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Вовед 

 

Публикацијата „Ефикасност и ефективност на националните институции од 

културата во спроведувањето на програмските активности“ е истражување на 

Здружението за култура и развој на креативни индустрии „Култ-Транзен“, кое треба 

да даде одговор на прашањето колку се ефикасни и ефективни националните 

институции од областа на културата во делот на нивното работење , поточно во 

реализација на програмските активности.  

Опфатот се однесува на искористеноста на буџетските средства од институциите 

доделени преку Министерството за култура н а Република Северна Македонија  за 

тригодишен временски период - од 2018 до 2020 година.  

Вториот дел од истражувањето ги прикажува  дополнителните средства кои 

националните институции од културата ги добиваат од донатори и фондации.  

Публикацијата треба да детектира колкав е степенот на реализација на 

програмските активности на националните институции од култ урата по дејности, но 

и да ги лоцира најчестите причини, поради кои, еден дел од првично одобрените 

проекти не се реализираат. 

Но, главна цел на публикацијата е да даде одговор на прашањето дали 

националните установи се потпираат само на држвните средства за реализација на 

програмските активности, или се обидуваат да обезбедат средства и од донатори.  

Ова прво истражување од ваков вид во државата всушност треба да прикаже дали 

средствата што ги издвојува државата за програмски активности на националните 

институции преку буџетот на Министерството за култура се единствениот извор за 

приходи на националните установи . 

Податоците се добиени преку деск-истражување спроведено преку барања  за  

слободен пристап до информации од јавен карактер , кои беа испратени до 

Министерството за култура и до националните институции од културата во 

Република Северна Македонија.   

Во публикацијата се земени предвид и Годшните извештаи од Регистарот на 

вработените во јавниот сектор за 2018, 2019 и 2020 година, како и Законот за култура, 

Стратегијата за култура на Министерството за култура (2018-2022) и други документи. 

Клучните наоди треба да покажат ја ефикасноста и ефективноста на националните 

институции во делот на спроведување на програмските активности по дејности,  

односно, конкретна слика за самоодржливоста на овие институции и за ч овечкиот 

капитал со кои располагаат за поголема нивна ефикасност и ефективност.  

Заклучоците треба да послужат за отворање пошироки анализи и дискусии во 

редефинирањето на стратешките културни политики во начинот на финансирање 

на институциите од национален карактер од областа на културата во државата.  

Публикацијата е поддржана од институционалниот грант добиен преку „Програма 

за јакнење на граѓанско општество - Цивика Мобилитас“, во делот на креирање, 

спроведување и мониторирање на јавните политики и учество на граѓанскиот 

сектор и граѓаните во процесите на одлучување и градење на политиките - 

„Програма за поддршка на граѓанско општество - Цивика Мобилитас“, проект на 

Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската 

амбасада во Република Северна Македонија, кој го спроведуваат : НИРАС од Данска, 
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Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за 

јавна администрација (СИПУ). 

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Здружението за 

култура и развој на креативни индустрии Култ -Транзен и на никаков начин не може 

да се смета дека ги одразува ставовите на Швајцарската агенција за соработка и 

развој (СДЦ) и „Програмата за поддршка на граѓанското општество“.  

 

Законска рамка 

 

Во Законот за културата прецизно е нормирано постоењето на национални 

установи од областа на културата. Во Република Северна Македонија постојат 

вкупно 117 институции од областа на културата 1. Од нив, 63 се национални установи и 

останатите се локални институции од областа на културата2.  

Министерството за култура е надлежен орган на сите национални институции од 

областа на културата и одговорно за нивното непречено функционирање, додека 

Владата е највисокиот орган каде се утврдуваат сите нормативни акти, 

националниот интерес во културата и  нејзиното финансирање.  

Детално се уредени сите постапки за добивање средства од државата за 

реализација на програмски активности.  

Според членот 70 од Законот за културата 3 националните установи секоја година во 

месец јуни во тековната година за наредната година се должни да достават до 

Министерството за култура нацрт -годишна програма за работа на установата.  

Во нацрт-годишната програма се бараат средства што се потребни за:  

- програмски активности и оперативни трошоци на установата;  

- плати и други надоместоци за вработените и за надворешните соработници кои ќе 

се ангажираат за остварување на програмата;  

- материјални трошоци и  

- трошоци за инвестициско одржување, осигурување, адаптација и набавка на 

опрема за установата. 

