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Резиме 
Перцепцијата на граѓаните за работата на граѓанските организации 

- Генералната перцепција на граѓаните е дека најголем дел од нив знаат што претставува граѓанска 
организација и имаат негативен став за работата на граѓанските  организации, но, од друга страна, 
голем дел од граѓаните не можат да именуваат ниту една граѓанска организација и немале средба со 
граѓански организации. Оттука, генералниот заклучок е дека е потребно да се популаризира 
значењето, работата и улогата на граѓанските организации во Македонија. 

- 53% од испитаните граѓани од Вардарскиот плански регион знаат што претставува граѓанска 
организација (ГО). Ако, пак, ги разгледуваме ставовите на граѓаните од градските и од приградските 
подрачја посебно, може да се заклучи дека 52 % од граѓаните кои живеат во градските подрачја 
знаат што претставува ГО наспроти 60 % од граѓаните од приградските подрачја. 

- 10 % од граѓаните се изјасниле со позитивен став (од тие што имаат потврдено дека знаат што значи 
граѓанска организација), додека 40 % имаат негативен став. 

- Повеќе од половина од вкупните испитаници (68 од вкупно 89 испитани граѓани) се изјасниле дека не 
знаат за ниту една ГО,  

- 40% од оние испитаници што се изјасниле дека, генерално, знаат што претставува граѓанска 
организација не можеле да именуваат ниту една граѓанска организација. За споредба, половина од 
граѓаните од приградските подрачја кои знаат што е ГО не познаваат некоја конкретна граѓанска 
организација. 

- Најголем процент од анкетираните граѓани од Вардарскиот плански регион не се контактирани од ГО 
за информации на одредена тема и не присуствувале на некој настан организиран од ГО; 

Перцепција на граѓанските организации за меѓусебната соработка 

- Најголем дел од интервјуираните граѓанските организации остваруваат меѓусебна соработка. Од 
вкупниот број интервјуирани ГО, 69% се изјаснија дека редовно аплицираат и работат на заеднички 
проекти, истражувања и учествуваат во процесите на креирање на локални политики заедно со други 
ГО.  

- 31% од интервјуираните ГО сè уште не оствариле соработка со други ГО од регионот во потесна 
смисла т.е. не работеле на заеднички проект, но истите учествувале во мрежи, работилници и 
форуми организирани од страна на други ГО.  

- Согласно перцепцијата на претставниците на граѓанските организации од Вардарскиот регион 
главната причина за соработка се барањата на донаторите за партнерско аплицирање и 
имплементирање на проектите. 

- Помалите  организации повисоко ја вреднуваат соработката со поголемите  организации затоа што 
на овој начин ги зајакнуваат своите капацитети, стекнуваат искуство, кредибилитет и полесно ја 
стекнуваат довербата и кај донаторите и кај целните групи. Поголемите ГО сметаат дека соработката 
со помали ГО не влијае на нивниот развој како организација. 

- Перцепцијата на интервјуираните претставници на ГО е дека постои изразита политизираност и на 
општинската администрација и на граѓанските организации и дека и степенот на финансирање и 
активностите на ГО се подложни на влијанието на политичките партии.  

- Дополнителен предизвик е немањето на доволно развиени човечки капацитети за остварување на 
квалитетна соработка. Значајно влијание имаат и финансиските ограничувања.  

Перцепција на единиците на локалната самоуправа за соработката со граѓанските организации во 
Пелагонискиот регион   
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- Согласно со податоците од интервјуата направени со ЕЛС од Вардарскиот плански регион, 
генерално општините ценат дека соработката со ГО има позитивно влијание врз развојот на 
заедницата и општо врз развојот на регионот.  

- Единиците на локалната самоуправа ценат дека капацитетите и професионалноста на поголем дел 
од ГО се релативно слаби, што ја отежнува можноста за соработка. Дополнително, ЕЛС од 
руралните средини сметаат дека граѓанскиот сектор во овој регион е слабо развиен и дека ГО се 
формираат инцидентно и не се активираат подоцна. 

- Сите ЕЛС од Вардарскиот регион имаат остварено соработка со ГО во изминатите 3 години.Како 
најчести форми на соработка меѓу ЕЛС и ГО од Вардарскиот плански регион се доделувањето на 
финансиска поддршка. 

- Три ЕЛС од Вардарски регион имаат остварено соработка преку имплементирање на заеднички 
проекти со ГО. Оваа форма на соработка меѓу ЕЛС и ГО е слабо застапена во Вардарски регион 
каде како причина се наведува нискиот капацитет (човечки и финансиски) на ГО.  

- Осум од девет ЕЛС им доделуваат финансиска поддршка на граѓански организации од буџетот на 
ЕЛС, но само половина од нив објавуваат јавен повик.  

- Седум од девет ЕЛС нудат логистичка поддршка на ГО за организирање манифестации со цел 
активирање на туризмот. Најголем дел од општините или 7 од 9 нудат логистичката поддршка на ГО 
преку доделување активности од ЕЛС за организирање културни манифестации, организирање 
спортски турнири или настани со спортски карактер со цел активирање на туризмот. 

- Единиците на локална самоуправа во Вардарски регион го вклучуваат граѓанскиот сектор во 
процесот на креирање на локалните политики на различни начини, но постои слаба 
заинтересираност и мотивација. 

- Соработката со ГО, според ЕЛС, зависи од неколку фактори: Влијанието на јавните службеници 
преку “сопствени” ГО и лични познанства; Човечкиот и финансискиот капацитет на ГО ; Бројот на 
активни граѓански организации; Транспарентност и отвореност на ЕЛС; Големината на ГО 
(финансиска и човечка) и понудени идеи и иницијативи 
 

Од сето наведено погоре, генерално, може да се заклучи дека, за разлика од граѓаните, единиците на 
локалната самуправа се запознаени со улогата и значењето на ГО и соработуваат со граѓанските 
организации, па и покрај популаризирањето на значењето, работата и улогата на граѓанските 
организации во Македонија, потребно е да се зголеми соработката на ГО со граѓаните во насока на  
претставувањето на граѓаните и нивните потреби,  а не во насока на државните структури и барањата 
на донаторите. 
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Вовед  
 

Ова истражување претставува студија на случај и е дел од проектот „Фискална децентрализација 
за подобар регионален развој на граѓанското општество“ што го спроведува Центарот за 
економски анализи, а е финансиски поддржан од Цивика Мобилитас. 
 
Следствено на резултатите од претходните истражувања1, во рамките на овој проект, Вардарскиот 
плански регион се идентификува како еден од регионите каде што постои релативно успешна 
соработка помеѓу различните фактори во општеството, гледано од три аспекти, и тоа: меѓусебната 
соработка на граѓанските организации (ГО)2, т.е. граѓански со граѓански организации, соработката на 
единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) со граѓанските организации низ перспективата на ЕЛС и 
соработката и вклучувањето на граѓаните во работата на граѓанските организации низ видувањата 
на граѓаните. 
 
Вардарскиот плански регион го составуваат вкупно 9 ЕЛС, од кои пет се сметаат за урбани, додека 
четири ЕЛС се рурални (општини со седиште во село). Досегашното искуство од изминатите 
истражувања во рамките на овој проект дава сознание дека во Вардарскиот плански регион постојат 
активни ГО со релативно високоизградени капацитети кои работат локални и регионални прашања.  
 
