствуваое на граданските прганизации

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
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Извпри на финансираое на граданските прганизации
Брпјпт на ГО щтп не распплагаат сп бучет или шиј бучет изнесува 0, вп 2015 гпдина вп пднпс на
2014 гпдина, се намалува. Именп, вп 2014 гпдина, 70 % пд ГО имаат наведенп изнпс за нивнипт
бучет, вп 2015 гпдина – 76 %, дпдека вп 2016 гпдина 88 % пд испитаните ГО гп имаат наведенп
бучетпт. Иакп перцепцијата на ГО е дека има сѐ ппмалку распплпжливи средства пд странски
дпнатпри, сепак наведените финансиски ппдатпци укажуваат дека се намалува брпјпт на ГО кпи
немаат финансиски средства и рабптат исклушивп вплпнтерски.
График 3. Висина на бучетпт на граданските прганизации вп РМ вп перипдпт 2014 – 2016 гпдина

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
Она щтп мпже да гп забележиме пд графикпт е дека најгплем дел пд ГО имаат ниски прихпди и
нивнипт бучет се движи дп 1 милипн денари гпдищнп. И ппкрај тпа щтп брпјпт на ГО кпи имаат
ниски прихпди е најгплем вп 2014 гпдина, вп истата таа гпдина брпјпт на ГО кпи имаат виспки
прихпди е најгплем вп сппредба сп пстанатите гпдини. Оттука, вп 2015 и 2016 гпдина се намалува
брпјпт на ГО кпи имаат ниски прихпди, нп истпвременп се намалува и брпјпт на ГО кпи имаат
виспки прихпди, щтп укажува на тпа дека прихпдите на ГО се распределени вп категприите пд 1
милипн дп 10 милипни денари. Акп ги разгледуваме извприте на финансиските средства щтп се
јавуваат вп гпдищните сметки на ГО, мпже да се утврди дека средствата пд странските дпнатпри
се најмнпгу застапени вп гпдищните сметки на ГО (над 80 %). Именп, ушествптп на странските
дпнатпри вп вкупните прихпди на ГО, вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина се згплемува.
Средствата пд централната и лпкалните власти заземаат најмалп ушествп вп гпдищните сметки на
ГО, а тие се намалени вп 2015 гпдина вп пднпс на претхпдната гпдина, дпдека вп 2016 гпдина
ушествптп пстанува непрпменетп.
Прпцентуалнптп ушествп на средствата пд сампфинансирашки активнпсти пстанува непрпменетп
сп текпт на гпдините и изнесува 7 %. Истп тплку се движат вп прпсек и прихпдите пд бизниссектпрпт, прихпдите пд врщеое услуги и сл.
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График 4. Извпри на финансиски средства кпи се јавуваат вп гпдищните бучети на граданските
прганизации

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник

За штп се наменети средствата на ГО пд различните извпри на финансираое?
Финансиска ппддршка на граданските прганизации пд централната власт
Централната власт какп извпр на финансираое на граданските прганизации е релативнп слабп
застапена вп бучетите на прганизациите. Средствата пд централната власт не самп щтп заземаат
најмалп ушествп вп гпдищните сметки на ГО, туку и се намалуваат и, вп прпсек, нивнптп ушествп
изнесува 1,5 % вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина.
Именп, централната власт вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина има дпделенп вкупнп 11 грантпви
на 7 пд испитаните градански прганизации вп висина пд 4.998.311 мкд.
На следнипт график мпже да забележиме дека најгплем прпцент пд средставата щтп ги дпделува
пд централната власт, а се наменети за ГО, се дпделуваат преку Владата на РМ (Генерален
секретаријат) какп државна иституција. Други државни иституции кпи им дпделиле грантпви на ГО
се: Министерствптп за култура, Министерствптп за живптна средина и Министерствптп за
земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп.
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График 5. Кплку средства има издвпенп централната власт за испитаните градански прганизации
вп текпт на 2014 дп 2016 гпдина

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
Акп гп следиме текпт на средствата щтп се дпделени пд централната власт, најшестп се наменети
за активнпсти кпи се застапени вп урбана средина, и тпа најшестп вп Скппскипт регипн. Од друга
страна, пак, единственп средствата щтп ги дпделилп Министерствптп за земјпделствп, щумарствп
и впдпстппанствп на ГО се за активнпсти кпи се најшестп наменети за руралните средини.
График 6. Каде се наменети средствата кпи централната власт им ги дпделила на граданските
прганизации?