Проценката на нацрт-годишните програми на националните установи од областа на 

културата се врши врз основа на 11 прецизно наведени критериуми меѓу кои:  

•  Програмски континуитет и втемелување посебен препознатлив стил;  

•  Организирање и координирање на постојниот кадровски потенцијал на 

установата преку максимално вклучување на севкупниот уметнички, односно 

стручен и технички персонал во спроведувањето на програмата;  

•  Рационално и економично користење на доделените средства од 

Министерството за култ ура;  

 
1 Годишен извештај од регистерот на вработените во јавниот сектор за 2018 година 
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf  
2 Достапно на: http://kultura.gov.mk/institucii/  
3 (Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/2010, 
47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18) 
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•  Обезбедување средства од други извори на финансирање и начин на нивно 

користење;  

•  Остварување соработка, односно заеднички копродукции со установи и 

други субјекти што вршат уметничка дејност и дејноста за заштита на 

културното наследство;  

•  Гостувања и учества на фестивали, изложби и други манифестации во земјава 

и во странство;  

•  Успех и ефекти на реализираните проекти  и друго. 

Годишната програма за работа на националната установа ја донесува директорот на  

установата, по претходна согласност на управниот одбор. 

Министерството за култура и директорот на националната установа склучуваат 

договор за финансирање на годишната програма.  

Co договорот се утврдува:  

•  начинот на остварување на годишната програма за работа на националната 

установа и финансиски план за остварување на програмата,  

•  доставувањето извештаи,  

•  надзорот над наменското користење на средствата и  

•  други прашања со кои се регулираат правата и обврските на националната 

установа. 

Националната установа на која што ќе ѝ бидат одобрени средствата е должна 

наменски да ги користи средствата добиени од Министерството за култура и да ја 

реализира годишната програма за работа во рамките на обезбедените средства  од 

Министерството и од други извори.  

Во согласност со тој Закон, установите имаат обврска јавно и транспарентно да ги 

објават податоците за одобрените проекти што ќе ги реализираат во тековната 

година на својата веб-страница или во медиуми. 

Директорот на националната установа е одговорен за реализацијата на договорот и 

за реализацијата на годишната програма за работа на националната установа и не 

смее да презема финансиски обврски над обезбедените средства.  

Националните установи се должни на својата веб-страница да ги објават проектите 

кои ќе ги реализираат во тековната година.  

Овие институции во првиот квартал од тековната година за претходната година 

доставуваат извештај до Министерството за култура за реализацијата на годишната 

програма за работа на националната установа кој содржи наративен приказ за 

реализација на програмата, спецификација за вкупно  потрошените средства, 

договори, сметки, фактури и конечен финансиски план со сите износи на потрошени 

средства и извори на финансирање. 

Националните установи се должни на својата веб-страница, во првиот квартал во 

тековната година за претходната година, објавуваат извештај за реализацијата на 

годишната програма за работа на националната установа . 
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4 Достапно на: http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/odnosi -so-javnost/soopstenija/3324 ----2018---
------, пристапено на 05.07.2021 година 
5 Достапно на: http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/odnosi -so-javnost/novosti/5055-prezentiran-
predlog-bucetot-na-ministerstvoto-za-kultura-za-2019-godina, пристапено на 05.07.2021 година  

Буџети на Министерството за култура за програмски активности по години 

биле одобрени и реализирани, речиси редовно, над 90% од средствата се наменети 

за финансирање на дејностите од областа на културата.  

На пример, вкупниот буџет на Министерството за култура за 2018 година изнесувал 4 

милијарди 268 милиони и 497 илјади денари, односно над 69 милиони евра.  

Нешто над 92% од планираните средства од вкупниот буџет на Министерството за 

култура биле предвидени токму за финансирање на дејностите од областа на 

културата, а околу 8% биле предвидени за трошоци на администрацијата на самото 

Министерство.  

Кај дејностите, во таа година, како најзначајни се издвојуваат средствата за 

сервисирање на обврските за изградбата на Македонската филхармонија (600 

милиони денари или 15% од вкупниот буџет за дејностите), 13% се потрошени за 

изградбата на Албанскиот Театар во Скопје и Театарот и Библиотеката во Тетово, 12% 

за драмската дејност, 11% за заштита на културното наследство, 9% за музичка и 

сценско - уметничка дејност, 7% за фолклорна и сценско - уметничка дејност, 6.9% за 

музејската дејност, 6.3% се за блок - дотации до единиците на локалната самоуправа, 

а околу 4% или 154.5 милиони денари за Агенцијата за филм. 