Со оваа студија на случај се мери перцепцијата на граѓаните, како и нивниот став за работата на ГО  
и колку се залагаат тие за општествените проблеми во регионот. Дополнително, преку директни 
интервјуа со ГО од Вардарскиот плански регион беше измерена перцепцијата на ГО за тоа колку 
влијае меѓусебната соработката врз нивниот развој. Исто така, се мери перцепцијата на ЕЛС за 
степенот и формата на соработка со граѓанскиот сектор преку искуствата на ЕЛС во овој регион. 
Оттука, оваа студија на случај се фокусира на соработката на ГО од три аспекти: (1) информираност 
и вклученост на граѓаните; (2) меѓусебна соработка на ГО и (3) соработка на ЕЛС со ГО. На крај на 
секое од клучните прашања дадена е споредба на ставовите и перцепциите од засегнатите страни 
од Вардарскиот регион во споредба со перцепциите и ставовите од  засегнатите страни од 
Пелагонискиот регион. 
 
 
 

                                                           
1
 Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество 

<https://goo.gl/1x76fX>. Перцепција на граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското 
општество во Македонија <https://goo.gl/WPcTke>. Регионална нееднаквост во развојот на граѓанското 
општество <https://goo.gl/sNX8Uv>  
2
 Во ова истражување наизменично ќе ги користиме термините граѓански здруженија, граѓански 

организации (ГО), здруженија на граѓани, фондации и невладини организации како синоними заради 
едноставност. Онаму каде што е тоа потребно, заради формалноста и заради контекстот, ќе бидат јасно 
разграничени овие поими. 

https://goo.gl/1x76fX
https://goo.gl/sNX8Uv
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Методологија 
 

Согласно со трите аспекти на соработка во оваа анализа, се поставуваат следните истражувачки 
прашања преку кои ги мериме перцепцијата за степенот и формите на соработка на ЕЛС со 
граѓанскиот сектор, перцепцијата на граѓаните, како и меѓусебната соработката на ГО во 
Вардарскиот регион: 
 

1. Колку граѓаните се запознаени со работењето на ГО и, според нив, колку ГО се посветени на 
решавање на општествените проблеми во Вардарскиот плански регион?  

2. Колку влијае меѓусебната соработката на ГО во Вардарскиот регион врз развојот на 
организациите, мерено преку искуствата и перспективите на ГО? 

3. Какви форми на соработка постојат меѓу ЕЛС и ГО од аспект на ЕЛС во Вардарски регион и 
колку тие ги сметаат за релевантни доказите, информациите и истражувањата на  ГО?  

 
Оттука, оваа студија на случај има за цел да ги идентификува предизвиците во соработката помеѓу 
различните фактори во општеството, добрите практики и да даде препораки за унапредување на 
соработката за поефективни општествени промени на локално ниво (децентрализирано влијание во 
Вардарскиот регион).  
 
Дополнително, оваа анализа вклучува и компаративен дел со наодите од истражувањето за 
Пелагонискиот регион, со цел идентификување на сличности/разлики во перцепциите на граѓаните, 
граѓанските организации и единиците на локална самоуправа.  
 
Истражувањето се базира на анализа на примарни податоци, односно на микс-методот со употреба 
на квантитативни (анкета) и квалитативни методи (интервју) на прибирање податоци. Како 
секундарни податоци се користат наодите од истражувањето: Соработката како фактор 
за развој на граѓанските организации - Искуствата и видувањата на граѓанските организации, 
единиците на локалната самоуправа и јавноста за соработката со граѓанските организации во 
Пелагонискиот регион. 
Единица на анализа се граѓанските организации, ЕЛС и граѓаните од Вардарскиот регион, па оттука 
ова истражување се фокусира на три целни групи. 
 
Стратегии за мостра и методолошки алатки за трите целни групи 
 

1. Граѓани - Како метод за мерење на перцепцијата на граѓаните за утврдување на јавното 
мислење за ГО и колку тие се залагаат за општествени промени во заедницата се користи 
анкета3. Прашањата од анкетата се во насока на мерење колку ги застапуваат ГО 
интересите на граѓаните и дали граѓаните се информирани како може да се вклучат во 
активностите на ГО. Изборот на граѓани се прави по случаен избор на места во ЕЛС каде 
што има голема фреквенција на граѓани. Анкетата со граѓаните е спроведена во периодот 

                                                           
3
 Види анекс 3. 
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април 2018 – јуни 2018. Анкетирани се вкупно 89 граѓани4 од Вардарскиот регион, поделени 
согласно со 9-те општини кои го составуваат регионот и нивното население, односно: 
 

Велес Градско 
Демир 
Капија 

Кавадарци Лозово Неготино Росоман 
Свети 

Николе 
Чашка 

32 2 3 22 2 11 2 11 4 

      
 

2. Граѓански организации - Се користи таргетиран примерок за граѓански организации преку 
директни интервјуа. Географската распределба на примерокот на  интервјуирани ГО по 
општина беше определен врз основа на бројот на регистрирани граѓански организации во 
таа ЕЛС, пропорционално на учеството во вкупниот број регистрирани ГО во целиот 
Вардарски плански регион. 
  
Како дел од ова истражување, направени се интервјуа со вкупно 13 граѓански организации 
од Вардарскиот регион: 

 Организации со седиште во урбани средини: 5 ГО во Велес, 3 ГО во Кавадарци, 1 ГО 
во Неготино, 1 ГО во Демир Капија и 1 ГО во Свети Николе; 

 Организации со седиште во рурални средини: 1 ГО во Градско и 1 ГО во Росоман. 
 

Изборот на ГО се направи по случаен избор од  податочната база на граѓански организации 
на Цивика Мобилитас и ЦЕА, како и според достапноста на организациите во периодот на 
спроведување на теренското истражување (април 2018 – јуни 2018). Основните критериуми 
за вклучување на, граѓанските организации беа и : 

 Да се регистрирани како здружение на граѓани и/или фондации5; 

 Седиштето на организацијата да биде во една од општините6 во регионот; 

 Активно да работат или, пак, да имаат спроведено активности на локално ниво во 
текот на минатата година. 

 
Со секоја организација беше спроведено директно интервју врз основа на претходно 
полуструктурирани прашања7. Врз основа на добиените квалитативни податоци, беа 
идентификувани примери на успешни практики, заеднички постигнувања, размена на 
искуства, заедничко градење на капацитетите, како и предизвици со кои се соочуваат 
организациите при меѓусебната соработка. 

 

                                                           
4
 Примерокот е направен согласно со репрезентативниот примерок на ниво на РМ и бројот на населението 

во општините во Вардарскиот регион. 
5
 Закон за здруженијата и фондациите. „Службен весник на РМ“ бр.52 од 16.04.2010 година. 

6
 Во ова истражување наизменично ќе ги користиме термините единици на локална самоуправа (ЕЛС) и 

општини како синоними поради едноставност. Онаму каде што е тоа потребно, поради формалноста и 
поради контекстот, ќе бидат јасно разграничени овие поими. 
7
 Види анекс 1. 
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3. Единици на локалната самоуправа - Направени се интервјуа со претставници од сите 
девет ЕЛС од Вардарскиот плански регион. Овој дел од истражувањето опфати девет ЕЛС 
од Вардарски регион (5 урбани и 4 рурални), со кои беа спроведени директните интервјуа по 
претходно структурирани прашања8. Во Пелагонискиот регион за разлика од Вардарскиот 
регион интервјуата со општините се водеа со претставници од секторот за локален 
економски развој (ЛЕР) кои беа назначени од страна на општините. Во Вардарскиот реигон, 
интервјуата со општините се водеа со претставници од повеќе сектори меѓу кои и со еден 
градоначалник:  ЛЕР, Правни, општествени и општи дејности, Јавни дејности. 
Врз основа на квалитативните податоци, се анализираа формите на соработка, факторите 
што влијаат врз соработката и беа идентификувани главните предизвици за 
(не)остварувањето соработка на ЕЛС со ГО. 

