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1. УВОД 
 
У периоду од 13. маја – 10. јуна 2013. године реализован је процес припреме Анализе стања 
грађанских организација које раде на активностима повезаним са остваривањем унапређивања 
и заштите права припадника заједница, за потребе Партиципативног форума организованог од 
стране Агенције за остваривање права заједница (АОПЗ) уз подршку Мисије ОЕБС-а, са циљем да 
се утврди постојеће стање организационих капацитета грађанских организација (ГО) које раде са 
мањим етничким заједницама у Републици Македонији, као и да се утврди шире окружење у 
којем раде ове организације.  
 
За потребе овог извештаја, реализовани су анализа постојећих докумената и истраживања о 
грађанском сектору, организациона процена за утврђивање стања организационих капацитета и 
потребних вештина и могућности за њихов развој. Све прикупљене информације адекватно су 
анализиране и постављене у овом извештају.  

 

При реализацији организационе процене, право учешћа у анкетирању имали су само 
представници ГО које имају управљачку или руководећу надлежнсот у ГО и располажу потребним 
информацијама. Истраживање је било анонимно, а добијени подаци су појединачно обрађени и 
представљени као збирне информације и закључци.  
 
Имајући у виду мали број одговорених упитника, резултате овог оцењивања треба узети условно, 
јер нису изведени из већег узорка организација. 
 
Резултати Анализе представљени су на Партиципативном форуму одржаном 20. јуна 2013. године, 
на којем су присутни представници ГО-а имали могућност да дају свој допринос закључцима.  
 
Анализа је реализована од стране консултанта Зорана Стојковског, који је реализовао овај 
консултантски задатак у уској сарадњи са представницима АОПЗ-а и ОЕБС-а, а затим припремио и 
овај извештај. 
 

2. ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ 
Грађанске организације које раде са мањим етничким заједницама (МЕЗ) у РМ, играју веома 
важну улогу у заштити права и интереса ових етничких заједница (Бошњака, Влаха, Рома, Срба, 
Турака, Египћана, Торбеша, Хрвата итд). Приоритетне области рада ових ГО-а, су активности за 
развој културе, очување традиције и коришћење језика одређене етничке заједнице, као и 
активности за заштиту људских и мањинских права. Ове организације обезбеђују услуге својим 
члановима и заступају горећа питања (нпр. Побољшање могућности образовања, Борба против 
предрасуда и стереотипа према мањим етничким заједницама, Учешће у јавном и политичком 
животу, Социјална и економска интеграција мањих етничких заједница, итд.) 
 
У погледу етничке структуре чланства ових ГО-а, преко 70% чланова је из етничке групе која је 
заступана од дате ГО. У погледу броја чланства, ове организације имају 50 чланова, од којих има 
више жена (52.1 %), а мушких чланова је 47.9%. Од укупног броја чланова, само 27% је активно, а у 
погледу старосне структуре ове ГО имају велики број младих чланова (85.5% је узраста до 40 
година). То указује на потенцијал ових ГО, које имају кадар који може да реализује адекватне 
активности у тим организацијама. 
 
Анализирајући организациони капацитет ових организација, може се закључити да имају потребу 
за даљим организационим развојем, посебно у делу јачања организационе и финансијске 
одрживости. Специфичније код дела ГО-а постоји потреба за  разграничењем управног од 
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извршног дела организације, побољшање демократског капацитета и активирање чланова 
управних тела у организацију. 
Већи део ГО-а наводи да им треба обука за добијање програма и пројеката ЕУ (ИПА, ЕИДХР, итд.), 
и то у делу планирања и писања пројеката, Руковођења ЕУ пројектима, Финансијског руковођења 
ЕУ пројектима итд. Припрема плана финансијске одрживости ГО и МЕЗ, важан је приоритет за ове 
ГО-е.  

 
У делу побољшања институционалних релација ових организација, препоручује се већи фокус на 
заступање и лобирање око питања од интереса чланова МЕЗ пред другим институцијама. 
 
Део препорука ове анализе односи се на потребу за побољшањем законског окружења за рад 
грађанских организација, спровођење одредби ЗУФ-а (за пореске и царинске олакшице за ГО-е) 
које се још увек не спроводе, као и успостављање интензивније сарадње са владиним 
институцијама у креирању политика и доношењу закона. 
 
У том смеру, Влада РМ, треба да створи механизме за подршку рада грађанских организација 
мањих етничких заједница, кроз обезбеђивање средстава за покривање оперативних трошкова 
(канцеларија, опрема, технички персонал), као и за реализацију њихових годишњих програма, 
којима ће се омогућити континуирани развој малих етничких заједница, њихових правих и 
културних специфичности у РМ.  
 
ВРМ треба да омогући преко адекватних државних агенција (нпр. АОПЗ), у оквиру њихових 
годишњих програма, да додељују грантове ГО-има и МЕЗ, ради ефикасније промоције и заштите 
интереса МЕЗ у РМ. 
 
Побољшањем капацитета ГО и МЕЗ у великој мери ће се допринети остваривању права мањих 
етничких заједница у нашој земљи. 
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3. ГЕНЕРАЛНИ ПРЕГЛЕД СТАЊА У ГРАЂАНСКОМ СЕКТОРУ       
Појава и формирање модерних грађанских организација у Републици Македонији започиње у 
периоду непосредно пре проглашавања независности државе у раним деведесетим годинама 
прошлог века и траје континуирано до данас. Форме и облици грађанског организовања постојали 
су још од 19. века, а у периоду после Другог светског рата, најчешће у форми тзв. друштвених 
организација (организације жена, савез младих, исто тако Црвени крст, итд.). Исте су биле под 
капом владајуће комунистичке партије, и нису доприносиле у великој мери слободном 
артикулисању потреба и интереса грађана тадашње Социјалистичке Републике Македоније.  

 
У последњих неколико година број ГО-а бележи знатан пораст – до 2010. године у Републици 
Македонији било је регистровано 11.457 удружења и фондација. По доношењу новог Закона о 
удружењима и фондацијама (ЗУФ) у априлу 2010. године, сходно потреби за пререгистрацијом ГО-
а, закључно са мартом 2010. године, број ГО-а износио је 3.732. Претпоставка је да тренутно има 
негде око 4.500 ГО-а.  
 
3.1. КОНЦЕПТ И ДЕФИНИЦИЈА ГРАЂАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ 
 
Постојање и функционисање грађанских организација у РМ, произлази првенствено из устава 
Републике Македоније, који у члану 20. дефинише и „гарантује слободу удруживања ради 
остваривања и заштите политичких, економских, социјалних, културних и других права и уверења 
грађана“.  
 
Године 1998. донет је Закон о удружењима грађана и фондацијама (ЗУГФ), који је заменио стари 
закон о друштвеним организацијама из периода СФРЈ. После скоро 8 година заступања и 
лобирања ГО-а према различитим владама у РМ, коначно је у априлу 2010. године донет Закон о 
удружењима и фондацијама (ЗУФ), који као закон даје потстрекивајући правни оквир за 
функционисање грађанских организација у Македонији. 
 
ЗУФ је обезбедио могућност за либералније и слободније удруживање грађана Републике 
Македоније, али и странаца, правних лица и малолетних грађана да оснивају удружења и 
фондације. 
 
Овим законом омогућило се први пут да се удружења, фондације и савези директно баве 
економским активностима којим се може остварити добит без оснивања трговачког друштва, тиме 
што приходи стечени таквом делатношћу морају бити употребљени за финансирање рада 
организације.  
 
ЗУФ обухвата 110 чланова распоређених у 14 поглавља. Кључне новине које доноси овај закон су 
представљене у следећим параграфима, где су издвојена важнија поглавља ЗУФ-а. 
 
У поглављу „Опште одредбе” прави се дистинкција грађанских организација од других форми 
удруживања (политичких партија, синдиката, комора и др.), и дефинишу се облици удруживања 
код грађанских организација, тј. удруживање у удружења, фондације, савезе и организационе 
облике страних организација. 
 
Једна од новости је што организације регистроване сходно овом закону имају пореске и царинске 
олакшице (чл. 7.). Ипак, због неусклађености закона из тзв. економске сфере са овим законом, 
практично организације и поред ове одредбе немају никаквих пореских и царинских олакшица. 
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Ово значи да ће се при увозу одређених добара која су од користи циљних група које организације 
заступају плаћати мање царине. Овај став још увек није операционализован у пракси. 
 
У делу „Основна начела“ дефинисана су начела функционисања организација и то: независност, 
транспарентност и јавност, непрофитабилност, непартијско деловање и иницијативе у јавном 
животу. 
 
Одредба о непрофитабилности (чл. 12.) може пуно да допринесе јачању финансијске одрживости 
организација. Наиме, организације не могу да се формирају да би стицале добит, али могу 
обављати делатности којима могу стећи добит, ако је делатност повезана са циљевима утврђеним 
статутом. Ово значи да одређене услуге које дају организације, или одређени производи које 
производе могу продавати и остваривати добит, која ће бити употребљена за остваривање 
циљева из статута. 
 
Ако делатности из којих се остварује добит нису повезане са циљевима организације на 
располагању је опција (која је постојала и у ЗУГФ-у) да организација оснује посебан правни 
субјекат (д.о.о., д.о.о.е.л.), поново уз ограничење да нови субјекат остварену добит мора вратити у 
организацију оснивача ради остваривања циљева из статута.  
 
У поглављу „Удружења“  дефинисано је да је основни облик организовања грађана удружење. 
Удружење могу да оснују најмање пет оснивача од којих троје оснивача морају имати 
пребивалиште или боравиште, односно седиште на територији државе (чл. 15.). Удружење 
грађана могу основати малолетна лица са навршених 15 година давањем изјаве о сагласности за 
оснивање удружења од њиховог законског заступника, у сврхе за које се оснива удружење у 
складу са законом (чл. 15. ст. 3.). 
 
Удружење се оснива на оснивачкој скупштини када се доноси акт о оснивању, програм, статут и 
бирају се органи удружења (чл. 16.). Чланство у удружењу је добровољно. Оснивачи удружења су 
равноправни са свим другим члановима, са једнаким правима и обавезама. Малолетно лице са 
напуњених 14 година учлањује се у удружење давањем потписане изјаве о сагласности његовог 
законског заступника за учлањење у организацију у складу са законом. Лица са ограниченом 
пословном способношћу или лица којима је одузета пословна способност могу бити чланови 
удружења уз давање потписане изјаве о сагласности њиховог законског заступника за учлањење у 
организацију у складу са законом (чл. 19.). Свако удружење мора водити регистар чланова и 
органа, са њиховим основним подацима, који се ажурира најмање једном на две године. Подаци 
из регистра чланова су заштићени у складу са прописима о заштити личних података и 
класификованих информација (чл. 20.). 
 
Органи које удружење мора да има по закону су: Скупштина и законски заступник. Скупштину 
чине сви чланови удружења, са једнаким правима и обавезама (чл. 22.), без обзира да ли су 
оснивачи, или су се прикључили касније. Скупштина, ради лакшег управљања, ако има већи број 
чланова, или су лоцирани у разним крајевима државе може предвидети и делегатски принцип 
управљања, тј. да успостави Управни или Извршни одбор којима ће делегирати своје 
надлежности. Али и у овом случају највиши орган је Скупштина и орган самоуправља у име 
Скупштине, одговорност је поново на свим члановима. Закон таксативно набраја надлежности 
Скупштине (чл. 23.), али даје и ширину у деловању кроз предвиђање других надлежности у складу 
са Законом или статутом. 
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Удружење може имати једног или више заступника по закону (чл. 25.). Код нас се уобичајено 
називају Председник, Директор и сл. У статуту удружења могу се предвидети и други органи, као 
што је споменуто горе, Управни одбор, Извршни одбор и сл. (чл. 26.). Ипак, пракса показује да 
успостављање нових органа најчешће компликује рад удружења и ствара организације које су 
хибрид између удружења и фондације. Ово једино не важи за надзорни одбор. Наиме, 
законодавац предвиђа транспарентност и јавност у раду кроз објављивање свих аката удружења, 
као и годишњих извештаја, а не предвиђa обавезан Надзорни одбор.  Ово је обавезно само код 
организација од јавног интереса, али не и код оних које то нису. Надзорни одбор, тамо где 
постоји, врши надзор и контролу пословања, посебно финансијског и добар jе показатељ 
транспарентности једне организације. Зато је препорука да и поред тога што није законска 
обавеза, свако удружење успостави надзорни орган. 
 
У делу  „Фондације“ дефинисано је да су фондације удруживање капитала за остваривање 
одређених циљева. Оснивачи фондације могу бити физичка и правна лица (чл. 28., ст. 2.). 
Фондација је правно лице формирано за остваривање циљева уз стицање и управљање имовином 
и средствима у складу са овим законом. Фондација се оснива са имовинском масом која износи 
најмање 10 000 ЕУР, у денарској противвредности по средњем курсу Народне банке, израженом у 
новцу, вредносним папирима или другој имовини на дан подношења акта за упис у Регистар. 
Фондација обавезно има одбор и директора, а статутом се могу предвидети и други органи (чл. 
33.). Закон је поново, као и код удружења, флексибилан и не предвиђа Надзорни одбор као 
обавезни орган фондације. Фондацијом управља одбор, а руководи директор. Ипак, код 
фондација оснивач/и има/ју „задњу реч“. Оснивачи решавају при формирању које надлежности 
ће делегирати одбору и директору. 
 
