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ВОВЕД
еден од клучните извори односно буџетски приходи 
за директна финансиска поддршка за граѓанските 
организации и организациите на лица со хендикеп се 
приходите од игри на среќа и забавни игри (лотарии). 

Финансиската оддржливост е 
особено значајна за ефективноста 
на граѓанските организации 
и обезбедување на нивна 
активна вклученост и придонес 
во општествениот развој. 
Финансирањето претставува еден 
од клучните елементи на владиниот 
пристап на поддршка во насока на 
зајакнување на партнерството со 
граѓанските организации (ГО) и 
поддршка за нивниот развој. 

Според тоа, прашањето за 
државното финансирање на ГО 
претставува дел од напорите за 
осмислување, објаснување и 
организирање на односите помеѓу 
државата и ГО, како и односите 
помеѓу државата и ОлХ. 

За таа цел, во повеќе земји во 
регионот и во европа има изработено 
договори, повелби, меморандуми 
за соработка или стратегии каде се 
наведени општите клучни принципи 
за добра соработка помеѓу државата 
и ГО, како и конкретните финансиски 
одредби кои се наменети исклучиво 
за ОлХ 

Без разлика дали се ГО или ОлХ, 
европските влади имаат донесено 
неколку принципи за управување на 
нивните финансиски шеми. 

некои од нив вклучуваат: 

Транспарентност - процедурата 
се основа на јасни процедури 
за аплицирање и оценка кои 
обезбедуваат целосна отвореност и 
јасност на процесот, т.е. обврска за 
објавување на повиците за тендер 
во службени и локални медиуми, 
воспоставување јасни и објективни 
критериуми, обезбедување доволно 
време за поднесување на предлогот, 
објавување на критериумите за 
избор, како и имињата на избраните 
апликанти итн.;

Еднаков третман на апликантите 
– збир на претходно воспоставени 
објективни критериуми, кои 
обезбедуваат недискриминација и 
избор на најуспешниот апликант, 
врз основа на вредноста на нивните 
предлози;

Слободен и фер натпревар - 
информациите за можностите за 
државно финансирање се огласени 
секаде каде што е можно со што 
се поттикнува натпревар помеѓу 
потенцијалните апликанти;

Отчетност - трошење на 
префрлените финансиски средства на 
одговорен начин и со јасни правила 
за известување.

ВОВЕД

7



ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

буџетски приходи за директна 
финансиска поддршка за граѓанските 
организации и организациите на лица 
со хендикеп се приходите од игри на 
среќа и забавни игри (лотарии). 

Во Македонија овие средства 
се потенцијално значаен извор на 
одржливост за организациите. За 
ова да стане реалност, потребно е во 
постоечката распределба државните 
институции да ги практикуваат 
принципите на транспарентност и 
отчетност, еднаков третман и фер 
избор, како и пропорционалност.

Според анализата подготвена 
од ецнл во повеќето земји од 
европската Унија (еУ) приходите 
од лотаријата доаѓаат од лотариите 
со кои управува државата и постои 

обврската истите да се применат за 
одредена намена. 

Во неколку земји членки на еУ, 
ненаменските средства доаѓаат 
директно од приватните добротворни 
лотарии и овој извор значително 
порасна во последните години. 
европскиот парламент во својата 
резолуција од 2009 год. за коцкање 
на интернет заклучи дека профитот 
од организацијата за игри на среќа 
треба да продолжи да се „користи 
за добробит на општеството, што 
вклучува постојано финансирање 
за образование, здравство, 
професионален и аматерски спорт 
и култура“.3Со цел да се предложи 
модели за реформирање на системот 
за државно финансирање преку 
приходите од игри на среќа и 

Главниот принцип вели дека јавното 
финансирање треба да се смета за 
можност, а не право. Ова е важен 
принцип поради тоа што нагласува 
еден значителен аспект од врската, 
т.е. дека ГО се „независни“ или 
„автономни“ од владата и поседуваат 
одреден степен на способност за 
самофинансирање.

друго влијателно размислување е 
дека јавното финансирање треба да 
се води од целите, т.е. треба да се 
реализира врз основа на договори, со 
јасно дефинирани цели и приоритети. 

Според тоа, владите треба да 
ги воспостават и објават своите 
приоритети за финансирање и тие 
се во подобра ситуација да ја оценат 
корисноста на јавните средства1. на 
пример, во британскиот кодекс за 
финансирање и набавки се наведува, 
покрај другите клучни принципи и 
потребата за „фокус кон продукти“, 
т.е. дека како клучен индикатор за 
успехот на финансирањето треба да 

послужи и исходот од активностите.

покрај јавното финансирање водено 
од целите, се јавува и потребата од 
повеќегодишно финансирање со 
цел да се обезбеди одржливоста 
на иницијативите и проектите со 
долгорочни цели. 

на крајот треба да се спомене и 
главното барање на финансиските 
регулативи на еУ: принципот на 
„правилно финансиско раководење“. 
Овој принцип е дефиниран како: 
корелација со принципите на 
економичност, ефикасност и 
ефективност, како и усогласување со 
оние принципи кои се контролираат 
со индикатори за постигнувања, 
воспоставени за секоја активност и 
кои се мерливи на начин на кој се 
оценуваат постигнатите резултати. 
институциите треба да спроведуваат 
прелиминарна и завршна оценка, во 
согласност со упатствата донесени од 
страна на комисијата.2

еден од клучните извори односно 

ВОВЕДВОВЕД

1[ Според договорениот кодекс за добри практики за финансирање и набавки во Англија, „Обврската 
на владата е да ја постигне очекувана вредност за потрошените средства“]

2[. Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable 
to the general budget of the European Communities, para.11]

3[Резолуцијата на европскиот парламент од 10 март 2009 год. за интегритетот на коцкањето 
на интернет (2008/2215(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX-
T+TA+P6-TA-2009-0097+0+DOC+XML+V0//EN]

4податоците во оваа анализа се засновани на три истражувања (компаративна анализа и домашен 
преглед) спроведени во 2010, 2016 и 2017 година од страна на проекот тАкСО и Македонскиот центар 
за меѓународна соработка и тоа: „Финансирање на граѓанските организации од страна на државата“ 
(МцМС, 2010), чии автори се катерина Хаџи Мицева еванс од европскиот центар за непрофитно право 
(ецнл) и емина нурединоска од МцМС; потоа „извештај од анализата за распределба на приходите 
од игри на среќа за поддршка на граѓанските организации“ (тАкСО, МцМС 2016), чиј автор е Вања 
Шкориќ од ецнл и анализата: „Финансирање на граѓанските организации од страна на државата“ 
(МцМС, 2017) чиј автор е Симона Огненовска од МцМС.]]
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забавни игри во Македонија, во оваа 
анализа ќе се разгледаат примерите4 
од Хрватска, Словенија и Велика 
Британија и тоа од неколку аспекти:

• која е правната основа за 
финансирање на ГО и ОлХ со 
приходите од лотарија;

• како и во кои документи се 
дефинирани приоритети за 
финансирање од приходите од 
лотарија;

• кои тела одлучуваат и ги 
дистрибуираат приходите од 
лотарија;

• Висина на средства која се 
одвојува од овие приходи 
за поддршка на граѓанските 
организации;

• типови на поддршка 
(институционална, акциска, за 
вмрежување) и временска рамка;

• постапка и критериуми за избор 
на корисници.

За оваа анализа битно е да се 
истакне дека во земјите од европа 
се разликуваат два вида лотарии 
и тоа приватни и државни. За 
државните лотарии карактеристично 
е дека повеќе од 60 отсто од бруто-
приходите од игрите на среќа 
генерирани од страна на државните 
лотарии во еУ се вратени на 
општеството како придонеси за 
државниот буџет и фондови за 
спорт, култура, хуманитарни и 
социјални проекти, наука, здравство, 
истражување, образование, млади, 
животна средина и развој.5Во сите 
земји има различни приоритети кои 
ги одбрале владите за поддршка, па 
така на пример развојната помош 
е главен корисник на приходите од 
Белгиската национална лотарија, 
во Финскка приоритет е спортот, 
во полска главните корисници на 
финансиите од лотарија се од полето 
на културата, додека во португалија 
на пример, главните корисници се 
од областа на наука, здравство и 
истражување.

5[Види: Шкориќ Вања, публикација „извештај од анализата за распределба на приходите од игри на 
среќа за поддршка на граѓанските организации“, ецнл, тАкСО, МцМС, 2016.] 

10

ВОВЕД



ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

ГЛАВА I

Државна лотарија на 
Хрватска

1. Правна основа за финансирање 
на ГО со приходи од лотарија

Во Хрватска приходите од хрватската 
државна лотарија се користат за 
поддршка на програми и проекти 
на ГО. приходите се дистрибуираат 
преку неколку владини тела и преку 
националната фондација за развој на 
граѓанското општество (нФцСд).  

Законот за игрите на среќа6 
обезбедува правна основа за 
доделување на приходот од игрите 
на среќа. тој ја обврзува Владата да 
донесе одлука со која ќе се одредат 
критериумите за корисниците на 50% 
од сите наплати на игрите на среќа 
и приходот од Хрватската лотарија 
дОО. Согласно законот главните 
области на финансирање се: развој 
на спорт, борба против злоупотреба 
на дрога и сите форми на зависност, 
социјални и хуманитарни активности, 
проблеми и потреби на граѓаните 

со хендикеп, техничка култура, 
култура, неформално образование, 
одгледување на деца и млади и развој 
на граѓанското општество. Во самата 
Одлука се дефинирани процентите за 
поддршка на секоја од овие области.