I. Што мислат граѓаните? 
 

Перцепцијата на граѓаните за работата на граѓанските организации 

Перцепцијата на граѓаните од Вардарскиот регион е мерена според податоците добиени од 
анкетата, кои ги анализираме од две гледишта: анкетирани граѓани од градско подрачје и од 
приградско подрачје. Под градско подрачје се подразбираат урбаните општини со населени места 
исклучиво во градовите, но не и околните села. Под приградско подрачје се подразбираат 
руралните општини, како и селата кои влегуваат во урбаните општини. 
 

Значењето и улогата на граѓанските организации од аспект на граѓаните  

 
Според одговорите  од спроведените анкети, 53% од испитаните граѓани од Вардарскиот плански 
регион знаат што претставува граѓанска организација (ГО). Ако, пак, ги разгледуваме ставовите на 
граѓаните од градските и од приградските подрачја посебно, може да се заклучи дека 52 % од 
граѓаните кои живеат во градските подрачја знаат што претставува ГО наспроти 60 % од граѓаните 
од приградските подрачја (График 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Види анекс 2. 
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График 1. Перцепцијата на граѓаните за улогата на граѓанските организации во општеството 

 

Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 
 

И покрај изјавите на граѓаните од градските подрачја дека се запознаени со значењето и 
улогата на граѓанскиот сектор, сепак, при подетално барање за образложение на нивниот 
одговор, повеќе од 1/4 од испитаниците одбиваат да дадат одговор, додека сите од граѓаните 
од приградските подрачја одбиваат да образложат што значи граѓанска организација. 
 
Важно е да се напомене дека голем дел од граѓаните од руралните општини  одбиваа да дадат 
одговор, притоа искажвајќи не знаење уште пред да се постави прашањето, додека пак голем број 
од граѓаните во урбаните општини избегнуваа воопшто да учествуваат во анкетата, давајќи исказ 
дека немаат време, или дека не сакаат да бидат анкетирани.  
 
На прашањето за ставот на граѓаните за работењето на ГО, најголем дел од граѓаните од 
градските подрачја (77%) немаат доволно информации за да креираат свој став за 
работењето на ГО, а истот така, но во помал процент од градските општини (57%)  од 
граѓаните во приградските општини немаат доволно информации и познавања за секторот за 
да креираат мислење. додека најголем дел од граѓаните од приградските подрачја ценат дека 
ГО се залагаат за „подобар живот во општеството“. 
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Градско подрачје Приградско подрачје 
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 График 2. Кој е вашиот став за работењето         График 3. Кој е вашиот став за работењето  на ГО  
на ГО (градско подрачје)?                                            (приградско подрачје)?                                              
 

        
Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 

 
Дополнително, анкетираните граѓани од градските подрачја се изјасниле дека ГО често скршнуваат 
од својата мисија и цел за кои се формирани (околу 14% од тие што знаат што се ГО) односно дека 
иако се граѓански и невладини организации, сопак дело од нив работат за лични или партиски 
интереси. Од друга страна, пак, ниту еден граѓанин од приградските подрачја не го споделува ова 
мислење. 
 
Ако ставовите на граѓаните ги поделиме на позитивни9 или негативни10, може да забележиме 
дека само 10 % од граѓаните се изјасниле со позитивен став (од тие што имаат потврдено дека 
знаат што значи граѓанска организација), додека 40 % имаат негативен став. Притоа, 41 % од 
граѓаните од градските подрачја се изјасниле со негативен став за работењето на ГО 
наспроти 33% од граѓаните од приградските подрачја. 
 
Доколку направиме паралела со тоа каква е перцепцијата на граѓаните од Пелагонискиот регион, во 
однос на улогата и значењето на граѓанските организација, во Вардарскиот регион граѓаните од 
градските подрачја помалку знаат што претставува граѓанска организација, додека пак граѓаните од 
пригратските подрачја се позапознаени. Во врска со изградениот став за граѓанскиот сектор во 
средината во која што живеат,поголем дел од граѓаните од Вардарскиот регион во споредба со 
Пелагонискиот велат дека немаат доволно информации за граѓанските организации за да 
формираат мислење.  

                                                           
9
 Во позитивни ставови се класифицираат следните одгвори на граѓаните: Се трудат да постигнат 

општествени промени; Се залагаат за подобар живот во општеството; Работат, но не се многу видливи. 
10

 Во негативни ставови се класифицираат следните одгвори на граѓаните: Немам позитивно мислење; 
Политички се ориентирани; Често скршнуваат од својата мисија и цел за кои се формирани; Работат само за 
лични интереси и бенефити. 
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Колку ги препознаваат граѓаните граѓанските организации од Вардарскиот регион?  

 
Во овој дел од анализата ја мериме перцепцијата на граѓаните од Вардарски регион за тоа дали и 
до кој степен ги препознаваат ГО, односно дали можат да именуваат некоја граѓанска организација и 
дали се поблиску запознаени со нејзините активности.  
 

График 4. Дали знаете за некоја граѓанска организација? 
 

 

Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 
 

Повеќе од половина од вкупните испитаници (68 од вкупно 89 испитани граѓани) се изјасниле дека 
не знаат за ниту една ГО, односно дури  40% од оние испитаници што се изјасниле дека, генерално, 
знаат што претставува граѓанска организација не можеле да именуваат ниту една граѓанска 
организација. Имено, 32 % од граѓаните од градските подрачја кои знаат што е граѓанска 
организација не се конкретно запознаени со ниту една ГО. За споредба, половина од граѓаните од 
приградските подрачја кои знаат што е ГО не познаваат некоја конкретна граѓанска организација.  
 
Оттука, може да се забележи дека навидум високата запознаеност на граѓаните од градските 
подрачја за работата на ГО е повеќе општа и декларативна отколку конкретна. Од одговорите 
од граѓаните кои живеат во градските подрачја пак, скоро половина од испитаниците знаат 
што претставува граѓанска организација, и половина од нив знаат да наведат барем една 
организација.  
 
Според одговорите на граѓаните од Вардарскиот регион, најпрепознатливи ГО им се оние 
организации што се со седиште во Свети Николе, а веднаш по нив се и ГО од Велес. Првите 10 
најпрепознатливи организации кај граѓаните се прикажани на следната слика. Интересно е да се 
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нагласи дека добар дел од испитаниците знаат дека постојат организации во нивните населени 
места кои работат со лица со инвалидитет или знаат дека постојат спортски здруженија, 
пензионерски и играорни, но не знаат да ги наведат називите на конктните организации. 

 
Дополнително, повеќето од граѓаните (64 %) од градските подрачја кои знаат што е граѓанска 
организација и именувале конкретна ГО се поблиску запознаени со мисијата и активностите на 
именуваната ГО. Од друга страна, 100% од граѓаните од приградските подрачја кои познаваат некоја 
ГО, се запознаени со активностите и работата на именуваната организација. 
 

Слика 1. Најпрепознатливи ГО во Пелагониски регион 
Ранг 

листа 
Организација на 
жени 

           
1   Црвен крст 

          2     Фокус 
          3       Извидници  

        4         ФООМ 
        5           Порака 

       6             Надеж 
      

7               
Финансиски 
работници 

   8                 Играорни 
   

9                   
Спортски 
здруженија 

 
10                     

За лица со посебни 
потреби 

 
Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 

 
Доколку направиме паралела со ставовите и перцепциите на граѓаните од Пелагонискиот регион, 
поголем процент од анкетираните во Вардарскиот не можат да именуваат барем една граѓанска 
организација. За разлика од граѓаните од Пелагонискиот регион кои именуваат конкретни 
организации, туку само знат дека постојат организации кои работат во одредена област, како на 
пример: спортски здруженија, здруженија за лица со посебни потреби, пензионерски и т.н. 
 