Што се однесува на директното финансирање на дејностите,  имало значајно 

зголемување на финансирање од претходната 2017 година, како ставки се 

издвојуваат финансиите издвоени за драмската дејност во висина од 471 милиони 

500 илјади денари што претставува зголемување од 23% во однос на ребалансот на 

буџетот за 2017 година ; за заштита на културното наследство обезбедени се 437 

милиони и 500 илјади денари односно средствата се зголемени за 21%, за музичката 

и сценско-уметничка дејност се издвоени 347 милиони денари што е зголемување 

од 17%, кај фолклорната и музејската дејност има зголемување од 13%, а за 

библиотекарството во 2018 година се одвоени 88 милиони денари, или 4% повеќе од 

буџетот за 2017 година 4. 

Буџетот на Министерството за култура за 2019 година, изнесувал три милјарди сто и 

четриесет милиони и 216 илјади денари (3.140.216.000 денари), средства, од кои, за 

Буџетот на самото Министерство за култура се наменети 215 милиони и 50 илјади 

денари (215.050.000 денари), а за Буџетот за финансирање на дејностите од областа 

на културата се наменети 2 милијарди 925 милиони и 166 илјади денари 

(2.925.166.000 денари). Тоа значи дека  нешто повеќе од 92% од планираните средства 

од вкупниот буџет на Министерството за култура се предвидени за финансирање на 

дејностите од областа на културата, додека околу 8% се предвидени за трошоците на 

администрацијата на самото Министерство 5. 

Вкупниот буџет за културата во 2020 година е 3,46 милијарди денари, од кои 980,1 

милиони денари се за дејностите од културата.  

Речиси секоја година вкупниот буџет на Министерството за култура за 

финансисрање на дејностите од културата е скоро идентичен со оној од претходната 

година, со минимални отстапки на покачување или намалување.  Од буџетите што 
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Сл.1 Приказ на трошоци по дејности за 2019 година, преземено од веб-страницата на 

Министерството за култура  

 

Структура на вработени 

 

Според колективниот договор за култура кој е во важност од јули 2020 вработените 

во културата се поделени на:  

•  носители на дејност,  

•  помошно технички кадар и  

•  административни службеници.  

Податоците од април 2021 година на Министерсвото за култура кои ги добивме 

покажаа дека вкупно вработени како носители на дејност во националните установи 

се 1757, како помошно технички персонал се водат 850 вработени, административни 

службеници - 327 вработени.  

Исто така, според добиените податоци , бројот на вработени во националните 

установи во културата расте и тоа во 2018 година, изнесува 2619 вработени, следната 

година се зголемува за 368 нови вработувања , додека во 2020 година се намалил за 

14 лица во однос на претходната година.  
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Овие податоци покажуваат дека скоро 60% од вработените во националните 

институции од културата се носители на дејност, околу 28% се помошно -тенички 

кадар, а останатиот дел се административни службеници.  

Вработените како носители на дејност се носечки столб во овие институции . Засега 

нема достапна анализа дали нивната бројка треба да се зголеми за сметка на тоа да 

се добиваат поквалитетни програми и нивна поефикасна реализација.  

Но, според добиените податоци од Министерството за култура само вработените 

како носители на дејност на годишно ниво ја чинат државата 88.000.000 денари , 

односно приближно 3% од целиот буџет на Министерството за култура отпаѓа за 

плати на вработените како носители на дејност во институциите.  

 

Реализација 

 

Висок процент реализирани програмски активности на националните установи во 

земјата за 2018, 2019 и 2020 година, покажаа податоците од Министерството за 

култура.  

Кај одредени области со години процентите на реализација се константно високи и 

се движат над 90%, а некаде достигнуваат 100%. Но, има и такви дејности, кај кои, 

секоја година има нереализирани програмски активности.  

За 2020 година оправдано влијание врз неможноста за реализација на 

програмските активности одигра и пандемијата предизвикана од КОВИД-19, поради 

која голем број програмски активности беа одложени или откажани. Токму поради 

тоа, речиси кај најголемиот број од дејностите во таа година се забележува 

намалување на процентот на реализација на програмските активности. 

