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ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И МЕТПДПЛПГИЈА НА ИСТРАЖУВАОЕТП: 

 

„Пптребнп е дијалпгпт и спрабптката ппмеду Владата и граданскптп ппштествп да се 
ппдпбри вп практика, пспбенп сп пние прганизации кпи се занимаваат сп спцијална рефпрма, 
рпдпва еднаквпст, Рпмите, какп и правата на лезбејките, хпмпсексуалците, бисексуалците, 
транссексуалците и интерсексуалците (ЛГБТИ)“(Еврппска кпмисија, 2013). 

Вп ппследнипт извещтај за напредпкпт на Република Македпнија, Еврппската кпмисија вп 

делпт на пплитишките критериуми и граданскптп ппщтествп, гп нагласува недпстигпт на дијалпг 

ппмеду граданските прганизации и Владата, сп ппсебен акцент на прганизациите кпи се 

занимаваат сп: спцијална рефпрма, рпдпва еднаквпст, Рпмите и правата на ЛГБТИ. Истп така, 

извещтајпт вп ппглавјетп 19, делпт наменет за спцијална пплитика и врабптуваое, гп нагласува 

виспкипт прпцент на сирпмащтија и недпстигпт на институципнален капацитет за креираое 

пплитики и стратещки план и пбезбедуваое финансии за справуваое сп сирпмащтијата 

(Еврппска кпмисија, 2013). 

Ппкрај извещтајпт на Еврппската кпмисија, пвпј прпблем е пптврден и пд скпрп сите анализи 

на дпмащните градански прганизации кпи за фпкус ја имаат пваа прпблематика. Ппдатпците пд 

анализите на дпмащните прганизации се упптребени вп пваа студија. 

ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАОЕТП  

Пвпј труд какп предмет на анализа ги студира граданските прганизации кпи дејствуваат преку 

активизам, застапуваоеи истражуваое врз државните пплитики ппврзани сп спцијална 

рефпрма и врабптуваое, ЛГБТИ права, Рпми и рпдпва рамнпправнпст. Сппред структурата на 

пристапнипт прпцес вп ЕУ, пвие пращаоа се третираат вп ппглавјетп 19 - Спцијална пплитика и 

врабптуваое, и ппглавјетп 23 - Судствп и пснпвни права. 
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- ППГЛАВЈЕ 19  

Ппглавјетп 19 се пднесува на имплементираое на правптп на ЕУ вп рамките на спцијалните права и 
впсппставуваое минимални стандарди вп пбласта на: рабптничките права, еднаквпста, здравствените 
права, заштита при рабпта и антидискриминација. Преку пвие права, земјите-членки учествуваат вп 
спцијалнипт дијалпг на еврппскп нивп и креираат пплитики за врабптуваое, спцијална вклученпст и 
спцијална заштита.  

Еврппскипт спцијален фпнд е главнипт финансиски инструмент преку кпј ЕУ ја ппддржува 
имплементацијата на стратегиите за врабптуваое и спцијална вклученпст, нп Република Македпнија 
е сè уште вп ппдгптпвки за кпристеое на пвпј инструмент затпа штп има слабп стратешкп планираое, 
слаб административен капацитет, какп и слаба медуинституципнална спрабптка, кпи гп спречуваат 
кпристеоетп на пвие средства(Еврппска кпмисија, 2013). 

- ППГЛАВЈЕ 23  

Пплитиките на ЕУ пд Ппглавјетп 23 се наспчени кпн ппдпбруваое на судствптп и фундаменталните 
права сп цел ппнатампшнп развиваое на слпбпдата, сигурнпста и правдата вп Унијата. За ЕУ, 
впсппставуваое независнп и ефикаснп судствп е пд суштественп значеое за пбезбедуваое на 
системпт на владееое на правптп. Ппкрај елиминираое на надвпрешнптп влијание врз судствптп, 
државите-членки треба ппдеднаквп да се бпрат и сп кпрупцијата кпја мпже да претставува ппаснпст 
за стабилнпста на демпкратските институции и владееоетп на правптп. Државите-членки мпра да 
пбезбедат ппчитуваое на фундаменталните права на граданите на ЕУ, пнака какп штп е прппишанп сп 
правптп на ЕУ. 

Анализата за административните капацитети на активистишките прганизации кпи за фпкус ги 

имаат: спцијалната рефпрма, рпдпвата рамнпправнпст, ЛГБТИ и Рпмите, и кпи се шестп 

присутни вп јавнипт дискурс затпа щтп се етаблирале какп прганизации кпи ги щтитат правата 

на пвие групи, мпже да ни даде ппцелпсна слика за:  

 Пришините и пснпвата на критиката вп извещтајпт на Еврппската кпмисија; 

 Кпи се мпжнпстите кпи ги нуди ЕУ за ппддрщка на пвие групи и кплку пари пд 

фпндпвите на ЕУ се пдделиле за пвие каузи; 

 Кплку граданските прганизации кпи дејствуваат вп пваа пбласт се инфпрмирани и сп 

ппдгптвени да ги искпристат мпжнпстите кпи ги нудат еврппските фпндпви.  

Пвие прганизации имаат разлишен пристап и метпди на рабпта кпи имаат свпи преднпсти и 

негативнпсти. Некпи пд нив најмнпгудејствуваат и придпнесуваат вп ппглед на струшна 

анализи и студии, други вп кампаои, трети вп администрација на прпекти, шетврти вп 

прганизираое прптести, петти вп застапуваоеитн. Нп нивната ппзитивна карактеристика е тпа 

щтп сп свпјпт активистишки придпнес успеваат да се наметнат вп пвпј македпнскипт јавен 

прпстпр, а сп тпа и да ја актуализираат прпблематиката на кпја рабптат.  

Ппнатаму, пвие прганизации не се задржале самп на класишнипт институципнален пристап кпн 

рещаваое на прпблемите, туку прганизирале прптести, мпбилизирале, регрутирале и се 

сплидаризирале сп разни иницијативи и спцијални движеоа. Затпа, истражуваоетп за нивнипт 

капацитет да администрираат фпндпвина ЕУ, мпже да придпнесе кпн нивнп административнп 

зајакнуваое, ппдпбра функципналнпст и ппдпбра кпмуникација сп институциите на ЕУ. 
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Ппдпбруваое на спрабптката сп ЕУ и ппгплемп искпристуваое на инструментите за ппддрщка, 

би знашелп и унапредуваое на граданскптп спдружнищтвп.  

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАОЕТП  

Крајната цел на пваа студија е да ппслужи какп ппшетен дпкумент за застапуваоепред 

дпмащните и пред институциите на ЕУ, сп цел да се укаже на ппгплемп внимание и дпследнпст 

вп даваоетп ппддрщка преку дпбиваое финансиски средства пд дпмащните, нп, пред сè,пд 

еврппските фпндпви.  

Тпа е битнп затпа щтп ресурсите кпи ги нуди ЕУ ќе бидат ппзнашајни вп блиска иднина, сп 

пглед на тпа щтп дел пд и пнака малипт брпј на билатерални дпнатпри и фпндации најавуваат 

ппвлекуваое или намалуваое на средствата. Така ЕУ пстанува единственипт дплгпрпшен извпр 

на финансии и на ресурси.  

МЕТПДПЛПГИЈА НА ИСТРАЖУВАОЕТП 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБПР НА ПРГАНИЗАЦИИТЕ КПИ  СЕ ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАОЕТП 

1. Прганизациите да имаат кауза за кпја се бпрат и нивните активнпсти да се пднесуваат 

на спцијална рефпрма, Рпми, рпдпва рамнпправнпст и ЛГБТИ; 

2. Да не се ад-хпк прганизација и да имаат барем еднпгпдищен кпнтинуитет вп нивната 

рабпта; 

3. Ппкрај класишните институципнални фпрми на дејствуваое, да ушествувале вп 

прганизација на прптести, застапуваое, јавни настапи или некпи други метпди за 

прпмпција на каузата итн.; 

4. Вп ппследните некплку гпдини да имаат спрпведенп минимум една иницијатива (ад-

хпк, или ппддржана пд фпндација); 

5. Да влегуваат вп ппглавје 19 - Спцијална пплитика и врабптуваое, и ппглавје 23 - 

Судствп и пснпвни права. 

МЕТПДИ  

1. Щтп се пднесува дп метпдплпгија на пваа студија, првипт метпд е анализа на 

извещтаите на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија кпн 

еврпинтеграциите, какп и анализа на извещтаите на дпмащните и на странските 

градански прганизации за рабптата и за ппставенпста на граданскипт сектпр вп 

Република Македпнија; 

2. Квантитативна анализа на еврппските фпндпви, преку дата базата на ИПА, какп и 

фпндпвите пд ЕИДХР, за тпа кплку финансии се пдделиле за сппменатите каузи кпи се 

нптирани вп извещтајпт какп нещтп на кпе треба да му се ппсвети ппгплемп внимание. 

Вп анализата се земени предвид ппдатпците дп крајпт на 2013 гпдина; 

3. Преглед на критериумите на пгласите за прпектите пд страна на еврппските 

институции. Пвпј метпд ќе ни ппмпгне вп идентификација на услпвите и припритетите 
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на ппвиците,какп и на перцепцијата за административните прешки за аплицираое и за 

спрпведуваое на грантпвите пд страна на граданските прганизации; 

4. Анкети на прганизациите кпи се предмет на пва истражуваое, за нивнипт пднпс кпн 

фпндпвите на ЕУ, какп и прпценка на нивнипт капацитет за администрираое фпндпви. 

Вп текпт на спздаваое на пращалникпт верпјатнп најгплемипт метпдплпщки прпблем 

се ппјави вп идентификација на репрезентативнпста. Прпблемпт е вп тпа щтп не мпжат 

да се најдат тпшен брпј на прганизации кпи рабптат на пвие агенди. Затпа, 

метпдплпщки наједнпставнипт нашин е да се идентификуваат прганизации кпи веќе 

имаат пставенп некакпв впешатпк вп јавнипт живпт, па ппдпцна врз пснпва на нивните 

преппраки и кпнтакти, анкетата да се дпстави дп пстанатите вмрежени прганизации; 

Електрпнската анкета е ппделенана три дела. Првипт дел гп истражува 

административнипт и финансискипт капацитет на активистишките прганизации. 

Втприпт дел се пднесува на инфпрмиранпста и на искуствата на пвие прганизации вп 

ппглед на фпндпвите на ЕУ. Третипт дел се пднесува на ставпвите вп врска сп 

аплицираоетп на фпндпвите на ЕУ.  

На пращалникпт пдгпвприја 27 прганизации, секпја пд нив рабпти на агендата на 

спцијална рефпрма, ЛГБТИ, Рпми и рпдпва рамнпправнпст. Резултатите пд анкетата 

најнапред се анализирани групнп, а пптпа пращаоата се анализирани сппред тпа дали 

прганизацијата има или нема искуствп сп еврппските фпндпви. Сп спрпведуваоетп на 

анкетата, дпјдпвме дп некпи интересни спзнанија кпи се наративнп прилпжени вп 

ппнатампщнипт текст.  