 

Вклученост на граѓаните во активностите на ГО 

 

Подолу, на график 5 се прикажани искуствата на граѓаните од Вардарскиот регион за начинот на 
нивната вклученост во активностите на ГО, што подразбира: споделување или прибирање 
информации, како и учество на настани организирани од ГО. 
 
Она што може да се забележи е дека најголем процент од анкетираните граѓани од 
Вардарскиот регион досега не стапиле во директен  контактакт  со некоја ГО за прибирање 
или размена на информации на одредена тема, ниту пак  присуствувале на некој настан 
организиран од ГО. 
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Од друга страна, ако ги споредиме одговорите на граѓаните од градските со одговорите на граѓаните 
од приградските подрачја, може да се забележи дека граѓаните од приградските подрачја се 
поинформирани и присуствувале на повеќе настани организирани од ГО во споредба со граѓаните 
од градските подрачја. 
 

График 5. Информираност на граѓаните и нивна вклученост во настани 

 

Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 
 

Граѓаните кои присуствувале на некој настан како најчести канали за информирање за 
настаните и активностите на ГО ги наведуваат личните контакти (29%) и социјалните мрежи 
(14 %). 
 
Ако ги споредиме одговорите на граѓаните од градските подрачја со оние од приградските, може да 
се забележи дека: граѓаните од градските подрачја за настаните на кои присуствувале најчесто 
дознале преку лични контакти, социјалните мрежи додека граѓаните од приградските подрачја 
најчесто за настаните организирани од ГО дознаваат преку размена на информации со лични 
контакти.  
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График 6. Најчести канали за информирање  

 
Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 

На прашањето Дали би присуствувале на настан организиран од ГО (ако Ве поканат и ако не сте 
присуствувале досега), граѓаните од градските и приградските подрачја имаат релативно исто 
мислење. Имено, најголем дел од граѓаните на Вардарскиот регион или 42 % се изјасниле дека 
можеби би присуствувале на настан организиран од ГО во иднина доколку би биле поканети, 
додека 29 % категорично изјавиле дека не би присуствувале доколку видат покана за настан. 
Само 9 % од граѓаните изјавиле дека би присууствивале, од кои сите се од градските подрачја.  

Како одговор на прашањето кои се главните причини за невклученоста на граѓаните во настаните 
организирани од граѓанските организации се наведуваат: слабата заинтересираност на граѓаните, 
како и стравот од нивно политичко „етикетирање“ или нивната поврзаност со одредена политчка 
партија. 
 

График 7. Дали би присуствувале на настан организиран од ГО ако Ве поканат? 
 

 

Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 
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Споредено со искуствата на граѓаните од Пелагонискот регион, слично и во Вардарскиот регион, 
многу мал процен од граѓаните биле поканети на некаков настан кој го организирала некоја 
граѓанска организација, и мал процент од нив околу 30% присустувале на настанот. За разлика од  
Пелагонискиот регион, каде граѓаните главно се информираат преку лични контакти за настаните, 
значаен процент од тие кои дознале за настанот, дознале преку социјалните медиуми.Исто така, за 
разлика од ставовите на најголем процент од испитаниците од Пелагонискиот регион дека нема да 
присуствуваат на настан доколку ги поканат, најголем дел од граѓаните во Вардарскиот регион 
можеби би присуствувале доколку ги поканат.  

 

Колку се стреми граѓанскиот сектор во Македонија за подобрување на општеството? 

 
На прашањето Дали цените дека граѓанскиот сектор во Македонија се стреми кон подобрување 
на општеството, 16% од испитаните граѓани ценат дека граѓанскиот сектор се стреми кон 
подобрување на општеството, додека 66 % од испитаните граѓани имаат спротивен став, или 18 % 
не знаат, односно немаат став дали ќе се подобри или не. 
Најголем процент од граѓаните од градските подрачја ценат дека граѓанскиот сектор не се стреми 
кон подобро општество за разлика од приградските подрачја, каде што граѓаните мислат спротивно.   
 
Оние граѓани од градските подрачја кои ценат дека граѓанскиот сектор не се стреми кон 
подобрување на општеството како најчести причини за ваквиот нивен став ги наведуваат 
политичката ориентација на ГО и нивната работа за лични интереси и зголемување на личните 
приходи.  
 
Понатаму, на прашањето Ако цените дека граѓанскиот сектор се стреми кон подобро 
општество, наведете некоја активност или промена, граѓаните од градските подрачја како 
најчести активности преземени од ГО ги наведуваат активностите кои се од областа на локалниот 
економски развој и заштитата на лица со посебни потреби (како други активности се наведуваат и 
учеството во креирање политики на национално и на локално ниво, културните активности, 
обезбедувањето подобри работнички права, антидискриминацијата, младинскиот активизам). Од 
друга страна, граѓаните од приградските подрачја наведуваат исклучиво активности од областа на 
локалниот економски развој и заштитата на животната средина. 
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График 8. Дали граѓанскиот сектор во Македонија се стреми кон подобрување на општеството? 

 

 

Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренска анкета 
 

II. Соработката помеѓу граѓанските организации 
 

Перцепција на граѓанските организации за меѓусебната соработка 

 

Овој дел од истражувањето има за цел да го утврди степенот и формите на меѓусебна соработка на 
ГОи и колку соработката влијае врз развојот на граѓанското општество во регионот, преку мерење на 
перцепцијата и заедничките искуства на ГО во процесот на постигнување на заеднички цели кои 
имаат регионален и/или локален карактер. Во Вардарскиот плански регион според достапните 
истражувања11 има релативно голем број на регистрирани Здруженија на граѓани (во 2013 година 
постојат 1.021 регистрирани здруженија и фондации), но треба да се забележи дека оваа бројка не е 
реален приказ за развиеноста на граѓанскиот сектор во овој регион бидејќи голем дел од нив се 
неактивни. 
 

                                                           
11

 Oгненовска, С Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Македонија 
2015 / Симона Огненовска. - Скопје : Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) 
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За потребите на ова истражување меѓусебната соработка на ГО ја дефинираме како заедничко 
преземање на конкретни акции/активности на ГО во рамки на заеднички проекти или соработка од 
организациски аспект, но и секаков друг облик на соработка за покренување иницијативи за 
постигнување на заедничките општествени цели. 
 
Притоа, во поширока смисла соработката се дефинира како заедничко учество на форуми, обуки и 
работилници, гостување на настани, учество во мрежи и слично додека во потесна смисла таа 
подразбира остварување на заеднички цели преку партнерства за заедничко аплицирање и 
спроведување на проектни активности, организирање и спроведување на истражувања и изработка 
на документи за јавни политики во областа на делување на ГО.  
 

Форми на соработка  
 
Според изјавите на ГО најголем дел од интервјуираните граѓанските организации остваруваат 
меѓусебна соработка. Од вкупниот број интервјуирани ГО, 69% се изјаснија дека редовно 
аплицираат и работат на заеднички проекти, истражувања и учествуваат во процесите на креирање 
на локални политики заедно со други ГО. Покрај заедничките цели и проекти, соработката на 
граѓанските организации се остварува и преку заеднички активности на застапување пред локалната 
самоуправа.  
 
Притоа, 31% од интервјуираните ГО сè уште не оствариле соработка со други ГО од регионот во 
потесна смисла т.е. не работеле на заеднички проект, но истите учествувале во мрежи, работилници 
и форуми организирани од страна на други ГО. За споредба, и во Пелагонискиот регион 30% од 
интервјуираните ГО се изјасниле дека досега не оствариле соработка во потесна смисла т.е. не 
работеле на проектни и програмски активности со други организации, што значи дека степенот на 
соработка е споредлив меѓу двата региони. 
 

