
ЕУ ФОНДОВИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО  
ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН  2007—2013   

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДДРШКА НА ГО: ОБВРСКАTA ДЕЛУМНО ИСПОЛНЕТА 
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ИПА % Распределени ИПА % Исплатени

ИПА ЦСФ % Распределени ИПА ЦСФ % Исплатени До крајот на 2014, од ИПА ЦСФ  

2007-2013 биле распределени 71% од 

средствата од регионалните и 91% во 

просек од националните програми.  

Од нив, биле исплатени 93% од 

средствата од регионалните, и најмалку 

93% од секоја од националните ИПА ЦСФ 

програми (со исклучок на Македонија). 

1 Помалата апсорпција во Македонија се должи на a) откажување на еден повик (136-000/L/ACT/MK ) поради ненавремено завршена 

еваулација ; б) Некомплетни официјални податоци за проектите доделени во рамки на повикот 134588/L/ACT/MK, затворен на 13.09.2013  
2 Директни грантови се доделени на: UNICEF, BIRN, RECOM, European Broadcasting Union, и Media Circle.  
3 Од 2012 година, People 2 People програмата е интегрирана во TACSO.  

ДОМИНАНТЕН МОДЕЛ НА ПОДДРШКА: ГРАНТОВИ И ТЕХНИЧКА ПОМОШ  
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Доделени средства по глава на жител ИПА ЦСФ како % од ИПА

ЕУ го поддржува развојот на граѓанско општество (ГО) и овозможувачката средина во која 

функционираат граѓанските организации (ГО-и) преку Инструментот за граѓанско општество (IPA Civil 

Society Facility – ИПА ЦСФ). Со формирањето на инструментот во 2008, Европската комисија (ЕК) најави 

дека за оваа цел ќе распредели 2% од целиот Инструмент за претпристапна помош (ИПА) во секоја 

земја. Во периодот 2007-2013 вкупно €136,6 милиони (во просек 1,2% од ИПА) беа распределени за 

ИПА ЦСФ, од кои €60,8 милиони (1,6% во просек) за национални, и €75,8 милиони (5,3% во просек) за 

регионалните програми. 

Европската комисија ја  

надмина најавената поддршка 

да оддели 2% од ИПА за ИПА 

ЦСФ во Босна и Херцеговина и 

Црна Гора. Меѓутоа во 

останатите земји, во просек 

само 1,2% од ИПА била 

наменета за ИПА ЦСФ.   

АПСОРПЦИЈА НА ФОНДОВИТЕ: ДОБРИ ПОСТИГНУВАЊА НА ГО-И 
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На национално ниво ИПА ЦСФ беше наменета за грантови доделени 

преку јавни повици - €40,8 милиони, и €10 милиони за Техничка 

помош (ТП) за поддршка на институции или механизми за 

подобрување на соработката помеѓу Владата и ГО, развој на ГО и 

поддршка за управување со грант-шеми. ТП беше имплементирана  

во 3 земји: Босна и Херцеговина (48% од националната ИПА ЦСФ), 

Македонија (35%) и Србија (14%).  На регионално ниво, ИПА ЦСФ 

беше наменета за ТП за ГО-и (TACSO) - €25 милиони, за грантови 

преку јавен повик - €29,2 милиони, директни грантови - €4,2 милиони 

и „Од Луѓе за Луѓе“ (People 2 People) Програмата - €4 милиони.  



Земја 
Бр. на 

повици 

Бр. на 

проекти 
Распределени  Исплатени 

Исплатени 

% 

Просек. вредност 

на грант  

Просек 

времетраење 

Албанија 8 47 €6.640.000 €6.508.691 98,02 €109.146 21 

БиХ 6 47 €7.870.000 €6.954.666 88,37 €151.425 19 

Косово 5 22 €5.600.000 €5.406.635 96,55 €195.889 24 

Македонија 3 45 €4.325.000 €2.661.168 61,53 €103.212 15 

Црна Гора 5 41 €6.280.000 €5.995.849 95,48 €143.741 17 

Србија 5 135 €13.700.000 €13.353.633 97,47 €101.528 15 

Вкупно 

национални 
32 337 €44.415.000 €40.880.642 89,57 €134.157 18,5 

Регионални 9 91 €29.950.000 €30.898.194 103,17 €339.541 29 

До крајот на 2014 на национално ниво од ИПА ЦСФ биле спроведени 32 повици во рамки на кои се 