 

 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НЕВЛАДИНИТЕ ПРГАНИЗАЦИИ 

ППЛИТИШКИ ПРЕДИЗВИЦИ  

Анализите за граданските прганизации збпруваат дека јавнипт пплитишки прпстпр за 

дејствуваое и влијаеое врз институциите е стеснет сп пглед на тпа щтп Владата и бизнис 

плигархиите имаат најгплемп влијание врз ппщтествените текпви. Тие преку кпруптивни врски 

сп пплитишките партии гп мпнппплизираат јавнипт дпмен и пставаат мал прпстпр за 

дејствуваое, кпј најшестп е искпристен сп ппддрщка на медунарпдната заедница (Индекс на 

граданскптп ппщтествп) . Така, мпќните тплку мнпгу дпминираат врз јавнипт дпмен щтп 

јавнпста мпже да ја шуе самп нивната ппрака, пставајќи гп гласпт на малите прганизации 

задущен или пгранишен.  

Ппкрај дпминацијата на пплитишките и на бизнис елитите, граданските прганизации се 

сппшуваат и сп разлишни притиспци пд кпи какп најзнашајни мпже да се сппменат медиумскипт 

преку: етикетираое, ад хпмпнием дискредитираое и занимаваое сп приватнипт живпт на 

активистите. Пптпа институципналнипт притиспк преку: тужби за навреда и клевета, 

ппвикуваое инфпрмативни разгпвпри, и мпжеби најинтереснипт фенпмен, притиспк вп фпрма 

на кпнтра-прптест, кпга пдредени групи гп искажуваат свпетп незадпвплствп, се сппшуваат сп 

друга група кпја се пбидува да ги истисне пд јавнипт прпстпр, а сп тпа да гп преземе 
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медиумскптп внимание за да се претстави себеси какп единствена, хпмпгена група нарешена – 

нарпдпт. 

Сущтествен прпблем е, истп така, малипт прпцент на активни градани пд руралните средини 

кпи се активнп вклушени вп граданскипт сектпр, какп и ппнудените мпжнпсти на граданските 

прганизации кпи дпадаат пд ппмалите градпви на внатрещнпста. Нивната изплиранпст ги 

спрешува вп изградба на административни капацитети за активна партиципација.  

Ппкрај пвие прешки, прпблемпт на ппщтественптп активираое самп вп ппвремени ад хпк 

иницијативи спздава атмпсфера на демптивација за кпнтинуиранп граданскп здружуваое, па 

ангажиранпста пстанува на нискп нивп. Така, прешката за градеое пдржливи шпвешки ресурси 

мпже да биде пресудна за ппстпеоетп или за престанпкпт на рабптата на прганизацијата.  

Грасрут иницијативите, какп дел пд ппщтественипт активизам, истп имаат прпблем да ги 

наметнат сппствените вреднпст вп кпнтинуитет затпа щтп се нерегистрирани прганизации и 

какп такви не мпжат да стапат вп вистинската кпмуникација сп институциите. Гплем дел пд 

активистишките градански прганизации прпизлегле пд вакви движеоа, затпа мпра да се 

нагласи дека пвие иницијативи се ппкажаа какп битни вп демпкратскипт развпј на нащетп 

ппщтествп. Ппддрщката на oвие иницијативи би знашела и ппддрщка на демпкратскптп 

ппщтествп.  

ФИНАНСИСКИ ПРЕДИЗВИЦИ  

Недпстигпт на пдржливи финансискисредства, пак, е еден пд прпблемите кпи ппстпјанп се 

ппвтпруваат вп извещтаите на Еврппската кпмисија, какп и вп анализите на дпмащните 

прганизации. Недпстигпт на средства е мпжеби и најглавнипт прпблем зпщтп граданските 

прганизации немаат кпнтинуитет вп нивнптп дејствуваое. Щтп се пднесува дп финансираоетп, 

истражуваоата на МЦМС и Цивикус ппкажуваат дека решиси 60% пд прганизациите какп прв 

извпр на финансии ги кпристат странските фпндации, а 25% пд граданските прганизации ја 

наведуваат ЕУ какп дпнатпр кпј гп кпристат (МЦМС М. ц.). Нещтп слишнп се пптврдува и сп 

анкетата направена за пваа студија. 

Щтп се пднесува дп бучетпт на Република Македпнија и мпжнпстите кпи институциите ги нудат 

за вклушенпст на граданските прганизации и ппддрщка сп финансии, истражуваоата 

ппкажуваат дека вп ппследниве три гпдини пд бучетската ставка 463 (трансфери кпн 

невладини прганизации), ппделени се ппмеду 230 и 255 милипни денари или изнпс кпј е на 

граница ппмеду 3,8 и 4,2 милипни евра. Нп, заеднп сп трансферите пд бучетите на ппщтините и 

разлишните државни агенции, тела и фпндпви, пваа брпјка дпстигнува дп 464.170.771 денари 

или пкплу 7,6 милипни евра. (МЦЕТ, 2013) 

Пдлуките за тпа на кпи прганизации им се дпделени пвие средства, мпжат да се најдат вп 

Службен весник, кпј е дпстапен на интернет и на веб-страницата на пдделениетп за спрабптка 

сп НВП при Генералнипт секретаријат вп Владата. Нп, граданските прганизации кпи ги кпристат 

пвие средства се мнпгу реткп присутни вп јавната сфера, ниту, пак, дпадаат на некпј пд 

делиберативните спбири, семинари или кпнференции на кпи се дава птвпрена и 

кпнструктивна критика на државните пплитики. 
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Вп ппглед на другите прганизации и фпндации кпи се присутни вп Македпнија и гп ппмагаат 

активнптп ппщтествп, какп најактивна се јавува Американската агенција за медунарпден развпј 

(УСАИД)кпја дпделува грантпви на средни и на гплеми градански прганизации пд пбластите на: 

граданскп ппщтествп, медиуми, антикпрупција и транспарентнпст, пбразпвание и инклузија, 

млади и екпнпмски развпј.  

Ппнатаму следи Фпндацијата птвпренп ппщтествп - Македпнија (ФППМ), кпја дпделува 

грантпви за: забрзуваое на интеграциите за ЕУ, ппттикнуваое граданскп ушествп и активизам и 

интеграција на Рпми, млади и спцијалнп загрпзени.  

Амбасадите, истп така, се јавуваат какп дпнатпри на граданскипт сектпр. Хпландската амбасада 

пдвпјува средства за владееое на правптп, медиуми, транспарентнпст и култура. Амбасадата 

на Велика Британија пдвпјува средства за ппдпбруваое на екпнпмските и на пплитишките 

критериуми за интегрираое вп ЕУ. А Щвајцарија преку прпграмата CIVICA дава грантпви за 

мали и за средни прганизации сп щирпк спектар на активнпсти, какп и за институципнални 

грантпви за градански прганизации.  

Нп, и ппкрај тпа щтп тещкп се дпада дп финансии кпи се неппхпдни за кпнтинуирана рабпта, 

мпра да се наппмене дека прганизациите кпи се фпкус на пваа анализа и ппкрај сите прешки сп 

кпи се сппшиле, успеале да пбезбедат пдржливпст, какп вп дејствуваоетп и прганизациската 

структура така и вп ппстпјанпста на шпвешките ресурси. 

БУЧЕТПТ НА ГРАДАНСКИТЕ ПРГАНИЗАЦИИ  

Щтп се пднесува, пак, дп гпдищнипт бучет на граданскитепрганизации, најгплемипт брпј 

прганизации имаат бучет дп 1.600 евра, ппнатаму следат прганизациите кпи имаат гпдищен 

бучет пд 1.600 дп 8.200 евра, па следат прганизациите сп бучет пд 16.300 дп 82.000 евра итн. 

Најмал е брпјпт на прганизации кпи имаат капацитет да администрираат ппгплем брпј 

финансии, или бучет над 1,6 милипни евра имаат самп 7 прганизации (МЦМС С. К.). 

Гпдишен буџет  
(вп евра) 

Брпј на НВП-а 

0 – 1.600 9.636 

1.600 – 8.200 672 

8.200 – 16.300 325 

16.300 – 82.000 488 

82.000 – 164.000 106 

164.000 – 820.000 107 

820.000 – 1,6 
милипни 

11 

Над 1,6 милипни 7 



   

10 

 

Вкупнп 11.350 

БУЧЕТПТ НА АКТИВИСТИШКИТЕГРАДАНСКИ ПРГАНИЗАЦИИ  

Кпга станува збпр за бучетпт на активистишките прганизации, пд спрпведената анкета вп кпја 

се вклушија 27 прганизации, мпже да заклушиме дека ппгплемипт дел спадаат вп групата на 

прганизации сп гпдищен бучет пд 8.200 дп 16.300 евра и тригпдищните бучети пд 50.000 дп 

150.000 евра.  

Буџети на организациите: социјална реформа, Роми, ЛГБТИ, родова рамноправност 

Гпдишен буџет 

 

Тригпдищен бучет 

 

 

Пд 0 дп 15.000 9 35% 

Пд 15.000 дп 50.000 3 12% 

Пд 50.000 дп 150.000 9 35% 

Пд 150.000 дп 400.000 2 8% 

Пд 400.000 дп 800.000 1 4% 

Над 800.000 2 8% 
 

Пд 0 дп 15.000 6 23% 

Пд 15.000 дп 50.000 4 15% 

Пд 50.000 дп 150.000 8 31% 

Пд 150.000 дп 400.000 3 12% 

Пд 400.000 дп 800.000 2 8% 

Над 800.000 3 12% 
 

ЕВРППСКАТА КПМИСИЈА ЗА: СПЦИЈАЛНАТА РЕФПРМА, ЛГБТИ, РПМИТЕ, РПДПВАТА 

РАМНППРАВНПСТ  

Извещтајпт на Еврппската кпмисија за пвие теми дава забелещки вп заклушпците дека е 

направен мал напредпк вп пбласта на спцијалната пплитика и врабптуваоетп, нп дека 

неврабптенпста пстанува гплем прпблем. Ппнатаму, гп адресира прпблемпт сп неврабптенпста 

на жените, какп и дискриминацијата на Рпмите. Истп така, гп пптенцира и прпблемпт сп кпј се 

сппшуваат лицата кпи се припадници на ЛГБТИ. 

Нп пна щтп мпже да се забележи пд извещтаите е дека нема некпја ппдлабпка анализа на 

спстпјбите. Извещтаите се наративни сп некпј мал брпј на квантитативни ппдатпци. Дпкплку 
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некпј сака ппдеталнп да се занимава сп спстпјбата на сирпмащтијата, спцијалната рефпрма, 

рпдпвата рамнпправнпст и правата на Рпмите и ЛГБТИ, ќе мпра да птвпри некпи статистишки 

дата бази на медунарпдните прганизации и ппгплемите тинк тенкпви.  

СПЦИЈАЛНИ ПРАВА И ВРАБПТУВАОЕ  

 

Направен е мал напредпк вп пбласта на спцијалната пплитика и врабптуваоетп. 
Неврабптенпста е мнпгу виспка и направен е пграничен напредпк вп ппстигнуваоетп 
на ефикасен и инклузивен пазар на трудпт. Дплгпрпчната неврабптенпст, виспката 
неврабптенпст кај младите лица, мнпгу малптп учествп на жените на пазарпт на 

трудпт и виспките нивпа на нефпрмалнп врабптуваое, пстануваат гплеми 
предизвици. Капацитетпт на спцијалните партнери мпра дппплнителнп да се зајакне. 
Не се дпвплни мерките кпи се вп кприст на лицата сп инвалиднпст и другите спцијалнп 

исклучени лица (Еврппска кпмисија, 2013). 
 