У поглављу „Регистрација“ дефинисано је да се сходно овом закону регистрација организација  
врши у Централном регистру. Регистар води регистар удружења, савеза, фондација и страних 
организација (чл. 40.). Позитивна одредба је што регистар мора да региструје организацију у року 
од пет дана по пријему целе документације. У случају да се ово не догоди, примењује се начело 
„ћутање администрације је одобравање“ и организација може да предузима све радње и да 
наступа у промету са трећим лицима.  
Организације треба да буду опрезне у случају да праве промену структуре, увођење или укидање 
органа, промену заступника, седишта и адресе. Све ово треба уписати у Централни регистар у року 
од 30 дана од њиховог настајања (чл. 46.). У супротном следе велике глобе од 300-3000 Евра, у 
денарској противвредности (чл. 93.). 
 
У делу „Средства за рад организација“ наводи се да организације средства за финансирање стичу 
од чланарине, оснивачких улога, добровољних прилога, донација, поклона (у новцу, добрима, 
имовинским правима), завештања, легата, делатности којима се стиче добит, кирија и закупнина, 
као и прихода од инвестиција, дивиденди, камата, зајмова и других прихода у складу са законом и 
статутом (чл. 48).  
Као посебан извор финансирања предвиђени су буџети националних институција и општина и 
Града Скопља. За ова средства свака јединица ЈЛС и државне институције доносе посебне 
критеријуме (чл. 49).  
 
Закон предвиђа и одговорност за штету која може настати у раду са организацијама. Наиме, сви 
чланови органа оргaнизација лично су и неограничено одговорни за штету коју причине, осим ако 
своје мишљење не издвоје посебно на записник (чл. 52.). Овo практично значи да сви чланови 
удружења, због тога што су чланови највишег органа, Скупштине, заједно и солидарно одговарају 
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за причињену штету. Нпр. ако се изјавом неког представника удружења изврши кривично дело 
клевете и удружење се осуди на новчану казну, сви чланови солидарно ће подмирити исту, осим 
ако јасно нису ставили до знања да се не слажу са изјавом. 
 
Организације су дужне на својој интернет страници, или на други начин да објављују годишње 
извештаје о њиховом финансијском пословању и да их учине доступним за јавност (чл. 53.). Ова 
обавеза мора да буде завршена до 30. априла у текућој за претходну годину. У супротном следе 
прекршајне глобе. Закон предвиђа и располагање средствима у случају престанка, забрану или 
ликвидацију удружења (чл. 54-55.). 
 
У поглављу 9. ЗУФ-а „Статусне промене“ објашњени су поступци у случају присаједињења, 
спајања и поделе организације извршене на основу одлуке донете од органа у складу са овим 
законом и статутом (чл. 59.). 
 
Присаједињење (чл. 60.) је пренос права и обавеза једне организације (организације која се 
присаједињава) према другој организацији (организацији која преузима), на основу одлуке и 
уговора о присаједињењу. Уписом присаједињења у регистар престаје да постоји организација 
која се присаједињује. 
 
Спајање (чл. 61.) је оснивање нове организације на коју се примењују сва права и обавезе две или 
више организација које се спајају. Спајањем престају да постоје организације које су се спојиле, а 
новонастала организација сматра се новом организацијом. 
 
Организација може да се подели на две или више организација (чл. 62.). Одлука о подели 
организације има правно дејство акта о оснивању. Подељена организација престаје да постоји, а у 
поступку уписа новонасталих организација примењују се одредбе за регистрацију сходно овом 
закону. Организације настале поделом даном уписа у Регистар одговарају солидарно за обавезе 
подељене организације. Уз захтев за упис у Регистар подноси се и деобни биланс. 
 
Највећа новина ЗУФ-а је дефинисање статуса „Организација од јавног интереса“. Закон таксативно 
наводи делатности којима треба да се бави удружење/фондација у чл. 74. и исте морају да буду 
главна приходна шифра организације, сходно Националној класификацији делатности (НКД). Ако 
се погледају набројане делатности видеће се да све организације могу да поднесу захтев за 
добијање статуса организација од јавног интереса (ОЈИ). Поред овога, потребно је да се испуне и 
други услови наведени у чл. 75. став 1. У алинеји 6. члана 75. предвиђа се да организација има 
приход од најмање 1 500 евра, у денарској противвредности, у години која претходи тој години 
када се подноси захтев. 
Статус од јавног интереса добија се само по поднетом захтеву за добијање оваквог статуса. Уз 
захтев се прилажу документи детаљно описани у чл. 76. Додатно од удружења, организације од 
јавног интереса обавезно имају надзорни орган (чл. 77.). По поднетом захтеву за додељивање 
статуса одлучује Влада преко Комисије за организације од јавног интереса. Ову комисију формира 
Влада и састављена је од 10 чланова, од којих су 8 представници министарстава, а два 
организација из грађанског сектора (чл. 79.). Организација са статусом од јавног интереса дужна је 
да о свом раду једном годишње поднесе пословни и финансијски извештај, одобрен од органа 
одређеног статутом, о свом раду Влади на усвајање, а најкасније до 30. априла текуће године за 
претходну годину (чл. 85.). Удружење или фондација са статусом од јавног интереса чији је 
годишњи буџет преко 20.000 евра у денарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
дужно је да изврши независну годишњу ревизију свог финансијског пословања, а ако има буџет 
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изнад 100.000 евра у денарској противвредности по средњем курсу Народне банке, дужно је да 
изврши ревизију  у складу са међународним рачуноводственим стандардима (чл. 86.). Корист од 
тога што једна организација има статус организације од јавног интереса је што осим пореских и 
царинских олакшица предвиђених у чл. 7. имају и додатних олакшица, у складу са законом (чл. 
88.). На крају закон даје и разлоге за престанак статуса од јавног интереса који има организација 
(чл. 89.). 
 

Иако уз велико закашњење, коначно две године по доношењу ЗУФ-а формирана је владина 
Комисија за ОЈИ. Током 2012. године у ВРМ, преко Комисије за организације са статусом од јавног 
интереса поднета су два захтева за добијање статуса ОЈИ и за иста је Комисија утврдила да захтеви 
не испуњавају критеријуме и није им додељен статус ОЈИ-а. 
 
Функционисање грађанских организација условљено је и другим законима. Закон о 
рачуноводству непрофитних организација регулише финансијско пословање организација. 
Закон уводи лакши финансијски третман за мање грађанске организације, али тренутно се 
предлаже његова измена.  
 
Значајан је и Закон о лобирању који се тиче организација посебно њихових напора да утичу на 
процесе доношења закона. Досада је регистрован само један лобиста у регистратору, што указује 
на потребу да се направи оцена Закона и његово спровођење, са циљем да се исти побољша.  
 
Закон о спречавању прања новца и других приноса кажњивог дела и финансирања тероризма 
је закон који изједначава удружења и фондације са финансијским институцијама и наводи 
одређене обавезе за организације (на пример да развију програме и поступке за спречавање 
прања новца и тероризма, као и да назначе одељење за ову материју ако имају преко 50 
запослених).  
 
Закон о волонтерству (2007.) и Стратегија промовисања и развоја волонтерства у 2010. години 
регулише ангажовање волонтера у организацијама и институцијама. 
 
Закон о донацијама и спонзорствима у јавним делатностима (2006.) даје дефиницију о томе 
ко може да буде прималац (међу осталима и ГО) и давалац донација и спонзорства, предмет 
донације, као порески подстицаји код пет различитих врста пореза. Иако са не тако лаком 
административном процедуром за даваоце, овај закон доприноси у великој мери у подстицању 
донирања компанија и (на жалост мање) индивидуа за грађанске организације и непрофитне 
ентитете.  
 

 3.2. КАТЕГОРИЈЕ ГРАЂАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РМ 
 
Постоји неколико могућих начина за одређивање категорија грађанских организација у Републици 
Македонији, али ниједан није директан, јер у регулативи не постоји дефиниција ни категоризација 
грађанских организација. 
 
Као што је објашњено горе, сходно Закону о удружењима и фондацијама, дефинисана су четири 
облика удруживања и то удружења, фондације, савези и организациони облици страних 
организација.  
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За потребе ове организационе оцене потреба ГО-а мањих етничких заједница, коришћена је 
следећа класификација грађанских организација: 

1. удружење 
2. фондација 
3. савез/ унија / федерација удружења  
4. коалиција / формална мрежа удружења 
5. неформална мрежа удружења 
6. огранак међународне организације 
7. заједница власника (бивши кућни савет) 
8. неформална грађанска група / иницијатива 

 
Саме формалне ГО могу да се поделе сходно обиму посла, типу чланства или циљној групи, фокусу 
ка широј (локалној) заједници и сл. Оваква подела састоји се од следећих типова удружења:   

1. професионално/струковно удружење 
2. удружење са индивидуалним чланством 
3. удружење са организацијама-чланицама  
4. удружење са истраживачким и аналитичким фокусом (think thank) 
5. удружење дате етничке групе 
6. удружење у локалној заједници 
7. спортско удружење / клуб 
8. рекреативно удружење 
9. удружење које обележава нечији лик и дело 

 
Ако категоризујемо ГО-е сходно њиховим кључним делатностима и пољу деловања, можемо 
користити набрајање делатности од јавног интереса дефинисане у члану 74. ЗУФ-а. Ако користимо 
аналогију, онда би могли да дефинишемо ГО-е који се баве једном од следећих делатности: 

 развој демократије, грађанског друштва и људских права, 

 помоћ и заштита лица са физичким или менталним хендикепом, лица са сметњама у 
развоју и лица са посебним потребама, 

 заштита деце и младих, 

 заштита маргинализованих лица и њихово социјално укључивање, 

 заштита од злоупотребе дроге, сексуално преносивих болести, малолетничке 
деликвенције, алкохолизма, проституције и трговине људима, 

 здравство, унапређивање здравља и медицинске бриге, 

 уметност, култура и заштита културног наслеђа, 

 аматерски спорт, 

 заштита животне средине и одрживи развој, 

 локални и инфраструктурни развој, 

 наука, образовање и обука у образовном процесу, 

 развој етике и морала, 

 хуманитарна и социјална помоћ, смањење сиромаштва, 

 савладавање елементарних непогода, 

 заштита и брига за животиње, 

 заштита потрошача, 

 унапређивање доброчинства и волонтерства и 

 друга делатност од јавног интереса одређеног законом.  
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Сходно CUVICUS индексу за РМ из 2011., наведено је следећих 20 категорија ГО-а у РМ 
1. Демократија, људска права и владавина права 
2. Деца, млади и студенти 
3. Економски развој 
4. Етничке заједнице 
5. Жене и родна питања 
 6. Животна средина и природа 
7. Здравље и здравство 
8. Информације 
9. Култура 
10. Лица са посебним потребама 
11. Ненасиље и толеранција 
12. Образовање и наука 
13. Организације потрошача 
14. Развој грађанског друштва 
15. Рурални развој 
16. Социјална брига (хуманитарна) 
17. Спорт, хоби и рекреација 
18. Стара лица 
19. Струковна удружења 
20. Друго  

 
3.3. КАТЕГОРИЈЕ, БРОЈ И ОБЛАСТИ РАДА ГРАЂАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ РАДЕ СА ПРАВИМА 
ЗАЈЕДНИЦА У РМ 
 
На следећем приказу представљена је класификација оцењених организација сходно подели на 
формалне и неформалне организације, форми регистрације сходно ЗУФ-у, као и подели сходно 
чланству (индивидуално и организационо). При томе 7 организација су удружења са 
индивидуалним чланством, а две су савез/унија/федерација удружења.     

 
 
 
На питање о навођењу типа грађанских организација, 5 ГО-а наводе да су удружења дате 
етничке групе, а 4 ГО-а удружења у локалној заједници. Од свих њих само 4 организације су 
навеле да раде на очувању традиције и унапређивању културе њихове етничке групе у РМ. 
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У односу на географско позиционирање, 5 ГО-а делује на националном нивоу, 2 ГО-а у региону 
Југоисточне Европе (ЈИЕ), и по једна ГО у више општина, и на територији целе Европе. Ниједна од 
анализираних ГО-а, не ради само у једној општини.   
 

 
 

 
У односу на приступ у раду обухваћених ГО-а, може се видети да мало више од половине 
обухваћених организација обезбеђују само услуге, а друга половина има само активности 
заступања у датој области/ за интересе свог чланства/ за одређену циљну групу. Само две ГО 
подједнако користе давање услуга и заступање као приступ у раду.   
 

Приступ у раду  Број ГО-а 
обезбеђивање услуга у датој области / сектор / циљна група   4 ГО-а 
заступање и лобирање у датој области / сектор / за дату циљну 
групу 

3 ГО-а 

комбиновани приступ (услуге и заступање) 2 ГО-а 
Сходно наведеним информацијама, на питање у којем је требало навести три најприоритетније 
области рада, може се закључити да ГО МЕЗ највише раде у области развоја уметности и културе, 
као и заштите људских права повезаних са њиховом етничком групом. Три организације су навеле 
да раде у области развоја образовања и науке, побољшања међуетничких односа, као и на развоју 
грађанског друштва и заштити животне средине. Резултати се могу видети у следећем графичком 
приказу: 
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Ниједна од обухваћених ГО није навела као приоритетну област рада једну од следећих области: 
здравство, рурални развој, пољопривреда, развој доброчинства, деца, жене, родна питања, 
млади, лица са посебним потребама, права кућних љубимаца / уличне животиње, хуманитарна 
помоћ, социјална заштита и локалне заједнице.  
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4. МЕХАНИЗМИ САРАДЊЕ МЕЂУ ГРАЂАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ГО) И ВЛАДЕ И 
УЧЕШЋЕ ГО-а У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА 

 
На самом почетку треба споменути да и на националном и на локалном нивоу, Устав Републике 

Македоније одређује да грађани Републике Македоније власт остварују преко демократски 

изабраних представника, путем референдума и другим облицима непосредног изјашњавања. 