 

График 1: Форми на соработка на граѓанските организации од Вардарскиот регион 

 

Форми на соработка помеѓу ГО 

Поширока смисла Потесна смисла Нема соработка 
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Извор: Прашалник за соработка на ГО од Вардарскиот регион 
 

Причини за соработка и резултати од истата  
 
Согласно перцепцијата на претставниците на граѓанските организации од Вардарскиот регион 
главната причина за соработка се барањата на донаторите за партнерско аплицирање и 
имплементирање на проектите. 
 
Други причини кои граѓанските организации ги издвојуваат како повод за соработка се потребата од 
размената на знаења т.е. потребата од експертиза во одредена област, технички капацитети на 
вработените како познавање на англиски јазик, познавање од работа со компјутери, размена на 
искуства и перспективи со цел полесно постигнување на саканите промени во општеството.  
 
Дополнително, тие сметаат дека преку меѓусебната соработка, ГО добиваат кредибилитет кај 
целната група и ЕЛС, полесно се ангажираат поголем број на волонтери, се остваруваат поблиски 
контакти со општинските власти што резултира во поуспешно лобирање за промена на одредена 
законска регулатива, овозможува поголем слух кај општинската администрација за потребите и 
каузата на граѓанскиот сектор, но и отвара повеќе можности за финансирање.  
 
Меѓутоа, треба да се забележи дека голем дел од интервјуираните претставници на граѓанскиот 
сектор сметаат дека општината соработува со само неколку ГО главно во областа на спортот и 
културата, а ги запоставуваат другите области. Дополнително, чест случај е вработени од 
општините да имаат формирано граѓански организации и како такви да уживаат многу поволности 
од општината, до кои останатите ГО немаат пристап.  
 
Треба да се забележи дека во најголем дел овие наоди се поклопуваат со наодите од 
компаративното истражување во Пелагонискиот регион, односно може да се каже дека двата 
региона делат исти или слични карактеристики на граѓанскиот сектор. 
 

График 2: Повод за соработка на граѓанските организации од Вардарскиот регион 
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Извор: Прашалник за соработка за ГО од Вардарскиот регион 
 

На прашањето дали другите организации придонесуваат за развој на ГО, одговорот зависи од 
големината на организациите. Така, помалите12 организации повисоко ја вреднуваат 
соработката со поголемите13 организации затоа што на овој начин ги зајакнуваат своите 
капацитети, стекнуваат искуство, кредибилитет и полесно ја стекнуваат довербата и кај 
донаторите и кај целните групи. Поголемите ГО сметаат дека соработката со помали ГО не 
влијае на нивниот развој како организација, но сите истакнуваат дека во минатото имале 
придобивки од соработка со други поголеми ГОи. 
 

График 11: Соработката како фактор за развој на ГО во Вардарскиот регион 

 

Извор: Прашалник за соработка за ГО од Вардарскиот регион 
 

Откако ќе се воспостави меѓусебна соработка во било која форма, во најголем број на случаи (78%), 
таа продолжува во понатамошно спроведување на идни заеднички активности поради 
воспоставување и градење на односи на доверба. Останатите организации дале одговор дека таа 
делумно продолжува – односно продолжувањето на соработката зависи од тоа дали претходната 
соработка била успешна. 
 

Ограничувања за соработка меѓу граѓанските организации 
 
Повеќето од интервјуираните граѓански организации ја издвојуваат политизираноста на 
самите граѓанските организации како главен предизвик за меѓусебната соработка. Повеќето 

                                                           
12

 Под терминот мали граѓански организации се подразбираат оние кои имаат релативно помали 
капацитети на човечки и финансиски ресурси.  
13

 Под терминот поголеми граѓански организации се подразбираат они кои имаат релативно поголеми 
капацитети на човечки и финансиски ресурси. 

Дали соработката придонела за развој 
на вашата ГО? 

Да Не Делумно 
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граѓански организации гледаат на општината како на клучен партнер. Меѓутоа, перцепцијата 
на интервјуираните претставници на ГО е дека постои изразита политизираност и на 
општинската администрација и на граѓанските организации и дека и степенот на 
финансирање и активностите на ГО се подложни на влијанието на политичките партии.  
 
Дополнителен предизвик е немањето на доволно развиени човечки капацитети за остварување на 
квалитетна соработка. Тука се мисли на експретиза во конкретната област на дејствување, но и на 
недостатокот на основни технички способности како познавање на англиски јазик и користење на 
компјутери. Инертноста на ГО и недостатокот на мотивација и алтруизам кај граѓанските 
организации исто така се спомнуваат како едно од ограничувањата за развој на граѓанскиот сектор 
во Вардарскиот регион.  
 
Ограничувањата се и финансиски кога донаторите бараат сопствено учество на ГО во финансирање 
на активностите, а граѓанските организации немаат средства и на тој начин наидуваат на пречка за 
меѓусебна соработка. Како дополнителни предизвици се наведени и комплицираноста на 
донаторските процедури, но и немање заеднички простор за работа.  
 
Треба да се земе во предвид дека политизираноста и недостатокот на експертиза и технички 
способности се двете најчесто наведени ограничувања за соработката на ГО и кај интервјуираните 
ГО од Пелагонискиот регион. 
 

Графикон бр. 12: Ограничувања при соработка на ГО во Вардарски регион 

 
Извор: Прашалник за соработка за ГО од Вардарскиот регион 
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III. Соработката помеѓу општините и граѓанските организации 
 

Перцепциите на единиците на локална самоуправа за соработката со граѓанските 

организации  

 

Механизмите, политиките, програмите и стратегиите креирани од локалните власти, се фактори што 
влијаат врз развојот на локалната заедница. Соработката со ГО е важна за единиците на локалната 
самоуправа бидејќи преставува важен елемент во процесот на демократизација на општеството. 

Форми на соработката меѓу ЕЛС и ГО  
 

Соработката меѓу единиците на локалната самоуправа и граѓанските организации од Вардарскиот 
плански регион за потребите на овој дел од анализата се дефинира како заедничко дејствување во 
реализирањето заеднички активности или при преземањето заеднички акции за постигнување 
одредена општествена цел од интерес на локалната заедница. 

Од наведените примери, соработката која е најчесто застапена помеѓу ЕЛС и ГО од Вардарскиот 
плански регион може да се категоризира  во следните форми на соработка: 

 Аплицирањето и спроведувањето заеднички  проект се дефинира како заедничка 
соработка при изработка на проектна апликација и/или имплементација на проектна 
активност помеѓу ЕЛС и ГО кон надворешен донатор; 

 Финансиска поддршка е поддршка во парични неповратни средства/грант или 
кофинансирање, која ГО ја добиваат од ЕЛС за реализирање одредена активност и/или 
проект; 

 Учество во креирање/носење локални политики претставува вклучување на ГО во 
процесот на носење на стратегиите, програмите и акциските планови на општината, исто 
така во оваа форма на соработка е вклучено и учеството на ГО во носењето на буџетот 
преку буџетски форуми; 

 Логистичката поддршка се дефинира како доделување активности од ЕЛС за 
организирање културни или спортски манифестации, како и акции од хуманитарен карактер. 
Тоа подразбира асистенција во процесите на набавка и дистрибуција на опрема, 
обезбедување простор за работа за ад хок акција, резервни делови, технички информации и 
обучен персонал, потребни за неопходно и правилно функционирање на кампања, план или 
проект; 

 Поддршка во натура претставува обезбедување простор за работа, добра или услуги на 
една организација, како што се канцелариска опрема, компјутери, софтвери или 
административна поддршка од ЕЛС; 
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Согласно со податоците од интервјуата направени со ЕЛС од Вардарскиот плански регион, 
генерално општините ценат дека соработката со ГО има позитивно влијание врз развојот на 
заедницата и општо врз развојот на регионот.  
 