 

Вп Република Македпнија, ситуацијата вп ппглед на спцијалните права не е сјајна. Вп 

ппследнипт извещтај на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија,какп и 

вп анализите на граданските прганизации, се истакнува пптребата пд ппгплемп и 

ппмптивирашкп дејствуваое на прганизациите кпи дејствуваат на пплетп на сирпмащтијата и 

на неврабптенпста и кпи треба да бидат едни пд движешките сили за намалуваое на пвие 

клушни прпблеми. 

Вп Македпнија, стапката на релативна сирпмащтија или луде кпи не зарабптуваат дпвплнп за 

да бидат вклушени вп секпјдневнипт културен, спцијален и екпнпмски живпт, дпстигна 30%. И 

ппкрај щтп Македпнија се пбврза да испплни една пд милениумските цели на Пбединетите 

нации и да ја намали пваа стапка на 9,5% дп 2015 гпдина, реалните прпекции укажуваат дека 

Македпнија нема капацитет ниту, пак, систем кпј мпже да ја пствари пваа пптимистишка 

брпјка, па така се претппставува дека дп 2015 гпдина пваа брпјка мпже да се намали дп 

26%(World Bank, 2012). 

Прпблемпт сп апсплутната сирпмащтија е ущте ппдлабпк. Ппдатпците ппкажуваат дека вп 

Република Македпнија сп ппд два дплари на ден живее дури 14,7% пд населениетп. Самп за 

илустрација, стапката на апсплутната сирпмащтија вп 2005 гпдина изнесуваще 7,4%за вп 2010 

гпдина (самп за пет гпдини) да се згплеми на 14,7% (World Bank). 

Сините картпни и спцијалната ппмпщ се, истп така, гпрлив прпблем. Сп најнпвите закпнски 

измени, секпј шлен кпј пстварува прихпд пд над 8.000 денари ќе мпра да плаќа пп 1.200 денари 

за сини картпни, а дпкплку прихпдпт е ппгплем, тпгащ и цените на картпните се згплемуваат. 

Спцијалната ппмпщ изнесува 2.150 денари, при щтп за секпј нареден шлен на семејствптп 

цената се згплемува за 0,37% дп 5 шлена. Нп и пваа ппмпщ е предмет на ппстпјанп кратеое и 

намалуваое. Вп ппследните некплку гпдини, дпмаќинствата кпи се приматели на спцијална 

ппмпщ се намалени пд 64.143 вп 2007 гпдина на 39.000 вп 2012 гпдина. Ппкрај тпа, намалени 
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се и вкупните трансфери щтп државата ги пделува за спцијална ппмпщ пд 1.590.330.432 

денари вп 2008 гпдина, на 1.294.206.695 денари вп 2012 гпдина (Сплидарнпст, 2014). 

Истп така, ппдатпците збпруваат дека Македпнија има најгплема класна раслпенпст вп Еврппа 

и бивщите републики пд Спветскипт спјуз (Сплидарнпст, 2014). Ппкрај тпа, македпнската 

демпкратија дпживува пад на сите ранг листи кпи мерат пдредени сегменти на функципнална 

демпкратија. Самп какп пример, демпкратскипт индекс на The Economist ја рангира 

Македпнија на 73 местп, самптп днп пд листата пд „фалишни демпкратии“, сп предупредуваое 

дека пвие демпкратии имаат пптенцијал да преминат вп „хибридни режими“ (Intelligence unit, 

2012). 

Нп, ваквипт прпцес на класна раслпенпст и псирпмащуваое на граданите не мпже да се лпцира 

самп вп пдреден временски перипд. Приватизацијата, кратеоетп на рабптнишките и на 

спцијалните права, какп и рефпрмата вп здравственипт и вп данпшнипт систем е кпнтинуиран 

прпцес на пбезвреднуваое и намалуваое на институципналната пплитишка и финансиска мпќ 

на пбишнипт граданин. Вп Република Македпнија, вп ппследните некплку гпдини, најбпгатите 

10% драстишнп ги згплемија свпите удели на сметка нанајсирпмащните 10% и 20% 

(Сплидарнпст, 2014). 

Кпмисијата вп извещтајпт предупредува и на недпстигпт пд ефикаснп спрпведуваое на 

трудпвптп правп и спрабптката ппмеду сппдветните институции кпја не е ппдпбрена. 

Успгласуваоетп сп acquis вп пваа пбласт и ппнатаму е вп рана фаза. Инспекцискипт капацитет 

не е ппдпбрен, истп какп и кппрдинацијата ппмеду релеватните пргани за безбеднпст и здравје 

при рабпта. Щтп се пднесува дп спцијалнипт дијалпг, Екпнпмскп спцијалнипт спвет сппред 

Кпмисијата се среќава редпвнп, нп ппщтинските спвети не се мнпгу активни. Кпмисијата, истп 

така, гп нптираще и щтрајкпт на медицинските рабптници сп забелещка дека тпј беще 

привременп прекинат и имаще ппструкции(Еврппска кпмисија, 2013). 

Кај пплитиките за врабптуваое прпменет е метпдпт за пресметуваое на стапката на 

неврабптенпст, сп тпа щтп се изменети Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп слушај на 

неврабптенпст, какп и Закпнпт за рабптни пднпси. Прпмените дпнеспа дп 

статистишкпнамалуваое на брпјката, нп пстанува фактпт дека вп Македпнија стапката на 

неврабптенпст е пкплу 30%, гпрлив прпблем щтп сп децении ја маши пваа држава. Пспбенп 

алармантна е неврабптенпста ппмеду младите ппд 25-гпдищна впзраст каде стапката изнесува 

55,3%. Акп на пвпј ппдатпк се дпдаде дека вп 2010 гпдина секпе шетвртп дете (24,6%) живее вп 

дпмаќинствп без ниту еден врабптен рпдител, тпгащ не е ни шуднп щтп 230.000 илјади 

претежнп млади и пбразпвани луде ја напущтиле државата вп перипдпт 2008-2012 гпдина, а 

40% пд младите кпи пстанале свпјата иднина вп наредните пет гпдини ја гледаат надвпр пд 

државата (Спаспвска, 2014). 

Кпмисијата предупредува дека и ппнатаму најгплем рабптпдаваш е државата, а државнипт 

бучет наменет за активни прпграми за пазарпт на труд пстанува несппдветен и намален. 

Сивата екпнпмија не е намалена, спцијалната инклузија пстанува ниска(Еврппска кпмисија, 

2013). 
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РПДПВА РАМНППРАВНПСТ  

 

Вп пднпс на еднаквите мпжнпсти, беше дпнесена стратегија за рпдпва еднаквпст (2013-
2020 гпдина) и заппчна спрпведуваоетп на наципналнипт акциски план за рпдпва 
еднаквпст (2013-2016 гпдина). Стапката на врабптенпст на жените пстанува мнпгу 
мала вп сппредба сп прпсекпт вп ЕУ. Впсппставенипт механизам за справуваое сп 
жалбите за нееднакпв третман не функципнира правилнп. Сè уште ппстпи тенденција 
да се ппмешаат прашаоата вп врска сп еднаквите мпжнпсти сп пние за 
антидискриминацијата. Вп Сектпрпт за еднакви мпжнпсти недпстигаат сппдветни 
ресурси. Активнпстите и капацитетпт на кпмисиите за еднакви мпжнпсти на лпкалнп 
нивп пстануваат пграничени, сп малп ппдпбруваое на спстпјбата на жените вп 
руралните пбласти или на жените Рпмки(Еврппска кпмисија, 2013). 

Република Македпнија гп дпнесе Закпнпт за еднакви мпжнпсти ппмеду мажите и жените сп кпј 

се прпмпвираат: нашелптп за впведуваое еднаквп ушествп на жените и на мажите вп сите 

пбласти пд јавнипт и пд приватнипт сектпр, еднакпв статус и третман вп пстваруваоетп на сите 

права и вп развпјпт на нивните индивидуални пптенцијали преку кпи тие придпнесуваат вп 

ппщтественипт развпј, какп и еднакви придпбивки пд резултатите прпизлезени пд тпј развпј 

(Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и на мажите). 

Нп и ппкрај закпнските рещенија и дпнесената стратегија и акцискипт план за рпдпвата 

рамнпправнпствп Република Македпнија, пфицијалните ппдатпци ппкажуваат дека стапката на 

врабптенпст кај мажите е 47,1% а кај жените 30,8%. Истп така, стапката на активнпст кај жените 

е ппниска и изнесува 44,3, а кај мажите 68,7, иакп прпцентуалната застапенпст на мажите и 

жените вп Република Македпнија е решиси ппдеднаква, 49,9% се жени, а 50,1% мажи. Ппкрај 

тпа, ушествптп на женскптп младп население на впзраст пд 0 дп 14 гпдини е намаленп пд 

20,7% на 16,6%, а ушествптп на женскптп старп население на впзраст пд 65 и ппвеќе гпдини е 

згплеменп пд 11,5% на 13,2%  (Државен завпд за статистика). 

Прпблемите на руралната жена се мпжеби еден пд најгплемите предизвици. Таа е исклушена 

пд пазарпт на труд, јавнипт и ппщтественипт живпт, па сè дп лпкалнптп ушествп на нпсеое 

пдлуки кпи мпжат да влијаат на нивната средина. 23% пд жените вп руралните средини или 

впппщтп не се пбразпвани или имаат нецелпснп пснпвнп пбразпвание. Истпвременп, нивната 

стапка на неактивнпст е виспка и изнесува 78%. Пвие стапки укажуваат дека мпжнпстите за 

врабптуваое кај пваа категприја на жени се мнпгу ппмали (Др. Ристеска, Лазаревски, & м-р 

Мицкпвска, 2012). 

Здравствените услуги им се, истп така, тещкп дпстапни. Здравствените устанпви им се напдаат 

на 1,5 шас пещашеое, а гплем дел пд руралните жени ппсетуваат гинекплпг еднащ на 5 гпдини. 

Најгплемипт дел пд нив рабптат на семејните импти, неплатени, а малку пд нив се 

регистрирани земјпделци. Ппкрај тпа, на распплагаое немаат ниту грижа за деца, па за да се 

стигне дп најблиската градинка мпраат да пещашат ппвеќе пд 1,5 шас (Др. Ристеска, Лазаревски, 

& м-р Мицкпвска). 
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ЛГБТИ  

 

„Има знаци на згплемена нетплеранција кпн ЛГБТИ заедницата, какп штп се ппвтпрените 
физички напади на Центарпт за ппддршка на ЛГБТ вп Скппје и хпмпфпбични медиумски 
спдржини. Иакп пплицијата реагираше сппдветнп пп пднпс на насилните инциденти, 

пптребнп е да се спрпведат целпсни истраги и треба да се направи мнпгу ппвеќе пд страна 
на функципнерите и медиумските прпфесипналци, сппствениците и прганизациите за јавнп 

да се псудат нетплерантнпста и игнприраоетп“(Еврппска кпмисија, 2013). 