нФцСд е главниот дистрибутер на 
приходите од лотарија на ГО. покрај 
тоа, канцеларијата за соработка 
на владата со нВО дистрибуира 
фондови за кофинансирање проекти 
на еУ спроведени од страна на 
граѓански организации. Законот за 
националната фондација7 ја заснова 
фондацијата како правен субјект и 
ги дефинира нејзината цел, телата, 
основните средства, методите и 
изворите на финансирање. 

нФцСд обезбедува поддршка 
на програми кои што поддржуваат 
програми за одржливост на 
граѓанското општество, програми за 
меѓусекторска соработка, граѓански 
иницијативи, филантропија и 
волонтерство, како и други програми.

6[Види: Закон за игрите на среќа, член 8, достапно на:  http://www.zakon.hr/z/315/Zakon-o-igrama-na-
sreću]

7[Види: национална фондација за развој на граѓанското општество. достапно на: http://www.zakon.
hr/z/491/Zakon-o-Nacionalnoj-zakladi-za-razvoj-civilnog-društva] 

Aнализа на финансирањето на граѓанските 
организации во неколку земји

ГЛАВА I
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3.Тела коишто одлучуваат и 
ги дистрибуираат приходите од 
лотарија

постојат неколку владини тела 
кои ги дистрибуираат приходите од 
лотарија.10 нФцСд објавува повици 
и тендери во согласност со својот 
статут и план усвоен од страна на 
Управниот одбор. правилникот за 
условите и постапките за доделување 
фондови за реализација на целите на 
нФцСд пропишува неколку чекори 
кои се спроведуваат од три различни 
тела кои се вклучени во тој процес.

4. Типови на грантови и постапки 
и критериуми за избор

правилникот за условите и 
постапката за доделување фондови 
за реализација на целта на нФцСд 11 
пропишува неколку конкретни шеми за 
поддршка кои вклучуваат и поддршка 
за проекти и институционални 

грантови.12 Во текот на 2016 год., 
нФцСд ги објави следните повици за 
предлози/тендери13:

• За финансиска поддршка – 
институционална поддршка за 
стабилизација и/или развојна 
асоцијација;

• За поддршка со грантови според 
децентрализираниот модел 
прва граѓанска акција - „наш 
придонес за заедницата“;

• За доделување награди – 
Волонтерски развој за деца и 
млади.

Барем еден годишно нФцСд 
објавува јавни повици за предлози за 
доделување грантови на корисници и 
јавни повици за изразување интерес 
за соработка во јавните медиуми, на 
веб-страницата и на конференции 
за медиумите. повикот јасно ги 
наведува условите и критериумите, 

 2. Стратегии и програми кои 
што ги дефинираат приоритетите 
за финансирање од приходите од 
лотарија

нФцСд8 обезбедува фондови за 
повеќегодишно институционално 
финансирање, како и фондови за 
краткорочни проекти за здруженија, 
фондации, институции, единиците 
на локалната самоуправа и други.  За 
2012-2016 год.9  тие вклучуваат:

• поттикнување на јавноста за 
вклученост и учество во развојот 
на локалната заедница;

• Градење на капацитетот на 
граѓанското општество за учество 
во општествениот развој;

• Развој на меѓусекторска соработка 
и соработка меѓу граѓанските 
организации;

• Зголемување на јавното влијание 
и видливост на активностите на 
граѓанските организации;

• поддршка на социјалната 
иновација и вработување во 
непрофитниот сектор.

достапен износ од приходите од 
лотарија за ГО и области на поддршка. 

Средствата кои ги дистрибуира 
нФцСд во апсолутни бројки се движат 
околу 6 милиони евра. Владината 
Одлука за дистрибуција за 2016 год. 
го пропишува следниот процент за 
различни програми и проекти во 
рамките на областите за поддршка: 

• 32,95% за оние коишто го 
промовираат развојот на спортот;

• 4,52% за оние коишто 
придонесуваат во борбата против 
злоупотреба на дрога и сите други 
форми на зависност;

• 17,81% за оние коишто се 
вклучени во социјални и 
хуманитарни активности;

• 19,31% за оние кои што работат на 
полето на прашањето на хендикеп;

• 4,01% за оние коишто работат на 
техничка култура;

• 12,41% за оние коишто работат во 
културата;

• 2,11% за оние коишто се вклучени 
во неформално образование и 
програми за деца и млади луѓе;

6,88% за оние коишто придонесуваат 
за развојот на граѓанското општество.

ГЛАВА I ГЛАВА I

6[Член 3 од декретот]
11[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/dokumenti/pravilnik_dodjela_sred-

stava_2012_2016.pdf]

12[поддршки дефинирани како: (a) партнерство за изградба на инфраструктура за развој на 
граѓанското општество во Хрватска; (б) соработка со која се постигнува оперативниот дел од нејзините 
активности; (в) доделување финансиска поддршка и награди.]

13[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/natjecaji/natjecaji_zaklade/kalendar_objave/kalen-
dar_2016.pdf]

8http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/180/subcat-
egory/185

9 http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/101/sub-
category/111 
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во заедницата и општеството. 
Врз основа на резултатите од 
оценката, нФцСд одлучува за 
продолжување на финансирањето 
на институционалната поддршка за 
следната година. примери и бројки 
на оценки може да се најдат во 
Годишниот извештај.15

Финансирање на 
организации на лица со 
хендикеп во Република 
Словенија

1. Правна Рамка 

има неколку закони, регулативи и 
подзаконски акти (правила, одредби) 
кои ја регулираат распределбата на 
државните фондови. Основниот закон 
за јавно трошење е Законот за државно 
финансирање, додека Законот за 
спроведување на буџетот на Република 
Словенија понатаму подетално го 

дефинира спроведувањето на буџетот, 
за одреден период од две години. 

За одредени области, специфични 
закони и регулативи за одредени 
сектори можат да ги дефинираат 
правилата за процедурите за 
распределба на државни средства 
во нивните области (ова е случај со 
културата, спортот, воените ветерани 
и организациите на ветераните, 
еднаквоста на мажите и жените, 
еднаквоста на луѓето со хендикеп 
итн.).

правната основа за финансиска 
поддршка на ОлХ е Законот за 
организации на лица со хендикеп16 
донесен во 2002 година. Главниот 
начин на финансирање на 
организациите на лица со хендикеп 
и хуманитарните организации во 
Словенија се извршува преку Фондот 
за финансирање на инвалидските 
и хуманитарните организации во 
Словенија (ФиХО)17  основан во 1998 

максималниот износ на фондови 
резервирани за грантови, бројот на 
грантови кои ќе се дадат во тој повик 
за изразување интерес, како да се 
аплицира (вклучувајќи пристап до 
формулари и инструкции за тоа како 
да се аплицира), крајниот рок за 
апликации, постапката за оценување 
за грантови, постапката за склучување 
договор за доделениот грант, начинот 
на користење на фондовите и методот 
на известување за користењето на 
одобрениот грант.

процесот на одлучување за 
финансиска поддршка преку јавни 
повици и повици за изразување 
интерес се спроведува на три нивоа.

• Прво ниво: Верификација која 
потврдува дека се исполнети 
официјалните барања

комисијата којашто ги проверува 
административните барања ги 
прегледува сите примени апликации. 
таа ги утврдува апликациите коишто 
ги исполниле и оние кои што не ги 
исполниле пропишаните услови на 
конкурсот. 

• Второ ниво: Оценување на 
квалитетот на апликациите

Апликациите коишто ги 
исполнуваат пропишаните услови се 
испраќаат до телата за оценување и 
нивната постапка е во согласност со 
Внатрешниот правилник за работа на 
телата за оценување.14

• трето ниво: Одлучување за 
одобрување грант

Управниот одбор на нФцСд на 
состанок дискутира за предлозите од 
страна на телата за оценување и ја 
носи конечната одлука за одобрување 
на вкупниот износ на фондови за 
финансиска поддршка. Управниот 
одбор може да го одбие предлогот 
на телата за оценување доколку 
нивната одлука не е во согласност 
со објавените цели според секоја од 
програмските области.

на крајот, нФцСд систематски ја 
оценува програмата и финансискиот 
дел од спроведувањето на одобрените 
поддршки со цел да ја утврди 
ефективноста на инвестицијата и 
нивото на промени коишто се случиле 

ГЛАВА I

14[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/dokumenti/poslovnik_o_radu_procjenjivackog_ti-
jela.pdf]

15[http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/o_nama/godisnji_izvjestaj_o_radu/godisnji_izvjestaj_15.
pdf ]

16[ Види: Закон за инвалидски организации /ZInvO/; Ur.l. RS, 108/2002, достапно на http://zakonodaja.
gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1460.html ]

17[Види: Одлука за основање и работа на Фондот за финансирање на инвалидските и хуманитарните 
организации во Република Словенија (ФиХО), Службен весник  РС, број. 9/98, достапно на http://www.
fiho.si/?id=katalog.php ]
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кои работат на национално ниво, а на 
предлог на националниот совет на 
инвалидски организации. 

2. Извори на финансирање на ГО 

државните фондови претставуваат 
меѓу 38 и 40% од вкупниот годишен 
приход на ГО во Словенија[ Види: 
Горан Форбици, Моника костањевец. 
публикација „Споредбена анализа на 
системите за државно финансирање 
на граѓанските организации“ МцМС, 
2016, достапно на:  http://mcms.org.
mk/images/docs/2016/sporedbena-anal-
iza-na-sistemite-na-drzavno-finansir-
anje-na-go.pdf ]. тоа посочува дека 
финансиски и програмски планови 
на ГО зависат од нивниот пристап 
кон државното финансирање. Во 
Р. Словенија  постојат три главни 
финансиски извори за ГО на државно 
ниво. најголемиот финансиски извор 
е државниот буџет, кој се распределува 
преку околу 14 министерства21и други 
корисници на државниот буџет. 