Единиците на локалната самоуправа ценат дека капацитетите и професионалноста на поголем дел 
од ГО се релативно слаби, што ја отежнува можноста за соработка. Дополнително, ЕЛС од 
руралните средини сметаат дека граѓанскиот сектор во овој регион е слабо развиен и дека ГО се 
формираат инцидентно и не се активираат подоцна. Најчестата соработка на руралните единици на 
локалната самоуправа во Вардарскиот плански регион со ГО се остварува со локалните културно-
уметнички и спортски здруженија преку еднократна финансиска поддршка за организирање културни 
и спортски манифестации, каде ваквата пракса била повеќе застапена во минатото отколку денес. 
Овој проблем е помалку присутен кај урбаните општини, каде што бројот на активни ГО е 
значително поголем во однос на руралните општините и постои диверзифицирано портфолио на 
области за дејствување на ГО надвор од кутурата и спортот. 
 
Споредбено со наодите од истражувањето за Пелагониски регион, руралните ЕЛС од 
Пелагониски регион најчесто остваруваат соработка со ГО преку локалните акциски 
групи (ЛАГ) меѓутоа со ГО кои се регистрирани во урбаните средини и имаат релативно 
поголем капацитет. Оттука, може да се заклучи дека руралните ЕЛС од Вардарски регион 
се повеќе насочени кон локалните ГО и тоа културно-уметнички и спортски здруженија. 
Од друга страна, руралните ЕЛС од Пелагониски регион преку ЛАГ имаат поголем 
простор и можност за соработка со веќе искусни ГО кои дејствуваат во различни 
области и имаат изградени капацитети. 
 
Сите ЕЛС од Вардарскиот регион имаат остварено соработка со ГО во изминатите 3 години. 
 
Единиците на локалната самоуправа, без разлика од подрачјето во кое се наоѓаат, оствариле 
некаква форма на соработка со ГО од нивниот регион во изминатите три години. Како најчести 
форми на соработка меѓу ЕЛС и ГО од Вардарскиот плански регион се доделувањето на финансиска 
поддршка (89% од ЕЛС имаат доделено финансиска поддршка на ГО) како и логистичка поддршка 
(78% од ЕЛС делегираат надлежности на ГО, отстапуваат јавен простор и техничка опрема).  
 

График 13: Форми на соработка меѓу ЕЛС и ГО 
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Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренско истражување 
 
Како најчести форми на соработка помеѓу ЕЛС и ГО од Пелагониски регион се јавуваат учеството во 
креирање локални политики и аплицирање и/или имплементирање на заеднички проети споредбено 
со ЕЛС и ГО од Вардарски регион каде најчести форми на соработка се финансиската поддршка и 
логистичката поддршка. Оттука може да се заклучи дека: ЕЛС од Пелагониски регион, 
соработката со ГО најчесто ја сведуваат преку нивното вклучување во креирање на локални 
политики и заедничка имплементација на проекти каде постои обострана интеракција додека 
ЕЛС од Вардарски регион, соработката со ГО ја сведуваат на нивно поддржување 
(финансиско и логистичко). 
 
 
Три ЕЛС од Вардарски регион имаат остварено соработка преку имплементирање на 
заеднички проекти со ГО. Оваа форма на соработка меѓу ЕЛС и ГО е слабо застапена во 
Вардарски регион каде како причина се наведува нискиот капацитет (човечки и финансиски) на ГО. 
Во иста насока, само три ЕЛС имаат остварено прекугранична соработка со Грција од кои само една 
ЕЛС има вклучено ГО додека останатите две ЕЛС поради незадолжително вклучување на ГО не 
оствариле партнерство со ГО по тој основ. 
 
Во Пелагонискиот регион за разлика од Вардарскиот регион, општините најчесто соработуваат со 
ГО преку спроведување на заеднички проекти каде како главни иницијатори се ГО, што не е случај 
со општините во Вардарски регион бидејќи тие сметаат дека ГО немаат доволно финансиски и 
човечки капацитет и ваквата форма на соработка нема да резултира со позитивни исходи. 
 
 
Осум од девет ЕЛС им доделуваат финансиска поддршка на граѓански организации од 
буџетот на ЕЛС, но само половина од нив објавуваат јавен повик.  
 
Финансиската поддршка која ЕЛС им ја доделува на ГО е различна во однос на тоа дали ЕЛС е 
урбана или рурална.  
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Во оние ЕЛС во кои не се објавува јавен повик, процесот на доделување на финансиската поддршка 
на ГО најчесто се прави врз основа на поднесено барање за финансиска поддршка од ГО. Според 
ЕЛС, главната причина за ваквиот начин на доделување на финансиската поддршка е типот на 
поддршката односно еднократна финансиска поддршка. Ваквата пракса на доделување финансиска 
поддршка на ГО е најзастапена кај руралните ЕЛС каде најчесто поддршката е наменета за 
организирање настани со цел активирање на туризмот и одржување на традиција на културни 
манифестации. Најчесто руралните ЕЛС доделуваат еднократна финансиска поддршка за 
организирање на културни манифестации, поддршка за организирање спортски турнири или ад хок 
ацкии но не и за проекти на подолг временски рок. Две од руралните ЕЛС ги фаворизираат 
исклучиво спортските здруженија со цел активирање на туризмот преку спортски активности. Оттука, 
не зачудува и фактот што во руралните општини најчесто може да се сретне активна ГО која главно 
дејствува во областите на културата и спортот. 
 
Од друга страна, урбаните ЕЛС најчесто преку програмите доделуваат финансиска поддршка на ГО 
за проекти кои имаат подолг временски рок. Само една урбана ЕЛС поддржува ГО во делот на 
кофинансирање кај странски донатори. Четири од осум ЕЛС објавуваат јавен повик за доделување 
на финансиска поддршка на ГО од кои една од нив покрај јавниот повик доделува и еднократна 
финансиска поддршка на ГО преку Барање за финансиска поддршка.  
 
Оваа форма на соработка е повеќе застапена во Вардарскиот регион отколку во 
Пелагонискиот регион а како причина може да се наведе тоа што ЕЛС од Вардарскиот регион 
посебно руралните ЕЛС најчесто нудат еднокранта финансиска поддршка за организирање на 
културни и спортски манифестации со цел активирање на туризмот. Случајот со единиците на 
локални самоуправи од Пелагониски регион е различен. Тие помалку се фокусираат на 
еднократна поддршка за манифестации а повеќе на проекти со подолг временски карактер. 
 
 
Седум од девет ЕЛС нудат логистичка поддршка на ГО за организирање манифестации со цел 
активирање на туризмот 
 
Најголем дел од општините или 7 од 9 нудат логистичката поддршка на ГО преку доделување 
активности од ЕЛС за организирање културни манифестации, организирање спортски турнири или 
настани со спортски карактер со цел активирање на туризмот.Тоа подразбира асистенција во 
процесите на набавка и дистрибуција на опрема, обезбедување простор за работа за ад хок акција. 
Оттука, со оглед на тоа што руралните ЕЛС најчесто соработуваат со локалните културо-уметнички 
и спортски здруженија логистичката поддршка е повеќе застапена отколку кај урбаните ЕЛС. 
 
Понатаму, најмалку застапенa формa на соработка е поддршката во натура (22% од 
интервјуираните ЕЛС навеле дека доделуваат таква помош за граѓански организации), додека 
отстапувањето на јавни простори е повеќе застапено. 
 