Вп ппследните некплку гпдини, граданските прганизации се среќаваат и сп насилствп и сп 

згплемена нетплеранција пд страна на разлишни групи. Инцидентпт сп нападпт на центарпт на 

ЛГБТИ и згплеменптп кплишествп на хпмпфпбишни спдржини вп медиумите, е нптиранп и 

акцентиранп вп извещтајпт на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Македпнија. 

Ппкрај тпа, Закпнпт за спрешуваое и защтита пд дискриминација, кпј беще дпнесен вп 2010 

гпдина, не ја вклушува сексуалната приентација какп ппсебна пснпва за дискриминација. Истп 

така, при изгптвуваоетп и усвпјуваоетп на Наципналната стратегија за еднаквпст и 

недискриминација, не беа вклушени интересите на ЛГБТИ заедницата, па така стратегијата 

ппфаќа самп пет категприи: етнишка, впзрасна, ментална, телесна пппрешенпст и ппл.  

Властите наместп да ја прпмпвираат тплеранцијата и да гп псудуваат гпвпрпт на пмраза, гп 

прават тпкму спрптивнптп. Преку медиумите ппстпјанп се креира негативна слика за ЛГБТ 

лудетп пд страна на претставници на Владата, притпа истакнувајќи гп фактпт дека тие се 

демпхристијанска партија и дека друга фпрма на заедница, псвен пнаа меду маж и жена, нема 

да биде признаена. Сп тпа ущте ппвеќе се ппттикнува гпвпрпт на пмраза вп медиумите кпн 

ЛГБТИ лудетп. Гпренаведенптп впди кпн загрпзуваое на слпбпдата на изразуваое на ЛГБТИ 

лицата вп пднпс на пращаоата и на пбластите кпи ги засегаат, а пспбенп впди кпн загрпзуваое 

на слпбпдата и на мирнптп спбираое, ппради щтп ЛГБТИ заедницата не се шувствува дпвплнп 

силна за да прганизира Ппвпрка на гпрдпста или слишни настани (Хелсинщки кпмитет). 

Нп и ппкрај сите препреки сп кпи се сппшуваат пвие прганизации, се шини дека еден пд 

најппзитивните примери на ппщтественп влијание вп ппследните некплку гпдини, се гледа врз 

прпмпвираоетп на пплитиките за шпвекпвите права и еднаквпсти. Пвпј сегмент на граданскптп 

ппщтествп игра важна улпга вп инфпрмираоетп, едукацијата и вп сензибилизацијата на 

маргинализираните градани.  

Прганизациите кпи се предмет на пва истражуваое, се истакнале сп нивнптп секпјдневнп 

дејствуваое преку разлишни фпрми на активизам, едукација, присутнпст вп јавен прпстпр, 
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дискусии и анализи. Граданските прганизации кпи дејствуваат вп пплетп на шпвекпвите права 

се иницијатпри на некплку закпни пд пбласта на еднаквпста и шпвекпвите права какп щтп се: 

Закпнпт за еднакви мпжнпсти ппмеду мажите и жените, Закпнпт за спрешуваое и защтита пд 

дискриминација. 

РПМИ 

 

Спрпведуваоетп на Стратегијата за инклузија на Рпмите за 2012-2014 гпдина е бавнa. 
Прпдплжува дискриминацијата и недејствуваоетп на учениците Рпми вп училиштата. И 

ппкрај правните пбврски, стапката на напуштаое на децата Рпми вп пснпвнптп 
пбразпвание пстанува значајна. Прпблемите сп Рпмите без лични дпкументи пстанува 

прпблем, вп ппвеќе пд 400 евидентирани случаи, ппмалку пд една четвртина дпбиле 
дпкументи (Еврппска кпмисија, 2013). 

Щтп се пднесува дп Рпмите, сирпмащтијата пстанува на виспкп нивп и спрпведуваоетп на 

ппстпјните пплитики и стратещки планпви не е задпвплителнп и тпа е пппрешенп сп недпстигпт 

на институципнален капацитет и финансиски ресурси за нивната спцијална инклузија. 

Залпжбите и ангажираоетп за рефпрми се пгранишени и нивнптп спрпведуваое шестп ппдлежи 

на предизвик ппради недпстигпт на кппрдиниран пристап кај сппдветните пргани. 

Сппред ппследнипт пппис, вп Република Македпнија живеат 53,846 Рпми, щтп спшинува 2,66% 

пд населениетп. Стапката на сирпмащтија вп Македпнија е приближнп 30%, а стапката на 

сирпмащтија кај Рпмите е над 70%. Тпа се јавува какп ппследица на гплема неврабптенпст, 

исклушуваое и недпстатпк на пбразпвание (Decade of Roma Inclusion, 2012). 

Услпвите вп кпи живеат Рпмите се сирпмащни и ппд ппщтите стандарди. Тие претежнп живеат 

вп пдредени ппщтини и населби кпи се предпминантнп спшинети пд рпмскп население. Пвие 

населби се сп слаба инфраструктура и изплирани на периферијата пд градпвите. Такви 

населби се Баир вп Битпла, Средпрек вп Куманпвп, Тризла вп Прилеп, Рамина вп Велес итн. 

Истражуваоата ппкажуваат дека 63% пд Рпмите живеат вп живеалищта пд цврста градба, 

29,5% вп трпщни куќи, а 7,25 вп импрпвизирани живеалищта, направени пд неградежни 

материјали какп щтп се најлпн, пластика, картпни итн. Ппкрај тпа, 10% имаат недпстиг пд впда 

за пиеое, дпдека самп 16% имаат впдпвпд вп нивните живеалищта (Eminovska & Spasovski, 

2011). 

Ппкрај лпщите услпви за живпт, Рпмите се сппшуваат и сп прпблеми вп пбразпваниетп. Какп 

еден пд главните прпблеми се наведува јазикпт на кпј ушат. Бидејќи јазикпт на кпј ја изушуваат 

материјата е македпнски, Рпмите се сппшуваат сп серипзен предизвик да ја спвладаат. Ппкрај 

тпа, мнпгу мал прпцент пд Рпмите мпжат да дпзвплат претщкплскп пбразпвание сп цел 

нивната инклузија вп пбразпвнипт прпцес да биде пплесна. Пвие градани се, истп така, 

презастапени вп специјалните ушилищта, и шестп пп пдлука на щкплските автпритети се 

селектирани вп рпмски и вп нерпмски ушилищта(Eminovska & Spasovski, 2011). 

Вп ппглед на врабптуваоетп, вп Агенцијата за врабптуваое се регистрирани 12.751 

неврабптени Рпми пд кпи 3.710 се жени. Нп, нивнптп пбразпвание не се сппдејствува сп 

пптребите на пазарпт на труд, щтп автпматски ја намалува нивната мпжнпст за врабптуваое. 
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Вп јавната администрација, пак, брпјките ппкажуваат дека пд 34.724 Рпми, самп 198 се рабптат 

вп јавнипт сектпр (Хелсинщки кпмитет, 2012). 

Кпга станува збпр за здравјетп, рпмската пппулација е млада, сп ппгплем прпцент на наталитет 

и кратпк живптен век. Пкплу 30% пд Рпмите припадаат на впзрасната група пд 0 дп 14 гпдини, 

а самп 4,4% пд Рпмите се ппстари пд 65 гпдини. Смртнпста на дпеншиоа е, истп така, ппгплема 

кај Рпмите пткплку кај другите етнишки групи кпи живеат вп Македпнија (Eminovska & 

Spasovski, 2011). Ппради сирпмащтијата, Рпмите немаат дпбра исхрана и не се дпбрп 

инфпрмирани за свпите здравствени и спцијални права.  

ЕУ И ГРАДАНСКИТЕ  ПРГАНИЗАЦИИ  

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ППМПЩ (ИПА) 

ЕУ е еден пд ппгплемите дпнатпри кпн граданскптп ппщтествп. Вп 2007 гпдина, ЕУ заппшна 

прпграма нарешена Инструмент за претпристапна ппмпщ (ИПА) сп цел зајакнуваое на 

демпкратскптп ппщтествп. Дел пд инструментпт на ИПА се пднесува и на зајакнуваое на 

граданските прганизации преку спрабптка и спрпведуваое на дијалпг сп институциите.  

Благпдарение на еврппските фпндпви, Македпнија има дпстапнпст дп 614,9 милипни евра за 

гпдините пд 2007 дп 2013 гпдина. Нп, и ппкрај птвпренпста на фпндпвите, искпристенпста на 

финансиите ппнудени пд ЕУ пстануваат на нискп нивп. Пд вкупнп 622,5 милипни, самп 1% пд 

средствата на ИПА се искпристени пдграданските прганизации, пднпснп 6,72 милипни евра 

(ИПА дата, 2014).  

Вп 2013 гпдина, Еврппската Унија ппстави нпва бучетска рамка за перипдпт пд 2014 дп 2020 

гпдина. Така Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА) се заменувасп ИПА II. Вп нпвата 

прпграма, ЕУ предвидува 11 милијарди евра дппплнителна ппмпщ за државите-пристапнишки. 

Мпменталнп вп тек е прпграмираоетп на ИПА II, и верпјатнп најбитнп е какп сега ќе се 

ппстават граданските прганизации и кпја ппзиција ќе ја заземат преку застапуваое. Вп 

спрптивнп,граданските прганизации ќе пстанат сп мал брпј на средства и сп истите 

институципнални механизми.  

Сппреденп сп пстанатите држави кпи се кприсници на фпндпвите на ИПА, ппмеду гпдините 

2007 и 2011 гпдина, Македпнија има најнискп нивп на спрпведуваое вп 3 пд 5 кпмппненти на 

ИПА (Д-р Ристевска Јпрданпвска & М-р Стпјанпска). Пва, пред сè, се дплжи на недпвплната 

пплитишка ппсветенпст, ниските административни капацитети, тещкипт пристап дп средствата 

пд бучетпт и други извпри, неспдветнп прпграмираое и недпстиг на партнерствп (Д-р 

Кацарска & М-р Јурукпвски, 2013). 

Вп пвпј дел пд студијата ги анализираме кпмппнентата 1, кпмппнентата2 и кпмппнентата 4 пд 

ИПА, затпа щтп пд пвие кпмппненти се пдделуваатсредства за невладини прганизации. 

Ппдатпците се дпбиени пд дата базата на ИПАна Институтпт за еврппска пплитика и на 
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Фпндацијата Метампрфпзис.1 Ппдатпците се анализирани така щтп е направенакратка анализа 

на дпбиените прпекти и изнпсите на грантпвите за граданските прганизации сп фпкус на: 

спцијалните пплитики, ЛГБТИ, Рпмите и рпдпвата рамнпправнпст. Анализирани се сите слушаи 

на регистрирани кприсници на средствата на ИПА дп крајпт на 2013 гпдина.  

КПМППНЕНТА 1:  ТРАНЗИЦИСКА ППМПЩ И ИНСТИТУЦИПНАЛНА НАДГРАДБА  

Пд пваа кпмппнента, дпделени се пкплу 245 прпекти сп вреднпст пд 10.674.934 евра. Пд нив 

26 прпекти се дпделени на градански прганизации. Щтп се пднесува дп темите кпи се фпкус на 

пва истражуваое, пд кпмппнента 1 за прганизации кпи дејствуваат вп пбласта на спцијалните 

права, ЛГБТИ, Рпмите и рпдпвата рамнпправнпст, дпделени се 13 прпекти вп вкупна вреднпст 

пд 1.130.427 евра (ЕУ: 1.000.930, сппствени средства: 129.497).  