доделени 337 проекти со вкупна вредност од €40,8 милиони. Просечната вредноста на проектите била 

€134.157, времетраењето 18,5 месеци и ко-финансирањето на ЕУ 89,5%. Најголем дел од проектите се 

однесуваат на зајакнување на ГО, мониторинг и дијалог за јавни политики на национално и локално 

ниво, како и тематски области како корупција, животна средина, деца и лица со посебни потреби.  

На регионално ниво биле спроведедени 9 повици во чии рамки е доделен 91 проект. Просечната 

вредност на проект била €339.541 со времетраење од 29 месеци. Ко-финансирањето на ЕУ е пониско 

отколку кај националните проекти и во просек изнесува 78,8%. 

ЕФИКАСНОСТА НА ДОГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ  

4 Ова беше една од клучните препораки на БЦСДН на Работилницата за ЕУ поддршка на ГО во  земјите кандидати за проширување, 

организирана во септември 2013 во Брисел. Повеќе информации на http://goo.gl/RgjuEC   

КАПАЦИТЕТИ НА ЛОКАЛНИТЕ ГО-И: ДОБРО СПРАВУВАЊЕ И ВО 
ВИСОКА КОНКУРЕНЦИЈА  

Од 91 регионални проекти, 46 проекти се предводени од ГО-и 

од Западен Балкан и Турција, a 45 од земји од ЕУ. Ова укажува 

дека и покрај големата конкурентност, искуство и капацитетите 

на европските организации, ГО-и од Западен Балкан имаат 

капацитети за управување со големи регионални проекти. 

Најголемиот број на организации кои водат вакви проекти се од 

Србија – 13, Хрватска – 12 и Македонија – 7 организации. 

Високата апсорпција на 

националните ИПА ЦСФ 

програми и бројот на 

регионални проекти предводени 

од ГО-и од регионот покажува 

дека локалните ГО-и имаат 

зрели капацитети за 

имплементирање на различни 

модалитети на поддршка. 

Време потребно за евалуација на проекти во месеци 

(од денот на затворање на повик до денот на склучување  

на договор за проект) 

Времето потребно на ЕК за еваулација и склучување 

на договорите за проекти варира од 4,5 месеци во 

Албанија до 8,1 месец во Црна Гора. Во Македонија, 

каде 1 од 3-те грант шеми беше управувана преку 

Децентрализиран систем, просечното време за 

еваулација изнесува 10,3 месеци.  

Споредувајќи со анализата на БЦСДН за спроведување на ИПА ЦСФ до 2012 год., забележителен е 

позитивен тренд на насочување на ИПА ЦСФ кон проекти со подолго времетраење и поголема 

вредност. До 2012, просечната вредност на проект била  €106.011 со времетраење од 16 месеци, 

додека проектите доделени во периодот од 2013-2014 се со просечна вредност од €155.941 и 

времетраење од 20 месеци. Дополнително, во изминатите 3 години се повеќе од повиците за 

предлози, како и проектите кои тие ги вклучуваат, имаат компонента за регрантирање. 

ИПА ЦСФ ГРАНТОВИ: ЗГОЛЕМЕНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ 
НА ЛОКАЛНИТЕ ГО-И 

Регион.   Албанија Србија Косово  БиХ  Црна Гора Македонија 

  4.2    4.5       5.4      6.3           7.8  8.1                  10.3 

http://goo.gl/RgjuEC


 

ГО-и се учесници во скоро  

60% од сите прекугранични  

ИПА проекти. Затоа, особено е 

битно правилата за 

прекуграничните програми да 

бидат соодветно поставени за да 

овозможат поефикасно 

програмирање и имплементација, 

со цел зголемување на 

ефикасноста на поддршката. 