 
Единиците на локална самоуправа од Вардарскиот регион сметаат дека иницирањето за 
остварување било каква форма на соработка е обострана а тоа зависи од моменталната ситуација. 
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Учеството на граѓанските организации во креирањето на локалните политики  

 

Единиците на локална самоуправа во Вардарски регион го вклучуваат граѓанскиот сектор во 
процесот на креирање на локалните политики на различни начини, но постои слаба 
заинтересираност и мотивација. 
Најголем дел од општините (5 општини) по завршување на проектот Форуми во заедницата ја 
продолжиле праксата од организирање буџетски форуми со цел утврдување на приоритетите кои се 
неопходни за финансирање од буџетот на општината. Од друга страна, две општини вклучувањето 
на граѓанскиот сектор го прават преку директни неформални средби бидејќи форумите на 
заедницата или се покажале како неефикасни или интересот на граѓаните се намалил. 
Во изработката на стратегии, акциски планови, и годишни програми, само три единици на локална 
самоуправа од Вардарскиот плански регион навеле дека ги вклучуваат ГО и граѓаните преку 
организирање на фокус групи каде ваквото вклучување на граѓанскиот сектор најчесто е поттикнат и 
имплементиран како проект од страна на ГО и не доаѓа самоиницијативно од страна на ЕЛС. 
Генерално, седниците на Советот на општините се јавни, но 33% од општините се изјасниле дека 
постои слаб интерес на граѓанскиот сектор да присуствува на седниците освен за одредени теми кои 
ги засегаат, додека останатите општини не изразиле никаков став по овој основ. 
 

График 14: Учество на граѓаните и ГО во креирањето на локалните политики 

 

Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренско истражување 

 

Организирањето на буџетски форуми од страна на ЕЛС од Вардарски регион е повеќе застапано 
отколку кај ЕЛС од Пелагониски регион. Од друга страна, вклучувањето на ГО во изработката на 
стратегии, акциски планови, и годишни програми е повеќе застапено кај ЕЛС од Пелагониски регион 
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и е самоиницијативно додека кај ЕЛС од Вардарски регион ваквото вклучување на граѓанскиот 
сектор е поттикнат и имплементиран како проект од страна на ГО. 
 

Фактори што влијаат врз соработката помеѓу ЕЛС и ГО 
 
Согласно со перцепцијата на единиците на локалната самоуправа од Вардарскиот плански регион, 
соработката со ГО постои и е на релативно позадоволително ниво во урбаните отколку во 
руралните ЕЛС. Соработката со ГО, според ЕЛС, зависи од неколку фактори: 

 Влијание на јавните службеници преку “сопствени” ГО и лични познанства 
 

Речиси половина од ЕЛС во Вардарскиот регион, се изјасниле дека покрај работата како јавен 
службеник во општината, тие се основачи или дел од ГО. Половина од граѓанските организации во 
кои како основачи се јавните службеници досега имаат добиено финансиска поддршка, според нив 
на транспарентен начин согласно исполнување на критериумите. Другите ГО каде основачите се 
воедно и јавните службеници најчесто соработувале со ЕЛС преку логистичка поддршка за 
организирање на манифестации. 
Во урбаните ЕЛС повеќе играат улога личните познанства преку лобирање за добивање на 
финансиска поддршка отколку во руралните ЕЛС со оглед на тоа што тие располагаат и со помал 
буџет.  
 

 Човечкиот и финансискиот капацитет на ГО   
 

Сите ЕЛС од Вардарскиот плански регион сметаат дека човечкиот капацитет на ГО има големо 
влијание врз остварувањето на соработката. Неразвиените човечки капацитети на ГО се 
покарактеристични во руралните средини и претставуваат ограничување за соработката меѓу 
граѓанските организации и руралните ЕЛС. Поголем дел од ЕЛС ценат дека ако се зголеми и 
подобри човечкиот капацитет на ГО, би се зголемила и соработката на ЕЛС со граѓанските 
организации. Исто така, финансискиот капацитет на ГО е клучен за вклучување во проекти за 
прекугранична соработка бидејќи потребно е финансиско учество а не сите ГО се финансиски 
одржливи. 
 

 Број на активни граѓански организации 
 

Претставниците од ЕЛС ценат дека постојат голем број регистрирани ГО, но многу мал дел од нив 
се активни, особено во руралните ЕЛС, каде што или нема воопшто активни ГО, или бројот на ГО 
варира од една до две. Како главни причини за малиот број активни ГО, претставниците од ЕЛС ги 
наведуваат миграцијата на населението. Многу често руралните ЕЛС соработуваат со ГО 
регистрирани во урбаните ЕЛС со цел прибирање на дополнителен фонд кој ќе биде од голема 
корист на ЕЛС додека со локалните ЕЛС соработуваат најчесто преку логистичка поддршка за 
организирање манифестации (културни и спортски). 
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 Транспарентност и отвореност на ЕЛС  
 

Транспарентноста и отвореноста на ЕЛС е еден од факторите што исто така игра значајна улога при 
влијанието врз соработката меѓу ЕЛС и ГО. Единиците на локална самоуправа сметаат дека 
нивната транспарентност ќе ги мотивира и ќе ја зголеми довербата кај ГО што ќе резултира со 
успешна идна соработка за општествени промени. По завршување на проектот Форуми во 
заедницата, најголем дел од од ЕЛС ја продолжиле праксата за вклучување на граѓаните и 
граѓанските организации во процесите на креирање локални политики. По локалните избори, во 
2018 година , забележано е и објавување на јавни повици за финансиска поддршка на ГО од страна 
на ЕЛС кои претходно немале пракса за објавување јавни повици туку тоа го правеле исклучиво 
преку Барање за финансиска поддршка. Во 2018 година, една од општините има подготвено и 
Програма за НВО каде се вклучуваат и граѓанските организации.  
 
 
 

 Големина на ГО (финансиска и човечка) и понудени идеи и иницијативи 
 

Единиците на локална самоуправа сметаат дека големината на ГО од аспект на финансиска 
одржливост и човечки капацитети најмногу влијаат за остварување соработка со нив. Oвој фактор е 
наведен како еден од клучните критериуми кои ЕЛС ги бараат од ГО за остварување на соработка за 
аплицирање и имплементирање на заеднички проекти. Покрај големината на ГО, понудените идеи и 
иницијативи од страна на ГО влијаат повеќе отколку нивниот опсег на дејствување, сметаат ЕЛС.   
 
Од друга страна, руралните ЕЛС се изјасниле дека ниту големината на ГО ниту опсегот на 
дејствување не влијае за остварување соработка со ГО, бидејќи нема голем број на активни ГО во 
нивната околина и било каква идеја која иницира неопходна интервенција ќе биде поддржана во 
рамки на можностите на општините. 
 
 
График 15: Опсегот на дејствување и големината на ГО како фактор на влијание врз соработката со 
ЕЛС 
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Извор: Пресметка на авторот со податоци од теренско истражување 

На следната табела се прикажани фактори кои влијаат врз соработката меѓу ЕЛС и ГО од аспект на 

ЕЛС во Вардарски и Пелагониски регион. Оттука може да забележиме дека, политизираноста на 

ЕЛС и ГО како и опсегот на дејствување на ГО не влијаат врз соработката меѓу ЕЛС од Вардарски 

регион и ГО додека влијаат кај ЕЛС од Пелагониски регион.  Влијанието на јавните службеници 

преку сопствени ГО преку лобирање за добивање на финансиска поддршка е застапено во 

Вардарски регион но не и во Пелагонискиот регион. Финансискиот капацитет на ГО не претставува 

клучен фактор што влијае врз соработката кај ЕЛС од Пелагонискиот регион. 

Понатаму,  факторите кои влијаат врз соработка меѓу ЕЛС и ГО и во двата региона се: личните 

познанства и претходните искуства, човечкиот капацитет на ГО, бројот на активни ГО и 

транспарентноста и отвореноста на ЕЛС. 