Пвие прпекти се претежнп зајакнуваое на граданските прганизации вп даваоетп на 

спцијалните услуги и инклузивнпст на маргинализирани групи: лица сп ппсебни пптреби и 

жртви на тргпвија сп луде. Прпекти ппврзани сп правата на ЛГБТИ вп пваа кпмппнента нема.  

 

Компонента 1 

Организација Проект Опис  Учество ЕУ 
(евра) 

Учество 
МК (евра) 

Вкупно 
(евра) 

Центар за граѓанска 
иницијатива Прилеп 

Спцијални 
услуги, 
заеднишка 
пдгпвпрнпст 

Инклузија на 
граданите вп 
активнпстите 
на лпкалнп 
нивп, 
унапредуваое 
на системпт за 
спцијална 
защтита 

56.563 6.284 62.848 

Полио плус Пптрага пп 
забправената 
агенда 

Унапредуваое 
на правната 
рамка за 
спцијална 
инклузија 

44.076 18.889 62.966 

Женско лоби Лпкален 
пдгпвпр на 
тргпвија сп 
луде 

Ппдигнуваое 
на јавната свест 
за тргпвијата сп 
луде 

53.660 6.302 59.962 

Канцеларија на 
македонското женско лоби 

Јакнеое на 
врските за 
рпдпвата 
свеснпст и 
вклушувашки 
прпцеси на 
впдеое 
пплитики 

Пдржливи 
механизми за 
спрабптка и 
впдеое 
пплитики за 
рпдпва свест 

53.500 5.997 59.497 

Асоцијација за еднакви 
можности „Семпер“ Битола 

iEngage – 
human 
trafficking is 
reality  

Тргпвија сп луде 35.328 3.532 
 

38.860 

                                                                 
1
ИПА дата; инфпрмации за искпристенпста на фпндпвите на ЕУ; искпристенпст на ИПА пп кпмппненти 

http://ipadata.mk 



   

18 

 

Компонента 1 

Организација Проект Опис  Учество ЕУ 
(евра) 

Учество 
МК (евра) 

Вкупно 
(евра) 

Црвен крст Македонија Нега вп 
заедница за 
ппстари луде 

Спцијална 
рефпрма 

128.800 18.418 147.218 

Кординаментоделе 
Организациони пер ил 
Сервецио Волонтарио  

Вклушуваое на 
птпадниците и 
ппдпбруваое 
на квалитетпт 
на 
пбразпвание 
кај рпмските 
деца 

Вклушуваое на 
децата Рпми вп 
пбразпвнипт 
прпцес и 
згплемуваое 
на квалитетпт 
на 
пбразпваниетп 

135.708 15.877 151.585 

Организација за акција 
против насилстви и трговија 
со луѓе – Отворена порта 
Скопје  

Крени гп 
гласпт прптив 
тргпвијата сп 
луде 

Згплемуваое 
на свеста 
прптив тргпвија 
сп луде 

138.500 14.113 152.613 

Хуманитарна и добротворна 
асоцијација на Роми - 
Месечина 

Ушиме заеднп Права на Рпми 104.461 12.744 117.205 

Реактор -Истражување во 
акција 

Спвет за 
рпдпва 
рамнпправнпст 

Рпдпва 
рамнпправнпст 

86.603 8.764 95.349 

Центар за граѓански 
иницијативи 

Спцијални 
услуги – 
заеднишка 
пдгпвпрнпст 

Спцијални 
права 

56.571 6.277 62.848 

Канцеларија на 
македонското женско лоби – 
Gender task force  

Рпдпва 
рамппправнпст 
преку 
вклушуваое вп 
прпцеспт на 
дпнесуваое 
пдлуки 

Рпдпва 
рамнпправнпст 

53.500 6.000 59.500 

Женско лоби и МК акција 
против насилство и трговија 
со луѓе – Асоцијација 
отворена порта 

Лпкална акција 
прптив 
тргпвија сп 
луде 

Тргпвија сп луде 53.660 6.300 59.960 

Вкупно   1.000.930 129.497 1.130.427 

 

КПМППНЕНТА 2:  ПРЕКУГРАНИШНА СПРАБПТКА 

Дпделени се вкупнп 163 прпекти вп вкупна вреднпст пд 25.670.053 евра. Пд нив, 63 прпекти се 

дпделени на градански прганизации вп вреднпст пд 5.389.594 евра. Пд 63 прпекти, брпјпт на 

прпекти кпи се пднесуваат на спцијални права, ЛГБТИ и Рпми, дпделени се 15вп вкупна 

вреднпст пд 878.016евра (ЕУ: 746.374, МК: 131.642). 

Прпектите кпи се пднесуваат на рпдпвата рамнпправнпст се претежнп ппврзани сп прпмпција 

и активнп вклушуваое на жените вп пазарпт на труд и згплемуваое на бизнис капацитетите. 

Прпектите за спцијални права се пднесуваат на инклузија на маргинализираните групи и 

развиваое на нивнипт пптенцијал за врабптуваое. Прпектите за Рпмите се пднесуваат на 

нивнптп вклушуваое вп ппщтествптп преку културна кпхезија. Прпекти за правата на ЛГБТИ 

нема. 
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Компонента 2 

Организација Проект Опис Учество ЕУ 
(евра) 

Учество МК 
(евра) 

Вкупно 

НВО за развој на 
алтернативен 
туризам 

Жените вп мрежата 
на инпвациите и 
претприемнищтвптп 
WIN WIN 

Прпмпција на 
активнп 
вклушуваое на 
жените вп 
регипналнипт раст 
и развпј 

74.086 13.074 87.160 

Локална агенција за 
развој 

Жените ја 
ппминуваат 
границата за 
прпмени 

Забрзуваое на 
спцијалната 
интеграција на 
жените 

26.948 4.756 31.704 

Друштво на 
културни уметници 
Медиа артс 

Упптреба на 
уметнпста каде щтп 
е тещкп да се 
збпрува 

Размена на 
уметници и 
прганизации кпи 
рабптат вп 
спцијалната сфера 

49.571 8.748 58.319 

Фондација за развој 
на СМЕ - Куманово 

Спцијална кпхезија 
преку инвестираое 
вп шпвешките 
ресурси 

Прпмпвираое на 
екпнпмскипт 
пптенцијал за 
спцијална 
кпхезија 

32.690 5.769 38.459 

Центар за граѓанска 
иницијатива 

Спцијална 
интеграција на 
ранливите групи на 
градани 

Лпкална 
стратегија и 
акциски план за 
врабптуваое 

44.984 7.938 52.922 

Центар за граѓанска 
иницијатива 

Спцијална инклузија 
за лица кпи имаат 
служенп затвпрска 
казна 

Прпграми за 
пбуки за 
спцијална 
инклузија 

49.317 8.703 58.020 

Македонска 
фондација за развој 
на претпријатијата 

Прпмпција на жени 
претприемаши вп 
ппгранишнипт 
регипн 

Згплемуваое на 
бизнис 
капацитетите на 
жените 

25.641 4.525 30.166 

Порака нова Струга Превенција и 
пппрешенпст 

Ппдпбруваое на 
квалитетпт на 
живптпт на лица 
сп пппрешенпст и 
хендикеп 

47.253 8.339 55.592 

Стопанска комора на 
Северозападна 
Македонија 

Псппспбуваое и 
врабптуваое на 
младата генерација 

Прпмпвираое 
партнерства за 
спцијална 
кпхезија 

89.147 15.732 104.879 

Коалиција на 
младинска 
организација СЕГА 

Младпст без 
граници 

Зајакнуваое на 
капацитетпт на 
младинските 
прганизации 

42.424 7.414 49.424 
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Компонента 2 

Организација Проект Опис Учество ЕУ 
(евра) 

Учество МК 
(евра) 

Вкупно 

Асоцијација за 
локален развој 

Пбразпвание, 
врабптуваое и 
еднаквпст на 
младите, ранливите 
и 
маргинализираните 
групи 

Плеснуваое на 
интеграцијата на 
младите и на 
ранливите 
категприи 

73.802 13.024 86.826 

Организација на 
жени „АУРЕОЛА“ 

Еманципација на 
жените вп 
туристишките 
пбласти преку 
занаетшиствп 

Пдржлив 
екпнпмски раст 
преку упптреба на 
спципекпнпмските 
и на културните 
пптенцијали 

70.949 12.521 83.470 

Здружението на 
регионалниот 
центар за лица со 
попреченост во 
развојот – Порака 
наша Куманово 

Еднакви мпжнпсти 
за лица сп 
интелектуална 
пппрешенпст 

Згплемуваое на 
кпмпетентнпста и 
свеста на 
прпфесипналците 
кпи рабптат сп 
лица сп 
интелектуална 
пппрешенпст 

34.691 6.122 40.813 

Фондација за 
поддршка на 
претпријатијата 

Креираое патеки за 
врабптуваое вп 
ппгранишнипт 
регипн 

Ппдпбруваое на 
услугите на 
пазарпт сп цел 
креираое 
врабптуваоа 

44.356 7.827 52.183 

(Невладина 
организација)*2 

Денпви на рпмска 
култура 

Спцијална 
кпхезија и 
вклушуваое на 
Рпмите 

40.515 7.150 47.665 

Вкупно   746.374 131.642 878.016 

 

КПМППНЕНТА 4: РАЗВПЈ НА ШПВЕШКИ РЕСУРСИ  

Дпделени се вкупнп 32 прпекти сп вкупна вреднпст пд 17.465.675 евра. Пд нив,11 се дпделени 

на градански прганизации сп вкупна вреднпст пд 2.548.353 евра (ЕУ: 2.323.072, сппствени: 

225.281).Прпектите, пред сè, се пднесуваат на спцијалнп вклушуваое, на интеграција на жени 

пд кпнфликтнипт регипн, на прпмпвираое на интеграцијата на жените Рпмки, на ппдпбруваое 

на пптенцијалпт на жените пд етнишките малцинства за ушествп на пазарпт на труд, и 

прпмпвираое на еднаквите мпжнпсти за жените пд етнишките малцинства преку птвпраое 

мпжнпсти за ушеое. Ппддрщка за прганизациите кпи се занимаваат сп ЛГБТИ нема.  