Околу две третини од државните 
фондови во Словенија се распре-

делуваат на државно (национално) 
ниво, додека една третина е државно 
финансирање на локално ниво за 
корисници на државниот буџет (јавни 
институти, агенции итн.). Овие 
фондови претставуваат скоро 85% од 
сите фондови кои се распределуваат 
на ГО на државно (национално) ниво. 

Вториот најголем ресурс се фон-
довите од лотаријата (околу 14% од 
државното финансирање), распре-
делени на ГО од страна на две 
фондации, имено тоа се Фондацијата 
за финансирање спортски организации 
на Република Словенија и Фондацијата 
за организации на лица со хендикеп 
и хуманитарни организации на 
Република Словенија. Уште 1-1,5% 
од фондовите ги распределува 
Финансиската администрација на 
Република Словенија и тие главно 
доаѓаат од таканаречениот механизам 
на проценти, т.е. донации од 0,5% 
проценти на данокот на приход, кој 
даночните обврзници–поединци и 
претприемачи-поединци можат да го 
донираат на ГО по свој избор.

година. начинот на финансирање 
и работа на ФиХО е регулиран 
преку Законот за игри на среќа на 
Р. Словенија. Главната активност 
на Фондот е финансирање или 
кофинансирање и ги опфаќа следните 
активности:

• имплементација на специфични 
социјални програми и услуги на 
организации на лица со хендикеп 
или програми на хуманитарни 
организации во решавањето 
на социјалните проблеми, 
како и социјалните потреби на 
поединците;

• поддршка на работата на  
инвалидските и хуманитарни 
организации преку проекти;

• институционална оддржливост 
на организациите на лица 
со хендикеп и хуманитарни 
организации. 

лотарија на Словенија18  е 
акционерско друштво чии акцио-
нерскиот капитал е поделен на 

обични регистрирани акции, кои  
се пренесуваат по % на следниве 
субјекти: 25% од акциите во Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување 
на капиталот, 15% од акциите на 
Словенечкиот компензациски фонд, 
40% од акциите одат во ФиХО во 
Република Словенија, 10% од акциите 
одат во Фондот за финансирање на 
спортски организации во Република 
Словенија и 19 10% од акциите на 
вработените, поранешни вработени 
и пензионери на лотарија на 
Словенија19.  

ФиХО средствата го користи 
за финансирање на инвалидските 
и хуманитарни или спортски 
организации во согласност со 
правилникот за критериумите 
и условите за користење на 
Фондацијата, усвоени од страна на 
Советот на Фондацијата. 

Советот на ФиХО20 има 23 членови 
од кои десет члена се на предлог 
на сите претставници и други 
организации на лица со хендикеп 
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18[Види: Закон за лотарија на Словенија, член 1 достапен на http://pisrs.si/Pis.web/pregledPred-
pisa?id=ZAKO465 ]

19[ Види одредба од Законот за сопственичко трансформација на компаниите (“Службен весник на РС” 
бр. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - US и 1/96.]

20[ Види: Закон за трансформација на сопственост на лотарија на Словенија достапен на http://pisrs.si/
Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO465  ]

21[ Бројот, структурата и имињата на министерствата малку се менуваат со секоја нова влада, што 
е многу често во последниве политички циклуси. Генерално, се проценува дека тоа не е фактор кој 
драматично би влијаел на севкупната сума на финансирање, бидејќи јавната администрација, вклучително 
и многу поамали сегменти на министерствата кои служат како тела преку кои се распределуваат фондови 
(директорати или министерства, владини служби), ги задржуваат своите функции и со политичките 
промени.]
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пациенти и организациите за 
самопомош и истите ги одредува 
Советот на предлог на комисијата 
за оценување и подготовката на 
предлози за распределба на средства 
на хуманитарни организации,

Средствата кои им се доделуваат на 
организациите на лица со хендикеп 
и хуманитарни организации се 
распределуваат за секоја група 
во сооднос од кои најмалку 75% 
се наменети за финансирање 
или кофинансирање на одредени 
социјални програми и услуги, како 
и за работата на организациите и 

најмногу 25% од вкупните средства 
се наменти за инвестиции во основни 
средства и нивното одржување.

Од јавно достапните информации 
на веб-страниците на Владата 
на Словенија и ФиХО23 во текот 
на последните 7 години (2011 до 
2017 година), просечниот буџет на 
ФиО за финансиска поддршка на 
организациите на ОлХ  изнесувал 
12.784.546 евра годишно. 

3. Финансирање на ОЛХ 

Врз основа на Законот на игри на 
среќа22, организаторот  е должен 5% 
од  приходите од продажба на билети 
минус исплатата на добивката да ја 
исплати на сметка на Фондацијата 
за финансирање на активности на 
спортски организации и  на сметка 
на Фондацијата за финансирање на 
лица со инвалидност и хуманитарни 
организации (ФиХО), член 19. 
дополнително, член 45 посочува 
дека средствата доделени за исплата 
на концесии стекнати согласно член 
19 ќе се користат за финансирање на 
активностите на лицата со инвалидност 
и хуманитарни организации и за 
финансирање на активностите на 
спортски организации. 

Во член 46 се вели дека 80% од 
средствата добиени од плаќање 
на надоместокот за концесија ќе 
се користи за финансирање на 
активности на лица со инвалидност 
и хуманитарни организации, а 
20% се користат за финансирање 
на активностите на спортски 
организации.

4. Распределба на средствата од 
страна на ФИХО 

приходот на Фондацијата се 
обезбедуваат од соодветниот дел 
од концесиските надоместоци од 
класично коцкање (лотарија на 
Словенија, Спортска лотарија), од 
посебни игри на среќа (казина), од 
исплати за повремени игри (тоболи, 
игри на среќа...), соодветен дел од 
дивидендите на лотарија на Словенија 
д.о.,камати на орочени средства во 
банка и друг приход. 

Во согласност со член 5 од 
правилникот на работа на ФиХО 
од вкупно прибраните средства 
истите се распределува до 3% за 
администрацијата на ФиХО, додека 
преостанатиот износ е поделен на 
65% за организациите на лица со 
хендикеп  и 35% за хуманитарни 
организации, со 1% задолжителната 
резерва за секоја група

Висината на средствата наменети за 
хуманитарни организации е поделена 
помеѓу општите добротворни 
организации, организации на 

22[ Види: Закон на игри на среќа на Р. Словенија. достапно на http://pisrs.si/Pis.web/pregledPred-
pisa?id=ZAKO409 ]

23[ Финансиски извептај на ФиХО, достапно на http://www.fiho.si/teksti/fin2018.pdf ]

ГЛАВА I ГЛАВА I

20 21



ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

• пет ГО коишто се фокусираат 
на спорт (Спорт Англија; 
Спорт Шкотска; Спорт Северна 
ирска; Спортскиот совет за 
Велс и Спорт на Ок);

• пет ГО кои се занимааат со 
уметности (Совет за уметности 
на Англија; Совет за уметности 
на Велс; Совет за уметности 
на Северна ирска; креативна 
Шкотска; Британски филмски 
институт);

• Фонд на лотаријата за 
наследство;

• Фонд на голема лотарија и

• дистрибутер за олимписка 
лотарија. 

Финансирањето понатаму се 
обезбедува преку грантови врз 
основа на конкретни критериуми за 
погодност и финансирање. 

Државна лотарија на Велика 
Британија 

1. Правна основа за финансирање 
на ГО со приходи од лотарија

националната лотарија на Велика 
Британија е под надзор на комисијата 
на националната лотарија, а со неа 
управува Групацијата камелот. 28% 
од приходите се дистрибуираат за 
добри каузи во различни категории. 

Фондот за дистрибуција на 
национална лотарија (нлдФ) е 
основан во 1994 год. Согласно 
Законот за национална лотарија24 

нлдФ е под контрола и управување 
на државниот секретар за култура, 
медиуми и спорт. Министерството за 
култура, медиуми и спорт (МкМС) е 
одговорно за надзор и за работата на 
националната лотарија. МкМС ги 
утврдува политиката и финансиските 
насоки за дистрибутерите. покрај 
тоа, Одделението за промоции на 
националната лотарија ја подига 
јавната свест за добрите каузи кои 

имаат корист од финансиите на 
лотаријата. Уделот на фондови за 
добрите каузи за уметности, спорт 
и наследство добиваат 60% од 
приходите на лотаријата. 

најголемиот од дистрибутерите 
на лотаријата е „Фондот на голема 
лотарија„ (BigLotteryFund)25, кој е 
основан во 2006 год. и ги дистрибуира 
средствата од приходите од лотарија 
наменети за образование, животна 
средина, хуманитарни активности и 
здравство. 

2. Тела коишто одлучуваат и 
ги дистрибуираат средствата од 
приходите добиени од лотарија 

Операторот на лотаријата ги 
префрла сите приходи на Фондот 
за дистрибуција на националната 
лотарија (нлдФ) со кој што управува 
МкМС. нлдФ ги префрла парите на 
13 дистрибутери на лотаријата, кои што 
се независни ГО со специјализирано 
знаење за конкретниот сектор.26 тие 
се:

24[Види: Закон за за национална лотарија, дел 2, достапно на   http://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/1993/39/contents]  

25[Види: Фонд на голама лотарија на Велика Британија, достапно на https://www.biglotteryfund.org.uk/
about-big]

26[ Види: политика на нлдФ за распределба на средствата на 13 специјализирани ГО. достапно на 
http://www.lotterygoodcauses.org.uk/funding] 

извештаите на нлдФ27 

покажуваат дека од основањето 
на националната лотарија, над 33 
милијарди фунти се генерирани 
за добри каузи од кои 2 милијарди 
фунти се добиени во нлдФ во текот 
на 2014-2015 год.  нлдФ средствата 
ги дистрибуирал во следниве 
области:

• Уметности  390.934.000£;

• Спорт  390.934.000£;

• Фондот на лотарија за 
наследство  390.934.000£;

• Фондот на големата лотарија  
781.871.000£.