Сумарните податоци добиени од Министерството за култура  покажаа дека 

институциите од културата на национално ниво, користат висок процент од 

одобрените средства за програмски активности. Реализацијата е различна кај 

различни дејности, зависно од годината за која се исплатени средствата.  
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Заедничко за сите е тоа  што поради пандемијата предизвикана од коронавирусот во 

2020 година, речиси секаде има значително пониска реализација на програмските 

активности. 

Највисок степен на реализација на финасиските средства од програмските 

активности има во секторот библиотечна  дејност. Во 2018 година вкупно исплатени 

средства до институциите од културата со библиотечна дејност биле 12.112.894 

милиони денари, а од нив речиси 99,88% биле реализирани. Во 2019 година износот 

на одобрени средства изнесувал 12.532.933 денари и степен  на реализација од 

99,60%. Само во 2020 година поради ковид-пандемијата биле одобрени 13.673.050 

денари, додека степенот на реализирани и исплатени средства бил околу 90,32%.  

 

Драмската дејност по ниво на реализација на финансиските средства одобрени за 

реализација на проекти е на речиси еднакво ниво како библиотечната дејност. 

Според податоците добиени од Министерството за култура, процентот на 

реализација е помеѓу 95% и 97% за 2018, 2019 и 2020 година. Во пари, тоа значи дека 

за 2018 година биле одобрени 64.790.729 денари, а исплатени 63.124.051 денар.  

Најмногу средства, пак, биле исплатени во 2019 година (69.182.616 денари), од 

одобрени 72.360.616 денари. Во 2020 година има најмалку одобрени средства од 

31.771.933, а реализирани 30.142.775 денари. Од добиените податоци може да се 

заклучи дека пандемијата значително влијаела врз износот на добиените средства 

кај институциите во однос на реализацијата на програмските активности и таа 

година буџетот за драмска дејност речиси е преполовен за разлика од останатите 

години. 
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Процентот на реализација на исплатените средства за реализација на програмските 

активности во музичко-сценската дејност се движат меѓу 88% и 90%. Во 2018 година 

од одобрени 48.335.531 денари, исплатени се 43.356.070 денари, односно, 90% од 

одобрените средства за програмски активности биле реализирани. Во 2019 година 

од одобрени 53.780.912 денари, биле реализирани 47.154.712 денари или 88%, и во 

2020 година процентот на реализација на средствата предвидени за програмски 

активности останува 88%, поточно од 47.562.611 денари, се исплатени 41.724.511 

денари.      

 

Во идавачката дејност и литература најмал степен на реализација имало во 2020 

година, и тоа од одобрени 14.337.000 денари, исплатени и реализирани се 8.967.000 

денари, поточно 63% од одобрениот буџет за издавачка дејност во 2020 година е 

реализиран. Реализацијата во 2019 и 2018 година е малку повисока односно 96% , но 

овде треба да се земе предвид дека и одобрените средства се помалку за разлика 

од 2020 година и тие изнесуваат 12.208.519 за 2019 и 8.600.000 за 2018 година.  
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Во дејноста визуелни уметности, архитектура и дизајн во 2018 година се одобрени 

11.964.000 денари, додека исплатени се 10.204.622 денари и степенот на реализација 

изнесува 85%. Во 2019 година одобрени биле 12.379.000 денари, а исплатени биле 

10.799.774 денари, или 87%. Во 2020 година степенот на реализација е најмал и 

изнесува 60%, односно од 15.072.000 денари одобрени средства, исплатени и 

реализирани за програмски активности биле 8.995.398 денари.  

 

Во дејноста фолклор и сценско-музичка дејност степенот на реализацијата на 

програмските активаности се движи од 74% до 90%. Во 2020 година степенот на 

реализација е најмал односно 74%, поточно од одобрени 16.267.797 денари се 

исплатени и реализирани 12.033.087 денари. Во 2019 година степенот на реализација 

на финансиските средства изнесува 88%, односно од одобрени 19.357.770 денари, 

исплатени се 17.066.768 денари. Во 2018 година одобрените средства се 19.800.724 

денари, исплатени биле 16.780.632 денари, а степенот на реализација е 85%.  
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Музејската дејност во 2020 година има најнизок степен на реализација на 

проектните активности од 54%, односно од 25.138.000, исплатени се само 13.581.500 

денари. Во 2019 година степенот на реализација на програмските активности 

изнесува 86%, односно од одобрени финансиски средства од 22.915.200, исплатени 

се 19.766.324 денари. И во 2018 година реализацијата изразена во проценти изнесува 

81, односно од одобрени 27.401.000 денари, исплатени се 22.119.343 ден ари.  