Земја АЛ БиХ ХР КС МК ЦГ СРБ ТР 

АЛ 69 35 28 34 42 31 39 28 

БиХ 35 67  47 37 46 45 62 28 

ХР 28 47 52  30 38 36 48 23 

КС 34 37 30 48  40 32 41 26 

МК 21 46 38 40 68  41 54 28 

ЦГ 31 45 36 32 41 69  46 26 

СРБ 39 62 48 41 54 46 74 30 

ТР 28 28 23 26 28 26 30 40  

Партнерствата на ГО-и при учество во регионални 

проекти укажува на добра прекугранична соработка на 

граѓанскиот сектор. Според бројот на партнерства на 

ГО-и од одделни земји, се чини дека историската или 

културната блискост не се единствените детерминанти.   

Во 69-те проекти во кои учествувале ГО-и од 

Албанија, најчест партнер се македонски ГО-и. ГО-и од 

Србија и Босна и Херцеговина најчесто учествуваат 

заедно на проекти (62 проекти).  Наспроти 

очекуваното, најчест партнер на косовските ГО-и се 

ГО-и од Србија и Македонија (заеднички учествувале во 

41, односно 40 од 48 проекти). 

ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГО-И:  

ИПА КОМПОНЕНТАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 

Покрај ИПА ЦСФ, ГО-и во Западен Балкан може да ги користат 

ЕУ фондовите преку други програми, од кои најзначајни се 

Европскиот Инструмент за Демократија и Човекови права 

(ЕИДХР) и ИПА компонентата за Прекугранична соработка.  

Бидејќи помалку се знае за учествоо на ГО-и во програмите за 

прекугранична соработка, БЦСДН спроведе детална анализа 

на сите прекугранични програми до 2014, управувани од  

Директоратот за проширување5.  

Анализата, којашто беше возможна само на 

половина од прекуграничните ИПА програми, 

покажува дека ГО-и биле барем еден од 

партнерите во 59% од сите проекти (141 од 237).  

Од вкупно доделените средства од овие 

програми до 2014, 38,4 % (или €18,3 милиони) 

биле доделени на ГО-и.  

Со само половина од програмите анализирани, 

овој износ на средства претставува 45% од 

националните ИПА ЦСФ програми. Овие бројки 

може да се дуплираат доколку би се 

анализирале сите прекугранични програми.    

5 Поради недостаток на официјални податоци, анализата е направена само на ИПА програмите за прекугранична соработка  помеѓу земјите кои 

не се членки на ЕУ и се управувани од Директоратот за проширување. Програмите управувани од земјите членки и Директоратот за региони не 

се вклучени. Тие се:  Албанија—Грција, Хрватска—Словенија, Хрватска—Унгарија, Македонија—Бугарија, Македонија Грција , Србија—Бугарија, 

Србија– Романија, Србија—Унгарија и ИPA CBC Adriatic.  

Број на заедничко учество во регионални проекти 
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€ 5,400,596 

€7,649,146 
€7,118,411 €7,049,844 

€5,069,712 

€8,835,393 

€3,433,479 
€3,057,134 

% од вкупните средства  доделени на  ГО-и 

Вкупно доделени средства 

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА: ОЧЕКУВАНИ ПАРТНЕРСТВА И НЕКОИ 
ИЗНЕНАДУВАЊА 



Државното финансирање е 

барем исто толку значаен 

извор на финансирање за ГО-и 

колку и ЕУ. Затоа, истото треба 

да биде предмет на интерес на 

домашните и странските 

засегнати страни кои 

промовираат транспарентно  

и отчетно ГО.   

ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГО: НЕЈАСНА ПОСВЕТЕНОСТ 

Иако ЕУ е најголемиот странски донатор 

кон ГО во Западен Балкан, според 

износот на доделени средства, всушност 

државата е таа која е најголемиот извор 

на финансирање за ГО-и.  Ова е случај 

дури и ако на ИПА ЦСФ се додадат 

ЕИДХР средствата (како програма 

наменета само за ГО-и како крајни 

корисници).  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Македонија Црна Гора Србија