 

Истовремено, у делу грађанских слобода и права (а везано са процесом учешћа) гарантује се: 

слобода уверења, савести, мисли и њено јавно изражавање; слобода говора, јавни наступ и јавно 

информисање; слободан приступ информацијама и њихова слободна дисеминација и изричита 

забрана цензуре. Устав наводи да сваки грађанин има право да подноси представке државним 

органима и другим јавним службама и да на њих добије одговор, за шта исти не може бити 

прозван. 

 

4.1. МЕХАНИЗМИ САРАДЊЕ 
 

Средином 2012. године, Влада је донела „Стратегију сарадње са грађанским сектором до 2017. 
године“ у којој је прокламовала да „отвореност и грађанско укључивање играју значајну улогу у 
подстицању извештавања, промовисању иновативности и развоја“. Стратегија је одредила 
следеће области као приоритетне циљеве њених активности у периоду 2012-2017. године: 
 
1. Развијен и одржив грађански сектор. 
2. Активно учешће у дефинисању политика, закона и европске интеграције. 
3. Економски и социјални развој и кохезија. 
4. Појачан грађански активизам и подршка заједнице. 
5. Појачани институционални оквир и праксе сарадње. 
 
Ова стратегија сарадње са грађанским сектором (2012-2017.) је врло добра основа за узајамну 
сарадњу, али често се стиче утисак, да влада није расположена да јој се ГО мешају у креирање 
политика и доношење закона. Постоји потреба да за већину наведених мера у стратегији сарадње, 
влада обезбеди средства за њихову реализацију.  
 

Формирањем Одељења за сарадњу са невладиним организацијама у новембру 2004. године, 
створили су се предуслови за грађење односа поверења и сарадње између владе и грађанског 
сектора. Једна од основних улога Одељења је да буде заједничка тачка контакта за размену 
информација и сарадњу, да координише активности сарадње и да извештава и предлаже мере за 
побољшање сарадње.  

 
Одељење за сарадњу на својој веб страници (www.nvosorabotka.gov.mk) објављује предлоге 
организација, даје повратне информације по добијеним предлозима, припрема извештаје о 
консултацијама по добијеним мишљењима органа државне управе, објављује позив за допринос 
у припреми годишњег Програма рада Владе, прати спровођење кодекса и сваке две године 
доставља извештај о спровођењу и препоруке за побољшање истог. Одељење је исто тако, почело 
да објављује информације о консултацијама у сарадњи са надлежним органима, у складу са 
информацијама добијеним од тих органа, што је наишло на позитивну оцену од стране 
невладиних организација. 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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Одељење за сарадњу са невладиним организацијама успоставило је интерну мрежу државних 
службеника у министарствима одговорним за сарадњу са грађанским сектором, а усвојене су и 
препоруке за сарадњу Одељења са одговорним државним службеницима који су номиновани од 
министарстава, а задужени за сарадњу са грађанским сектором.  
 
Сарадња између министарстава и грађанских организација остварује се кроз следеће форме: 

 консултације при доношењу политика и закона; 

 укључивање представника грађанског сектора у радне групе, радна и слична тела основана 
од министарстава; 

 израда и спровођење заједничких пројеката финансираних од министарстава, 
кофинансираних од организација, или финансираних од других донатора; 

 директно финансирање активности организација; 

 давање овлашћења организацијама да предузимају одређене активности; 

 информативни догађаји; 

 укључивање организација у регионалне и међународне иницијативе. 
 

 
4.2. УЧЕШЋЕ ГО-а У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ 

 
На националном нивоу, са аспекта постојања могућности за иницирање доношења неког закона, 

Устав РМ даје три могућности: 

 кроз предлог који би представио посланик или група посланика у Скупштини, 

 преко органа управе при ВРМ,  

 прикупљањем потписа од најмање 10.000 бирача.  

 

Ове уставно опредељене могућности на располагању су грађанском сектору у случају да постоји 

интерес за лобирање и промоцију одређеног закона. Иницијативу за доношење закона 

овлашћеним предлагачима практично може дати сваки грађанин, група грађана, инстутуције или 

удружења. 

У делу омогућивања учешћа заинтересованих страна при припреми законске регулативе влада је 
припремила Методологију процене утицаја на регулативу (РИА), која у великој мери 
доприноси транспарентности у процесу доношења закона. Влада је, исто тако, донела Упутство 
о начину поступања у раду министарстава за укључивање заинтересованих страна у 
поступку израде закона. 
 
Од фебруара 2008. године функционише Јединствени национални електронски регистар 
прописа (ЈНЕР) који даје преглед предлога-закона и донетих закона, чиме се омогућује учешће 
јавности у процесу доношења одлука и креирању политика. Државне институције су одговорне за 
објављивање свих предлога закона на својим веб-страницама и ЈНЕР-у, чиме се даје могућност 
свим заинтересованим странама да достављају коментаре по предлозима закона и да постављају 
питања у односу на текстове. 
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Друга могућност директног учешћа на националном нивоу је подношење иницијативе за 
организовање Референдума као опције за непосредно изражавање грађана у вези са одређеним 
предлогом, који се активира (Скупштина је дужна да распише референдум) када предлог поднесе 
најмање 150.000 бирача. Одлука донета на референдуму је обавезујућа. 

Закон о референдуму предвиђа да грађанска иницијатива на државном нивоу може да се 
покрене на предлог 100 грађана, који предлог треба да буде поднесен од овлашћеног предлагача 
(који је уствари први потписник предлога) и да се односи на питање за које је надлежна да 
одлучује Скупштина. По достављању предлога за покретање грађанске иницијативе председнику 
Скупштине, следи законски утврђена процедура утврђена роковима у којима, ако је иницијатива 
уредна и задовољава потребну форму, може да се тражи јавна подршка грађана кроз 
прикупљање потписа. У случају да се иницијатива односи на предлог за приступање измени Устава 
и расписивању референдума, иста ће се сматрати покренутом ако је подржало најмање 150.000 
грађана својим потписима. 
 
У јулу 2011. године, Влада РМ донела је Кодекс добрих пракси за учешће грађанског сектора у 
процесу доношења одлука. Кодекс има за циљ да унапреди сарадњу између Владе и грађанских 
организација кроз структуирану и редовну комуникацију у процесима доношења и спровођења 
политика и закона и побољшање квалитета ових процеса кроз коришћење експертизе грађанског 
сектора. У те сврхе, Кодекс прописује стандарде које треба примењивати у овим процесима. 
 
Органи државне управе, пре свега министарства, у протеклим годинама у више различитих 
ситуација укључивали су грађанске организације у своја радна тела. Представници грађанског 
сектора били су укључени у радну групу формирану у циљу припреме новог Закона о удружењима 
и фондацијама, Закона о бесплатној правној помоћи; измена и допуна Изборног законика; измена 
и допуна Закона о слободном приступу информацијама јавног карактера, Закона и стратегије 
волонтерства, Закона о донацијама и спонзорствима у јавним делатностима. 

У циљу повећања учешћа грађана и грађанских организација у доношењу одлука, Влада је пустила 
у рад веб-портал за Е-демократију као механизам који ће истовремено оснажити и демократске 
процесе у држави. 
 
У делу планирања програма подршке ЕУ, грађански сектор учествује у процесима дефинисања 
политика и праћења Европских предприступних фондова од 2008. године наовамо. 
 
Секретаријат за европскa питања успоставио је редовну праксу организовања информативних 
сусрета са грађанским организацијама. Исто тако, организују се и сусрети за разматрање ревизија 
Националног програма за усвајање права ЕУ. Значајно је што се организације све више укључују и 
у комитете за праћење оперативних програма, представници грађанског сектора учествују у раду 
Секторског комитета који представља одговорно тело за праћење спровођења Оперативног 
програма регионалног развоја и Секторског комитета за праћење оперативног програма развоја 
људских ресурса. 
 
Представници грађанског сектора учествују и у Заједничком консултативном комитету Републике 
Македоније са Економско-социјалним комитетом Европске уније. Заједнички консултативни 
комитет је радно тело за грађанско друштво земаља-кандидата. 

У делу учешћа ГО-а у раду Скупштине РМ, постоје законске могућности за учешће представника 
ГО-а у раду Скупштине и скупштинских  комисија и тела. Исто тако, при организовању јавних и 
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надзорних расправа, велики број ГО-а користи механизам грађанског учешћа у процесима 
креирања политика и доношења одука, као и контроле извршне власти. Из извештаја пројекта 
„Мој парламент“ спроведеног од грађанске асоцијације МОСТ наведено је да је „у оквиру 18 
комисија прочитано укупно 282 закона од којих је 228 донето у Скупштини. Од 282 прочитана 
закона у оквиру комисија 238 је по предлогу Владе, 44 по предлогу групе посланика, а ниједан 
предлог групе грађана“. 
 
Други закон који је веома важан у сарадњи ГО-а са владиним институцијама је Закон о слободном 
приступу информацијама јавног карактера. Право приступа имају сва правна и физичка лица, 
укључујући и страна. Са своје стране, пак, „имаоци информација дужни су да редовно воде листу 
информација којима располажу и да исту ажурирају, а да информације објављују на начин 
доступан јавности.“ 
 
„Ималац информација дужан је да информише јавност о: (међу осталом) његовим основним 
подацима за контакт; начину на који се подноси захтев за приступ информацијама; прописима 
који се односе на надлежност имаоца информација, повезаним са регистром прописа објављеним 
у службеном гласилу; предлозима програма, програмима, стратегијама, ставовима, мишљењима, 
студијама и другим сличним документима који се односе на надлежност имаоца информација; 
подацима о његовим надлежностима утврђеним законом; издавању информативних билтена и 
других облика информисања; интернет-страници за објављивање одлука, актима и мерама којима 
се утиче на живот и рад грађана и слично”. Сваки ималац информација дужан је да омогући 
бесплатан приступ информацијама. 
 

4.3. УЧЕШЋЕ ГО-а У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 
 

На локалном нивоу, постоји неколико одредби које омогућују грађанима да учествују директно у 
доношењу одлука. Следеће форме су део формалних и неформалних могућности које стоје на 
располагању грађанима и ГО-има на локалном нивоу:  
 

1. Присуство на седницама и у раду савета општине, учешће у мишљењима и ставовима у 
дискусији.  

2. Подношење предлога или представке у случају имања предлог-идеје како да се 
побољшају услуге које пружа општина/нека локална институција, или ако се има примедба 
на рад и начин организације општинске администрације. 

3. Организовање прикупљања 100 потписа грађана за достављање предлога за отпочињање 
грађанске иницијативе за решавање важних локалних проблема (који су у надлежности 
општине). Предлог Грађанске иницијативе разматра се од стране Савета општине. По 
провери уредности иницијативе, треба најмање 10% регистрованих гласача у општини да 
подрже иницијативу у року од једног месеца. Затим Савет разматра грађанску иницијативу 
и одлучује  по њој. Сходно закону општина покрива трошкове организовања ове форме 
непосредног грађанског учешћа. 

4. Иницирање организовања тзв. скупа грађана за решавање локалног проблема, иза којег 
стоји више грађана (најмање 10 %). Скуп може да иницира и градоначелник или локални 
савет. Сходно закону општина покрива трошкове организовања ове форме непсоредног 
грађанског учешћа. 

5. За крупније проблеме (инфраструктура од ширег значаја, организовање самодоприноса, 
промена статута општине, итд.) 20% регистрованих гласача може да иницира и 
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организовање Референдума, на којем сви грађани у општини могу да се изјасне. И у овом 
случају, општина покрива трошкове организовања ове форме непосредног грађанског 
учешћа. 

6. У случају проблема са којима се суочава дата заједница или ГО, а општина не може/не 
жели да разреши тај проблем, може се организовати неформална иницијатива преко 
информисања пријатеља, суседа о нечему што је од заједничког интереса. Могу се 
користити социјални медији за информисање шире јавности, или пак информисање 
локалних медија ако се сматра да има потребе. Захтев и добијање подршке шире јавности 
увек је продуктивно у решавању локалних проблема. 

7. ГО могу да предузму иницијативу за праћење и информисање јавности о спровођењу 
донетих прописа и аката (нпр. праћење трошења средстава из буџета општине, поштовање 
процедура јавних набавки и сл.). 

8. ГО могу да учествују или да информишу своје чланове, суседе и заједнице власника, о 
учешћу у догађајима (јавним трибинама, анкетама и другим скуповима) које организује 
општина (нпр. јавна презентација и јавни увид у урбанистичке планове, процедуре које су 
повезане са власничким правима, и сл.) 

9. Коришћење секција за постављање питања на интернет страницама ЈЛС-а, или слање 
електронских порука руководиоцима сектора и одељења у општини са питањима која 
имају грађани и ГО.  

10.  Преко локалних удружења, може се учествовати у процесима планирања, припреме и 
доношења локалних аката и прописа у ЈЛС. ГО могу да информишу грађане о периоду  
јавног увида у неки пропис, или да почну са прикупљањем предлога и достављањем 
општини. Исто тако учешће ГО-а у јавној расправи о том пропису једна је од могућности 
које стоје на располагању. 

11. Постоји потреба за пажљивим читањем стратешких докумената општине (Програми, 
Акциони планови, и сл). Постоје многе предвиђене активности за које општина не може да 
нађе средства за реализацију. Кроз понуде о партнерству за изналажење средстава и 
спровођење активности предвиђених у стратешким документима, ГО могу да сарађују са 
ЈЛС. 