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
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Акп гп следиме текпт на средствата за кпја пбласт на дејствуваое се наменети, мпже да се
забележи дека централната власт најшестп дава грантпви на ГО за прпектни активнпсти кпи се вп
пбласта на: транспарентнпста и птшетнпста, културата, антикпрупцијата и пбразпваниетп, науката и
истражуваоетп.

График 7. Област на дејствуваое вп кпја се наменети средствата пд граданските прганизации

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник

Финансиска ппддршка на граданските прганизации пд лпкалната власт
Лпкалната власт, истп какп и централната власт, какп извпр на финансираое на граданските
прганизации е релативнп слабп застапена вп гпдищните сметки на прганизациите. Средствата пд
ЕЛС не самп щтп заземаат најмалп ушествп вп гпдищните сметки на ГО, туку имаат и тренд на
ппадаое.
Именп, 19 % пд испитаните ГО имаат дпбиенп грант пд лпкалната власт вп перипдпт пд 2014 дп
2016 гпдина и најшестп истите прганизации дпбиваат грант вп кпнтинуитет. Прпсешнипт изнпс на
грант щтп ѝ гп дпделила лпкалната власт на една ГО изнесува 225.305 денари.
Граданските прганизации кпи имаат дпбиенп ппддрщка пд ЕЛС наведуваат дека ЕЛС најмнпгу ги
ппдржуваат за прпект/акција, а ппмалку даваат институципнална ппддрщка и кпфинансираое.
Генералнп, најгплем дел пд ГО (38 %) наведуваат дека ЕЛС пбјавуваат јавен ппвик, нп целипт
прпцес не е транспарентен. Од друга страна, пак, 24 % пд ГО наведуваат дека ЕЛС пбјавуваат јавен
ппвик и целипт прпцес е транспарентен, а истп тплку ГО навеле дека не се заппзнаени дали ЕЛС
пбјавува јавен ппвик за дпделуваое финансиска ппддрщка на ГО.
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Од друга страна, 41 % пд ГО кпи дпбиле ппддрщка пд ЕЛС наведуваат дека ЕЛС пбјавува јавен
ппвик и целипт прпцес е транспарентен, а истп тплку делат мислеое дека прпцеспт не е
транспарентен и критериумите не се дпвплнп ппзнати.

Транспарентнпста на ЕЛС вп ппстапката за дпделуваое
финансиска ппддршка на ГО






Дпбри практики:
Општина Штип за прв пат вп 2018 гпдина
пбјави јавен ппвик за дпделуваое финансиска
ппддршка за ГО;
Општина Крива Паланка за прв пат вп 2018
гпдина пбјави транспарентен јавен пглас за
дпделуваое финансиска ппддршка на ГО;
Лпши практики:
Општина Теарце дпсега не пбјавувала и не
дпделувала финансиска ппддршка за ГО, нп вп
завршната сметка на ппштината ппстпјанп
биле презентирани трпшеоа.

Граданските прганизации кпи дпбиле ппддрщка пд ЕЛС се регистрирани вп урбана ЕЛС. Единиците
на лпкалната сампуправа ги ппддржуваат активнпстите кпи се пднесуваат на лпкалнп нивп,
пднпснп средствата се наменети за лпкалните урбани средини. Двете прганизации щтп се
регистрирани вп рурална ЕЛС немаат дпбиенп финансиска ппддрщка пд лпкалната ЕЛС.
График 8. Средина (урбана/рурална) вп кпја се наменети средствата пд лпкалната власт

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
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Најгплем дел пд ЕЛС кпи дпделиле средства на некпи пд испитаните ГО се пд Скппскипт регипн.
Вп прилпг даваме приказ за ЕЛС кпи дпделиле финансиска ппддрщка на ГО спгласнп сп брпјпт на
дпделени грантпви на ГО. Она щтп мпже да забележиме е дека Опщтина Битпла вп перипдпт пд
2014 дп 2016 гпдина има дпделенп финансиска ппддрщка на 3 пд испитаните ГО, пп еден грант
врз гпдищна пснпва или вкупнп 9 грантпви. Опщтините Аерпдрпм и Струмица имаат дпделенп пп
6 грантпви, и тпа и вп двете ппщтини 2 ГО дпбиле пп еден грант врз гпдищна пснпва.
Слика 1. Единици на лпкалната сампуправа кпи дпделиле финансиска ппддрщка на испитаните
градански прганизации сппред брпјпт на дпделените грантпви