Фондот на голема лотарија во 
финансиската година 2014-2015 
доделил повеќе од 1 милијарда £ за 
проекти со социјална мисија28 кои 
не вклучуваат уметности, спорт и 
наследство. Фондот на големата 
лотарија обезбедува грантови од 
300£ до повеќе од 500.000£ на 
заедницата и на волонтерски групи 
и хуманитарни организации во 
зависност од шемата на грантови, 
кои се мали грантови или т.н 
награди за сите и големи грантови 
односно т.н. Грантови за градење на 
подобри можности.

27[Види: извештаи на нлдФ, достапно на https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/445563/National_Lottery_Distri-
bution_Fund_Account_2014-15__print_file_.pdf]

28[Види:  извештај на Фондот на голема лотарија, 
достапно на https://www.biglotteryfund.org.uk/about-
big]
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3. Постапки и критериуми за 
избор

Со Фондот29 управува одбор кој 
се состои од претседавач, четири 
претседавачи од комисиите и седум 
други членови. Сите членови на 
одборот ги назначува министерот на 
кабинетот на премиерот и Владата на 
Велика Британија, по отворен процес 
на конкурс и избор. За општите 
процедури и насоки, постојат 
низа водичи на веб-страницата на 
Фондот.30  За поголеми проекти, 
апликантите треба да поднесат 
локални, регионални или национални 
стратегии. За секоја конкретна шема 
на грантови31пропишани се одредени 
конкретни критериуми и постапки.

29[Види: Структура на Фондот на голема лотарија, достапна на https://www.biglotteryfund.org.uk/about-
big/our-people/board]

30[Види: насоки и водичи за аплицирање, достапни на: https://www.biglotteryfund.org.uk/-/media/Files/
Guides%20and%20Resources/getting_funding_planning_projects_2.pdf]

31[Види: „награди за сите“ Англија, достапно на: https://www.biglotteryfund.org.uk/-/media/Files/Pro-
gramme%20Documents/Awards%20for%20All%20England/A4A_app_england.pdf]
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од приходи од игри на среќа и забавни 
игри во Република Македонија

ГЛАВА II

ГЛАВА II

ФИНАНСИСКА 
ПОДРшКА НА ГО  

Системот на државно финансирање 
е децентрализиран и сѐ уште е на ниско 
ниво, при што државата обезбедува 
помалку од 20% од вкупниот приход32 
за граѓанските организации (ГО).

правната основа за распределба 
на средствата кон ГО е регулирана 
преку: Законот за извршување на 
буџетот на Р.Македонија33, Законот за 
здруженија и фондации34, Одлуката 
за критериумите и постапката за рас-
пределба на финансиските средства 
за здруженијата и фондации од 
буџетот на Р. Македонија35, како 
и во закони и подзаконски акти 
на соодветните министерства и 

другите органи на државната управа 
соодветно за областите36, кодексот 
на добри практики за финансиска 
поддршка на здруженија на 
граѓани и фондации37, програма за 
финансирање програмски активности 
на здруженија и фондации38, Одлука 
за критериумите и постапката 
за распределба на средствата за 
финансирање на програмските 
активности на здруженија и фондации 
од буџетот на РМ.  

Средствата од буџетската став-
ка 463-трансфери до ГО се 
распределуваат преку 11 различни 
органи на државната управа. Владата 
и секој орган на државната управа кој 
распределува средства согласно член 
49 од ЗЗФ39. 

32[ Bullain, N., Hadzi-Miceva, K. (2010) Public Financing of Non-governmental Organizations in Europe. 
ECNL.]

33[ Закон за извршување на буџетот на РМ за 2015 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/14). Секоја година се носи нов закон.]

34[ Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/10 и 135/11).]
35[ Одлука за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските 

активности на здруженија на граѓани и фондации од буџетот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 23/09).]

36[ нурединоска, е., Хаџи-Мицева, к. (2010) Финансирање на граѓанските организации од страна на 
државата. [интернет] Скопје, МцМС. Адреса: http://goo.gl/iOgYkD [посетена на: 31.5.2016].]

37[ кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 130/07).]

38[ програма за финансирање програмски активности на здруженија и фондации („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 4/13).]
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еУР). Од 2018 г. со одлука на Влада 
овој износ е зголемен на 75.000.000 
Мкд (1,219,513 еУР).  

поддршката е на годишно ниво и 
со предвидлив износ, кој е понизок 
од законски пропишаниот (50% од 

директното буџетско финансирање 
до ГО се прави преку ставката 
463-трансфери до невладини 
организации, согласно Законот за 
извршување на буџетот на Р.Македонија 
(кој се носи на годишно ниво). Според 
класификацијата на расходи, ставката 
463 се состои од следните подставки40: 
4631 трансфери до невладини 
организации; 463110 трансфери до 
здруженија на граѓани и фондации; 
463120 трансфери до спортски клубови; 
463130 трансфери до македонскиот 
олимписки комитет; 463140 трансфери 
до организации кои се грижат за 
постари лица и хендикепирани деца; 
463150 трансфери до месни заедници; 
463160 трансфери до хуманитарни 
организации; 463170 трансфери до 

политички партии; 463190 други 
трансфери до невладини организации. 

поради тоа што износите планирани 
и реализирани по подставки не се 
достапни, ако се анализира ставката 
463 ќе добиете впечаток дека сите 
средства одат за ГО, без да се има во 
предвид дека тука се и средствата кои 
се распределуваат до поширокото ГО 
кое ги опфаќа и политички партии, 
месните заедници, спортските клубови 
итн.41 

повеќегодишна и институционална 
поддршка имаат само 7-8 здруженија 
или сојузи кои со одлука42од Владата 
добиваат средствата од приходи на 
игрите на среќа и забавните игри кои 
изнесуваат 66.000.000 Мкд (1.070.000 

39[ Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/10 и 135/11).] 
имаат обврска да донесуваат годишни планови и програми за распределба на средствата, да ги објавуваат 
организациите кои ги добиле средствата, како и целите за кои ги добиле тие средства[ кодекс на добри 
практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 130/07).]

40[ правилник за класификација на расходите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05; 
4/08; 103/08).]

41[ документ за јавни политики: директно буџетско финансирање за граѓанските организации: основен 
преглед. МцМС, 2016, достапно на http://www.mcms.org.mk/images/docs/2016/direktno-budzhetsko-finan-
siranje-za-gragjanskite-organizacii-osnoven-pregled.pdf ]

42[Одлука за распоредување на приходите од игрите на среќа и од забавните игри во 2015 година 
за финансирање на програмските активности на нацио-налните инвалидски организации, нивните 
здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и за црвениот 
крст на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 196/14). Според 
Одлуката, организациите ги распределуваат средствата со своите организации членки, што ја исклучува 
можноста организации кои работат на одредено поле да ги користат тие средства.]

табела број 1 топ 1047 организации добитници на директни буџетски 
средства за периодот 2008 - 2014.

47[ документ за јавни политики: директно буџетско финансирање за граѓанските организации: 
основен преглед. МцМС, 2016, достапно на http://www.mcms.org.mk/images/docs/2016/direkt-
no-budzhetsko-finansiranje-za-gragjanskite-organizacii-osnoven-pregled.pdf   ]
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ГО од страна на Министерството за 
труд и социјална политика и преку 
Агенцијата за млади и спорт. 

Законот за игри на среќа и забавни 
игри посочува во член 16 дека: 
„стекнатите средства од игрите на 
среќа и од забавните игри се користат 
за финансирање на годишни програми 
и задачи на здруженија на граѓани 
(програмите на здруженија на лицата 
со хендикеп, спортот, програмите на 
здруженија на граѓани за борба против 
семејното насилство и за црвениот 
крст на РМ).” 

но, во истиот член се додава и 
следното решение (став1) дека за 
оваа намена се определуваат “50% 
од вкупниот приход од игрите на 
среќа и забавните игри утврден во 
претходната година”. 

Власта во овој случај направила 
“џентлеменски договор”, самата со 
себе (бидејќи, мора да признаеме 
во овој процес не беа вклучени 
ниту заинтересираните страни, 
ниту корисниците), дека комарската 

„пиксла“ ќе ја дели со „бедните“ 
по системот „фифти-фифти“ а во 
согласност со општо прифатените 
начела на хуманост и солидарност 
(колку и да ви звучи тоа иронично).

Мора да споменеме дека во суштина 
„чувството за џентлеменство” 
е преземено од регулативата на 
поранешното законодавство на 
СФРЈ, а македонската специфика 
беше само во промена на “патот на 
парите”. имено, порано средствата се 
распоредуваа директно од лотарија 
на Македонија до корисниците 
(како единствен домашен законски 
организатор на комар - кривично дело), 
а од 1997 парите мораат да отседнат 
во Министерството за Финансии и 
од таму секоја година, со Одлука на 
Влада, се распределуваат до крајните 
корисници. 

по овие две решенија, во почетокот на 
2001 г., е вметнато и едно „соломонско” 
административно ограничување: во 
измените на законот е додадено дека 
овие средства не можат да бидат 
„помали од 60 милиони денари, ниту 

вкупните приходи од игрите на среќа 
и забавните игри), но не помалку од 
60 милиони денари и не повеќе од 120 
милиони денари46. 

Во вкупната слика на државното 
финасирање кон ГО има 10 
организации кои се добитници на 
најголем вкупен износ на средства и 
кои добиле третина (35%) од вкупните 
средства.

ФИНАНСИСКА ПОДДРшКА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЛИЦА СО 

ХЕНДИКЕП 

Во вкупниот износ на буџетска 
ставка 463-трансфери до невладини 
организации, како извор доминираат 
средствата од игрите на среќа и 
забавните игри, кои пак се доделуваат 
на однапред познати организации, без 
објавување јавен повик. 

