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Улога и поддршка на развојот на граѓанското општество во рамките на политиката 

на проширување и ИПА фондовите 
 

 

 Од 2007 година, развојот на граѓанското општество и граѓанскиот дијалог се ПРИНЦИПИТЕ и 

ОДРЕДНИЦИТЕ на Политиката за проширување  на ЕУ, а со тоа и обврска на РМ во процесот на 

пристапување. Развојот на граѓанското општество и граѓанскиот дијалог воедно се и дел од 

Копенхагенските критериуми. 

 

 Во 2008 година ЕК создаде Програма за граѓанско општество - Civil Society Facility (ЦСФ), 

како збир на мерки кои вклучуваат техничка поддршка, грант шеми и TAIEX инструмент за 

имплементирање на заложбите во рамки на ИПА. Целта е да се поддржи развојот на граѓанското 

општество кое активно учествува во јавните расправи за демократија, човекови права , социјална 

вклученост и владеење на правото, и кое има капацитет да влијае врз политиките и процесите на 

донесување одлуки. Конкретни цели се: (1) подобрување на правната рамка и средината во која 

делуваат ГОи и соработка со органите на државната управа; (2) вмрежување на ГОи за подобро 

застапување, следење на политиките и остварување на интересите на граѓаните и (3) јакнење на 

капацитетите и развој на мали иницијативи и организации на локално ниво. Преку оваа заложба 

се предвидува 2% од ИПА средствата да бидат алоцирани за остварување на тие цели. ИПА 

ЦСФ на национално ниво се програмира во рамките на ИПА I и ИПА програмата за повеќе-

корисници (регионална ИПА програма). 

 

За периодот 2007-2013 предвидени се вкупно 60,9 мил. ЕУР, или 1,3% од целокупната 

помош од ИПА. Во РМ, за истиот период се алоцирани 4,7 мил. ЕУР, или 0,8% од 

целокупната ИПА помош наменета за РМ. Алокацијата на ИПА средства за иста намена е 

помала или еднаква само во Турција (0,2%) и Хрватска (0,8%), што јасно покажува дека во 

реалноста искористеноста на средствата е далеку под заложбата за 2%. Во секоја земја, како и 

во ИПА програмата за повеќе-корисници (регионална ИПА програма), ГОи се крајните корисници 
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на средствата во останатите компоненти на ИПА, пред сѐ ИПА II (прекугранична соработка) и 

ИПА IV (развој на човечки ресурси). Со оглед на тоа, може да се заклучи дека со исклучок на 

средствата доделени во рамки на ИПА ЦСФ, процентот на средства наменети за ГОи изнесува 

најмногу 1% од целокупната ИПА помош за РМ, што претставува искористување на само една 

половина од достапните средства на ЕУ. 

 
Табела 1: ИПА 2007-2003 (Извор: Генерален директорат за проширување) 

ИПА 2007-2013 

Земја (во мил €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вкупно 
2007-
2008 

Вкупно 
2009-
2010 

Вкупно 
2011-
2013 

Вкупно 

Албанија 61 70,7 81,2 94,1 94,4 94,5 98,1 131,7 175,3 287 594 

Босна и 
Херцеговина 62,1 74,8 89,1 105,3 107,4 107,8 111,8 136,9 194,4 327 658,3 

Хрватска 141,2 146 151,2 153,5 156,5 156,1 95,4 287,2 304,7 408 999,9 

Косово 68,3 184,7 106,1 67,3 68,7 68,8 73,7 253 173,4 211,2 637,6 

Македонија 58,5 70,2 81,8 91,6 98 101,8 117,2 128,7 173,4 317 619,1 

Црна Гора 31,4 32,6 34,5 33,5 34,1 35 35,4 64 68 104,5 236,5 

Србија 189,7 190,9 194,8 197,9 201,8 202 214,7 380,6 392,7 618,5 1391,8 

Турција 497,2 538,7 566,4 653,7 779,9 860,2 935,5 1035,9 1220,1 2575,6 4831,6 

Програма за 
повеќе-корисници 129,5 137,7 188,8 141,7 186,2 176,2 177,8 267,2 330,5 540,2 1137,9 