12. Не увек локална администрација, саветници или градоначелник, имају експертизу у некој 
специфичној области (нпр. родна равноправност, социјалне услуге, успостављање јавно-
приватног партнерства, итд.).  Предузимање активности за упознавање са 
специфичностима у датој области, обука, развој вештина, веома су пожељни (посебно од 
стране локалних удружења) за обезбеђивање предуслова за решавање проблема на 
локалном нивоу и стварање синергије између различитих заинтересованих страна у 
општини.        

 
Сходно извештају УСАИД-а о Индексу одрживости ГО-а за Македонију у 2011. години наведено је 

да „може да се закључи да ГО врше заступање како кроз законске механизме тако и кроз 

неформалну комуникацију са владиним институцијама. Али, неке недовољно јасне формулације у 

Закону о лобирању делимично ометају напоре за лобирање и заступање. ГО и даље имају мало 

простора за изражавање критике, како на националном тако и на локалном нивоу. ГО верују да је 

владина перцепција различитости у мишљењима опозиционерство, а не основна вредност 

демократије, што резултује самоцензуром од стране ГО-а.“ 
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5. ДОСТУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ГРАЂАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
Сходно последњим истраживањима чак 77,5% финансија грађанских организација у Македонији, 
долази од стране међународних донатора и програма. Имајући у виду да страни донатори већ 
припремају излазне стратегије и завршавање њихових мисија финансијске подршке у Македонији 
у периоду од 2015-2017. године, отвара се дилема одакле ће се обезбеђивати средства за даљу 
одрживост и рад грађанских организација после 2017. године?  

На доњој табели представљени су извори финансирања у задње 3 фискалне године (2009., 2010. и 
2011.) анализираних годишњих буџета 160 ГО које су аплицирале у оквиру програма CIVICA 
Mobilitas Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) спровођеног од ЦИРа-е.   

 

 
Иако је реч о анализи урађеној на нерепрезентативном узорку ГО-а, могу се увидети трендови 
доступних финансијских извора ГО-а по годинама. 
 
И поред тога што су знатно мала, средства која долазе од донација појединаца, компанија и 
владиних извора смањена су са 21% у 2009., на 13 % у 2011. години. То указује да управо 
најактивније ГО, уместо да повећавају износ финансија које долазе из домаћих/локалних извора, у 
задњих неколико година фокусирали су се на преостале програме подршке ГО-а међународних 
донаторских организација. Иако делује као парадокс, чињеница да су се у задњих неколико 
година знатно смањила доступна средства међународне развојне подршке, допринела је да само 
оне организације са доказаним капацитетом имају приступ тим средствима, а тиме и да се повећа 
удео средстава из грантова у њиховим годишњим буџетима.  
 

 
Према подацима Управе за спречавање прања новца и финансирања тероризма за 11.350 
организација се закључује да су буџети грађанских организација (удружења и фондација) веома 
мали. Највећи део њих (85%) имају годишњи буџет до 100.000 денара, 11 ГО-а има буџет између 
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50.000.000 и 100.000.000 денара, а 5 организација има буџет преко 100.000.000 денара (види 
табелу ниже). 
 

 
Извор: Стратегија сарадње са грађанским сектором 2012-2017. 
 
У тренутку анализе, ГО имају могућност за добијање средстава из неколико извора финансијске 
подршке. Исти су представљени укратко у овом тексту. 
 
5.1. Извори финансирања ГО-а из централне власти 
По доношењу Кодекса добрих пракси за финансијску подршку удружења грађана и фондација из 
Буџета Републике Македоније, примећује се побољшање начина подршке ГО-а од стране владе, 
али је још увек волумен средстава која се додељују незнатан. У 2012. години расподељено је 
укупно 12.000.000 денара (око 200.000 евра) за 40 ГО-а са грантовима од по 300.000 мкд. 
Додељена средства намењена су за спровођење пројектних активности ГО које су подржане. 
 
Део министарстава и других државних агенција, исто тако, додељује грантове организацијама у 
областима у којима сарађују, сходно њиховим годишњим програмима. 
 
Још од 2004. године, ГО које су део регистра који води Министарство рада и социјалне политике, 
могу да врше послове из области социјалне заштите, под условима, на начин и поступком 
утврђеним Законом о социјалној заштити. Укључивање удружења и других грађанских 
организација у ову сферу предвиђено је и у Националном програму развоја социјалне заштите 
2011-2021.41 У Регистру удружења грађана која делују на пољу социјалне заштите, који води ово 
Министарство има 53 регистрована удружења. Грађанске организације су активне у областима 
запошљавања и социјалне солидарности, једнаких могућности, породичног насиља, подршке  
лицима са посебним потребама, маргинализованих група, заштите деце и слично. 
 
Влада додељује средства и на основу Закона о играма на срећу и забавним играма. У те сврхе 
сваке године доноси се одлука о расподели прихода од игара на срећу и забавних игара. Средства 
остварена по свим основама приређивања игара на срећу и забавних игара користе се за 



Извештај о Анализи стања грађанских организација које раде са мањим етничким заједницама у РМ  23 

 

финансирање националних инвалидских организација, њихових удружења и њихове асоцијације, 
удружења грађана за борбу против породичног насиља, за Црвени Крст Републике Македоније и 
за финансирање спорта.  
 
5.2. Извори финансирања ГО-а из локалних власти 
Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) често у својим годишњим програмима и буџетима предвиђају 
подршку локалних ГО-а које доприносе остваривању приоритета општина.  
Неколико општина у РМ имају развијене и донете локалне стратегије сарадње са локалним ГО-
има. Једна од њих је и град Скопље, који је сходно донетој стратегији из 2007. почео да расписује 
отворене позиве за финансијску подршку ГО-а у неколико области. 
Локалне ГО имају могућност да улазе у партнерства са ЈЛС, при аплицирању за пројекте из 
међународних донаторских програма. На пример, велики број ГО-а искористио је могућности за 
добијање и реализацију пројеката у Програмима прекограничне сарадње у оквиру друге 
компоненте ИПА. 
 
5.3. Међународни донаторски грант програми 
Број и обим страних донација и програма смањује се из године у годину. Једино је за програме 
подршке ЕУ планирано да остану активни у наредном периоду, али узимајући у обзир начин 
планирања, као и компликоване административно-финансијске процедуре и критеријуме, 
невелики број ГО-а ће моћи да рачуна на ове фондове. 
 
Поред програма Европске уније, у овом периоду ГО имају могућност да буду подржане и из 
Програма подршке грађанског друштва Агенције за међународни развој Сједињених Америчких 
Држава (УСАИД)- преко програма спровођеног од ФОДМ-а и Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу (СДЦ) – кроз програм CIVICA Mobilitas спровођен од ЦИРа-е. 
 
Од других организација и програма који финансијски и програмски подржавају развој грађанског 
сектора су и Организација за европску безбедност и сарадњу - ОЕБС, Амбасада  Сједињених 
Америчких Држава, Британска амбасада, Амбасада Словачке, Норвешка амбасада (из Београда), 
итд.  
 
ГО користе средства и од регионалних донатора (на пример, Балкански фонд за демократију 
(БТД), Европски фонд за Балкан (ЕФБ) и др.). 
 
 
5.4. Подршка компанија 
Бизнис сектор подржава рад ГО-а директно кроз донације, или кроз своје фондације основане у 
циљу подршке одређене области друштва. Од увођења пореских подстицаја Законом о 
донацијама и спонзорствима у јавним делатностима почетком 2007. године, донације и 
спонзорства у јавним делатностима бележе континуирани пораст, и 2010. године износе близу 8.1 
милиона евра. Ипак треба знати да само мали део средстава који бизнис сектор донира или 
спонзорише, иде за ГО-е, и креће се испод 10 процената. За искоришћавање овог извора 
финансирања, ГО треба да уложе више времена и да изграде стратешке приступе у успостављању 
партнерства са бизнис сектором.  
 
5.5. Донације појединаца 
Локалне ГО у РМ врло ретко предузимају активности за тражење донација од појединаца и 
подрживача њихових организација, као основни извор средстава за сваку ГО. У РМ, сходно ЗДСЈД-
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у, предвиђају се и порески подстицаји код персоналног пореза на приход (ППП), за оне појединце 
који донирају у области јавног интереса, међу осталим и за ГО. Износ смањења пореског дуга 
ограничен је на највише 20% годишњег пореског дуга (за персонални порез), али не више од 
24.000 денара. Нажалост ову могућност имају само они који имају приход и за које није плаћен 
персонални порез (нпр. не може да се искористи за приходе као што су плата, консултантске 
услуге за које је већ покривен ППП).  
 
ГО треба да се боре за стицање што већег броја подрживача, који ће кроз донације обезбедити 
њихову финансијску и организациону одрживост.   
 
5.6. Чланарине  
Иако је већи број ГО-а базиран на чланству (индивидуалном или организационом), врло мали број 
ГО-а траже од својих чланова да буде покривена годишња чланарина. Без обзира што чланарине 
не представљају велики проценат укупног буџета једне ГО, препоручљиво је да се тражи од 
чланова да плате чланарину да би се оценила њихова мотивација за чланство и приврженост ГО-у. 
Чланарина је једна врста донације организацији, и давањем чланарине ГО подстичу развој 
филантропије и бриге за остваривање каузе за коју се дата организација залаже. 
  
5.7. Комерцијалне активности ГО-а (активности социјалног предузетништва) 
Све више се јављају иницијативе код ГО-а да реализују активности социјалног предузетнштва и 
постоје добри примери оваквих активности код нас. И нови ЗУФ, у одредби о непрофитабилности 
(чл. 12.), дефинише да ГО могу да обављају делатности којима могу стећи добит, ако је делатност 
повезана са циљевима утврђеним статутом, тј. да одређене услуге које дају организације, или 
производе одређене производе које могу продавати и остваривати добит, која ће бити 
употребљена за остваривање циљева у статуту. 
 
Развој социјалног предузетништва у РМ од велике је важности посебно у решавању социјалних 
проблема маргинализованих социјалних група, давању доприноса економском развоју и посебно 
повећању запослења у више сектора.  
 
У донетој Владиној стратегији сарадње са грађанским сектором 2012-2017. године, у оквиру 
приоритетне области 3 „Економски развој и социјална кохезија“ дефинисан је циљ „Развој 
социјалне економије“ са неколико предвиђених мера; „Анализа законског оквира социјалног 
предузетништва;“ и „Стварање подстицајног правног окружења за социјално предузетништво 
(СП);“,  где је МРСП стављено као одговорна владина институција за реализацију ових мера и 
приоритета. ЦИРа ради на развоју закона о социјалном предузетништву у овој 2013. години. 
Следеће комерцијалне активности могу да буду организоване од стране ГО-а код нас: 

• Развој комерцијалних активности дела услуга које имају ГО (обуке, едукација, здравствене 
услуге, правна помоћ, психоцијална помоћ, курсеви, рециклирање, изнајмљивање опреме, 
објављивање публикација итд.) усмерених ка њиховим циљним групама 

• Развој комерцијалних активности из дела услуга које имају ГО усмерених ка другим 
циљним групама 

• Развој комерцијалних активности које нису директно повезане са организационом 
мисијом и циљним групама (нпр. обезбеђивање услуга/производа компанијама, трговање 
акцијама и сл.) 

• Формирање предузећа (на пример заштитна предузећа) од стране ГО-а 
• Потписивање социјалних уговора са владиним институцијама за реализацију неког јавног 

овлашћења 



Извештај о Анализи стања грађанских организација које раде са мањим етничким заједницама у РМ  25 

 

• Донирање предмета/услуга од стране грађана или предузећа ГО-има, који би се затим 
продавали, а средства би се искоришћавала у социјалне сврхе 

 
Руководства и чланство сваке грађанске организације дужни су да изграде уникатну стратегију 
обезбеђивања финансијских средстава за реализацију активности за остваривање дефинисаних 
програмских циљева и задатака ГО. Постојање најмање три извора финансирања од горе 
представљених седам, јесте предуслов дугорочне одрживости једне грађанске организације.     
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6. ПРОЦЕНА ТРЕНУТНОГ СТАЊА ГО-а У ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ПРАВА МАЊИХ 
ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

6.1. ГЕНЕРАЛНИ ПОДАЦИ О ОБУХВАЋЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У АНАЛИЗИ 
По слању упитника у електронском облику представницима ГО-а из регистра ГО-а, враћено је 
назад 12 упитника, од којих су само одговори 9 организација узети у обзир, водећи се принципом 
да организација сходно броју свог чланства обухвата етничку групу/е којих је испод 20% на 
локалном нивоу.   
 
Од осам статистичких региона у РМ, сходно седишту анализираних организација, обухваћено је 
седам региона, а једино нема организације из југоисточног статистичког региона. 

 
 
Од обухваћених 9 организација, 7 је регистровано између 1990. и 2010. године, док 2 организације 
нису навеле датум регистрације. Све су пререгистроване сходно ЗУФ-у из 2010. године.   