Средствата од игрите на среќа се 
значителен извор на финансирање на 
граѓанските организации насекаде 

во светот и практично (колку и да го 
сака тоа некој) не може да се избегне 
при разгледување на актуелната 
проблематика на финансирање на 
граѓанскиот сектор во Македонија. 

покрај горе наведените законски 
одредби, клучен закон кој овозможува 
повеќегодишна и институционална 
поддршка на само неколкуте 
организации, е Законот за игри на 
среќа и забавни игри48. Законската 
рамка врз основа кои управата на 
државните органи ги распределуваат 
средствата до здруженијата од 
буџетската ставка 463140 трансфери 
до организации кои се грижат за 
постари лица и хендикепирани деца 
ги опфаќа: Законот за инвалидски 
организации49 , Законот за превенција, 
спречување и заштита од семејно 
насилство50, Законот за социјалната 
заштита51 и Закон за црвениот крст на 
Република Македонија52.

Овие средства се трансферираат до 

46[ Член 16, Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16).]

48[ Види: Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 и 178/2016).]

49[ Види: Закон за инвалидски организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008, 
59/2012, 23/2013, 150/2015 и 27/2016). во член 29, став 1, алинеја 1]

50[ Види: Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 138/14, 33/15 и 150/15), Член 1, член 6, став 32]

51[ Види: Член 214, Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 
150/15, 173/15 , 192/15 и 30/16).]

52[  Види: Член 26, Закон за црвениот крст на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.41/1994; 7/1997 и 21/1998).]
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Владата 2002 година, има утврдено 
критериуми за распределба на 
средствата од игрите на среќа кои се 
наменети за т.н. националните сојузи 
на инвалидски организации.  

имено, во одлуката е предвидено 
овие сојузи на лицата со определен 
вид на инвалидност треба да исполнат 
одредени услови и тоа:

• да е организиран да може да 
дејствува во сите сфери на 
животот на лицата со одреден 
хендикеп, образованието, 
здравството, вработувањето, 
социјалната заштита, културниот 
живот, спортско-рекреативните 
активности и друго согласно 
нивните програми;

• Сојузот треба да биде оспособен 
да ги реализира потребите за 
набавка на помагала за сво-
ите членови, обезбедување 
придружник, обезбедување 
толкувач на знаковен јазик, 
да ги оспособува членовите 
за ориентација и социјална 
интеграција, отстранување 
на архитектонските бариери, 
посредување при вработување на 
лицата со хендикеп, покренување 

иницијативи за унапредување 
на социјалната заштита и 
правата на инвалидите, грижа 
за семејството, потребите од 
организиран културно-спортски 
и рекреативен живот, решавање 
на секојдневните животни 
проблеми со кои се судруваат 
лицата со хендикеп и др.;

• постоење на организирана 
мрежа на општински, меѓу-
општински, регионални и град-
ски здруженија;

• постоење на соодветни 
просторни услови за вршење 
административно-технички 
работи за потребите на лицата 
со хендикеп и просторни услови 
за клупски активности и на 
хендикепираните лица;

• да соработува со членовите 
на меѓународните асоцијации 
на хендикепираните и други 
европски и светски асоцијации 
на хендикепираните;

• Сојузите или здруженијата 
треба да исполнуваат и одредени 
посебни услови, особено да 

поголеми од 120 милиони денари”. 

Во отсуство на децидното 
одредување - на кого му е доделено 
да ја донесе оваа арбитрарна одлука 
и врз кои критериуми, сосема е јасно 
дека во оваа правна празнина, оваа 
улога ја преземаат подготвувачите на 
централниот буџет. 

А по се изгледа дека според природата 
и значењето на прашањето, начелото 
арбитриум либерум - одлучување 
врз основа на слободна воља и по 
слободно убедување и определување, 
овде треба најмалку да се применува. 

потврда на ова тврдење наоѓаме 
и во тоа што во досегашната пракса 
низ владината и парламентарната 
процедура не се случило да се 
менува предложеното решение од 
подготвувачите на Буџетот.

ОБЛАСТИ НА ПОДДРшКА, 
КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКА 

Стратешкиот пристап кон 
распределбата на приходите од игри 
на среќа и забавни игри е поттикнато 
во Законот за игри на среќа и забавни 
игри[ Член 16, став 3, 4, 7 од Законот 
за игри на среќа], каде е истакнато 
дека распределбата на средствата се 
врши на одлука на Владата на РМ 

врз основа на поднесени програми 
од МтСп и АМСп, кои пак се 
засноваат на поднесените програми 
на корисниците т.е. субјектите кои се 
предмет на поддршка. 

програмите кои ги изготвуваат 
МтСп и АМС, содржат информации 
за законската основа за целната 
група т.е. корисниците за буџетските 
ставки преку кои се врши трансферот, 
вкупен износ на средствата и износ на 
средствата по програма во случајот на 
АМС со кратко појаснување за што се 
наменети средствата т.е. кај МтСп 
дури и по корисник е опишана детална 
програма. иако постои законска 
обврска[ Одлука за критериумите 
и постапката за распределба на 
средствата за финансирање на 
програмските активности на 
здруженија на граѓани и фондации 
од Буџетот на РМ („Службен 
весник на РМ” бр.23/09)] за нивно 
објавување на веб-страниците на 
соодвените институции, сепак освен 
за програмата на МтСп за 2016 г., 
останатите единствено се достапни 
преку услугите на Сл. весник на РМ.

Во отсуство на прецизна законска 
регулатива, МтСп, согласно 
заклучокот од 42. седница на 
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имаат поголем број членови во 
својот состав на лица со хендикеп 
како и да имаат подолго годишно 
професионално искуство во 
нивното работење.

Од вака поставената структура на 
овие услови и критериуми, може да 
согледа и одредена недоследност 
особено од аспект на активностите 
кои би требало да ги спроведуваат 
организациите на лица со хендикеп, 
во овој случај т.н сојузи. 

имено, во дел од активностите и 
критериумите кои се наведени се 
активности кои се исклучиво обврска 
на самата држава. Во услови кога нема 
транспарентни и конкретни договори 
за јавно приватно партнерство, 
ниедна ГО па била таа и инвалидска 
организација не може и не треба да 
има активности кои се во исклучива 
надлежност на државата, на пример 
набавка на ортопедски помагала. 

Со ваквата поставеност на 
овие критериуми, произлегува 
дека државата се само иззема од 
спроведувањето на своите обврски 
согласно кплХ и истите ги префрла на 
организациите и во исто време самата 
држава се правда дека таа во основа 
ја извршила задачата. дополнително 

што членството во овие т.н. сојузи е 
поврзано и со добивање на одредени 
бенефиции кои ги дава државата.

ВИСИНА НА СРЕДСТВА

Висината на средства кои им се 
на располагање на организациите е 
дефинирана во Законот за игрите на 
среќа и забавни игри во член 16, став 
2. Висината на овие средства изнесува 
50% од вкупниот приход од игрите на 
среќа и забавните игри и овој износ не 
може да биде помалку од 60 милиони 
денари и не повеќе од 120 милиони 
денари.  

на ова решение може да му се 
припишат многу слаби страни, а 
само една добра - што ги заштитува 
корисниците во случаите на 
евентуално малиот вкупен приход од 
игрите на среќа и од забавните игри, 
кога во таков случај се добива најниско 
одредениот износ од 60 милиони 
денари, нешто како загарантиран 
минимален износ.

приходите од игри на среќа и 
забавни игри се распределуваат преку 
буџетската ставка 463-трансфери 
до невладини организации и во 
периодот 2013-2016 г. изнесуваат 78% 
од средствата кои се доделуваат преку 
МтСп и 51% од средствата кои се 

табела 2. приходи од игрите на среќа и забавните игри и процент 
кој се доделува на здруженија и фондации55

55[ приходната шифра 724133 - приходи од игрите на среќа од неподигнати стокови и парични 
добивки е затворена со Упатството за начинот на евидентирање, поврат и распоредување на јавните 
приходи (Службен весник на РМ бр. 186 17.12.2014).]
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доделуваат преку АМС. 

Според, достапните податоци од 
Одлуките за доделување на средствата 
претставени во табела 3, секоја година 

се доделува законскиот миниумум на 
средства.
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табела 3. податоци за корисници на МтСп на средства од 
приходите од игри на среќа и забавни игри 

Ако се изземаат средствата кои ги 
распределува Министерството за 
правда до политичките партии од 
ставката 463 (42%), тогаш се согледува 
дека овие средства од игри на среќа и 
забавни игри (74% од приходи од игри 
на среќа во ставката без политички 
партии) се клучен извор на средства 
за 11 – те организации, односно 10 
организации и 1 координативно тело.

Во годишните програми за 
распределба на приходите од игри на 
среќа и забавни игри преку МтСп 
и АМС наведен е вкупниот износ на 
средства (60-66 милиони денари), 
како и поединечно по организација и 
имајќи предвид дека е приближно ист 
од година во година, може да се смета 
како сигурен и предвидлив извор на 
финансирање за органиациите кои се 
корисници. 

имено, најголем дел од вкупниот 
износ е наменет за националниот 
совет на инвалидските организации[ 
таканаречениот национален совет 
на инвалидските организации на 
Македонија е асоцијација на седум 
здружени национални инвалидски 
организации и тоа: национален сојуз 
на слепи на РМ, национален сојуз 
на глуви и наглуви на Македонија, 
национален сојуз на телесно 

инвалидизраните лица на Македонија, 
Републички центар за поддршка на 
лица со интелектуална попреченост 
„порака”, национален сојуз на 
цивилни инвалиди од војната на 
Македонија, национална федерација 
за спорт и рекреација на инвалидите 
на Македонија – Македонски 
параолимписки комитет и национален 
сојуз на инвалиди на трудот на РМ..] 
(од 50-55 милиони денари) и црвениот 
крст (6 милиони денари). 