 

Меѓународна дејност во поглед на исплатени средства во 2018 година за програмски 

активности се одобрени 29.733.643 денари, додека исплатени се вкупно 24.712.285 

денари од кои 490.000 денари се обврска од 2017 година. Во 2019 година одобрени 

се 26.423.700 денари, односно исплатени се 17.791.079 денари, степенот на 

реализација е 67.3%. Во 2020 година од одобрени 24.612.257 денари, неисплатени се 

19.452.246, односно реализирани се само 5.160.011 денари или 20.9% изразено во 

проценти.  

0

5

10

15

20

25

2018 2019 2020

Фолклор и музичко-сценска дејност

одобрени

исплатени

реализирани

0

5

10

15

20

25

30

2018 2019 2020

Музејска дејност и заштита на нематеријално 

културно наследство

одобрени

исплатени

реализирани



13

 

Во делот на инвестиции, кој се однесува на инвестициско и техничко одржување на 

националните установи од културата,  во 2020 година се реализирани само 27.33% од 

предвидените средства за инвестиции односно од одобрени 12.236.370 денари, 

исплатени се само 4.600.272 денари.  

Причина за ваквата ниска реализација на средства е поради мерките на Владата за 

реализација на проекти и набавка на опрема за јавниот сектор, по што средства беа 

пренаменети за справување со пандемијата предизвикана од Ковид 19. Во 2019 

година степенот на реализација изнесува 91.2%, односно од одобрени 11.797.438 

денари, исплатени се 10.080.630 денари.  Во 2018 година процентот на реализација на 

финансиските средства изнесува 80%, односно од одобрени 19.266.992 денари, 

реализирани се 14.909.652 денари.  
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Во дејноста Европски интеграции во 2018 година биле одобрени и исплатени 

1.072.370 денари за реализација на 8 проекти на четири национални институции од 

културата. Во 2019 година биле одобрени и исплатени 1.013.810 денари за 

реализација на девет проекти од четири национални установи. Во 2020 година биле 

одобрени 622.340 денари за десет проекти на пет национални установи. Не се 

реализирани 444.000 денари, односно три проекти. Како причина за 

нереализираните проекти се наведува Ковид -19 пандемијата.  

 

Причини за нереализација 

 

Откажани проекти, бидејќи авторите/установите се откажале од реализација. Ова е 

најчестата причина поради која националните установи се откажале од целосна 

реализација на програмските активности.  

При појаснувањето на тоа што се подразбира под „откажување о д реализација“, 

наведено е дека одредени проекти не биле реализирани поради објкетивни 

причини како што се: блокирана сметка на институцијата, пандемијата 

предизвикана од коронавирусот , помалку потрошени пари од предвиденото и сл.  

Од Министерството за култура потенцираат дека со националните установи 

склучуваат годишни договори по поединечни дејности, во кои се уредени правата, 

обрските и одговорностите.  

„Согласно одредбите од договорите, за потребата од евентуални измени и 

допонувања на нивните годишни програми, установите имаат обврска писмено да 

го информираат Министерството за култура и да ги образложат причините“, 

одговорија од ресорното министерство.  

Посочија и дека измени и дополнувања на износот на средствата и на проектите од 

договорот може да се врши само со претходна согласно ст на Министерството за 

култура, што значи дека централната институција што ги финансира националните 

установи е запознаена и во тек со промените кои настануваат.  

Во таа насока, во одговорот наведоа и дека вршат контрола и надзор над 

користењето на средствата врз основа на направен увид.  

Како најчести причини за неисплата биле: 

•  нереализирани програмски активности  

•  измена на износот на средствата  и на намените на средствата за програмски 

активности 

•  доставување на извештаите од установите на крајот на буџетската година...  

На пример, во 2018 година биле откажани 25 проекти поради тоа што авторите се 

откажале, но и поради блокирана сметка на Центарот за култура од Штип од областа 

на визуелните уметности. Вкуп ниот износ бил 1.759.378 денари.  

Следната, 2019 година не биле реализирани проекти во вкупен износ од 1.579.256 

денари, а во 2020 година дури 55 проекти во вкупен износ од 6.076.602 денари 

поради пандемијата предизвикана од КОВИД-19. 