 
6.2. РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОБУХВАЋЕНИМ ГРАЂАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
У погледу руковођења и управљања обухваћеним организацијама, све имају одговарајуће органе 
и тела управљања и руковођења њиховим организацијама. Притом 8 организација наводи да има 
Скупштину као највише тело управљања, а једна организација да има председништво. У погледу 
на наредни ниво руковођења организација, 6 организација је навело да имају извршни одбор, а 3 
управни одбор. Овде треба имати у виду да организације често мешају управне са извршним 
функцијама у организацијама, па адекватно и у именовању извршног органа организација могуће 
је да има неадекватног именовања (управни уместо извршног одбора и обратно). 
Само 4 ГО-а наводе да имају извршну канцеларију/стручну службу, што указује на недостатак 
капацитета и средстава за функционисање извршног органа који спроводи одлуке управних тела и 
стратешке документе организације. 
Вертикална контрола као и спречавање сукоба интереса у ГО у РМ (кроз немешање управних са 
извршним функцијама у организацији) једна је од области на којима треба радити у наредном 
периоду. Само једна организација је навела да има надзорни одбор што потврђује горе написану 
тезу о непрактиковању контролних функција у делу ГО-а.   
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У погледу доношења одлука у обухваћеним ГО, већина је успоставила систем доношења одлука 
који зависи од типа питања за које се доноси одлука. За стратешке одлуке одговорна је 
Скупштина, а за оперативне одлуке је одговоран извршни орган (извршни/управни одбор). Одлуке 
се доносе гласањем већине чланова управног/извршног тела. У оним организацијама где постоји 
извршна канцеларија предвођена од извршног директора, по усвајању годишњег програма од 
управног тела, одлуке доноси директор, уз претходну консултацију са персоналом/запосленим 
лицима. 

 
На питање „Шта би променили у раду руководеће структуре (које ствари би требало 
побољшати у одлучивању у организацији)?“, неколико организација наводи да је потребно да се 
укључе професионалци и експерти у датој области на руководеће позиције или као персонал, да 
би организација радила ефикасније и ефективније. Последично томе, ту је и коментар да је 
потребно веће „укључивање младих људи са додатним квалификацијама (солидно познавање 
енглеског језика и компјутера)“.  
 
Једна организација наводи да је потребно радити на побољшању „Деморкатског капацитета“ 
унутар организације и да је потребно веће укључивање чланства у доношење одлука и планирање 
посла. Друга организација наводи да је потребно „Повећање одговорности чланова управног 
одбора“.  
 
Други уочени проблем, код организације која спроводи велики број активности, да је потребно 
„разграничење улоге руководећег органа (извршног директора) од улоге реализатора дела 
активности и да може сво време да посвети изради и припреми програма и пројеката чиме би 
имао више времена за контролу, лобирање и заступање као и надзор над радом персонала“. У 
том смеру одговор је да је потребна „Боља комуникација са персоналом и боља координација са 
лицима укљученим у пројектне активности.“ 
 
Само једна организација не размишља о променама. 
 
6.3. ПЛАНИРАЊЕ И ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ ОБУХВАЋЕНИХ ГО-а 
 
У погледу стратешког планирања, већина обухваћених ГО-а наводи да имају стратешки план, осим 
једне организације која наводи да нема стратешки план, али има годишњи програм рада. 
У погледу мисије, све организације имају јасну дефиницију мисије и разумевање разлога њиховог 
постојања. У делу дефиниција мисије, неколико организација има потребу за њихово адекватније 
дефинисање. 
 
У погледу до сада постигнутих резултата од стране ГО-а који раде са мањим етничким групама у 
РМ, исте могу да се групишу у следеће групе:   

 Поштовање људских права (нпр. признавање идентитета Египћана у више Балканских 
земаља, добијање статуса конститутивног народа, итд. ) 

 Заступање и лобирање (нпр. сензибилизована међународна заједница о питању и 
проблемима Египћана, Укључивање припадника заједнице у јавни живот, Протест против 
дискриминаторског конкурса за пописничаре и инструкторе на попису 2010. године, 
Дефинисање предлога измена закона о локалној самоуправи (заокруживање процеса, 
итд.) 

 Развој културе, очување традиције и коришћење сопственог језика (нпр. ТВ и радио 
програм на влашком језику, образовање на матерњем језику, ликовна колонија, 
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Штампање и презентација литературе из области питања Торбеша, Афирмација Торбеша 
као специфичне заједнице, Обележавање националног празника Срба у Македонији Свети 
Сава, Срби и пријатељи, Пројекат Зебрњак, Деца и писци, Културно историјски час, Сусрети 
Бошњака у Р. Македонији, обележавање 24. јуна дана заједнице Египћана, Учешће на 
неколико фестивала традиционалне културе, итд.) 

 Побољшање свих аспеката живота дате етничке групе на локалном нивоу (нпр. 
израда локалних акционих планова –Декада Рома, итд.) 

 Развој вештина запошљавања (нпр. обуке – преквалификација, доквалификација). 
 

Оне области у којима нису постигнути жељени резултати, и у којима ове организације треба да 
предузму активности за њихово остваривање у предстојећем периоду су:   

 Побољшање могућности образовања 

 Учешће у јавном и политичком животу 

 Остваривање етничких права малих етничких заједница (нпр. признавање посебности 
торбешке заједнице (улазак у Преамбулу Устава РМ) са циљем ублаживања последица 
асимилације) 

 Борба против предрасуда и стереотипа ка мањим етничким заједницама 

 Даљи развој културе и очување традиције (нпр. обнова и рестаурација културно-
историјских споменика Срба у Македонији, итд.) 

 Доношење и спровођење донетих стратешких докумената на националном и локалном 
нивоу (нпр. локални акциони планови –Декада Рома, итд.) 

 Социјална и економска интеграција малих етничких заједница 

 Јачање самоодрживости ГО-а мањих етничких заједница  
 

6.4. РУКОВОЂЕЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
 
Шест од обухваћених девет ГО-а навело је информације о броју њиховог чланства и персонала. 
Осим у једној организацији у којој је наведено да има 853 чланова, у других 5 ГО-а наведено је да 
имају између 37 и 65 чланова или у просеку 53 чланова по организацији. Од њих су већина жене 
(52.1 %), а мушких чланова је 47.9%. 
 

    
 
У погледу старосне структуре у наведеним ГО, из следећег графичког приказа може се приметити 
да је највише чланова (85.5%) узраста до 40 година. То указује на потенцијал ових организација, 
као и на потребу да се активности ових удружења фокусирају управо на потребе младих, као и на 
потребе младих родитеља.  
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Од укупног броја чланова, само 27% је активно, што ако је заиста тако указује да ове ГО имају 
кадар који може да реализује адекватне активности у тим организацијама. 
 
Само три организације наводе да имају запослене са пуним радним временом (у просеку 4 по 
организацији), а две организациje персонал са пола радног времена (просек 3 по ГО-у). Ово 
указује на потребу за ангажовањем професионално запосленог персонала, у већини ГО-а мањих 
етничких заједница, ради континуираног извршавања активности у оквиру ових организација. 
 
Четири ГО наводе да су имале ангажовани персонал са ауторским уговором у задњих 12 месеци (и 
то у просеку по 20 лица по ГО-у). Често се ГО уместо да ангажују професионално плаћени 
персонал, одлучују на ангажовање персонала на уговор о делу (из више разлога, нпр. имање 
другог радног места где су им пријављене дажбине) чиме онемогућују запослење оних чланова 
који су активни и који се истичу у раду. То доприноси смањењу мотивације чланства. Са друге 
стране евидентан је недостатак експертизе и искуства из редова чланства у једној организацији, па 
су често пута ГО које спроводе пројекте приморане да ангажују спољне експерте. 
 
Пет ГО-а ангажовалo je волонтере у задњих 12 месеци (у просеку по 5 волонтера по ГО-у), што је 
скоро дупло мање од броја наведених активних чланова (просек 11 активних чланова). Ово може 
да укаже на чињеницу да се активним члановима сматрају и они који су професионално 
ангажовани у организацији (што је неадекватно), или пак да се активни чланови не сматрају 
волонтерима (што је исто тако неадекватно и демотивирајуће за оне који су најактивнији). 
 
У погледу етничке структуре, осим у једном случају, преко 70% чланова је из етничке групе која је 
заступана од стране дате ГО. То се може приметити на следећем графичком приказу: 
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У погледу вештина чланова персонала може се видети да је само 5 од анализираних 9 ГО-а 
учествовало у обуци у задњих 6 месеци. Притом су представници тих ГО-а стекли вештине из 
области организационог развоја (Комуникационе вештине, Стратешко планирање, Управљање 
људским ресурсима, Обука за тренере HSCL програма, Тренинг за тренере итд.), као и вештине у 
области рада ГО (Решавање међуетничких конфликата, функционисање омладинских 
организација, курсеви за оживљавање старих заната, Интегрисана сигурност, Међуетнички 
дијалог, итд.), али и за објашњавање функционисања законских аката и прописа (Закон о радним 
односима и права из радних односа, Закон о спречавању и заштити од дискриминације, 
Децентрализација, Приступ информацијама јавног карактера, Јавне набавке, Заштита личних 
података, итд.).  
 
Ове обуке спроведене су од стране разних организација и програма као што су: ИОМ, ЦИРа/Civica 
Mobilitas, МЦМС, ИСППИ, Република Млади, Јунус Емре, MESED програм, ЕСЕ, Partners Hungary 
Fondation, Центар за ромске иницијативе и др. 
 
На питање „Какво знање (у којим областима) је потребно вашој организацији и вашим 
члановима за успешнију имплементацију активности и организациони рад? По вашем 
мишљењу, које су најпотребније обуке/консултације?“ ГО су навеле следеће теме обука:   
1. Добијање програма и пројеката из ЕУ (ИПА, ЕИДХР, итд.) - неколико ГО-а 

 Планирање и писање пројеката 

 Руковођење (пословно) ЕУ пројектима 

 Финансијско руковођење ЕУ пројектима 

 Проналажење адекватних партнера 

 Промоција активности 
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2. Комуникационе вештине (са институцијама) 
3. Подношење амандмана и измена закона (процедура) 
4. Стратешко планирање 
5. Прикупљање финансијских средстава из локалних извора 
6. Административно пословање удружења грађана 
7. Презентација резултата (постављање активности и актуелности на веб страници и другим 
социјалним мрежама, медијима и сл.) 
8. Односи с јавношћу  
9. Људска права и права мањина 
10. Теме из области фолклора  
11. Усавршавање компјутерске технологије  
12. Теме из области уметности и културе, као и области етнографије, етнологије и социологије 
 
На питање „Које потребе и услуге чланства задовољава /обезбеђује ваша организација?“ 
организације су дале следеће одговоре: 
 

 Јачање националног идентитета - 3 ГО-а  

 Редовно информисање и консултовање- 2 ГО-а 

 Обуке за јачање организационог капацитета - 2 ГО-а 

 Професионалне обуке и обуке за лични развој - 2 ГО-а 

 Укључивање у саветодавна тела и комисије 

 Искоришћавање њиховог стручног потенцијала у конкретној активности или садржају за 
који се предвиђа накнада за ауторско дело 

 Регрутовање и ангажовање у раду Извршне канцеларије при чему им се мандат у 
органима управљања замрзава 

 Правна помоћ 

 Обележавање значајних догађаја и датума из традиције и историје Српског народа 

 Образовање на матерњем језику  

 Афирмисање и очување традиција и обичаја, породичних вредности, традиционалног 
морала, народног стваралаштва и фолклора 

 Рекреативне активности  
 
 
 
 

6.5. ФИНАНСИЈСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ КАПАЦИТЕТ И РУКОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИМ РЕСУРСИМА    
 

У погледу просторних капацитета обухваћених ГО-а, три ГО-а нема своје канцеларије. Од оних које 
имају канцеларије, нико нема сопствени простор, већ изнајмљују простор за који плаћају кирију 
(између 6.000-20.000 мкд), осим у једном случају где им је додељен простор од стране општине на 
коришћење. Од оних које имају канцеларију, простор који користе је величине од 30 м2, за 
најмању канцеларију до 120 м2, за највећу (у просеку око 72 м2). 

  
Из направљене анализе може се видети да четири ГО-а имају недостатак основне опреме за рад. 
Код других 3 ГО-а, примећује се да имају основну опрему за рад, док 2 ГО располажу 
респектибилном опремом. Стање са опремљеношћу ГО-а приказано је на следећој табели 
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ОПРЕМА 
Број комада опреме по ГО-у 

ГО 
1 

ГО 
2 

ГО 
3 

ГО 
4 

ГО 
5 

ГО 
6 

ГО 
7 

ГО 
8 

ГО 
9 

 ДЕСК ТОП КОМПЈУТЕР 2  7  1   1 1 

 ЛАП ТОП КОМПЈУТЕР 1  2  1   2 7 

 ТЕЛЕФОН 2  2  1   2 12 

 ФАКС 1  1  1   1 2 

 ПРИНТЕР 2  4  1   1 3 

 СКЕНЕР 1  3  1   1 1 

 ВОЗИЛО /  2     1 1 

 ФОТОАПАРАТ /  2  1   2 1 

 ВИДЕО КАМЕРА /  1  1    0 

 Веб страница 1  1     1 1 

 Пројектор   1       

 Флипчарт   2       

 Видео – бим(платно)   1       

 Фејсбук         1 

 
На сликама ниже могу се видети искоришћени извори финансирања од стране ГО-а за 2011. и 
2012. годину.  
 

 
У погледу извора финансирања, иако је реч о организацијама са чланством, ниједна организација 
не наводи да има средства која је добила од чланарина што је несхватљиво. Четири ГО имале су 
средства од домаћих и страних донатора 2011. године, а такође четири ГО добиле су финансијску 
подршку јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Стање са финансијском подршком 2012. године је 
слично (повећање броја ГО (укупно 5 ГО-а у 2012.) које су добиле средства од страних донатора, и 
смањење броја ГО подржаних од ЈЛС (укупно 3 ГО-а у 2012.)). У обе анализиране године, само 3 ГО 
имале су донације/спонзорства од стране предузећа, а када је реч о донацијама појединаца, само 
2 ГО 2011. и 2012. године добиле су такву подршку.  Само једна организација има економске 
активности из којих добија средства за своје активности.    