Во периодот од 2013-2016 г., МтСп 
доделува скоро исти износи на исти 
организации на годишно ниво. Уделот 
на приходите од игри на среќа и 
забавни игри кои им се доделуваат на 
организациите наведени во табелата 2 
во нивните годишни буџети е непознат 
и покрај тоа што Законот за инвалидски 
организации определува во член 6 
дека дејствувањето и работењето на 
инвалидските организации е јавно. 

единствено црвениот крст објавува 
извештаи и може да се определи уделот, 
кој се движи од 7-9% во 2013 и 2014, 
и 1% во 2016 г. со оглед на бегалскиот 
бран кој ја зафати Македонија. 

Останатите организации не ги 
објавуваат годишните финансиски и 
наративни извештаи јавно на своите 
веб-страници.
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Секако тука не се споменати 
нити капиталните објекти со кои 
располагаат Сојузите кои ги добија 
како наследство од поранешниот 
југословенски систем, а кои наместо 
за поддршка за лицата со хендикеп се 
користат за дополнителни приходи на 
самите сојузи.  и за овие приходи нема 
транспарентен пристап од страна на 
овие т.н. сојузи. 

исто така, доста дискутабилни се и 
транспарентноста и ефикасноста на 
средствата кои државата преку игрите 
на среќа и забавни игри ги издвојува 
за т.н национално координативно 
тело за еднакви права на лицата 
со инвалидност предвидено со 
стандардни правила за изедначување 
на можностите за инвалидни  лица. 

Големата доза од незадоволство 
кај корисниците на овие средства го 
потврдува постоењето на проблемот 
на прешироката арбитрарност и 
субјективност во една навистина 
преголема рамка која е до 100% од 
почетниот износ. Оваа состојба сама 

по себе, е неодржлива и е голем 
предизвик за изнаоѓање на подобро 
решение.

Уште еден нус-производ кон 
постоечкото решение (ако може 
да се нарече решение), покрај 
недефинираните и нетранспарентни 
парични зафаќања е и моќта за 
дисциплинирање на овие т.н. сојузи 
- корисници на овие средства. Во 
ситуација кога никогаш не си сигурен 
кога и колку пари ќе добиеш годината 
(кои и онака доцнат) нормално е дека 
не ти паѓа на ум да се „р’чкаш“ со 
власта (читај душе-брижникот), колку 
и да е голема неправдата или грешката 
што си ја забележал или ти пречи. 

доказ кон ова тврдење е 
спектакуларното “приземјување” 
на Заедницата на инвалидски 
организации кои од над 180.000.000 
денари во 1998 беа сведени на само 
20.000.000 - скоро цели 90% помалку 
(оправданоста на причините за овој 
потег не се важни за тезата - туку 
арбитрарноста на потегот). 

табела 4. податоци за дополнителни средства исплатени од други 
институции 

ГЛАВА II

Во овој дел од анализата не се 
вклучени средствата кои што порака 
како носител на дневни центри 
ги добива од државата, како ни 
дополнителните средства и донации 
што другите државни управи ги 
обезбедуваат за Сојузите (државна 

донација од 100 апарати за мерење 
притисок за 2.500 слепи лица, плус 
дополнителни 950.000 денари во 
201558 или Министерството за 
здравство во 2013 година одвоило 1,2 
милиони денари за набавка на опрема 
за слепите лица59 . 

58[ информација за донација на државата кон Сојузот на слепи)  http://vest.mk/?ItemID=D9897946ED06F-
14D8C444FE0682A24D4 ]

59[ информација за донација од Министертсвото за здравство http://kanal5.com.mk/vesti_detail.as-
p?ID=16929 ]

ГЛАВА II
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на словото на Уставот. истиот не 
е прифатлив ниту од уставоправен 
аспект, нуту од аспектот на градење 
на слободно граѓанско општество 
да постојат два паралелни закони 
што третираат истородна или слична 
материја. интенцијата на државата на 
таков начин да ја регулира состојба 
во областа на човековите права и 
граѓанското општество претставува 
нормативно-институционален упад од 
државно на невладино ниво. 

дотолку повеќе што фактот дека 
сите постоечки и евентуално нови 
здруженија на граѓани (на лица со 
хендикеп) можат несметано и без 
постоење на предложениот закон 
да постојат и егзистираат, па и да се 
унапредуваат согласно член 20 став1 
и 2 од Уставот на РМ, а со што можат 
да бидат опфатени и уредени скоро 
сите прашања што ги има постоечкиот 
Закон за здруженија на граѓани и 
фондации.

Воедно, самиот закон уредува 
материја која е целосно контрадикторна 
на конвенцијата за правата на лицата 
со хендикеп. имено, самиот Закон дава 
некакви дефиниции за инвалидски 
организции како и добивање на неков 
статус во кој наместо да постои 
доследно утврдување на услови 

за добивање статус повторно се 
користат произволни и непроверени 
методологии за здобивање на истиот. 

државата можеби имала и намера да 
ги заштити т. н. национални сојузи со 
тоа што преку овој Закон им гарантира 
континуиран институционална под-
дршка. тоа води кон уште еден нус-
производ кој постоечкото решение (ако 
може да се нарече решение), покрај 
недефинираните и нетранспарентни 
парични зафаќања кои ги нуди. 

Ова се надополнува и со конста-
тциите на државниот ревизор кој 
посочува дека е потребно да се 
провери дали воопшто сојузите ги 
исполнуваат критериумите од законот 
за инвалидски организации, дали 
истите ги исполнуваат условите и 
критериумите за добивање на статус 
на организација од јавен интерес чии 
што критеруми пак се утврдени во 
Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. дополнително ревизорот 
констатира дека е потребно да се 
прави годишна ревизија од причини 
што во член 10 точка 5 од Законот 
за инвалидски организации каде 
што  е наведено дека: „инвалидската 
организација е составена од членови 
кои дејствуваат во јавен интерес на 
подрачјето на инвалидската заштита“.

подоцна, во 2000-тата година 
(можеби поради покажано примерно 
поведение) финансирањето им беше 
зголемено на 50.000.000, а од 2004-та 
застанаа на „стабилните“ 75.000.000 
денари за од 2004 година до 2016 
година бидат приземјени на 55,000,000 
денари, а со одлука на Влада од 2018 
година овој износ им е зголемен на 
70.000.000 денари.

Ваквиот пристап на државата 
долгорочно доведува до пасивизација 
и целосен конформизам на вака 
поддржаните организации кои со 
тек на време доаѓаат во ситуација 
да не можат да ги оправдаат своите 
активности и мисија (па дури и 
постоење), а тоа води до чувството на 
бесполезно фрлање на постоечките 
пари во “бунар без дно” - нешто 
како постојани загубари. тоа им дава 
аргумент на “распределувачите” дека 
организациите немаат апсорпциска 
моќ ниту за постоечките средства, 
ниту за дополнителни зафаќања.

Од друга страна новите организации 
целосно се оставени институционално 
да се потпрат на проекти и меѓународна 
поддршка и некоја минимална 
поддршка од страна на локалните 
заедници што на долг рок секако ги 
прави неодржливи. Од горенаведените 

податоци и бројки и континуираното 
финансирање на т.н. Сојузи со работи 
кои не се нивна задача, може да се 
согледа и хипокризијата на државата 
коај се иззема од извршување на 
своите обврски кои ѝ произлегуваат 
од конвенцијата за правата на 
лицата со хендикеп, а во исто време 
„замолчувајќи“ го гласот на лицата со 
хендикеп. 

ЗБОР дВА ЗА т.н ЗАкОн ЗА 
инВАлидСки ОРГАниЗАции 
Уште во процесот на донесување на 

Законот за инвалидски организации, 
полио плус беше против носење на 
ваков Закон кој во основа е против 
уставен и ги крши основиете права на 
здружување. 

и покрај тоа што државата сакала 
да ги заштити тогашните ЗиОМ, а и 
да се елиминира од извршувањето на 
своите обврски што може да се види од 
досегашната практика и однесување 
на државата кон заедницата со 
хендикеп, сепак ни едните ни другите 
не можат да избегаат од фактот дека 
ова постоечко законско решение е 
целосно против уставно.  

практично, со донесување на овој 
закон е создаден паралелизам во 
правното нормирање на сферата во 
невладиниот сектор што е спротивно 

ГЛАВА II ГЛАВА II
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организациите на лица со хендикеп, 
начинот на работа, транспарентноста и 
распределбата на средствата од игрите 
на среќа и забавни игри од страна на 
државата кон националните сојузи

ГЛАВА III

ГЛАВА III

Во периодот од шест месеци, крајот 
на 2017 – почетокот 2018 година 
во рамките на проектот „Маргина 
Обскура“ поддржан од страна 
на евроспката Унија се спроведе 
истражување на терен со цел да 
се направи „демистификација на 
прашањето на хендикеп“. процесот на 
демистификација е процесуиран низ 
истражувања кои покриваат различни 
области од граѓанските, политичките 
економските и социјалните права 
согласно конвенцијата за правата на 
лицата со хендикеп.

 Оправданоста за изработката 
е потребата од анализа колку 
лицата со хендикеп се запознаени 
за финансирањето на државата кон 
организациите на лицата со хендикеп 
преку распределба на приходите од 
игрите на среќа и забавни игри, дали 
е транспарентен начинот на државата 
во обезбедувањето на оваа поддршка, 
како и дали лицата со хендикеп и 
родителите на деца со хендикеп 
сметаат дека ОлХ ги застапуваат 
нивните интереси пред инситутциите. 
Анализата е изработена користејќи се 
со комбинирана методологија која се 

состои од анализа на вообичаената 
практиката, анализа на одговорите 
на 1000 прашалници добиени од 
лицата со хендикеп (500 одговори) 
и на родители на деца со хендикеп 
(500) и полуструктуирани интервјуа. 
Спроведувањето го спроведе и 
надгледуваше организацијата полио 
плус – движење против хендикеп и 
членовите на националното собрание 
на ОлХ.    