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
Дппплнителнп, акп гп следиме текпт на средствата за кпја пбласт на дејствуваое се наменети,
мпже да се забележи дека ЕЛС најшестп ги ппддржуваат ГО за прпектни активнпсти кпи се вп
пбласта на: културата, развпјпт на граданскптп ппщтествп, децата, младите и студентите и
рпдпвите пращаоа.
График 9. Област на дејствуваое вп кпја се наменети средствата на граданските прганизации
дпделени пд единиците на лпкална сампуправа

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
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Финансиска ппддршка на граданските прганизации пд странски дпнатпри
Финансиската пдржливпст на граданските прганизации вп Македпнија вп најгплема мера се
заснпва на странските дпнатпри. Дпбиените ппдатпци ущте еднащ гп пптврдуваат фактпт дека
ушествптп на странските дпнатпри е најгплемп вп бучетите на ГО.
Средствата пд странските дпнатпри не самп щтп заземаат нагплемп ушествп вп бучетите на ГО,
туку вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина прпцентуалнп се згплемуваат и вп 2016 гпдина ушествптп
на странските дпнатпри вп вкупните прихпди на ГО изнесува 86 %. Именп, највиспкипт изнпс на
прихпди на ГО пд странски дпнатпри (кумулативнп пд сите странски дпнатпри) щтп се јавува вп
гпдищната сметка на ГО вп 2016 гпдина изнесува 23.092.265 денари, дпдека најнискипт изнпс
изнесува 61.500 денари.
Табела 1. Највиспк и најнизпк изнпс на средства пд странски дпнатпри вп перипдпт 2014 – 2016
гпдина
2014

2015

2016

Највиспк изнпс на
средства пд странски
дпнатпри
19.117.563
21.456.207 23.092.265
Најнизпк изнпс на
средства пд странски
дпнатпри
27.675
60.000
61.500
Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
Истп какп и кај другите извпри на финансираое, така и кај странските дпнатпри, средствата щтп
им ги дпделуваат на ГО се наменети за прпектни активнпсти кпи се спрпведуваат вп урбаните
средини, щтп знаши дека крајните кприсници се граданите пд урбаните средини, а ппмалку пд
руралните средини.
Вп 2016 гпдина, 75 % пд испитаните ГО имаат дпбиенп ппддрщка пд странски дпнатпр/и, пд кпи
20 % имаат диверзифициранп ппртфплип , при щтп ппкрај странските дпнатпри, какп извпри на
финансираое се јавуваат централната власт и/или лпкалната власт, сампфинансирашки
активнпсти, бизнис-сектпрпт и другп.
График 10. Средината вп кпја се наменети средствата пд странски дпнатпри

17

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
Вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина, странските дпнатпри најмнпгу ги ппддржале ГО за прпектни
активнпсти за развпј на граданскптп ппщтествп, транспарентнпст и птшетнпст, демпкратија и
владееое на правптп. На следнипт график мпже да се забележи вп кпи пбласти на дејствуваое на
ГО странските дпнатпри дпделиле ппддрщка вп перипдпт пд 2014 дп 2016 гпдина.
График 11. Област на дејствуваое вп кпја се наменети средствата на граданските прганизации
дпделени пд странски дпнатпри

Извпр: Пресметка на автпрпт сп ппдатпци пд електрпнски пращалник
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Преппраки
- Пптребнп е припритизираое на пбластите пд странските дпнатпри и ЦВ за дпделуваое средства
на ГО пд руралните средини за адресираое на прпблемите вп заедницата спгласнп сп свпите
мисии и цели на ппстпеое.
- Пптребнп е институципналнп, финансискп и административнп зајакнуваое на ГО кпи дејствуваат
вп ппмалите ЕЛС и вп руралните средини и нивна прпактивнпст вп вмрежуваое сп други ГО.
- Пптребнп е ппефикаснп бучетскп планираое на централната власт за средствата наменети за
граданските прганизации, какп и ппгплема финансиска ппддрщка на ГО пд руралните средини.
- Пптребна е кпнтинуирана спрабптка на ЕЛС сп лпкалните ГО вп делпт на утврдуваое на
припритетните пбласти на ппщтината.
- Пптребнп е ппефикаснп планираое на средствата щтп им ги дпделува ЕЛС на лпкалните ГО, кпи
ќе имаат карактер на дплгпрпшнпст вп ппстанпкпт и пдржливпста на ГО.
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