На националните установи од областа на културата за инвестициско и теквно 

одржување за 2020 година им биле исплатени 4.600.272 денари од одобрени 

12.236.370, односно 37%. 
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Интерес за финансирање проекти од донатори 

 

Во фокусот на ова публикација, освен финансирањето на програмските активности 

од Министерството за култура, е и способноста на националните установи за 

обезбедување дополнителни средства од други донатори од земјата и странство.  

Преку барања за пристап до информации од јавен карактер до националните 

установи од културата добивме податоци за тоа колку дополнителни средства 

добиваат установите од донатори од земјата и странство за реализација на проекти 

за изминатите три години поточно за 2018, 2019 и 2020 година. 

Според добиеното, многу мал процент од институциите обезбедиле дополнителни 

финансиски средства за реализација на дополнителни програмски активности 

освен задолжителните проекти финансирани преку Годишната програма на 

Министерството за култура. Причината за ваквата состојба се недоволно развиени 

капацитети во однос на човечки ресурси за аплицирање за вакви проекти од други 

донатори. Улога има и недоволната отвореност на институциите да соработуваат 

интерсекторски и да се поврзуваат со други граѓански организации и институции за 

заедничко аплицирање пред странски донатори.  

Тоа значи дека овие институции скоро целосно го базираат нивното 

функционирање и се зависни само од државното финансирање.  

Во прилог е прикажан табеларен приказ на институции од кои добивме податоци, 

кои освен државното финансирање добиле и средства од други извори. Најголем 

дел од проектите кои што ги добиваат институциите се од областа на социјалната 

инклузија преку култура и уметност на лица со попречен ост и конзервација на 

споменици од културата.  
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Бр. Институција 2018 2019 2020 

1. НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и 
Музеј Струмица 

 100.000 УСД 
Амерички фонд 

за заштита на 
културно 

наследство 

 

2. Музеј на македонската борба 
и самостојност 

2980 ЕУР 

Делегација на 
Европска Унија 

во Скопје 

                3388 
ЕУР  

Балканска 
музејска мрежа 

 

3. Археолошки музеј                  1578 ЕУР 

Фондација 
Развоја 

Универзитету 
                1350 ЕУР 

Балканска 
Музејска мрежа 

2100 ЕУР 

Универзитет 
GDANSKI 

BAZYNSKIEG 
 

150 ЕУР 

Балканска 
музејска мрежа 

3.915ЕУР 

Карловиот 
Универзитет 

Република 
Чешка, Прага  

4. Национална Галерија на 
Република Северна 
Македонија 

2.124.653 МКД 

Проект 

„Уметност за 
сите“ 

финансиран од 
кралството 
Холандија 

4.890.000 МКД 

Амерички фонд 
за заштита на 

културно 
наследство 

 

5. Центар за култура Битола 150.750 МКД 

Спонзорства и 
донации 

998.672 МКД 

Спонзорства и 
донации 

1.301.196 МКД 

Спонзорства и 
донации 

6. НУ Музеј на Република 
Северна Македонија 

172.396 МКД 

Делегација на 
Европска Унија 

во Скопје 

18.000 МКД 

Алкалоид 
Скопје  

спонзорство 

18.000 МКД 

Натусана 
Македонија 

ДОО 
спонзорство 

7. НУ „Стоби“ 834.921 МКД 

1.120.714 МКД 

Фондација 
"Балканско 

Наследство" - 

Стара Загора, 
Бугарија 

642.522 МКД 

1.251 511 МКД 

Фондација 
"Балканско 

Наследство" - 

Стара Загора, 
Бугарија 

 

8.       НУ Музеј на современа 
уметност 

1.538.334МКД 

Американска      
амбасада на 

РСМ 

421.075МКД 

Британски совет 
во РСМ 

 

 

Клучни наоди 

 

Националните институции од културата се целосно зависни од парите што ги 

доделува Министерството за култура, во делот на реализација на програмските 

активности. 

Податоците кои беа добиени и од националните установи и од Министерството за 

култура, покажаа дека процентот на реализација на програмските активности е 

релативно висок, иако нема детална анализа, поради кои причини помал дел од 

содржините не се реализираат.   
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Како најчести причини се наведени нереализираните програмски активности, но 

без подетален осврт што тоа конкретно подразбира.  

Една од причините за нереализацијата на програмските активности е и кризата 

предизвикана од корона-вирусот, блокирана сметка на институција и слично, иако 

од Министерството наведуваат дека согласно позитивна законска регулатива 

Министерството објавува годишни извештаи кои ги објавува на својата веб -

страница во кои се содржани разни податоци , меѓу другото и за степенот на 

реализација на одобрените проекти.  