АНАЛИЗА ОД ТЕРЕН 

имајќи ја во предвид целта на 
демистификацијата на прашањето 
на хендикеп, оваа Анализа треба да 
служи како алатка за разбирање на овој 
феномен но, и да укаже на видувањата 
на лицата со хендикеп и родителите 
на деца со хендикеп за постојната 
состојба. дополнително, наодите 
од анализата може да послужат 
како индикатор за спроведување на 
неопходните реформи во оваа област, 
како и за спроведување на програми 
кои произлегуваат од конвенцијата за 
јакнење на капацитетите на лицата со 
хендикеп и нивните претставнички 
организации.
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организациите на лица со хендикеп се 
доволни (6%) за разлика од родителите 
чие што размислување е доста ниско 
(3,5%). исто така, доста е висока 
разликата помеѓу испитаниците кои 

одговориле дека не знаат, при што 15 
% од родителите на деца со хендикеп 
изјавиле дека не знаат, додека тој  
процент кај лицата со хендикеп e 9 
%.( Графикон 2)

 Анализата е изработена 
користејќи комбинирана методо-
логија која се состои од анализа на 
вообичаената практиката, анализа 
на одговорите на 1000 прашалници 
добиени од лицата со хендикеп (500 
одговори) и на родители на деца со 
хендикеп (500) и полуструктурирани 
интервјуа. Спроведувањето го спро-
веде и надгледуваше организацијата 

полио плус – движење против 
хендикеп и членовите на 
националното собрание на ОлХ.    

на прашањето „дали се доволно 
средствата кои се даваат на орга-
низациите на лицата со хендикеп од 
распределбата на средствата од игрите 
на среќа?“ 47,5 % од испитаниците 
се изјасниле негативно, додека само 
9,5 %  одговориле потврдно. 17,5 % 

Во поглед на транспарентноста 
испитаниците сметаат дека начинот 
на доделувањето на средствата од 
игрите на среќа и забавни игри не е 
транспарентен. 49.5% се изјасниле 
негативно, додека само 3,5 % од нив 
одговориле позитивно. и кај ова 
прашање доста е висок процентот 
на непознавање на проблематиката 
од страна на лицата со хендикеп и 

родителите на деца со хендикеп ( 
Графикон 3). 

и по ова прашање постојат 
разлики помеѓу лицата со хендикеп 
и родителите на деца со хендикеп 
(Графикон 4). 29 % од испитаниците 
со хендикеп се изјасниле негативно, 
додека само 2,5 % сметаат дека е  
транспарентен начинот на доделување 

ГЛАВА IIIГЛАВА III
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Графикон 1  дали се доволно 
средствата кои се даваат на 
организациите на лицата со 
хендикеп од распределбата на 
средствата од игрите на среќа?

од испитаниците одговориле дека 
тие се делумно доволно, додека 24 
% од испитаниците се изјасниле дека 
не знаат дали се или не се доволни 
средствата. (Графикон 1). 

по ова прашање размислувањата 
и кај лицата со хендикеп и кај 
родителите на деца со хендикеп 
се разликуваат. имено, лицата со 
хендикеп сметаат дека средствата кои 
се доделуват од страна на државата на 

Графикон 2
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тие пари што им се даваат се злоупотребуваат.

изјави на лица со хендикеп, родители на деца со хендикеп, 

проблемот со нерамноправната распределба на приходите од игрите на 
среќа и забавни игри е проблем кој што треба да го вклучи и Законот за 
инвалидски организации со кој се форсираат традиционалните организации 
на лицата со инвалидност кои се заштитени т.н. национални репрезентативни 
организации кои сѐ повеќе стануваат спортско рекреативни и туристички 
организации отколку организации кои треба суштиски да се залагаат за 
решавање на проблемите на лицата со инвалидност. За ова има многу да се 
дискутира. но засега толку, а вие при натамошните средби секако ќе го имате 
и ова на ум.

Малку средства и не се знае точно на кој што му следи, организациите 
воопшто не се сериозни.

Глувите не знаат колку пари има во организацијата.

потребна е ревизија и јавно прикажување на средствата потрошени од овие 
организации и дали е постигната крајната цел.

не знаеме и никој не кажува од сојузите како се финансираат.

нема механизми кои би го контролирале трошењето пари на претседателот 
на глувите. 

Сојузот на слепи добива многу евра од државниот буџет. но, тие ништо 
не прават за подобрување на состојбата на слепите лица, туку „шуруваат 
со секоја влада“. Всушност, самите сојузи се „пречка“. „како што ставаме 
пристапни рампи за да ги надминеме пречките, така треба да ги тргнеме и 
сојузите.“

клучно за подобрување на состојбите е да се направи мрежа на 
граѓанските организации поврзани со хендикеп и да се делува заедно. 
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Графикон 3 дали е 
транспарентен начинот на 
доделување на средствата 
на организациите на лицата 
со хендикеп од страна на 
државата?
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незадоволството од работата на 
организациите на лица со хендикеп е 
поизразена кај лицата со хендикеп, за 
разлика од родителите (Графикон 6). 
8,5 % од родителите одговориле дека 
нивната работа е добра, за разлика 

од лицата со хендикеп (3%) чие 
видување е помало за 5,5 % во однос 
на родителите. 26,5 % од лицата со 
хендикеп се изјасниле дека воопшто 
не е добра работата на ОлХ, додека 
7,5 % од нив се изјасниле дека не им 
се допаѓа. 

Ако овој процент го споиме со 
изјавите дека имаат чувство дека не 
е тоа што треба, тогаш тој процент на 
незадволство достигнува до 43 %. За 
ралика од испитаниците со хендикеп 

тоа незадоволство е за 8 % помало кај 
родителите, при што 18 % се изјасниле 
дека не е добра работата на ОлХ, на 
3,5 % не им се допаѓа, додека 13,5 % 
се изјасниле дека имаат чувство дека 
не е тоа што треба.

на прашањето „дали ОлХ соодветно 
ги претставуваат нивните интереси?“, 
дури 56 % од лицата со хендикеп и 
родителите на деца со хендикеп се 
изјасниле негативно, 30% делумно, 
само 7,5 % се изјасниле дека ОлХ 
ги застапува нивните интереси. и 
кај ова прашање, лицата со хендикеп 
и нивните родители само 6.5 % 
одговориле со не знам.

лицата со хендикеп се незадоволни 
од тоа како ОлХ ги застапуваат 

на средствата од страна на државата 
кон организациите на лицата со 
хендикеп. За разлика од нив, родители 
на деца со хендикеп, се понегативни 
во однос на транспарентноста, при 
што само 1 % одговориле позитивно, 
додека 20,5 % од родителите дали 
негативен одговор. и кај ова прашање 

доста е висок процентот на одговорите 
со не знам. 18 % од родителите се 
изјасниле дека не знаат во однос на 9 
% од испитаниците со хендикеп.   

Од страна на лицата со хендикеп, 
голем е процентот кои не се задоволни 
од работата на организациите на 
лица со хендикеп (Графикон 5).  

44,5% сметаат дека работата на 
организациите на лица со хендикеп 
не е добра, 22,5% имаат чувство 
дека не е тоа што е потребно, додека 
на 11% воопшто не им се допаѓа. 
Само 11,5 % се изјасниле дека 
работата на организациите е добра, 
за разлика од 3,5 % кои одговориле 

дека работата на ОлХ е одлична. За 
разлика од претходните прашања, кај 
ова прашање помал е процентот на 
испитаниците кои се изјасиниле дека 
не знаат..

Секако и при оваа оценка, постојат 
различни видувањата на лицата 
со хендикеп и на родителите. 

ГЛАВА IIIГЛАВА III
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Ревизија и транспарентност 

Во изминативе 28 години од 
независноста на Р. Макеоднија не е 
направена ревизија на работата на 
инвалидските организации, кои со 
самото осамостојување државата ги 
зема под своја „пазува“ и за нивниот 
молк секоја година им исплаќа средства 
од игрите на среќа и забавни игри.  Со 
носењето на Законот за инвалидски 
организации нивниот статут државата 
го верифицира и покрај тоа што 
паралелно се формираа стотина други 
организации на лица со хендикеп, кои 
го негираат произволниот статус на 
државата доделен кон овие Сојузи.  

Во иминатите години организациите 
на лица со хендикеп континуирано 
посочуваат и бараа од држвата да 
направи и ревизија на работењето на 
овие Сојузи, а во исто време и да го 
преиспита нивниот статус. 

Во текот на 2017 од страна на 
државата е направена ревизија на 
Сојузот на Слепи59 и Сојузот за глуви 

за 2016 година. Во согледувањата 
од страна на државниот Завод за 
ревизија во извештајот стои дека 
постојат големи недоследности како 
во организационото дејствување на 
Сојузот на слепи60 и во Сојузот на 
Глуви61 така и во нивното финансиско 
работење.  Она кое што е посочено и 
во самиот извештај е дека во 2012 и 
2013 година од страна на внатрешната 
ревизори во МтСп е направена 
ревизија согласно член 42 од Законот 
за јавна внатрешна контрола. 
и во тогашниот извештај било 
констатирано дека: „постои одреден 
систем на контрола при распределбата 
на средствата на приходи од игри на 
среќа и од забавни игри, но не може да 
се констатира дека истите се наменски 
и дека економично се трошат“.  
Ваква констатација е утврдена и во 
ревизорскиот извештај на Сојузот 
на глуви62, каде исто така МтСп во 
2013 констатирало дека средствата 
кои им се дадени се наменски и дека 
економично се трошат“. 