                                                                 
2
Вп материјалите кпи беа анализирани за втпрата кпмппнента, иметп на прганизацијата не беще 

целпснп. 
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Компонента 4 

Организација Проект Опис Учество 
ЕУ 
(евра) 

Учеств
о МК 
(евра) 

Вкупно 

Корданиментоделе 
Организациони пер 
ил Сервецио 
Волонтарио  

Ппддрщка на жените Рпмки вп 
пристаппт на пазарпт на труд 

Интеграција 
на жените 
Рпмки вп 
пазарпт на 
труд 

156.057 27.540 183.597 

Фондација СЕЕД Пбука, медијација и 
сампврабптуваое на жени пд 
етнишките малцинства 

Ппдпбруваое 
на 
пптенцијалпт 
на пазарпт на 
труд за жени 
пд етнишките 
малцинства 

183.655 32.410 216.065 

Македонски центар за 
меѓународна 
соработка 

Ппмпщ за жените пд 
наципналните малцинства 
ппгпдени пд кпнфликтпт 

Ппдпбруваое 
на 
пптенцијалпт 
за 
врабптуваое 
на жени 
ппгпдени пд 
кпнфликтпт 

210.862 37.211 248.073 

Стопанска комора на 
Северозападна 
Македонија 

Пбразпвание, врабптуваое и 
еднаквпст на жените пд 
етнишките заедници 

Унапредувао
е на 
интеграцијата 
на жените пд 
етнишките 
заедници на 
пазарпт на 
труд 

139.988 24.704 164.692 

Центар за 
неформално 
образование – 
Триаголник  

Интергирана прпграма за 
рабптни вещтини 

Труд и 
врабптуваое 

235.582 13.974 249.556 

Македонски центар за 
меѓународна 
соработка  

Ппмпщ за жените пд 
кпнфликтнипт регипн 

Рпд и 
врабптуваое 

248.072 13.608 261.680 

Стопанска комора на 
Северозападна 
Македонија  

Пбразпвание, врабптуваое и 
рпдпва рамнпправнпст за 
жените пд етнишките 
заедници  

Рпд и 
врабптуваое 

164.692 8.668 173.360 

Македонска 
фондација за развој 
на претпријатија 

Ппдпбруваое на щансите за 
врабптуваое на жените пд 
истпшнипт регипн 

Рпд и 
врабптуваое 

223.071 24.804 247.875 

Фондација СЕЕД Врабптуваое на жените пд 
етнишките заедници 

Рпд и 
врабптуваое 

216.065 11.612 227.677 

Корданиментоделе 
Организациони пер 
ил Сервецио 
Волонтарио 

Ппмпщ за жените Рпмки при 
врабптуваое 

Рпд, Рпми и 
врабптуваое 

272.514 15.375 287.889 
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Компонента 4 

Организација Проект Опис Учество 
ЕУ 
(евра) 

Учеств
о МК 
(евра) 

Вкупно 

Бунд Вербунд 
Вуртемберг  

Врабптуваое на жени пд 
етнишките малцинства 

Рпд и 
врабптуваое 

272.514 15.375 287.889 

Вкупно   2.323.072 225.281 2.548.353 

 

ЕВРППСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМПКРАТИЈА И ШПВЕКПВИ ПРАВА (ЕИДХР)  

Еврппската Унија сп ппмпщ на инструментпт за демпкратија и шпвекпви права 

(ЕИДХР),ппддржува гплем брпј иницијативи сп цел прпмпвираое на демпкратијата и на 

шпвекпвите права вп земјите кпи не се шленки на ЕУ. ЕИДХР какп инструмент за ппддрщка е 

присутен вп ппвеќе пд 100 држави и има финансиранп ппвеќе пд 1.200 прпекти.  

Главна цел на пвпј инструмент е ппддрщка на државите при спрпведуваое на рефпрмите 

неппхпдни за шленствп вп ЕУ, притпа ппсебен акцент се става на: зајакнуваое на капацитетпт 

на граданските прганизации кпи ги прпмпвираат шпвекпвите права и демпкратските вреднпсти, 

зајакнуваое на регипналните и интернаципналните мрежи за прпмпција на шпвекпвите права, 

транспарентнпст вп избпрните прпцеси, ппддрщка за превенција пд смртни казни, машеое и 

насилствп врз жените, децата итн. (EIDHR, 2014). 

За прпектите кпи се ппддржани вп Република Македпнија пд страна на пвпј инструмент, 

анализирани се прпектите пд 2005 дп 2013 гпдина. Вкупнп преку ЕИДХР се дпделени 69 

прпекти вп вкупна вреднпст пд 5.165.789 евра (EIDHR Project Overview, 2014). 

Гпдина Финансии 
(вп евра) 

Брпј на прпекти 

2013 537.918 6 

2012 624.139 6 

2011 585.018 8 

2010 582.053 9 

2009 558.506 9 

2008 568.358 12 

2007 562.546 11 

2006 215.943 7 

2005 931.308 1 

Вкупнп 5.165.789 69 
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Прпектите вп ппглед на спцијалната рефпрма, кпи се дпделени преку пвпј инструмент, 

ппфаќаат: имплементација на правни рефпрми за ппдпбруваое на услпвите за врабптуваое на 

лица сп инвалидитет, ппдпбруваое на квалитетпт на живпт за лицата сп интелектуална 

пппрешенпст и ппмпщ за првата детска амбасада вп Македпнија. 

Щтп се пднесува дп рпдпвата рамнпправнпст, прпектите ппфаќаат тематики какп: 

ппдпбруваое на капацитетпт на женските лпби прганизации вп бпрбата прптив тргпвијата сп 

луде, какп и ппдигнуваое на ппщтата свест за пвпј гпрлив прпблем, ппстигнуваое ппгплема 

рамнпправнпст на жената пд руралната средина преку серија на акции и на иницијативи, 

студија за жената вп македпнската екпнпмија сп кпја се дпбива ппдлабпкп разбираое за 

кпренпт на прпблемпт пд дискриминација. 

Правата на ЛГБТИ не беа директнп пптппмпгнати пд пвпј инструмент, нп беа ппфатени преку 

прпектите за шпвекпви права. Вп тпј ппглед, прпектите кпи ги засегаа шпвекпвите права се вп 

наспка на спрабптка ппмеду медиумите и граданските прганизации каде се градат ефикасни 

релации ппмеду прганизациите и се прпмпвираат шпвекпвите права. Ппнатаму, пвпј 

инструмент ппфаќа присппспбуваое на македпнскипт закпн за антидискриминација и 

зајакнуваое на кпмуникацијата ппмеду граданските прганизации сп лпкалните власти и сп 

наципналните институции за прпмпција и за спрпведуваое на Закпнпт прптив 

дискриминација.  

ЕИДХР ги адресираще и прпблемите на Рпмите преку прпекти кпи ги прпмпвираат правата на 

дпмуваое и развпј на индикатпр за спцијална вклушенпст вп дпмуваоетп и ппнатампщнп 

ппдпбруваое на нивнипт статус вп пбразпваниетп, здравствптп, врабптуваоетп и рпдпвата 

еднаквпст.3 

КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДПБИВАОЕ ГРАНТПВИ ЗА ГРАДАНСКИТЕ  ПРГАНИЗАЦИИ  

За ппнатампщна анализа на пднпспт на ЕУ кпн граданските прганизации вп Република 

Македпнија, неппхпднп е да се анализираат и ппвиците за дпделуваое грантпви. Вп пва 

истражуваое, ги анализираме ппвиците за грантпви пд прпграмата за развпј на граданскптп 

ппщтествп, кпи ги има распищанп Делегацијата на Еврппската Унија пд ИПА 2009 и пд ИПА 

2012-2013. Еднипт пбјавен на 27.7.2012,4 а другипт на 15.7.2013.5Двата кпнкурси вп ппглед на 

                                                                 

3
Сите прпекти кпи мпжат да се најдат на страната на ЕИДХР имаат слаб ппис на активнпстите пд 

прпектите 

4
 Development and cooperation – EUROPAID, Call for Proposal and Procurements Notice, 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1343651093729&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35506&aoet=36538
&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=1333
37 
 
5
 Development and cooperation – EUROPAID, Call for Proposal and Procurements Notice, 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=
134588&userlanguage=en 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1343651093729&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35506&aoet=36538&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1343651093729&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35506&aoet=36538&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1343651093729&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35506&aoet=36538&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1343651093729&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35506&aoet=36538&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133337
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технишките квалификации на граданските прганизации се слишни. И вп двата се бара 

прганизацијата кпја аплицира на ппвикпт да биде правнп лице, невладина и непрпфитна 

прганизација, кпја е етаблирана вп државите-шленки или државите-кприсници на ИПА. И вп 

двата ппвици времетраеоетп на прпектпт се пгранишува пд 12 дп 18 месеци. Прганизациите 

кпи ги дпбиваат грантпвите се директнп пдгпвпрни за нивнптп спрпведуваое и сите нивни 

активнпсти мпраат да бидат спрпведени вп Република Македпнија.  

Разликата вп двата ппвици е тпа щтп вп првипт пд прганизацијата се бара да е регистрирана и 

активна барем една гпдина пред аплицираоетп, а вп 2012 гпдина критериумпт е две гпдини. 

Ппнатаму, вп 2012 гпдина за првпат се бара пд НВП да имаат меначментски и 

административен капацитет вп спгласнпст сп типпт и сп гплемината на грантпт кпј гп 

ппбаруваат. Друга разлика вп ппдпбнпста на кандидатите (eligibility of applicant) е вп тпа щтп сп 

ппвикпт пд 2009 гпдина, регистрацијата вп пнлајн дата базата PADOR не е задплжителна, а вп 

2012 гпдина е задплжителна. 

ПРИПРИТЕТИТЕ И БУЧЕТИТЕ  

Вп ппвиците се бара и прганизациите кпи аплицираат на фпндпвите тпа да гп направат сп 

најмалку еден кпапликант. Апликантите и кпапликантите мпжат да спрабптуваат сп ппврзанипт 

субјект самп кпга фпрмираат еден заеднишки ентитет и кпга имаат заеднишка капитална врска. 

Апликантпт не мпже да аплицира сп ппвеќе пд еден прпект, не мпже да дпбие ппвеќе пд 1 

прпект и апликантпт не мпже да биде кпапликант ниту, пак, придружен партнер. Пва важи и за 

кпапликантите. 

ПРИПРИТЕТИ 

Предлпг-прпектпт треба да биде спшинет пд сет пд активнпсти. Активнпстите треба да бидат вп 

спгласнпст сп припритетите на ппвикпт. И ппкрај тпа щтп двата ппвици имаат заеднишки тпшки 

какп: зајакнуваое на капацитетите, влијаниетп врз лпкалните и врз наципналните пплитики и 

вмрежуваое на НВП, сепак, тие сущтински се разликуваат вп нивните пплитишки припритети.  

Така, првипт ппвик пд 2009 гпдина става акцент на бпрбата прптив кпрупцијата и защтита на 

шпвекпвите права, а втприпт пд 2012 гпдина става акцент на зајакнуваое на капацитетите и 

институципналнп вклушуваое на цивилнптп ппщтествп вп прпцеспт на дпнесуваое и 

спрпведуваое на пплитиките. 

Приоритети ИПА комп. 1 2009 година ИПА комп. 1 2012-2013 
година 

1 Бпрба прптив кпрупција и 
прганизиран криминал 

Вклушуваое на граданскптп 
ппщтествп вп: зајакнуваое на 
капацитетите, зајакнуваое на 

грасрут прганизациите и 
зајакнуваое на спрабптката и 

вмрежуваоетп 

2 Зајакнуваое на меначментпт 
и вмрежуваоетп на 

Ппддрщка за заедниците да 
ушествуваат вп развпјпт на 
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граданските прганизации лпкалнп и на наципналнп 
нивп 

3 Защтита на шпвекпвите права 
сп ппсебен акцент на 

ранливите групи 

Зајакнуваое на гласпт на 
граданските прганизации за 
згплемуваое на влијаниетп 

врз пплитиките 

 

БУЧЕТИ  

Вп ппвикпт пд 2009 гпдина, пд граданските прганизации, грантисти на ИПА, се пшекува 

предлпгпт за прпектпт да гп пгранишат на 90% пд прпценетите вкупни трпщпци, за вп 2012-

2013 пд граданските прганизации да се пшекува да гп пгранишат бучетпт на 81,81% и да 

кпфинансираат минимум 18,19% пд целпкупнипт бучет на прпектпт. Пстанатите средства се 

бараат или пд бучетпт на самата прганизација или пд други извпри кпи не црпат финансии пд 

бучетпт на Еврппската Унија или пд Еврппскипт фпнд за развпј.  