Вкупно 1238,9 1446,3 1493,9 1538,6 1727 1802,4 1859,6 2685,2 3032,5 5389 11106,7 

 
Табела 2: ИПА ЦСФ - Поддршка за граѓанското општество (Извор: Генерален директорат за проширување) 

Програма за граѓанското општество-ИПА Цивил Социетѕ Фацилитѕ 

Земја (во мил €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вкупно 
2007-
2008 

Вкупно 
2009-
2010 

Вкупно 
2011-
2013 

Вкупно 

Албанија 2,9 0 1,9     1,5 1,5 2,9 1,9 3 7,8 

Босна и 
Херцеговина 3 3,5 3   3 3,5 2 6,5 3 8,5 18 

Хрватска   3 2,9 2,4       3 5,3 0 8,3 

Косово   2,5 1,1   1,1 1,1 1,1 2,5 1,1 3,3 6,9 

Македонија 1 1,2 1,5     0,5 0,5 2,2 1,5 1 4,7 

Црна Гора 1   2,2   1,8   1 1 2,2 2,8 6 

Србија 1,5 2 2 2 3 2 2,5 3,5 4 7,5 15 

Турција   3,2 1,8   1,3 1,75 1,75 3,2 1,8 4,8 9,8 

Програма за 
повеќе-корисници 3 16,5 10 11 11 7,5 11,5 19,5 21 30 70,5 

Вкупно 12,4 31,9 26,4 15,4 21,2 17,85 21,85 44,3 41,8 60,9 147 
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Табела 3: Процент на искористеност на средствата од ИПА ЦСФ/ИПА 

ИПА ЦСФ/ ИПА  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вкупно 
2007-
2008 

Вкупно 
2009-
2010 

Вкупно 
2011-
2013 

Вкупно 

Албанија 4,8% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 1,6% 1,5% 2,2% 1,1% 1,0% 1,3% 

Босна и 
Херцеговина 4,8% 4,7% 3,4% 0% 2,8% 3,2% 1,8% 4,7% 1,5% 2,6% 2,7% 

Хрватска 0,0% 2,1% 1,9% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,7% 0,0% 0,8% 

Косово 0,0% 1,4% 1,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,5% 1,0% 0,6% 1,6% 1,1% 

Македонија 1,7% 1,7% 1,8% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 1,7% 0,9% 0,3% 0,8% 

Црна Гора 3,2% 0,0% 6,4% 0,0% 5,3% 0,0% 2,8% 1,6% 3,2% 2,7% 2,5% 

Србија 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,5% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 1,2% 1,1% 

Турција 0,0% 0,6% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 

Програма за 
повеќе-корисници 2,3% 12,0% 5,3% 7,8% 5,9% 4,3% 6,5% 7,3% 6,4% 5,6% 6,2% 

Вкупно 1,0% 2,2% 1,8% 1,0% 1,2% 1,0% 1,2% 1,6% 1,4% 1,1% 1,3% 

 

 Улогата на ГОи во ИПА инструментот не се сведува само на крајни корисници. Напротив, 

ИПА за прв пат воспостави принцип на партнерство по примерот на програмирање на 

европските фондови за земјите членки (структурни фондови, кохезиони фондови, итн.) во 2007 

година. Принципот на партнерство е дефиниран во член 5 и 6 од ИПА регулативата и 

правилата за спроведување, со што на ГОи и другите засегнати страни им се овозможува 

учество во процесот на програмирање, следење и оценување на поддршката од ИПА за 

земјата. Принципот на партнерство претставува одраз на демократските принципи и 

вклучување на ГОи во процесот на програмирање, и воедно цели кон подобрена ефикасност 

при користењето на ИПА, бидејки ГОи и другите засегнати страни во своите области на 

делување најдобро ги познават проблемите и решенијата за истите. Ваквиот начин на 

програмирање на ЕУ средствата не е само добра практика, туку и принцип кој и понатаму ќе 

мора да се применува при спроведувањето на сите програми на ЕУ во периодот на 

пристапување, но и откога РМ ќе стане членка на ЕУ. 