 
Већи фокус на продају услуга/продуката, као и активније тражење донација од стране појединаца, 
и чланарине од чланства, може помоћи овим организацијама да за неколико година побољшају 
своје финансијско стање за реализацију својих годишњих програма и приоритета.   
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На следећем приказу може се видети информација о величини годишњих буџета, за 5 ГО које су 
дале информацију о буџету за прошлу годину. 

 
 
 

Имајући у виду да највећи број организација наводи добијена средства од страних и домаћих 
донатора и програма, занимљиво је да се анализирају одговори на питање „Да ли сте поднели 
апликацију за пројекат током 2011-2012. године?“. Управо оне 4 организације које нису навеле 
да су добиле пројекат од страног или домаћег донатора, су оне које нису поднеле предлог 
пројекта током протекле 2 године. Укупно 39 предлог пројеката је поднето од стране 5 ГО, од којих 
је добијено 20 пројеката (скоро 50%), а за 9 се чека одговор. 
 
На питање „Који су, по вама, разлози неуспеха ваших апликација за пројекат (ако их има)?“ 
најчешће наведени одговори обухваћених ГО-а су: 

 Незаинтересованост фондација за решавање проблема циљне групе. 

 Етнички назив смета фондацијама. 

 Конкуренција, мали фонд програма. 

 Због немања вештина за развој предлога пројеката, као и немања услова за рад и 
средстава 

 За ЕУ пројекте - недостатак лобирања и недовољни квалитет апликације, проблеми са 
преводом, прикупљање и комплетирање адекватне – пројектне документације а пре свега 
документације која се односи на партнере и документације која се добија од одређених 
органа (ЦРМ) 

 Нетранспарентне процедуре одлучивања од стране секретаријата за прекограничну 
сарадњу (или за нас недовољно познате процедуре) 

 

ГО су најчешће достављале и добијале подршку од следећих институција и донаторских организација: 

 Тип институције / донатор  Име институције/донатор 

1. Владина институција на 
централном нивоу 

 Секретаријат за евроинтеграције,  

 Влада РМ,  

 Секретаријат за спровођење оквирног споразума, 

 Генерални секретаријат,  

 Министарство културе РМ,  

 Министарство рада и социјалне политике 
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2. Владина институција на 
локалном нивоу 

 Општина Куманово, 

 Општина Карпош,  

 Општина Старо Нагоричане,  

 Општина Делчево,  

 Општина Пехчево,  

 Општина Виница 

3. Међународна 
организација/донатор (или 
програм). 

 Холандска амбасада  

 Америчка амбасада,  

 ОУН,  

 BPRI (Best practices for Roma integration) 

 Програм прекограничне сарадње између Р. Бугарске и 
Македоније,  

 ИПА 

 РЕФ -Програм раног дечјег развоја и укључивања ромске 
деце у предшколско образовање, 

 СОРОС Будимпешта/Њујорк,  

 ФЕС,  

 ЕИДХР 

4. Локална 
организација/донатор (или 
програм) 

 ЦИРа-CIVICA Mobilitas (SDC) 

 ФОДМ (USAID) 

5. Други  Министарство дијаспоре Р. Србије,  

 Министарство културе Р. Србије,  

 Министарство културе Р. Српске. 
 

 

Сходно искуству у процесу аплицирања за пројекте, за обухваћене ГО „међународне институције и 
локалне донаторске организације су најефикасније у подршци ГО-а, за разлику од владиних 
институција које су доста несигурне и споре у одлучивању“. Притом се наводе следеће 
институције: УНДП, ОУН, ОЕБС, ОДИХР, Амбасаде, Министарство културе РМ, ЦИРа, међународне 
и међувладине организације, као ефикасне у подршци ГО. 
 

У погледу обезбеђивања своје финансијске стабилности у наредних неколико година, обухваћене 
ГО углавном верују да то могу да остваре аплицирањем и добијањем пројеката, од страних 
донатора и из буџета РМ. Део организација наводи да кроз продају услуга и продуката (развој 
активности социјалног предузетништва), могу да обезбеде средства за реализацију својих 
приоритета. 

 

6.6. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/ИНСТИТУЦИЈАМА  
 

Од офухваћених ГО, седам има развијену сарадњу и презентацију својих активности кроз медије у 
РМ (ТВ, Радио и штампани медији). Када је реч о коришћењу интернета, само 5 ГО-а имају 
искуства са објављивањем информација преко интернета, а 6 ГО имају свој Фејсбук профил. 
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Када је реч о институционалној сарадњи, на табели ниже наведене су институције са којима ГО 
највише сарађују у свом пословању. 

 

  Институције 
централне/локалне 
власти 

Организације из области 
грађанског друштва (НВО, 
синдикати, асоцијације) 

Правни субјекти из 
Бизнис заједнице  

Међународне 
организације и 
институције  

1  
АОПЗ- 3 ГО 

ФОДМ-2 ГО ЕЛИДА ЕУ 

2 Одељење за 
сарадњу са 
заједницама испод 
20% 

Центар за институционални 
развој (ЦИРа)- 2 ГО  

Бучен козјак Савет Европе 

3 Управа за развој 
образовања 
етничких заједница 

МЦМС- 2 ГО Бизнис академија –
Смиленски 

ОЕБС - 4 ГО 

4 Општина  Куманово Грађанска Платформа 
Македоније 

ХАНА БГД -ДООЕЛ  УНДП- 3 ГО 

5 Општина Велес 
 

Биосфера „Тренд Текс“- ДООЕЛ Америчка Амбасада 

6 Општина Охрид ЕСЕ „БОНД“  ДООЕЛ 
Делчево 

ТАЦСО 

7 Општина Ресен 
 

Савез синдиката Македоније  Швајцарска агенција 
за међународни 
развој-Канцеларија 
Скопље 

8 Локална 
самоуправа: 
Општина Делчево, 
Виница и Пехчево 

Савез Привредних комора РМ  Институт отворено 
друштво -
Будимпешта 

9 ФЗОМ- Делчево са 
Домом Здравља у 
Делчеву 

Македонска развојна 
фондација за предузећа 

 ЕУ делегација -
Скопље 

10 Основне школе у 
Делчеву: ОШ„Ванчо 
Прке“ и ОШ„Св. 
Климент Охридски“ 

МКЦ – Битољ  РЕФ-Будимпешта 

11 Дечји вртићи: 
Делчево, Виница и 
Пехчево 

 
ЦИВИЛ – Скопље 

 АЛДА  
 

12 Општина Јегуновце 
Општина Брвеница 

 
ЦИД – Куманово 

 НДИ 
 

13 Центар за 
образовање 
одраслих 

  ФЕС 
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У следећој табели налазе се институције са којима ГО не сарађују, а желеле би да имају сарадњу у 
обављању својих активности. 
  

 Институције 
централне/локалне 
власти 

Организације из области 
грађанског друштва (НВО, 
синдикати, асоцијације) 

Правни субјекти из 
Бизнис заједнице  

Међународне 
организације и 
институције  

1 Министарство рада 
и социјалне 
политике- 3 ГО  

Фондација отворено друштво  Пивара – Скопска Америчка амбасада 

1 Влада РМ- 2 ГО ЦИРа   
Немачка амбасада 

2 Скупштина РМ - 2 ГО ГО из општине Велес и шире   
ГИЗ 

3 Секретаријат за 
европска питања  

РНВО-2002  УСАИД 

4 Одељење за 
сарадњу са НВО 

ЗЈЛС  Уједињене нације 

5  
Председник РМ 

Синдикат   Светска Здравствена 
Организација-
Скопље 
   

6 Министар без 
ресора  
 

  УНИФЕМ 
 

7 ЈУ Међуопштински 
Центар за социјалне 
послове Делчево 

  УНДЕФ 

8 Инспекторат рада   УНДП 

9 Комисије при Савету 
Општине Делчево 
 

   

10 Агенција за мале 
заједнице (није 
лоша комуникација) 

   

 
На питање „Да ли ваша организација учествује у политичком животу на локалном или 
централном нивоу?“ четири ГО-а одговорило је да учествује, а пет ГО-а да не учествује у 
политичком животу. 
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Повезано са горњим питањем, ГО наводе да политика утиче на рад ГО-а због чињенице да је 
„већина институција са којима организација треба да ради при реализацији својих активности 
политизована, али до сада се успешно носимо са таквим утицајима.“ Код друге две ГО, наводи се 
да је утицај негативан посебно за време избора када су буквално парализоване с послом и не могу 
да спроводе предвиђене активности. Код других ГО-а промена кључних места и политичких 
позиција које су повезане са њиховим програмима / уговорима такође има неповољни утицај. 
 
У односу на стратегије које би требало предузети за побољшање односа са јавношћу у наредном 
периоду, део ГО-а наводи да треба организовати дебатне емисије о проблемима са којима се 
суочавају мање етничке заједнице. У односу на саме организације препоручује се „што више 
теренског посла, израде стратешких програма по потребама циљне групе и већа транспарентност 
самих ГО-а“, као и ангажовање лица у основне сврхе комуникације с јавношћу. 

 

6.7. СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ  
 

Утицај спољних фактора је евидентан у раду ГО-а мањих етничких заједница. У следећој табели 
представљен је део њих 
 

 Тип спољног 
фактора 

Прецизирајте КОЈА и ШТА (регулатива), 
КОЈЕ и ЗАШТА (институције/ 
организације/ донатори),  итд. 

На који начин утиче негативно на вашу ГО? 

1 НЕАДЕКВАТНА 
ЗАКОНСКА 
РЕГУЛАТИВА  

 
Закон о удружењима грађана 
 
 
 
Тумачење преамбуле Устава РМ 
 
 
Министарство финансија. 
Двоструко опорезивање (путни трошкови 
за гориво = персонални + ПДВ) 
Исти порески третман у опорезивању као 
и све профитабилне компаније а различит 
за субвенционисање од АЗРМ 
Правилник АЗРМ: Члан органа управљања 

 
Треба да постоји посебан закон о 
удружењима која се баве заштитом 
заједница 
 
 
Не можемо да остварујемо права, због 
тумачења појма „други“ у преамбули 
 
Ствара се додатни и непредвиђени трошак 
који не може финансијски да се оправда 
 
Иако има потребе за запослењем, ГО не могу 
да користе програм субвенционисања кроз 
ново запослење иако исти важи за фирме 
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у ГО нема и не може имати статус 
незапосленог   
 
 
Закон о локалној самоуправи 
 
Закон о образовању одраслих 
 

(чак и за неликвидне)  
Чланови Управних одбора и Скупштине 
удружења лишени су права на регистровање 
као незапослени и губе надаље све 
бенефиције са тим статусом 

2 САРАДЊА/КОО
РДИНАЦИЈА/ 
ПОДРШКА 
ИНСТИТУЦИЈА 

Локалне самоуправе не поштују и ретко 
примењују донете документе и акте који 
се односе на грађански сектор односно на 
њихове циљеве. 
 
Неиспуњавање уговорних обавеза 
(кофинансирање) 

Политизовано 
 
Незаинтересованост да се учествује у 
операционализацији Оперативних планова 
Декаде 
 
Застој пројектних активности и стварање 
неповерења код донатора  

3 ФИНАНСИЈСКИ 
ФАКТОРИ 

Нема разумевања за финансирање 
удружења мањина 
 
Више од 90 % финансијске зависности од  
пројеката и програма финансираних од 
страних институција /донатора 
 
Неискоришћавање закона о спонзорству и 
донацијама, закона о волонтерима због 
бирократских процедура 
 
Одређене ствари у закону о финансијском 
пословању  
 

Политизовано, само одређене ГО добијају 
финансије 
 
- Немогућност реализације активности 
 
 
 
Недовољна финансијска одрживост и 
недостатак домаћих извора 

4 СОЦИО-
КУЛТУРНИ 
ФАКТОРИ 

-Постоји велики број стереотипа и 
предрасуда о мојој заједници 
 
-Мала економска моћ 
 
Менталитет код ромске заједнице  (пре 
свега тамо где имамо изражени гето) 
 
 

Велики број захтева за финансирање лекова , 
докумената, лечења и др.  
 