Табела 1 

Фактори што влијаат врз соработката меѓу ЕЛС и ГО од аспект на ЕЛС 
  Вардарски регион Пелагониски регион 

Влијание на јавните 
службеници преку 
“сопствени” ГО 

Ѵ X 

Личните познанства и 
претходните искуства 

Ѵ Ѵ 

Финансиски капацитет на ГО   Ѵ X 

Човечки капацитет на ГО   Ѵ Ѵ 

37% 

18% 

27% 

18% 

Клучни фактори кои влијаат за остварување 
соработка со ГО 

Големина на ГО 
(финансиска и човечка) 

Опсег на дејствување на 
ГО 

Идеја и иницијатива на 
ГО 

Не влијаат ниту 
големината ниту опсегот 
на делување на ГО 
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 Број на активни граѓански 
организации 

Ѵ Ѵ 

 Транспарентност и 
отвореност на ЕЛС  

Ѵ Ѵ 

Политизираност на ЕЛС и ГО  X Ѵ 

Опсег на дејствување на ГО X Ѵ 
Креативни идеи и иницијативи 
од страна на ГО 

Ѵ X 
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Препораки за унапредување на соработката 
 

Препораки за подобрување на соработката на граѓанските организации со граѓаните: 

 Подигнување на јавната свест на граѓаните за значењето и работата на граѓанските 
организации преку заеднички кампањи на граѓанските организации со други ГО и со ЕЛС; 

 Проактивно вклучување на граѓаните во активностите на граѓанските организации преку 
организирање настани како отворени денови за граѓаните, саеми и организирање активности 
кои вклучуваат можности за волонтерство како за младото население, така и за постарите 
граѓани; 

 Вклучување на темата граѓанско општество преку воншколски активности, односно преку 
канализирање можности за волонтирање на младите; 

 Транспарентно работење и намалување на политизираноста на граѓанските организации, но 
и зголемување на видливоста од постигнатите резултати за да може да се запознаат 
граѓаните со нивниот придонес во општеството. 

Препораки и начини за подобрување на соработката меѓу граѓанските организации  
 

 Интензивирање на меѓусебната соработка на ГО преку размена на искуства и знаења со цел 
да се развијат соодветни вештини;  

 Потребно е граѓанските организации да ги развиваат своите човечки капацитети во насока 
на квалитетно управување и одржлив развој на ГО; 

 Потребно е да се постават критериуми за мерење на успешноста на ГО, како и алатки за 
мониторинг на успешноста на ГО од донаторите; 

 Донаторите треба да бараат проценка на капацитетите на партнерите пред и по 
завршувањето на активностите; 

 Поттикнување на пренесување на знаењата помеѓу партнерските организации за 
соработката да не остане само формална, туку да се градат капацитетите на помалите 
организации. 

Препораки и начини како да се подобри и да се зголеми соработката меѓу ЕЛС и ГО од Вардарскиот 
регион од аспект на ЕЛС 
 

 Поголема транспарентност, отчетност и отвореност на ЕЛС за соработка со ГО; 

 Странските донатори да ги утврдат областите за доделување грантови кои се во корелација 
со приоритетите на ЕЛС, посебно на руралните ЕЛС; 

 Градење поголема доверба меѓу ЕЛС и граѓанскиот сектор; 

 Поголем интерес и иницијатива од ГО за активно вклучување во заедничкото креирање на 
локалните политики и стратегиските планови за локален развој во ЕЛС; 

 Поголема поддршка од Центрите за рамномерен регионален развој за проекти преку 
кофинансирање; 
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 Постапување согласно со законски пропишаниот износ за финансиски средства наменети за 
рамномерен регионален развој од 1 % од БДП (РРР); 

 Креирање локален регистар на активни ГО; 

 Доделување надлежности на ГО кои се занимаваат во области кои се идентификувани како 
приоритети во годишните програми на ЕЛС; 

 Поголема размена на искуства и идеи од двете страни, остварување чести средби и 
состаноци; 

 Балансирање и ротациско доделување на финансиска поддршка на ГО, особено кај 
руралните општини. 
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Анекс 1. Прашања за здруженијата на граѓани и фондациите  
 

Воведно прашање Колку време сте активни и работите во организацијата? 

За што се залага Вашата ГО? 

Преодно прашање Според Вашето искуство во организацијата, колку често 
воспоставувате соработки со други организации? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клучни прашања 

Колку од Вашите досегашни соработки со други организации се од 
истиот регион или општина и на кое ниво целела интервенцијата 
(национално, регионално, локално)? 

Во каква форма/на кој начин сте соработувале со други 
организации во изминатите 3 години? 

Кои се причините за остварување соработка? 

За каков тип активности била воспоставена соработката? 

Дали имате искуство со партнерска организација во  
имплементирање проектни или програмски активности? 

Ако имате, какво е Вашето искуство при работата со партнерски 
организации? Што мислите, кои се предностите, а кои се 
недостатоците? 

Кои се постигнатите резултати од соработката и дали е постигната 
бараната промена?  

Дали продолжувате да соработувате со партнерите по 
постигнувањето на целта за која била иницирана соработката?  

Ако не продолжувате, на што се должи тоа? 

Според Вас, дали досегашните соработки со други организации 
придонеле за развојот на Вашата ГО? 
Ако придонеле, каков е придонесот? 

Ако не придонеле, зошто? 

Завршно прашање Што мислите, како може да се подобри Вашата соработка со други 
ГО? 

Дали има нешто друго што сакате да додадете? 
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Анекс 2 Прашања за Единици на Локална Самоуправа (ЕЛС) 
 

Воведно прашање Според Вас, колку се залагаат за општествени промени граѓанските 
организации во Вардарскиот регион? 

Преодно прашање Дали досега Вашата ЕЛС има остварено соработка со граѓанска 
организација? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клучни прашања 

Како би ја опишале остварената соработка со ГО? 

Кој бил иницијатор за креирање на соработката? 

Кои се причините за соработката? 

Дали досега граѓанскиот сектор бил консултиран при креирањето 
на локалните политики и носењето одлуки? 

Дали општината организира буџетски форум за консултации при 
дефинирањето на приоритетите и на буџетската распределба на 
општината? 

Кои форми на соработка се најчести помеѓу Вашата ЕЛС и 
граѓанските организации? 

Според Вашето искуство, колку може да придонесе ГО во работата 
на ЕЛС? 

Дали опсегот на дејствување и големината на ГО влијаат за каков 
било тип соработка со нив? 

Завршно прашање На кој начин може да се зголеми идната соработка помеѓу ЕЛС и 
ГО?  

 

Анекс 3 Прашања за граѓаните/јавноста 
 

Воведно прашање Дали знаете што претставува граѓанска организација и за што се 
залага таа? 

Кој е Вашиот став за работењето на ГО? 

Преодно прашање Дали знаете за некоја ГО (наведете која?) 

Дали сте запознаени со  нејзината работа? 

 
 
 
Клучни прашања 

Дали Ве контактирале за информации на одредена тема или, пак, 
тие Ве информирале Вас? 

Дали сте присуствувале на некој настан организиран од ГО?  

1. Ако сте присуствувале, како сте дознале за настанот?  
2. Ако не сте присуствувале, дали би присуствувале ако Ве 

поканат? Ако не сте присуствувале, кои се причините? 
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Завршно прашање Дали мислите дека граѓанскиот сектор во регионот се стреми кон 
подобрување и решавање на општествените проблеми?  

1. Ако се стреми, наведете некоја активност или промена? 
2. Ако не се стреми, кои се причините? 

 

 

 

 