59[ државен завод за ревизија конечен извештај, број 15-58/1, од 18.01.2018.   достапно на: http://www.
dzr.mk/Uploads/48_FR_Sojuz_na_slepi_KOMPLET_2017_REDUCE.pdf      ]

60[ државен завод за ревизија конечен извештај, број 15-58/1, од 18.01.2018.   достапно на: http://www.
dzr.mk/Uploads/48_FR_Sojuz_na_slepi_KOMPLET_2017_REDUCE.pdf ]

61[ државен завод за ревизија, извештај бр.15/20-2 од 23.01.2018  достапно на: http://www.dzr.mk/Up-
loads/48_FR_Sojuz_na_gluvi_KOMPLET_2017_REDUCE.pdf ]

62[ државен завод за ревизија, извештај бр бр.15/20-2 од 23.01.2018  достапно на: http://www.dzr.mk/
Uploads/48_FR_Sojuz_na_gluvi_KOMPLET_2017_REDUCE.pdf ]
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нивните интереси – 31%, за разлика 
од родителите на деца со хендикеп кои 
се изјасниле со 6%, односно помалку 
– 25%. 16,5 % од родителите сметаат 
дека ОлХ делумно ги претставуваат 

нивните интереси, за разлика од 
13,5 %  лицата со хендикеп што се 
изјасниле дека нивното претставување 
е делумно.

Графикон 7 дали ОлХ 
соодветно ги претставуваат 
нивните интереси?

Графикон 8
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1. приходите од игри на среќа и забавни игри се значаен извор за 
финансирање на граѓанските организации во Република Македонија. 
Сепак, истите се ограничени само за мал број организации однапред 
одредени со одлука на Влада без можност за натпревар и отвореност за 
други организации.

2. Определената висина на средства согласно Заонот за игри на среќа 
и забавни игри не е доволна. Всушност Законот предвидува 50% 
од приходите да се наменат за финансирање на организаиците, но 
предвидува и ограничување во висина на средства кое изнесува 
не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони 
денари. Анализата покажува дека низ годините се доделува најчесто 
минималниот износ од 60 милиони денари, кој во проценти не е повеќе 
од 6% од вкупните приходи.

3. не постои јавен оглас за распределба на овие приходи. Висината на 
средствата ја определува Владата со својата одлука, без претходно да 
се направи анализа на потребите на организациите. Обврската да се 
поднесат програми, а со тоа и МтСп да поднесе програма до Владата не 
го менува фактот дека висината на средствата се однапред определени, 
а износот впрочем ги детерминира и активностите, а не обратно. 
дополнителни ниту програмите ниту активностите се во согласност со 
кплХ.

4. Финансирањето на ограничен број здруженија од приходите од игри 
на среќа е различно од регионалните и од европските трендови да 
се распределуваат овие средства на поголем број организации кои се 
активни во различни области од јавен интерес. 

Заклучоци
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9. постоечкиот закон за инвалидски организации воведува заштита и 
монопол на само одредени организации на лица со хендикеп. потребно 
е целосно ревидирање во случај државата да донесе одлука за поддршка 
за формирање на фонд за поддршка на ОлХ, во спротивно треба да се 
укине.  

10. не постои информираност на заедницата со хендикеп за критериумите 
и начинот на распределба на овие средства. Според истражувањето 47,5 
% лицата и родителите на деца со хендикеп сметаат дека средствата 
не се доволни, додека 49,5 % посочиле дека начинот на доделување на 
средствата од игрите на среќа и забавни игри не е транспарентен. 

11. неопходно е организациите на лица со хендикеп повеќе да работат 
со лицата со хендикеп и да се насочат кон креирање и спроведување 
на сервисите за поддршка за децата и лицата со хендикеп. 7Според 
истражувањето 78% од лицата и родителите на деца со хендикеп сметаат 
дека работата на организациите на лица со хендикеп не е добра, додека 56 
%  сметаат дека организациите на лица со хендикеп не ги претставуваат 
нивните интереси соодветно.

12. целта на финансирањето од приходи на игри на среќа и забавни игри 
треба да биде задоволување на општествените потреби во различни 
области на национално и локално ниво како што се: доброто владеење, 
пристапноста, образованието, професионалната рехабилитација, 
хабилитација, социјалната заштита, спортот, политичките и граѓанските 
права, културата, здравството и сл, а во линија со кплХ. За ова потребна 
е законска измена, односно  донесување / изнаоѓање на ново законско 
решение за финансирање на организациите на лицата со хендикеп, со кое 
што ќе  раководи агенција/ фонд или друго владино тело. 

5. Ограничувањето на одредени т.н организции, има и дополнително 
ограничување, односно и законот и одлуката за критериуми предвидува 
поддршка само на национални сојузи на инвалидски организации, а не 
и на други организаци на лица со хендикеп кои имаат за цел поддршка 
на лицата со хендикеп од секој аспект (креирање политики, сервисни 
услуги, јакнење на свест и сл.).  

6. директното буџетско финансирање за граѓанските организации е 
едногодишно. Ова е значителен недостаток на системот за државно 
финансирање бидејќи предизвикува неизвесност во работата на 
организациите и трошење ресурси за прибирање средства, наместо 
фокусирање на организацискто јакнење. дополнително, некои од 
проектите за да ги постигнат зададените резултати потребна им е 
долгорочна поддршка, а не еднократна.

7. при дефинирање на постапката за распределба на приходите од игри 
на среќа и забавни игри и дефинирањето на критериумите да се земат 
предвид препораките на комитетот за правата на лицата со хендикеп 
при Обединетите нации за тоа што претставува организација на лица 
со хендикеп, како и почитување на принципите на транспарентност, 
отчетност и целисходност во нивното трошење и да се овозможи 
среднорочно и долгорочно финасирање врз основа на повеќе годишни 
програми со долгорочни приоритети.

8. Со постоечкиот систем државата се само елиминира од обврската за 
исполнување на својата улога во имплементцијата на конвенцијата 
за правата на лицата со хендикеп со тоа што преку средствата кои ги 
доделува на организациите, без никаква регулација, им префла и дел од 
своите обврски .

Заклучоци Заклучоци
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6. потребно е целосно ревидирање на Законот за инвалидски организации 
или да пристапи кон негово целосно укинување.

7. потребно е да се ревидира пристапот на државата во однос на дефинициите 
за организации на лица со хендикеп согласно конвенцијата за правата 
на лицата со хендикеп и препораките од ООн комитетот за правата на 
лицата со хендикеп. 

8. Организациите на лица со хендикеп во соработка со државата да 
пристапат кон преземање на активности  за подигнување на капацитетот 
на организациите на лица со хендикеп како и и да преземат активности 
за подгнување на јавната свест кај заедницата со хендикеп. 

9. да се покрене ревизија на сите инвалидски здружнија во т.н национален 
сојуз како и и да се направи ревизија на работата на наионалното 
коодинативно тело за изедначување на можностите на инвалидните лица.

1. потребна е целосна реформа на системот на финансирање на граѓанските 
организации од страна на државата со цел обезбедување значителна 
и ефективна поддршка и одржливост на долг рок и придонес кон 
понатамошен развој на граѓанскиот сектор. 

2. државната поддршка потребно е да вклучува средства за институционален 
развој до кои ќе може да пристапат сите ГО и ОлХ како и за кофинансирање 
и предфинансирање на проекти финансирани од еУ и од други донатори. 
исто така, потребно е обезбедување на повеќегодишна поддршка преку 
директните буџетски средства.

3. потребна е законска измена, односно  донесување / изнаоѓање на ново 
законско решение за финансирање на организациите на лицата со 
хендикеп со кое што ќе раководи агенција/ фонд или друго владино тело, 
а во насока на задоволување на општествените потреби на заедницата 
со хендикеп во различни области на национално и локално ниво како 
што се: добро владеење, пристапност, образование, професионална 
рехабилитација, хабилитација, социјалната заштита, спортот, политички 
и граѓански права, култура, здравство и сл, а задилжително да бидат 
усогласени со принципите и одредбите на кплХ. 

4. измени на Законот за игри на среќа и забавни игри кои ќе ги опфати 
и другите  организации на лица со хендикеп преку краткорочни, 
среднорочни и долгорочни проекти и програми и кои исклучиво ќе бидат 
водени по принципите на кплХ. 

5. државата да прекине со пристапот на префрлање на своите обврски преку  
финансирање на сојузите за активности и програми кои се регулираат на 
друг начин, односно преку јавно приватно партнерство. 

Препораки Препораки

56 57



ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

ЈАБОЛКО НА РАЗДОРОТ 
финансирање на граѓанските организации на лица со 
хендикеп од приходи од игри на среќа и забавни игри

Закон за игрите на среќа во Хрватска, член 8, достапно на: http://www.
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Полио Плус – движење против хендикеп

Полио Плус е македонска мултиетничка, мултиконфесионална 
граѓанска организација на лица со и без хендикеп која работи на 
суштинско поврзување и целосно остварување на основните човекови 
права и слободи на лицата со хендикеп. 

Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и 
креирање на општество со еднакви можности за сите. 

Мисијата ја остваруваме преку застапување и лобирање за промена и 
унапредување на легислативата, образование, вработување и независно 
живеење на лицата со хендикеп од една страна, како и подигнување 
на јавната свест, афирмирање на нивната креативност и придонес во 
заедницата од друга страна.

“Полио Плус не патува сам”. Нашата мисија ја остваруваме заедно со 
другите чинители во општеството.

Контакт 

Полио Плус – движење против хендикеп

Булевар Авној 64 локал 2

1000 Скопје Македонија 

Телефон / Факс : +389 2 2400 544 

Е- пошта: polioplus@polioplus.org.mk

62