 
Тешкоће при мобилизацији и пуно 
потрошеног времена 

 
5 

ПОЛИТИЧКИ 
ФАКТОРИ 
 
 

-Египћани немају своје политичке 
представнике 
 
-За Куманово политичке опције су 
различите од Централне власти 
 
 
Велики политички утицај на грађане а пре 
свега на ромску заједницу као 

 
 
 
Разне контроле и инспекције које раде на 
терену,  
 
 
У изборном периоду не можемо да радимо 
због превелике заступљености политичких 
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најрањивију категорију за време избора 
где се драстично и видљиво крши закон о 
изборима и право на слободно гласање 
 
Веома чести изборни процес у РМ 
Недобијање статуса / чланице у ЕУ и 
НАТО-у 
 
 
Чести превремени избори 

агитатора на терену пре свега са циљном 
групом која је њихова најчешћа мета 
 
Несигурност код страних донатора и њихов 
одлазак, пре свега у периоду када је земља 
добила кандидатски статус и када се 
очекивало да почне са предприступним 
фондовима ЕУ. Тада је отишао највећи део 
страних донатора а земља још увек чека са 
кандидатским статусом и не може да користи 
структурне фондове ЕУ 

  
6.8. БУДУЋИ ПЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА  
 
Сходно одговорима ГО-а, базирајући се на досадашњем искуству и изазовима са којима су се 
суочавали у раду, ГО сматрају да ће се уз следеће програмске смернице њихова организација 
развијати и бити одржива у наредном периоду: 

1. Борба против дискриминације и друштвене искључености 
2. Решавање просторних  и финансијских проблема организација 
3. Рад на програмима који ће се финансирати од ЕУ и где организација треба да буде у 

партнерству са државним институцијама, локалном самоуправом и централном влашћу, 
бизнис сектором. - 2 ГО-а 

4. Самофинансирање кроз развијање одређеног облика социјалног предузетништва (Нуђење 
услуга институцијама и бизнис сектору.)- 3  ГО-а 

5. Успостављање партнерских односа са међународним организацијама. 
6. Пролажење кроз процес стратешког планирања и преузимање активности за прикупљање 

финансијских средстава 
7. Проактивно укључивање чланства и мобилисање заједнице 
8. Формирање фонда за одрживост – генерисање средстава за инвестиције. 
9. Механизам подршке државе за пројекте ЕУ 

 
Као најприоритетнији проблеми које треба разрешити у организацијама наведени су: 
 

1. Обезбеђивање простора и њихово опремање неопходним инвентаром – 4 ГО-а 
2. Запошљавање 2 члана организације - 4 ГО-а 
3. Финансијска помоћ и подршка, како би могли да опстојимо и да се развијамо - 2 ГО-а 
4. Ангажовање већег броја високообразованог кадра 
5. Ентузијазам и волонтеризам 
6. Финансијска стабилност организације 
7. Професионализација персонала 
8. Регрутовање волонтера (младих) 
9. Радно ангажовано лице за односе с јавношћу  
10. Да се обезбеде средства за инвестиције за одрживост (формирање фонда) 
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7. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
Грађанске организације које раде са мањим етничким заједницама, суочавају се са више 
унутрашњих и спољних изазова. На основу направљене анализе дошло се до следећих генералних 
закључака и препорука за даљи организациони, институционални и професионални развој ових 
ГО-а, као и препоруке за побољшање законског окружења. 
 
7.1. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЗАКОНСКОГ ОКРУЖЕЊА  

 

 Влада РМ, треба да створи механизам подршке рада грађанских организација мањих 

етничких заједница, кроз обезбеђивање средстава за покривање оперативних трошкова 

(канцеларија, опрема, технички персонал), као и за реализацију њихових годишњих 

програма, којима ће се омогућити континуирани развој малих етничких заједница, 

њихових правих и културних специфичности у РМ.  

 ВРМ треба да омогући преко адекватних државних агенција (нпр. АОПЗ), да у оквиру 

њихових годишњих програма, додељују грантове ГО-има и МЕЗ, ради ефикасније 

промоције и заштите интереса МЕЗ у РМ. 

 И поред тога што постоји солидан и омогућавајући законски оквир за формирање и рад 

грађанских организација у РМ, немогућност да се искористи део одредби ЗУФ-а (нпр. 

пореске и царинске олакшице за ГО, потешкоће у регистрацији комерцијалне делатности у 

централном регистру, недобијање јавних овлашћења и сл.), као и недовољна средства која 

држава обезбеђује за финансирање пројеката ГО-а, негативно утиче на нормални рад и 

одрживост ГО-а у РМ. 

 Владина стратегија сарадње са грађанским сектором (2012-2013.) је врло добра основа за 
узајамну сарадњу, али често се стиче утисак, да владине институције не разумеју улогу ГО-
а и адекватно их не укључују у великој мери у креирању политика и доношењу закона. 
Има потребе да за већину наведених мера у стратегији сарадње, влада обезбеди средства 
за њихову реализацију, посебно усмерена ка ГО МЕЗ. 

 У погледу финансирања и искоришћавања разних извора финансијске подршке, може се 

закључити да су и поред тога што су знатно мала, средства која долазе из донација 

појединаца, из компанија, и из владиних извора смањена са 21% у 2009., на 13 % у 2011. 

години. Сами ГО и ВРМ треба да почну озбиљне активности и мере за обезбеђивање 

дугорочне одрживости грађанског сектора, првенствено кроз поједностављење или 

укидање процедуре за доказивање јавног интереса у ЗДСЈД-у и омогућивање свим 

грађанима који имају приходе да могу да добију пореске подстицаје код ППП-а, у случају 

донације. 

7.2. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ РЕЛАЦИЈА ГО-а МАЊИХ 
ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

 Заступање и лобирање за питања од интереса чланова МЕЗ пред другим институцијама је 
приоритет на који више треба да се фокусирају ГО МЕЗ у наредном периоду. У том смеру, 
неопходно је да део ГО-а стекне одговарајуће вештине за заступање и лобирање. 
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 Генерално гледано има потребе за успостављањем квалитетнијих односа ГО-а МЕЗ са 
већином анализираних група интереса. Потребно је да се направе стратегије сарадње са 
свим групама интереса, ради побољшања односа са истим, посебно са владиним 
институцијама, медијима, донаторском заједницом, бизнис сектором и грађанским 
организацијама. У том смеру препоручљиво је да се реализује обука за ефикасна 
партнерства и сарадњу са институцијама.   

 
7.3. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНОГ РАЗВОЈА ГО-а МАЊИХ 
ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 Код дела ГО-а МЕЗ има потребе за већим укључивањем чланства у доношењу одлука и 
планирању рада ГО-а, као и одговарајућим повећањем одговорности чланова управног 
одбора. 

 Код дела ГО-а постоји потреба за раздвајањем извршне и управне функције у њиховим 
организацијама. Вертикална контрола као и спречавање сукоба интереса у ГО у РМ (кроз 
не мешање управних са извршним функцијама у организацији) једна је од области на 
којима треба радити у будућем периоду.  

 Пожељно је да се припреми план финансијске одрживости ГО-а МЕЗ, чиме ће моћи да се 

предвиде све могуће активности као и алтернативни извори средстава тих организација, 

адекватно томе и одређивање одговорних лица за прикупљање средстава. Исто тако  

развој вештина пројектног планирања и реализација пројеката; Планирање продаје услуга 

и производа, може бити од користи. 

 Иако  је већи број ГО-а МЕЗ базиран на чланству (индивидуално или организационо), 

веома мали број ГО-а траже од својих чланова да буде покривена годишња чланарина.  

Препоручљиво је да се тражи од чланова да плате чланарину да би се оценила њихова 

мотивација за чланство, као и приврженост и брига за остваривање каузе за коју се дата 

организација залаже. 

 Препоручљиво је за оне ГО МЕЗ које организују традициналне годишње догађаје, да 
организују и догађај за прикупљање средстава од учесника са јасно дефинисаним циљем. 

 Постоји потреба за подршком оних ГО-а МЕЗ које немају простор и адекватну опрему за 
рад 

 Сходно урађеној анализи може се заључити да има потребе за развојем вештина ГО-а МЕЗ 

за следеће теме:   

1. Добијање програма и пројеката из ЕУ (ИПА, ЕИДХР, итд.) 

 Планирање и писање пројеката 

 Руковођење (пословно) ЕУ пројектима 

 Финансијско руковођење ЕУ пројектима 

 Проналажење адекватних партнера 

 Промоција активности 
2. Комуникационе вештине (са институцијама) 
3. Подношење амандмана и измена закона (процедура) 
4. Стратешко планирање 
5. Прикупљање финансијских средстава из локалних извора 
6. Административно пословање удружења грађана 
7. Презентовање резултата (постављање активности и актуелности на веб страници и  
    другим социјалним мрежама, медијима и сл.) 
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8. Односи с јавношћу  
9. Људска права и права мањина 
10. Теме из области фолклора,  
11. Усавршавање вештина коришћења компјутерске технологије,  
12. Теме из области уметности и културе, као и из области етнографије, етнологије и 
социологије 
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ПРИЛОЗИ 
1. Коришћени упитник за оцењивање  

 

УПИТНИК О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ПРОЦЕНИ ЗА ГРАЂАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ГО)1 
 
 

1.  БРОЈ УПИТНИКА (Забелешка: попуњава 
консултант)     

 

2. РЕГИОН / ОПШТИНА 

1. Вардарски 

2. југоисточни  

3. југозападни 

4. источни 

5. полошки 

6. пелагонијски 

7. североисточни 

8. скопски 

3. ИМЕ ГО (Забелешка: ако желите можете и да не 
наведете одговор): 

 

4. КОЈЕ ГОДИНЕ ЈЕ ФОРМИРАНА  ГО:?     
 

5. АДРЕСА ГО (Забелешка: ако желите можете и 
да не наведете одговор): 

Адреса  град 

 

6. ТЕЛЕФОН ГО (Забелешка: ако желите можете и 

да не наведете одговор): 
 

7. ФАКС ГО (Забелешка: ако желите можете и да 
не наведете одговор): 

 

8. ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ГО (e-mail) (Забелешка: 
ако желите можете и да не наведете одговор): 

 

9. ВЕБ СТРАНИЦА ГО (Забелешка: ако желите 
можете и да не наведете одговор): 

 

10. ВАША ФУНКЦИЈА У ГО (Забелешка: ако желите 
можете и да не наведете одговор): 

 

 

УПУТСТВО Ова организациона процена реализује се за потребе предстојећег партиципативног форума организованог 
од стране Агенције за остваривање права заједница (АОПЗ) уз подршку Мисије ОЕБС-а са циљем да се утврди 
постојеће стање организационих капацитета грађанских организација (ГО) које раде са етничким заједницама у 
Републици Македонији, као и да се утрврде потребне  вештине и капацитети њиховог развоја. Ваша ГО је изабрана из 
регистра организација АОПЗ-а. Право да учествују у анкетирању имају само представници ГО који имају управљачку 
или руководећу надлежност ГО и располажу потребним информацијама. Истраживање је анонимно, што значи да ће 
добијени подаци бити појединачно обрађени и представљени збирно свим учесницима у оцењивању. На питања за која 
је наведена забелешка „ако желите можете и да не наведете одговор“ остављамо на Вама да ли ћете користити 
опцију анонимности. 

                                                           
1
 Ова организациона  процена се реализује за потребе предстојећег партиципативног форума организованог 

од стране Агенције за остваривање права заједница уз подршку Мисије ОЕБС-а 
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На део питања заокружује се само један одговор, ако није наведено другачије или се одговор уписује под „друго“ ако 
понуђени  модалитети нису адекватни ономе што је Ваше мишљење. На друга питања одговара се уписивањем 
одговора на предвиђеном месту („прозор“) 

 

 
 

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ О ГРАЂАНСКОМ УДРУЖЕЊУ  
 

1. У КОЈУ ОД СЛЕДЕЋИХ КЛАСИФИКАЦИЈА СПАДА ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА? 
1. удружење 
2. фондација 
3. савез/ унија / федерација удружења 
4. коалиција / формална мрежа удружења 
5. неформална мрежа удружења 
6. огранак међународне организације 
7. заједница власника (бивши кућни савет) 
8. неформална грађанска група / иницијатива 

 
УПУТСТВО: на питање бр. 2. одговарају само испитаници који су на питање бр. 1.одговорили под „1“. 

2. СХОДНО НАВЕДЕНИМ ТИПОВИМА УДРУЖЕЊА, У КОЈИ СЕ УБРАЈА ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА? 
1. професионално удружење 
2. удружење са индивидуалним чланством 
3. удружење са организацијама – чланицама 
4. удружење са истраживачким и аналитичким фокусом (think thank) 
5. удружење дате етничке групе 
6. удружење у локалној заједници 
7. спортско удружење / клуб 
8. рекреативно удружење 
9. удружење које обележава нечији лик и дело   
10. друго( наведите)_________________ 
 

3. ПО КОМ ЗАКОНУ ЈЕ РЕГИСТРОВАНА ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА? 
1. Закон о удружењима и фондацијама (из 2010.) 
2. Други закон (наведите који):________________________________________________   
3. Није регистрована  

 
УПУТСТВО: на питање бр. 4 одговарају само испитаници који су на питање бр. 3 одговорили под „1“ или „2“. 

 
4. ДА ЛИ СТЕ НАИШЛИ НА БИЛО КАКВЕ ПРОБЛЕМЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ ВАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ?  

1. Да  
2. Не 

 
УПУТСТВО: на питање бр. 5 одговарају само испитаници који су на питање бр 4. одговорили под „1“  

 
5. СА КАКВИМ ПРОБЛЕМИМА СТЕ СЕ СУОЧИЛИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ ВАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ?: 

  
 
 
 

 
6. КАКВО ЈЕ ГЕОГРАФСКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ВАШЕ НВО? 

1. локални ниво 
2. регионални ниво (више општина) 
3. национални ниво 
4. у региону ЈИЕ 
5. у целој Европи 
6. глобално (цео свет) 

 
7. КОЈА ОД НАВЕДЕНИХТЕ АКТИВНОСТИ НАЈБОЉЕ ОПИСУЈЕ ПРИСТУП У РАДУ ВАШЕ НВО? 