€0,68 €0,56 €0,56

€3,59
€3,03 €2,97

€1,77
€2,12

€3,00

€1,79 €1,95 €2,10

€4,72
€5,13

€4,72

€3,87

€5,48

€7,63

Средства планирани за ГО-и, по глава на жител

Средства доделени само на ГО-и, по глава на жител

Да се најде точниот износ кој Балканските држави го 

одделуваат за поддршка на ГО не е лесно; поради тоа 

само 3 земји беа анализирани. Во Македонија, каде 

поддршката е најмала, не е јасно колку од средствата 

наменети за ГО  се доделуваат и на културни, 

политички или верски организации. Исто е и во Србија, 

и покрај деталниот годишен извештај на Владата за 

државно финансирање на ГО (единствен од ваков тип 

во регионот). Во Црна Гора, каде транспарентноста на 

доделените средства е  повисока, проблем е што 

не се доделуваат сите средства предвидени за ГО

-и според Законот за игри на среќа (примарен извор  

на финансирање на ГО-и). 

НАСОЧУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА: ПОВЕЌЕ ВНИМАНИЕ 
НА ДРЖАВАТА  

Државно финансирање на ГО по глава на жител6 

(Врз основа на јавно достапни податоци) 

              38%      29%     27%     76%      59%     63%      46%      39%     39%       

КОЈ ДАВА ПОВЕЌЕ СРЕДСТВА ЗА ГО: ЕУ ИЛИ ДРЖАВИТЕ? 

Балканска мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН) 

Митрополит Теодосиј Гологанов 39/II-2, 1000 Скопје, Македонија 

+389 (0)2 6144 211, www.balkancsd.net | www.monitoringmatrix.net  

“Acquis на балканското граѓанско општество - 

Јакнење на капацитетите на ГО-и  

за застапување и лобирање ” 

Овој проект е финансиран 

од Европска Унија и BTD 

Македонија Црна Гора Србија

€0,59

€3,34

€1,98

€0,28

€1,38

€0,31
€0,56

€2,18

€0,46

Државно финансирање 

на ГО-и, по глава на 

жител

ИПА ЦСФ, по глава на 

жител

ИПА ЦСФ + ЕИДХР по 

глава на жител

На годишно ниво, во просек, износот на државните средства за 

поддршка на ГО е скоро еднаков на износот доделен од ЕУ за истата 

намена во Македонија, 1,5 пати повеќе во Црна Гора и поголем за 

повеќе од 4 пати во Србија.   

Со оглед на констатацијата на ЕК дека „повеќе треба да се направи 

за подобрување на овозможувачката средина за ГО-и“7 во 

кандидатските земји, повеќе внимание треба да се обрне на 

државното финансирање, со цел развивање на „силно ГО кое ја 

зацврстува политичката отчетност и промовира подлабоко 

разбирање за реформите поврзани со пристапниот процес”.8,9   

6 Средства планирани за ГО-и: Во Македонија и Србија - Средства наменети за ГО-и според Годишниот финансиски извештај за буџетските линии 

за трансфери кон НВО (вкл. спортски клубови, верски организации и политички партии); Во Црна Гора - фондови кои треба да бидат доделени на 

ГО-и според Законот за игри на среќа, и средства од локалната самоуправа. 

Средства доделени на ГО-и: Во Македонија - средства доделени само на ГО-и според Законот за здруженија и фондации; во Србија доделени 

само на ГО-и преку јавни повици, за ко-финансирање, според буџетски линии за социјална заштита, надоместоци за јавни не-финансиски 

претпријатија, специјализирани услуги и договорни услуги; Во Црна Гора - средства доделени од игри на среќа и од локална самоуправа.  
7 European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, p.20, Brussels, 8.10.2014 
8 Ibid;  
9 Повеќе во анализата на БЦСДН за пристапот на ЕУ кон развојот на ГО во Стратегијата на ЕУ за проширување 2014-2015: http://goo.gl/HGBgpP 

Просечен годишен износ на средства доделени на ГО-и по 

глава на жител: Државна наспроти ЕУ поддршка  

http://www.balkancsd.net
http://www.balkancsd.net/images/stories/186-3_BCSDN-Analysis_EC-PR-EnlargementStrategy2014-2015.pdf

