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Д олги години на-
назад и покрај 
огромниот број 
граѓански здру-
женија или по-
пуларно наре че-

ни "Невладини Организации" 
(НВО), кои се формираа на 
територија на Република Ма-
кедонија, начинот на нивно 
финансирање беше една од 
најпроблематичните алки во 
процесот на функционирање 
и промовирање на гра ѓан-
ски  от концепт. НВО најчесто 
добиваат средства од стран-
ски извори, како фондации 
или други НВО и често пати 
се критикувани дека се "пе-
рални за пари", имајќи пред-
вид дека во нив влегуваат 
многу средства, но на истите 
им се губи трагата низ кана-
лите на разни проекти со 
"напумпани" буџети. Сè ова 
придонесе голем број НВО, 
кои сосема легално и чесно 
ги промовираа своите идеи 
преку проекти од различен 
карактер, многу потешко да 
стигнуваат до финансиските 
извори на средства неопход-
ни за реализација на одре-
ден проект. Голем дел од поз-
натите брендови во невла ди-
ниот сектор во Македонија 
всушност се истурени еди-
ници на познати фондации, 
црковни групации, хумани-
тарни организации или НВО 
од странски држави и директ-
но се финансирани од нив 
(секако не сите). Има и такви 
кои се блиски до власта и нај-
често се потпираат на про-
екти финансирани токму од 
владини извори или од не-
кои од општинските власти. 
Но, секако постојат и такви 
НВО, кои едноставно се наде-
ваат на поддршка од до маш-

ните стопански субјекти, а 
која многу ретко ја добиваат, 
освен ако немаат некој свој 
близок во врвот на менаџ-
ментот, кој би излобирал до-
делување на средства за ор-
ганизација на одреден про-
ект. Секако има компании кои 
несебично го помагаат раз-
војот на граѓанскиот сектор, 
но имајќи ја предвид тешката 
економска ситуација, најго-
лем дел од фирмите не гле-
даат соодветен интерес во 
финансирање дејности од ја-
вен карактер, какви што се 
најчесто проектите организи-
рани од НВО. Оттука, пос тое-
ше огромна потреба од до-
несување посебен закон за 
спонзорства и донации во 
јавните дејности, со кои би 
се поттикнало финансира ње-
то  проекти од јавен ин терес. 
Со поддршка на група пра-
теници од македонското Со-
брание, дел од невла ди ни те 
организации во Маке до нија 
ја поддржаа иниција ти вата 
за донесување закон со кој 
требаше да се дефи нира ат 
формите на финансирање, 
како и даночните бенефиции, 
кои би ги добиле фирмите, 
кои би одвоиле дел од свои-
те средства за поддршка на 
проекти од јавен карактер. 
За таа цел беа организирани 
шест јавни трибини во некол-
ку градови низ државата, а 
поголемиот дел од забелеш-
ките, предлозите и комента-
рите, кои беа дадени за вре-
ме на спомнатите трибини, 
ка  ко и оние директно упате-
ни до експертската група ко-
ја го подготвуваше текстот 
на законот, беа вклучени во 
финалниот текст. Како и нај-
голем дел од законите, и За-
конот за донации и спон зор-

ства во јавните дејности, кој 
беше донесен во Собранието 
на РМ на 5 април 2006 годи-
на, претставува компромис 
направен од сите директно 
засегнати страни од важнос-
та на овој закон. Ова ги вклу-
чува како НВО, така и влади-
ните структури, но и делов-
ниот свет. Со донесувањето 
на овој Закон, Македонија се 
приклучи кон земјите во ре-
гионот и Европа, кои ги сти-
мулираат спонзорирањето и 
донирањето во јавните деј-
ности, со што се придонесува 
кон развојот на демокра ти-
јата и граѓанскиот сектор, а 
сè со цел полесно и поквали-
тетно решавање на заеднич-
ките проблеми на граѓаните 
во заедниците каде што жи-
веат и работат. Останува да 
се извршат измени во Зако-
нот за здруженија на граѓани 
и фондации, преку аманд ма-
ни во Собранието, а се оче-
кува истите да бидат до-
несени во што пократок рок, 
а со што, пак, би се овоз мо-
жило на НВО и практично да 
имаат полза од Законот за 
донации и спонзорства во 
јавните дејности. Исто така, 
останува да се донесе и под-
законскиот акт, кој ќе ги де-
финира начините и постап ки-
те со кои НВО ќе можат да 
реализираат кампањи, дона-
торски средби, односно кон-
ференции за прибирање 
сред  ства итн. Се очекува ре-
алната примена на Законот 
да почне на 1 јануари 2007 
година. Ова ќе значи дека 
сите НВО, кои би вршеле 
јавни дејности во "областа 
на заштитата на правата на 
чо векот и граѓанинот, обра-
зова  нието, науката, развојот 
на информатичкото опш тес-

тво и пренос на електронски 
по датоци, културата, спор-
тот, здравството, социјалната 
заш тита, заштитата на лица 
со инвалидитет, крводарител-
ството, детската заштита, заш-
титата на животната средина 
и други дејности утврдени 
со закон како јавна дејност" 
(член 3, став 3 од Законот), ќе 
имаат можност полесно да 
им пристапуваат на спон зо-
рите и на донаторите. Што се 
однесува до даночните олес-
нувања кои донаторите и 
спонзорите би ги добиле, 
доколку поддржуваат јавни 
дејности, тие се дефинирани 
во истиот Закон (членовите 
од 12 до 18) и предвидуваат 
олеснувања кај персонални-
от данок на доход, данокот 
на добивка, данокот на до да-
дена вредност и кај данокот 
на имот. Генерален заклучок 
е дека на Македонија й тре ба   -
ше ваков Закон и дека со не-
го се отвораат вратите на НВО 
кон домашните извори на фи-
нансирање, што е ва жен пред-
услов за демократски раз вој 
на севкупното општес тво. Ос-
танува да видиме ка ко За ко-
нот за донации и спон  зорства 
во јавните дејности навис ти-
на ќе профункцио нира во 
прак  тиката, ако се земе пред-
вид фактот дека често пати 
законите кај нас остануваат 
само текст на хар тија, без да 
имаат реална примена во 
животот. Ова го потенцирам 
од едноставна причина што 
и самата Ев роп ска унија ни 
укажува на пот ребата, како 
од донесување закони спо-
ред европските стандарди, 
та ка и на нивно имплемен-
тирање, зашто без тоа са ми-
те закони ќе ја не маат вис-
тин ската вредност и тежина.