 

Во РМ, принципот на партнерство се спроведува преку консултации кои се вршат на ниво на 

Повеќе-индикативниот програмски документ (МИПД), годишните програми и проектни 

фишеа, но начинот на кој тоа се врши е на ад-хок ниво, со кратки рокови, нецелосни 

информации и без повратни информации за усвоените предлози од страна на владата. Не 

постои структуиран пристап по примерот на српскиот механизам СЕКО кој е признаен како 

најдобра практика во регионот, каде учество земаат 331 ГОи во 7 области и кој ја користи 

експертизата на ГОи во сите фази од ИПА. Во РМ, ГОи во континуитет се вклучени само во 
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подделни области, какви што се развојот на граѓанското општество и животната средина. 

Претставници на ГОи има и во комитетите за следење на ИПА за 3 од 5-те компоненти (ИПА I, 

ИПА III, ИПА IV).  

 

Научени лекции и предизвици:  

 Во делот на финансирање, РМ алоцира многу мал износ на средства, а уште 

помалку истите ги користи за постигнување на целите зададени во ИПА ЦСФ. Тие 

средства досега се искористени (вклучително со 2011) преку една грант шема и два проекти за 

јакнење на капацитетите на владата преку техничка поддршка. Поинаку кажано, до крајот на 

2011 година потрошени се вкупно 2,131,959 ЕУР, од кои 1,434,250 ЕУР, односно 67%, за 

техничка поддршка на владата (ГС-одделение за соработка со НВОи) и само 697,709 ЕУР за 

грант шеми за ГОи, односно 33%. Ако ваквата состојба се спореди со другите ИПА земји во 

регинот, се забележува дека ниедна земја не користела толкав дел од средствата за 

јакнење на капацитетите на владата, додека БиХ е последна земја која сеуште ги 

искористува средствата за таа намена. Земајки ги во предвид компаративните искуства од 

Хрватска и Србија, кои во овој момент се признаени лидери во развојот на граѓанското 

општество во регионот, од клучно значење за развој на капацитетите на државните органи 

не е користењето на ИПА или другите донаторски средства за таа намена, туку 

постоењето на поличка волја за развој и соработка согласно политиките на 

проширување кои истиот го сметаат за принцип и составен дел на критериумите од 

Копенхаген. Во сите други ИПА земји, доминантен механизам за користење на 

средствата од ИПА ЦСФ се грант шеми преку кои на ГОи им се доделуваат средства за 

проекти и активности согласно претходно определени долгорочни и краткорочни цели 

на ИПА ЦСФ. Ако се земе во предвид дека РМ е во групата земји со најмала 

диверзификација на изворите на финансирање на ГОи, што од своја страна е клучен атрибут 

за постоење на развиено, силно, самостојно и независно граѓанското општество како цел 

на ИПА ЦСФ, тогаш во ИПА 2014-2020 средствата од ИПА ЦСФ треба да бидат ексклузивно 

искористени преку грант шеми или директна поддршка на ГОи. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Табела 4: Приказ на удделот на техничката помош и грант шемите во ИПА ЦСФ во земјите од Западен Балкан 

 

 

 

 Ако се разгледаат грант шемите, може да се дојде до заклучок дека на ниво на РМ, а и 

пошироко за сите ИПА земји, ГОи покажале голем капацитет како корисници на ИПА 

средствата како од националната, така и од ИПА програмата за повеќе –корисници. За разлика 

од владите, ГОи искористиле 99% од средствата, додека владите од сите ИПА земји 

искористиле само 68% од средствата од ИПА I (Извор: Годишен извештај за финансиска 

поддршка за проширување за 2011 година). Во грант шемите во програмата за повеќе-

корисници, каде ГОи од РМ конкурираат со ГОи од ИПА и земјите членки на ЕУ, ГОи од РМ се 

на трето место по бројот на проекти, односно од 68 проекти, водат со 6 (пред нив се само 

Хрватска со 10 и Србија со 8). Тоа е добар показател на потенцијалот на ГОи и сведочи дека 
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тие можат да ги апсорбираат средствата и дека веќе се “конкурентни” на регионалниот и 

европскиот пазар. Со оглед на тоа дека од 2011 година ЕК поттикнува раководење со 

грант шемите од страна на ГОи (преку создавање на шеми за суб-грантови во самите 

проекти) со цел поддршката од ИПА да можат да ја користат и помалите ГОи, оваа 

практика би требала да се примени и во државните институции.  