1. Обезбеђивање услуга у датој области / сектору / за дату циљну групу 
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2. Заступање и лобирање у датој области / сектору / за дату циљну групу 
3. Комбиновани приступ (услуге и заступање) 

 
8. У КОЈОЈ ОД НАВЕДЕНИХ ОБЛАСТИ РАДИ ВАША ГРАЂАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 

заокружите три са највећим обимом активности 
1. спорт  
2. екологија /заштита животне средине 
3. здравство  
4. рањиве/маргинализоване групе  
5. родна питања 
6. људска права 
7. социјална заштита 
8. локалне заједнице  
9. грађанско друштво 
10. уметност и култура 
11. међуетнички односи 
12. хуманитарна помоћ  
13. образовање и наука  
14. европске интеграције 
15. економски развој (запошљавање, почињање бизниса) 
16. рурални развој 
17. пољопривреда 
18. развој доброчинства 
19. деца 
20. жене 
21. омладина 
22. лица са посебним потребама 
23. права кућних љубимаца / уличних животиња 
24. друга, наведи која ________________________ 

 

 
I. МИСИЈА И СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ –УПРАВЉАЊЕ (М1-М3) 
 

9. ДА ЛИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА ИМА СТРАТЕГИЈУ (СТРАТЕШКИ ПЛАН) ? 
1. Да. Наведите за који период је Ваш стратешки план: 20___ - 20____године  
2. Не 
  

10. ЗАШТО ПОСТОЈИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА? КОЈА ЈЕ МИСИЈА ВАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ?  

 
 
 
 

 
11. КОЈЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ ЈЕ ПОСТИГЛА ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА ДО САДА ОД ПОЧЕТКА НА ЊЕНОГ 

ПОСТОЈАЊА (НАВЕДИТЕ МАКСИМУМ 3)?  

 
 
 
 
 

 
12. У КОЈИМ ОБЛАСТИМА СУ ПОСТИГНУТИ ИЗВЕСНИ РЕЗУЛТАТИ, А ОСЕЋАТЕ ДА СТЕ МОГЛИ МНОГО 

ВИШЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ? 
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II. УПРАВЉАЊЕ/МЕНАЏЕРСКИ И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВИ (У1-У2) 

 
13. НА ОСНОВУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ШЕМЕ (ОРГАНИГРАМА), КОЈЕ ОД СЛЕДЕЋИХ ОРГАНА И ТЕЛА ИМАТЕ У 

ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ: 
1. Скупштина  
2. Управни одбор 
3. Извршни одбор 
4. Извршна канцеларија  
5. Стручна служба 
6. Друго (молимо вас наведите):__________________________ 

 
 

14. КАКО СЕ ДОНОСЕ ОДЛУКЕ У ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ? КО ДОНОСИ ФИНАЛНУ ОДЛУКУ? 
 
 
 
 

 
15. ШТА БИ ПРОМЕНИЛИ У РАДУ РУКОВОДЕЋЕ СТРУКТУРЕ (КОЈЕ СТВАРИ БИ ТРЕБАЛО ПОБОЉШАТИ У 

ОДЛУЧИВАЊУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ)?  

 
 
 
 
 

 

 
III. РУКОВОЂЕЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА   

16. Р1. НАВЕДИТЕ БРОЈ ЧЛАНОВА И/ИЛИ АНГАЖОВАНОГ ПЕРСОНАЛА У ВАШЕМ УДРУЖЕЊУ 

    Узраст (Упутство: наведите број чланова 
/персонала под одговарајући опсег година) 

 Број Мушкарци  Жене  18-30 31-40 41-50 51-60 преко 
61 

КОЛИКО УКУПНО ЧЛАНОВА ИМА ВАША ГО?          
КОЛИКО УКУПНО АКТИВНИХ ЧЛАНОВА ИМА ВАША ГО?         
КОЛИКО УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ИМА СА ПУНИМ РАДНИМ 
ВРЕМЕНОМ? 

        

КОЛИКО УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ИМА СА ПОЛА РАДНОГ 
ВРЕМЕНА? 

        

КОЛИКО ПЕРСОНАЛА СА АУТОРСКИМ УГОВОРОМ ИМА У 
ЗАДЊИХ 12 МЕСЕЦИ? 

        

КОЛИКО ВОЛОНТЕРА ЈЕ АНГАЖОВАЛА ВАША ГО У ЗАДЊИХ 
12 МЕСЕЦИ 

        

  
17. НАВЕДИТЕ ЕТНИЧКУ СТРУКТУРУ ВАШЕГ ЧЛАНСТВА, ПРЕКО ПРЕДСТАВЉАЊА БРОЈА (ИЛИ ПРОЦЕНТА) 

УКУПНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА (ЗАБЕЛЕШКА: етничке групе су поређане по азбучном редоследу) 

 Албанци Бошњаци Власи Македонци Роми Срби Турци Други 
(наведите
) 
 
  

Број 
(или 
%)  
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18. КОЈЕ ОБУКЕ СУ ПОСЕТИЛИ ВАШИ ЧЛАНОВИ/ПЕРСОНАЛ 2013. ? 

 Име/тема обуке Број персонала ГО који је 
учествовао 

Која институција/ организација/ 
програм је реализатор обуке 

1    

2.    

3    

Упутство: Додајте више редова ако је потребно  
 

19. КАКВО ЗНАЊЕ (У КОЈИМ ОБЛАСТИМА) ЈЕ ПОТРЕБНО ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И ВАШИМ ЧЛАНОВИМА 
ЗА УСПЕШНИЈУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАД? ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, 
КОЈЕ СУ НАЈПОТРЕБНИЈЕ ОБУКЕ/КОНСУЛТАЦИЈЕ?  

 
 
 
 
 
 

 
 

20. КОЈЕ ПОТРЕБЕ И УСЛУГЕ ЧЛАНСТВА ЗАДОВОЉАВА/ОБЕЗБЕЂУЈЕ ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА?  

 
 
 
 

 

 
IV. ФИНАНСИЈСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ КАПАЦИТЕТ И РУКОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИМ РЕСУРСИМА  
 

21. СА КОЈОМ ФУНКЦИОНАЛНОМ ОПРЕМОМ РАСПОЛАЖЕ ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА? 
 

ОПРЕМА 
 

да не БРОЈ  

 ДЕСК ТОП КОМПЈУТЕР 1 2  

 ЛАП ТОП КОМПЈУТЕР 1 2  

 ТЕЛЕФОН 1 2  

 ФАКС 1 2  

 ПРИНТЕР 1 2  

 СКЕНЕР 1 2  

 ВОЗИЛО 1 2  

 ФОТОАПАРАТ 1 2  

 ВИДЕО КАМЕРА 1 2  

 Web page    

 ДРУГО (наведи ниже): 1 2  

  1 2  

  1 2  

  1 2  

 
 

22. ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ ВАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
  Власништво М2 ЦЕНА 
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да не да  
Не 

(Плаћа 
кирију) 

КОЛИКА 
КВАДРАТУРА? 

КОЛИКО 
ПЛАЋА 

КИРИЈУ? 

 ИМА КАНЦЕЛАРИЈУ 1 2 1 2 
 
_____________ 

 
___________ 

 
23. КОЈЕ ИЗВОРЕ ФИНАНСИРАЊА СТЕ ИМАЛИ У ЗАДЊЕ 2 ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ  

ИЗВОРИ 
2011. 2012. 

да не да не 

 Чланарине 1 2 1 2 

 економске активности НВО (продаја услуга / продуката, камате) 1 2 1 2 

 финансијска подршка локалне самоуправе 1 2 1 2 

 финансијска подршка централне власти 1 2 1 2 

 донације /спонзорства предузећа 1 2 1 2 

 донације појединаца 1 2 1 2 

 финансијска подршка страних донатора или фондација 1 2 1 2 

 финансијска подршка домаћих донатора или фондација 1 2 1 2 

 
 

24. КОЛИКИ ВАМ ЈЕ БИО БУЏЕТ У 2012. ГОДИНИ (У ДЕНАРИМА)? 
____________________денара 

25. ДА ЛИ СТЕ ПОДНЕЛИ АПЛИКАЦИЈУ ЗА ПРОЈЕКАТ ТОКОМ 2011-2012. ГОДИНЕ? 
1. Да 
2. Не 

УПУТСТВО: на питање бр. 26. одговарају само испитаници који су на питање бр. 25. одговорили под „1“. 
26. У ТАБЕЛИ НИЖЕ ДАЈТЕ ИНФОРМАЦИЈУ О БРОЈУ И СТАТУСУ ПОДНЕТИХ АПЛИКАЦИЈА 

 Поднете апликације Добијене  Још увек чекају одговор  

Број     

 

27. ПО ВАМА КОЈИ СУ РАЗЛОЗИ НЕУСПЕХА ВАШИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТЕ (АКО ИХ ИМА)? 

 
 
 
 
 

28. ДО КОЈЕГ ТИПА ИНСТИТУЦИЈЕ СТЕ ПОДНЕЛИ АПЛИКАЦИЈУ ЗА ПРОЈЕКАТ У НАВЕДЕНОМ 
ПЕРИОДУ? 

1. Владина институција на централном нивоу. (наведите која: 
____________________________________________) 

2. Владина институција на локалном нивоу. (наведите која: 
______________________________________________) 

3. Међународна организација/донатор (или програм). (наведите који: 
___________________________________) 

4. Локална организација/донатор (или програм)  (наведите који:  
_______________________________________) 

5. Друге (наведите 
:_____________________________________________________________________________) 

 

29. СХОДНО ВАШЕМ ИСКУСТВУ У ПРОЦЕСУ АПЛИЦИРАЊА ЗА ПРОЈЕКТЕ, КОЈЕ ИНСТИТУЦИЈЕ СУ 
НАЈЕФИКАСНИЈЕ? 
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30. ПО ВАМА КАКО МОЖЕ ВАШЕ УДРУЖЕЊЕ ДА ОБЕЗБЕДИ СВОЈУ ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ У 
НАРЕДНЕ 1-2 ГОДИНЕ?  

 
 
 
 

 
 
V ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/ИНСТИТУЦИЈАМА  
 

31. НА КОЈИМ ТИПОВИМА МЕДИЈА ЈЕ ОБЈАВЉИВАНО/ПРЕЗЕНТОВАНО О ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ? 

 Национална/ 
локална ТВ 

Национални/ 
локални радио 

Штампани медији 
(новине, магазини)  

Интернет 
страница 

Социјални медији 
(Facebook, Twiter, и сл.) 

Број објава      

 
 

32. НАВЕДИТЕ ДО 3 КЉУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ У СВАКУ ОД 4 КОЛОНЕ СА КОЈИМА ВАША 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОСТВАРУЈЕ ДОБРУ САРАДЊУ 

 Институције  
централне/локалне 
власти 

Организације из области грађанског 
друштва (НВО, синдикати, 
асоцијације) 

Правни субјекти из Бизнис 
заједнице  

Међународне 
организације и 
институције  

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

 
33. НАВЕДИTE ДО 3 КЉУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ У СВАКУ ОД 4 КОЛОНА СА КОЈИМА ВАША 

ОРГАНИЗАЦИЈА НИЈЕ ОСТВАРИЛА САРАДЊУ (ИЛИ ЈЕ САРАДЊА ЛОША), А СМАТРАТЕ ДА ЈЕ ВАЖНО 

ДА СЕ САРАЂУЈЕ СА ЊИМА. 

 Институције 
централне/локалне 
власти 

Организације из области грађанског 
друштва (НВО, синдикати, 
асоцијације) 

Правни субјекти из Бизнис 
заједнице  

Међународне 
организације и 
институције  

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

 
34. ДА ЛИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕСТВУЈЕ У ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ НА ЛОКАЛНОМ ИЛИ ЦЕНТРАЛНОМ 

НИВОУ? 
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35. ДА ЛИ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ УТИЧУ НА ВАШУ ОРГАНИЗАЦИЈУ? НА КОЈИ НАЧИН? 

 
 
 

 
36. ШТА БИ ПРЕПОРУЧИЛИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ  ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ ВАШЕГ 

УДРУЖЕЊА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ? 

 
 
 

 
 
VI. СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ  

37.  КОЈЕ СУ НАЈВЕЋЕ ПРЕТЊЕ СПОЉА (СПОЉНИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ) СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВА 
ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА?  
 

 Тип спољног фактора Прецизирајте КОЈА и ШТА 
(регулатива), КОЈЕ и ЗАШТО 
(институције/ организације/ 
донатори),  итд. 

На који начин утиче 
негативно на вашу ГО? 

1 НЕАДЕКВАТНА ЗАКОНСКА 
РЕГУЛАТИВА  

 
 
 

 

2 САРАДЊА/КООРДИНАЦИЈА/ 
ПОДРШКА ИНСТИТУЦИЈА 

 
 
 

 

3 ФИНАНСИЈСКИ ФАКТОРИ  
 
 

 

4 СОЦИО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ  
 
 

 

5 ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ 
 
 

  

 
 

 
VII. БУДУЋИ ПЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

38. БАЗИРАНО НА ВАШЕМ ДОСАДАШЊЕМ ИСКУСТВУ И ИЗАЗОВИМА СА КОЈИМА СТЕ СЕ СУОЧАВАЛИ, ПО 
ВАШЕМ МИШЉЕЊУ У КОМ ПРОГРАМСКОМ СМЕРУ ТРЕБА ДА СЕ УСМЕРИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЈА ДА БИ 
СЕ РАЗВИЈАЛА И БИЛА ОДРЖИВА? 

 
 
 
 

 
 

 
39. ОДКАКО СТЕ УЗЕЛИ У ОБЗИР СВЕ АСПЕКТЕ РАДА ВАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, КОЈА СУ ТРИ (3) 

НАЈПРИОРИТЕТНИЈА ПРОБЛЕМА КОЈЕ ТРЕБА РАЗРЕШИТИ У ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ: 
 
1.  
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2. 
  
3. 
 
 
 

 