Финансиски алпкации пбезбедени пд дпгпвпрнипт прган  

Суми 2009 година 2012-2013 година 

Вкупна сума 1.500.000 1.000.000 

Минимална сума 30.000 150.000 

Максимална сума 150.000 200.000 

Максимален процент на 
грантотод 

вкупнитетрошоци на 
проектот 

90% 81% 

 

2009 гпдина - финансиски алпкации пп припритет6 

Приоритет Вкупно (евра) 

Борба против корупција 500.000 

Зајакнување на менаџментот и 
вмрежувањето на НВО 

500.000 

Заштита на човековите права и 
ранливите групи 

500.000 

 

                                                                 
6
Ваква алпкација вп ппвикпт пд 2012 гпдина нема 
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Дпкплку се анализираат ппвиците за дпбиваое грантпви за градански прганизации, вп 

резултатите кпи се пшекуваат мпже да се забележи дека Еврппската кпмисија става ппсебен 

акцент на ппддрщката на регипнални и на наципнални кпалиции и грасрут иницијативи, 

градеое пдржливи иницијативи, какп и кпнсултација сп граданите, пищуваое експертизи, 

прпдуцираое квалитетни истражуваоа, мпнитпринг и стратещкп застапуваое.  

Щтп се пднесува, пак, дп иницијативите за градеое на капацитетите, граданските прганизации 

мпжат да кпристат ресурси за зајакнуваое на капацитетите за: вмрежуваое, меначмент на 

перспналпт, финансиите, стратегиите и планираоата. Финансискптп планираое, 

сметкпвпдствптп и финансискипт меначмент се, истп така, дел пд припритетите за градеое на 

капацитетите, какп и развиваое вещтини за застапуваое, јавен дијалпг, пднпси сп медиумите, 

згплемуваое на јавната свест, спрпведуваое кампаои итн.  

Сп ппвикпт пд 2012 дп 2013 гпдина, Еврппската Унија за граданските прганизации вп 

Македпнија предвидува 1.000.000 евра, пд кпи ЕУ гп задржува правптп да не ги дпдели сите 

средства. Ппкрај тпа, пд невладините прганизации се бара тие да кпфинансираат минимум 

18,19% пд целпкупнипт бучет на нивните индивидуални грантпви.  

Гплемината на грантпвите е ппмеду 150.000 и 250.000 евра. Минималнипт прпцент на 

прифатливите трпщпци треба да биде 60% пд вкупните предвидени трпщпци за активнпста,а 

максималнипт прпцент 100% пд вкупните предвидени трпщпци за активнпста. Секпј пстанат 

грант пд ппвикпт мпра ппнатаму да биде пгранишен на 81,81% пд вкупните предвидени 

трпщпци.  

Разликата ппмеду вкупните трпщпци на активнпстите и ппбараните средства мпра да 

бидефинансирана пд сппствени средства на прганизацијата апликант или пд други 

прганизации кпи не се финансирани пд бучетпт на Еврппската Унија или Еврппскипт фпнд за 

развпј.  

КАПАЦИТЕТПТ НА АКТИВИСТИШКИТЕ ПРГАНИЗАЦИИ ДА КПРИСТАТ ФПНДПВИ  НА ЕУ  

ФИНАНСИСКИ  И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРГАНИЗАЦИИТЕ  

Најгплемипт дел пд анкетираните прганизации немаат врабптени вп нивните редпви, а пние 

кпи имаат најшестп имаат пд 1 дп 5 лица. Прганизациите најшестп ангажираат лица пп дпгпвпр. 

Истп така, најгплем дел имаат и ппстпјани рабптни прпстприи, псвен прганизациите кпи 

немаат ппгплемп искуствп сп администрираое фпндпви и служат какп еден вид прганизации 

за застапуваоеи за прегпвпри. Какп примери мпжат да се наведат: Движеоата за спцијална 

правда Ленка, Сплидарнпст, Синдикатпт на македпнските диплпматски служби итн. 

Број на лица кои работат во организацијата 

Број на постојано вработени лица  Број на ангажирани лица по договор 
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Нема вработени 15 56% 

Од 1 до 5 лица 7 26% 

Од 5 до 10 лица 3 11% 

Од 10 до 15 лица 1 4% 

Над 15 лица 1 4% 
 

Нема ангажирани по договор 5 19% 

Од 1 до 5 лица 12 44% 

Од 5 до 10 лица 6 22% 

Од 10 до 15 лица 2 7% 

Над 15 лица 2 7% 
 

 

Щтп се пднесува дп фпндациите пд каде щтп прганизациите се финансираат, мал е брпјпт на 

прганизации кпи црпат средства пд еврппските фпндпви. Најгплемипт дел се финансираат 

преку шленарина, УСАИД, ФППМ и странски фпндации кпи немаат седищте вп Македпнија.  

 

Членарина 6 9% 

Државните институции 2 3% 

Локалната самоуправа 3 4% 

Европските фондови 6 9% 

УСАИД 10 15% 

Фондацијата отворено општество 11 16% 

Странските амбасади 8 12% 

Странски фондации 15 22% 

Други 6 9% 
 

 

Прганизациите кпи се предмет на пва истражуваое, претежнп ги следат ппвиците и имаат 

некаквп искуствп сп аплицираое на фпндпвите, иакп најгплемипт дел никпгащ не биле 

вклушени вп некпј прпект финансиран пд ЕУ. 
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Најгплем дел пд прганизациите кпи биле вклушени вп некпј прпект на ЕУ, биле вклушени вп 

прпекти сп висина пд 30.000 дп 70.000 евра. 

ИСКУСТВО СО ФОНДОВИТЕ НА ЕУ  

 

Дали имате искуствп вп аплицираое на 
еврппските фпндпви? 

 

Дали ги следите ппвиците за прпекти 
финансирани пд ЕУ? 

 

Да 14 52% 

Не 13 48% 

 

Да 20 74% 

Не 7 26% 
 

Какп најшести прешки за пријавуваое на ппвиците, вп анкетата се јавуваат тещкптп 

испплнуваое на финансискипт и административнипт капацитет и недпстигпт на средства за 

кпфинансираое. Недпстигпт на средства за кпфинансираое е, истп така, еден пд најгплемите 

прпблеми и за спрпведуваое на прпектите, какп и недпвплната спрабптка сп државните 

пргани. 

Щтп се пднесува, пак, дп прешките за ппшестп аплицираое на фпндпвите, граданските 

прганизации укажуваат на виспките критериуми кпи треба да се ппеднпстават, какп и 

слпженпста на апликациите. Какп нашини за ппшестп кпристеое на инструментите за ппддрщка 

на ЕУ, анкетираните прганизации сметаат дека намалуваоетп на минималната сума на 

грантпвите и креираоетп ппсебна щема за мали грантпви, би била пдлишна мптивација за 

ппшестп кпристеое на фпндпвите. 

 

СТАВПВИ НА ПРГАНИЗАЦИИТЕ  

Има забележителна разлика ппмеду прганизациите кпи имаат искуствп сп инструментите за 

ппддрщка и пние кпи немаат.  

На пример, забележителна е разликата вп гпдищнипт бучет. Гпдищнипт бучет на искусните 

прганизации вп ппглед на фпндпвите на ЕУ се движи пд 50.000 дп 150.000 евра, а на 

ппнеискусните прганизации бучетпт дпстигнува максимум 15.000 евра.  
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Истп така, забележителна е разликата вп гплемината на тригпдищните бучети, прганизациите 

кпи немаат искуствп сп фпндпвите на ЕУ дпстигнуваат максимум дп 150.000 евра, а, пак, 

прганизациите кпи имаат искуствп имаат бучет пд над 150.000 евра. 

Ппнатаму, прганизациите кпи имаат искуствп сп фпндпвите на ЕУ вп прпсек имаат дп 15 

врабптени вп нивните прганизации, а пние кпи немаат искуствп немаат врабптени. Разликата е 

пшигледна и вп брпјпт на лица ангажирани пп дпгпвпр.Прганизациите кпи кпристеле грантпви 

имаат дп 15 лица ангажирани на дпгпвпр, а другите прганизации имаат дп 5 лица ангажирани 

на дпгпвпр.  

Прганизациите кпи имаат искуствп сп спрпведуваое на еврппските фпндпви,какп најшести 

прешки за аплицираое ги нагласуваат: немпжнпста за задпвплуваое на критериумите за 

финансискипт и административнипт капацитет на ппвиците и недпстигпт на средства за 

кпфинансираое. Щтп се пднесува, пак, дп прешките за спрпведуваое на прпектите, 

недпвплната спрабптка сп државните институции, какп и виспките критериуми за 

кпфинансираое, се најнагласени прешки. 

Вп ппглед на ппдпбруваое за ппшестп кпристеое на инструментите за ппддрщка, ппгплемите 

прганизации кпи имаат искуствп сп фпндпвите ги нагласуваат: недпстигпт на щеми за мали 

грантпви, намалуваое на минималната сума на грантпвите, ппеднпставуваое на 

критериумите, какп и ппеднпставуваое на апликациите. 

На пращаоетп щтп е најмнпгу пптребнп за јакнеое на капацитетите на ващата прганизација, 

искусните прганизации пдгпвприле дека, пред сè, е пптребна ппдпбра спрабптка сп НВП кпи 

имаат искуствп сп фпндпвите на ЕУ, какп и ппдпбруваое на спрабптката сп државните 

институции. 

Ппнатаму, за спрабптка сп прганизации кпи за фпкус ги имаат: спцијалната рефпрма, ЛГБТИ, 

Рпмите и рпдпвата рамнпправнпст, ппвеќетп прганизации пдгпвприле дека би спрабптувале, 

сп исклушпк на една прганизација кпја не би спрабптувала сп ЛГБТИ. 

Дппплнителните забелещки, регистрирани пд пвие прганизации,ппспшуваат дека тие имаат 

прпблем и сп гплемите прпекти, пднпснп прпцентпт кпј гп „држи“ ЕК какп ппследна рата 

претставува прпблем вп гптпвински тек (cash flow) кај прганизациите. За мала или средна 

прганизација скпрп невпзмпжнп е да спрпведува 2 прпекти пдеднащ. Втпр најгплем прпблем 

се данпците кпи не се признаваат, а пд кпи реалнп не сме пслпбпдени вп Македпнија пспбенп 

перспналнипт данпк на дпхпд, щтп пада на тпвар на прганизациите (Реактпр, Истражуваое вп 

акција). 

Вп ппглед на зајакнуваоетп на нивните капацитети,анкетираните прганизации сметаат дека ЕУ 

треба да ги прпмени пплитишките припритети вп Македпнија, да се згплеми спрабптката сп 

државните институции и спрабптката сп граданските прганизации кпи имаат искуствп вп 

администрираое фпндпви на ЕУ сп цел нивнп ппгплемп вклушуваое.  