 

Табела 5: Број на носители на проекти од земјите од ИПА ЦСФ програмата за повеќе-корисници  

 

 

 

 Во РМ постои јасен проблем со управување со грант шеми од страна на државните 

институции (министерства и акредитирани тела). Додека на ЕУД ѝ беа потребни 5,5 месеци за 
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донесување одлука за доделување на средства преку грант шема во рамките на ИПА ЦСФ 

(ИПА I), и ИПА програмата за прекугранична соработка (ИПА II), постапката на одлучување 

траеше од 9-18 месеци, а за првата грант шема во рамки на ИПА IV одлуката се чекаше 

рекордни 26 месеци (јуни 2010-октомври 2012). Во овој момент тече изборот на првата грант 

шема управувана од ГС-Одделение за соработка со НВОи, во која веќе се изминати 9 месеци 

од затворање на повикот (октомври 2012). 

 

И покрај времето потребно за вршење на контролите и проверките од страна на ЕУД во секоја 

фаза, сепак големата временска разлика не може да се објасни со тоа, односно тоа покажува 

дека државните институции немаат доволен капацитет за спроведување на грант шемите. Ако 

се земе во предвид фактот дека потребите за овозможување на развој на локалните заедници 

и прашањата од секојдневното живеење на граѓаните најсоодветно ги решават ГОи или пак 

општините, јасно е дека грант шемите се еден од клучните механизми  кои треба да се 

користат во рамките на ИПА. Со оглед на тоа и на добрите практики на ЕУ, ГОи досега се 

покажаа како корисен и ефикасен механизам за регрантирање на средства во малите 

заедници и организации. Токму затоа државните институции треба да ги користат искуствата 

на ГОи во управувањето со грант шемите, а преку искористување на поголеми транши на 

средства, поголемите ГОи треба да водат грант шеми преку кои ќе се распределуваат 

средства до помалите ГОи и општините. Преку новата финансиска регулатива која стапи на 

сила во јануари 2013 година, ЕУ овозможува како единствена цел на еден повик да биде токму 

ре-грантирањето, односно доделување на помали грантови за мали ГОи, општини и сл. 
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Табела 6: Потребно време за одлучување за грант шеми во ИПА ЦСФ од страна на ЕК и ЕУД 

 

 

 Врз база на претходно определени критериуми, потребно е да се издвојат буџетски 

средства за ко-финансирање на ИПА и другите европски проекти на ГОи, согласно добрите 

практики во земјите членки на ЕУ, во Хрватска и најпосле во Србија. Согласно владината 

стратегија за соработка со НВОи за 2012-2017 и Резолуцијата на ЕП за Македонија донесена 

на 25 мај 2013 година, ова претставуа претходно зацртана насока која би требало уште веднаш 

да се применува. 

 

 Најпосле, принципот на партнерство е дополнително зајакнат во ИПА 2014-2020 со што 

ГОи се партнери во дефинирање на Country Startegy Paper за РМ и во дефинирање на 

секторските политики. Вклученоста на ГОи во овој процес кој започна на почетокот на оваа 

година, досега се овозможуваше од страна на ЕУД и се очекува владата уште веднаш да ги 

вклучи ГОи и другите засегнати страни во тој процес. Со оглед на тоа дека поддршката од ИПА 
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е од исклучително значење за напредокот на РМ во процесот на пристапување кон ЕУ во 

стратешките области какви што се регионалниот развој, земјоделството, животната средина 

итн., а кои бараат долгорочен пристап и постојана работа, ГОи треба да бидат вклучени во 

сите процеси најдоцна со ИПА 2014-2020, во духот на принципот на партнерство и преку 

механизам за консултации создаден за таа намена. Со тоа ќе се овозможи тековна и 

постојана размена на информации и соработка помеѓу владата и ГОи како за целопкуната 

помош од ИПА, така и за одделни секторски пристапи за коритење на ИПА средствата за 

стратешки цели и согласно одредбите и критериумите што РМ треба да ги исполни за влез во 

ЕУ. 

 

Понатамошна корисна литература: 
 
Успесите и неуспесите на претпристапната политика на ЕУ за балканскиот регион: Поддршка 
за граѓанското општество 
http://balkancsd.net/images/stories/docs/Uspesite_i_neuspesite_na_pretpristapnata_politika_na_EU_
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