Но, освен тоа податоците кои ги добивме покажаа дека националните институции 

од културата се „мрзеливи“ кога станува збор за сопствената финансиска 

самоодржливост. Поточно, мал број од нив и тоа повремено добиваат дополнителни 

средства од домашни или странски (не-државни) донатори. На прашањата дали за 

изминатите три години добиле какви било средства од донатори, одговорите беа 

претежно негативни.  

Анализирајќи ги добиените податоци заклучивме дека некои национални 

институции од културата, три години по ред не добиле ниту денар како странска 

донација и на тој начин покажуваат „папочна зависност“ од државните фондови , 

поточно од парите што ги добиваат од Министерството за култура.   

На линија со тоа е и податокот дека бројот н а ангажирани лица во националните 

установи од културата не се намалува, туку бележи тренд на дополнителни 

вработувања. Иако нема намалување на бројот на вработени, сепак, постојните  

бројки покажуваат дека и со благо зголемен број нови вработувања во 

националните установи, тие се слабо или недоволно незаинтересирани да 

обезбедат дополнителни средства од донатори.  

Програмите на националните установи од културата во целост зависат од др жавната 

поддршка и без тие средства, институциите би биле оставени на немилост.  

Прашањето на што се должи ваквата повеќегодишна неактивност е поврзано со 

капацитетот и организацијата на менаџментот на националните установи и за него е 

потребна посебна анализа. 

За да се надминат овие состојби, и со цел Министерството за култура да добие 

повратна информација дали националните институции од културата се добри 

менаџери, потребно е овие бројки да ги земе предвид секогаш кога им се 

одобруваат средства на институциите, како почетна основа за менаџерскиот 

капацитет на установите.  

Таа анализа би дала и одговор на прашањето дали институциите имаат проблеми 

при спроведувањето на програмските активности  и какви се тие, од каква природа 

се проблемите и како во иднина да делуваат.  

Со оглед на тоа што во одговорите од Министерството за култура се повторуват 

неколку клучни причини, поради кои, установите не можат во целост да ги 

реализираат програмите, ресорното министерство како централен менаџер на 

државните средства препорачливо е да изготви сеопфатна анализа што би 

лоцирала клучните прашања поврзани со финансирањето на програмските 

активности. 

На пример, дали една институција повеќе години не ги користи во целост 

одобрените средства и кои се причините за тоа ; дали постои можност менаџментот 

на институцијата да предложи проект кој „на хартија“ изгледа дека може да се 

изведе, но во пракса ќе се соочи со проблеми и сл.  
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Освен тоа, Министерството за култура во насока н а стратешка финансиска 

независност пожелно би било системски да проанализира зошто е мал и 

незначителен делот на добиени странски и домашни средства од донатори. Дали 

тоа се должи на лошиот менаџмент на институциите, на невмреженоста со останати 

сродни институции или сосема друго.  

Оттука, институциите од културата се високо ефикасни и ефективни, судејќи по 

процентот на реализација на програмските активности низ годините, дури и во 

корона-криза, но тоа се должи само и исклучиво на одржливоста која независно од 

условите ја обезбедува Министерството за култура , а не на сопствените извори на 

финансирање. 

Овој извештај го изготви Здружението за култура и развој на креативни 

индустрии Култ-Транзен во рамките на институционалниот грант добиен преку 

„Програма за јакнење на граѓанско општество - Цивика Мобилитас“, за јакнење 

на граѓанскиот сектор во делот на креирање, спроведување и мониторирање на 

јавните политики и учество на граѓанскиот сектор и граѓаните во процесите на 

одлучување и градење на политиките. „Програма за поддршка на граѓанско 

општество - Цивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за соработка и 

развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Северна 

Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за 

меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација 

(СИПУ). Содржината на овој извештај е единствена одговорност на Здружението 

за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен и на никаков начин не 

може да се смета дека ги одразува ставовите на Швајцарската агенција за 

соработка и развој (СДЦ) и „Програмата за поддршка на граѓанското општество“.
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Користени извори: 

 

Годишен извештај од регистерот на вработените во јавниот сектор за 2018 , 2019 и 

2020 година 

Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 

116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18) 

Официјална веб-страница на Министерството за култура на РСМ  

Податоци добиени од Министерството и ин ституциите преку Барања за слободен 

пристап до информации од јавен карактер  
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