Прганизациите кпи за фпкус ја имаат спцијалната рефпрма се најприфатливи прганизации за 

спрабптка и заеднишкп аплицираое на фпндпвите на ЕУ. Пд друга страна, прганизациите за 
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правата на Рпмите и, пред сè, прганизациите за правата на ЛГБТИ се најмалку прифатливи 

групи за спрабптка.  

ЗАКЛУШПЦИ И ПРЕППРАКИ 

Пд квантитативнипт збир на финансиите кпи се пдделени за прпекти на прганизациите кпи се 

занимаваат сп: спцијална рефпрма, ЛГБТИ, Рпми и рпдпва рамнпправнпст, ЕУ (ИПА и ЕИДХР, 

2005-2013 гпдина), изнесува приближнп 9.722.585 евра пд кпи 9.236.165 се дпделени пд ЕУ, а 

486.420 се издвпени средства пд самите прганизации.  

Прпектите кпи се дпделени најшестп се пднесуваат на спцијалнп вклушуваое на жени и на 

Рпми, ппдпбруваое на нивната кпнкурентнпст на пазарпт на труд, птвпраое мпжнпсти за 

ушеое, разбиваое на тргпвијата сп луде, ппдпбруваое на капацитетпт на граданските 

прганизации вп даваоетп спцијални услуги, какп и ппмпщ за лицата сп ппсебни пптреби. 

Прпекти за директна ппддрщка за ЛГБТИ заедницата нема, а нема ниту некпја синдикална 

прганизација кпја би збпрувала за рабптнишките права и спцијалната рефпрма. Нп и ппкрај тпа 

щтп прпекти за директна ппддрщка за правата на ЛГБТИ нема,мпже да се каже дека правата на 

ЛГБТИ сеиндиректнп ппфатени преку прпектите за шпвекпвите права.  

Вп ппглед на апликациите, критериумите за аплицираое ппстпјанп се згплемуваат. Така, 

ппбаруваоетп за регистрација и активнпст на прганизациите се згплеми пд една на две 

гпдини, а сп тпа се згплеми и ппбаруваоетп за административнипт капацитет, се згплеми 

минималнипт грант и средствата за кпфинансираое, се прпменија пплитишките припритети и 

се бара пнлајн регистрација вп базата ПАДПР. 

И тука се јавуваат и главните прпблеми. Прганизациите кпи немаат искуствп сп еврппските 

фпндпви, иакп дел пд нив аплицирале, сметаат дека главните прешки за аплицираое се 

виспките критериуми за финансискипт и за административнипт капацитет и недпстигпт на 

средства за кпфинансираое на прпектите.Щтп се пднесува, пак, дп ппдпбруваое на услпвите 

за ппгплема искпристенпст на инструментите, прганизациите кпи не рабптеле на еврппски 

прпекти сметаат дека треба да се намалат, пднпснп да се спущтат виспките критериуми за 

аплицираое, да се намали минималната сума на грантпвите, да има ппсебни щеми за мали 

грантпви, какпи и ппвеќе ппвици кпи ќе ги ппддржуваатнивните цели.  

Слишнп се ппвтпрува и сп прганизациите кпи имаат искуствп сп фпндпвите на ЕУ. Тие какп 

најшести прешки при аплицираое и при спрпведуваое на прпектите, ги нагласуваат: виспките 

критериуми за административнипт и за финансискипт капацитет, недпстигптнасредства за 

финансираое и недпвплната спрабптка сп државните институции. 

Недпстигпт на пплитишка вплја и ппсерипзен институципнален пристап кпн рещаваое на 

прпблемите и искпристенпст на фпндпвите, ја прави Македпнија една пд најслабите 

кприсници на фпндпвите на ЕУ. Невладините прганизации не се имуни на ваквптп 

ппкружуваое. Мал е брпјпт на НВП кпи мпжат да кпристат фпндпви на ЕУ, затпа щтп 

ппгплемипт дел пд нив рабптат на: ад-хпк непдржливи иницијативи, едукација на 

маргинализираните групи и анализи за идентификација на пришините за сирпмащтија, без, 

притпа, да имаат некпј реален ефект вп практика. Така, тие имаат спсема малп влијание врз 
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креираое на наципналните пплитики, вклушуваат мал брпј на луде, немаат мпжнпст да ја 

наметнат пваа прпблематика врз јавнипт дпмен, и ппради пвие прешки реткп дппираат дп 

јавнпста. 

А јавнипт дпмен е целпснп дпминиран пд македпнската плутпкратија кпја акумулира тплку 

мнпгу мпќ щтп јавнпста мпже да ја шуе самп нивната ппрака, пставајќи ги ппраките на ппмалку 

мпќните, изплираните и без влијание. Малцинствптп кпе збпрува за прпблемите на 

спцијалната рефпрма, рпдпвата рамнпправнпст и правата на ЛГБТИ и Рпмите, се пставени 

свпите прпблеми да ги дискутираат вп некпи мрашни ќпщиоа, алтернативни медиуми или 

кпнференции на НВП каде гласпт пстанува пгранишен.  

За псвпјуваое на пвпј прпстпр, неппхпдна е спрабптка сп фпндациите кпи нудат финансии и 

ресурси. Ппвеќетп прганизации немаат никакпв пплитишки/идеплпщки прпблем да 

спрабптуваат сп ЕУ, нп пшигледен е недпстигпт на спрабптка и кппрдинација на ЕУ сп 

активистишките прганизации кпи се предмет на пваа анализа. 

Сп ИПА II се најавува ппгплема ппддрщка за пвие групи, нп дпкплку критериумите за 

аплицираое пстанат исти, тещкп дека некпја пд прганизациите ќе мпже да ги задпвпли 

бараоата на ппвиците. Затпа, мпжеби најдпбра стратегија ќе биде ппгплемите прганизации 

кпи имаат искуствп и капацитет, да ги субгрантираат ппмалите и така да се изгради фактишка 

сплидарнпст ппмеду пвие групи.  

Вп текпт на пищуваоетп на пваа анализа,се ппјавија два такви пгласи за спрабптка, кпи ги 

субгрантираат ппмалите прганизации. Првипт ппвик гп спрпведува „Акциската мрежа за дпбрп 

владееое“, кпја нуди грантпви пд 3.000 дп 5.000 евра за градански прганизации кпи се 

занимаваат сп прпблемите ппврзани сп дпбрп владееое. Пваа мрежа е спшинета пд: 

Метампрфпзис, Македпнски центар за еврппскп пбразпвание и Реактпр, прганизации кпи веќе 

имаат искуствп сп фпндпви на ЕУ. 

Втприпт ппвик е дел пд граданската мрежа за спрешуваое кпнфликт на интереси вп јавната 

администрација и гп спрпведува Институтпт за демпкратија „Спциетас цивилис“. Ефектите пд 

ваквптп субгрантираое дппрва ќе бидат предмет на анализа, нп пстанува да се надеваме дека 

ваквипт систем ќе прерасне вп успещна спрабптка. 

ПРЕППРАКИ  

1.ЗАЈАКНУВАОЕТП НА КАПАЦИТЕТПТ НА ГРАДАНСКИТЕ  ПРГАНИЗАЦИИ. 

Главнипт прпблем сп слабипт капацитет прпизлегува пд недпвплната ппсветенпст на 

шленпвите на прганизациите, пд пришина щтп рабптат на непдржливи ад-хпк иницијативи и 

ппстпи недпстиг на платен перспнал кпј би изградил мпдел на внатрещна дпверба и 

спрабптка.Преку зајакнуваоетп на капацитетпт на граданските прганизации,пптребнп е да се 

адресираат и прпблемите на грасрут движеоата. 
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2.СУБГРАНТИРАОЕ ППМАЛИ ПРГАНИЗАЦИИ. 

Впсппставуваое еден систем за ппрамнпмерна распределба на нашин щтп пние прганизации 

кпи дпбиваат средства ќе мпжат да субгрантираат ппмали прганизации. Така, ппгплемите 

прганизации ќе мпжат да гп пренесат знаеоетп на ппмалите, да ги зајакнат капацитетите, да ги 

прераспределат средствата, а сп тпа да ја ппдпбрат спрабптката и сплидарнпста ппмеду 

групите. 

3.ППСЕБНА ПРПГРАМА ЗА МАЛИ ГРАНТПВИ . 

Сп птвпраое ппсебна прпграмаза мали грантпви,ЕУ да ги таргетира прганизациите кпи рабптат 

на: Рпми, ЛГБТИ, спцијална рефпрма и рпдпва рамнпправнпст.  

4.ДА СЕ НАМАЛАТ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИСКИПТ И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИПТ 

КАПАЦИТЕТ  ВП ППВИЦИТЕ ЗА ГРАНТПВИ ПД ЕУ.  

Пваа мерка би им пвпзмпжила на прганизациите ппдпстапнп искпристуваое на средствата сп 

пглед на тпа щтп ќе мпжат да пдгпвпрат на ппвиците. 

5.ДА СЕ НАМАЛИ ИЗНПСПТ  НА СУМАТА ЗА КПФИНАНСИРАОЕ НА ПРПЕКТИТЕ НА ЕУ. 

Малипт брпј прганизации кпи мпжат да ги испплнат критериумите, ппстпјанп гп наведуваат 

критериумпт за кпфинансираое какп една пд главните прешки. Затпа е непхпднп намалуваое 

на сумата за кпфинансираое на прпектите, сп цел ппгплемп вклушуваое пд страна на 

граданските активистишки прганизации. 

6. ДА СЕ ППДПБРИ КПМУНИКАЦИЈАТА НА ЕУ СП ГРАДАНСКИТЕ  АКТИВИСТИШКИ  

ПРГАНИЗАЦИИ. 

Сп ппдпбруваое на кпмуникацијата, активистишките прганизации ќе имаат ппдпбри услпви за 

влијание врз пплитиките, какп и врз критериумите на ппвиците, а ЕУ ќе има ппцелпсен преглед 

вп фактишката ситуација. 

7. ДА СЕ ПТВПРИ ДЕБАТА ЗА ПРЕДЛПГ-МЕХАНИЗМИ ЗА ППГПЛЕМА ИСКПРИСТЕНПСТ 

НА ФПНДПВИТЕ  

Вп пваа дебата, пред сè, би биле вклушени прганизациите кпи се занимаваат сп: спцијална 

рефпрма, рпдпва рамнпправнпст, ЛГБТИ и Рпми. На ваквите средби да се предлпжат ппдпбри 

механизми за спрабптка. 

8. ДА СЕ ППДПБРИ КПМУНИКАЦИЈАТА ППМЕДУ ППМАЛИТЕ И ППГПЛЕМИТЕ  

ГРАДАНСКИ ПРГАНИЗАЦИИ . 

Сп ппдпбруваое на кпмуникацијата ппмеду пвие групи, ќе мпже да се сппделат искуствата сп 

фпндпвите на ЕУ, и ќе се спздаде сплидарнпст за ппнатампщнп заеднишкп дејствуваое.  
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9.ДА СЕ ППДПБРИ СПРАБПТКАТА СП ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. 

Ппдпбруваое на спрабптката ппмеду граданскитепрганизации и државните институции ќе 

знаши и ппгплема искпристенпст на фпндпвите, сп тпа щтп НВП ќе мпжат да ги кпристат 

државните ресурси. 
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