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Д Е Л П В Н И К  

 за рабпта на Сектпрската рабптна група за регипнален и лпкален развпј 
 

I ГЕНЕРАЛНИ ПДРЕДНИЦИ  
Член 1 

Сектпрската рабптна група има пбврска да спрпведува задачи на експертскп нивп, 
ппврзани сп фпрмулираое и имплементација на наципналните сектпрски пплитики  
вклучувајќи ги пние ппврзани сп ЕУ интеграцијата и дпнатпрската ппмпш впппштп и 
ИПА прпграмата. 

Член 2 
Сектпрската рабптна група ќе придпнесува вп рабптата на рабптните тела на Владата 
при ппдгптпвката на предлпзи и имплементација на пдлуките на: 
- Владата 
- Рабптнипт кпмитет за Еврппски интеграции и негпвите ппд кпмитети 
- Кпмитетпт за аспцијација ппмеду Република Северна Македпнија и Еврппската 
Унија и нивните ппд кпмитети 
- Спветпт за регипнален развпј 
- ИПА мпнитпринг кпмитетпт  
 

II СПСТАВ НА СЕКТПРСКАТА РАБПТНА ГРУПА 
Член 3 

Сектпрската рабптна група за регипнален и лпкален развпј, вп ппнатампшнипт текст 
СРГ,  ја кппрдинира Министерствптп за лпкална сампуправа.  

Член 4 
Спставпт на Сектпрската рабптна група е пдреден пд институциите кпи имаат влијание 
вп пбласта на регипналнипт и лпкалнипт развпј. 
 

Член 5 
Сектпрската рабптна група за регипнален и лпкален развпј е спставена пд претседавач, 
секретар и членпви. 

Член 6 
Претседавач е Министерпт за лпкална сампуправа или лице наначенп пд негпва 
страна. 

Член 7 
Членпвите на Сектпрската рабптна група се назначени на предлпг пд министерствата и 
невладините институции кпи имаат влијание вп пбласта регипнален и лпкален развпј 

Член 8 
Претседавачпт, вп зависнпст пд пптребите мпже да ппкани и други учесници кпга ќе 
пцени за пптребнп. 
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Член 9 

Акп претседавачпт на Сектпрската рабптна група смета дека е неппхпднп да се измени 
членствптп вп групата, сп цел ппефикаснп извршуваое на свпите задачи и 
пдгпвпрнпсти, мпже да преппрача измени на Сектпрската рабптна група. 
 
III НАДЛЕЖНПСТИ НА СЕКТПРСКАТА РАБПТНА ГРУПА 
 

Член 10 
Сектпрската  рабптна група е кппрдинативнп телп на експертскп нивп за ппдгптпвка на 
дпкументи релевантни за сектпрската пплитика: регипнален и лпкален развпј, какп и 
медусектпрски стратегии и прпграми за развпј (заеднп: дпкументи за планираое).  
 

Член 11 
Вп пвпј кпнтекст  СРГ ќе кппрдинира: 
a. Ппдгптпвка на предлози за содржината на секторските и медусектпрските пплитики, 
стратегии и развпјни прпграми релевантни за пбластите регипнален и лпкалелн развпј; 
б. Прпцес за идентификација, фпрмулација и припретизација на развпјните цели, 
мерки и прпекти за спрпведуваое на наципналните пплитики и стратегии вп нивнипт 
сектпр; 
г. Спветпдавна ппддршка на рабптата на телата задплжени за спрпведуваое на 
сппменатите пплитики, стратегии и прпграми. 
 

Член 12 
Сп цел да се пбезбеди целпсна интеграција и синергија меду наципналните пплитики 
на Владата и кпристеоетп на странска ппмпш пд дпнатпри и дпверители вп Република 
Северна Македпнија, Сектпрската рабптна група  ќе учествува вп кппрдинација на 
прпграмираоетп, следеоетп и пценуваоетп на странската ппмпш.  
 
 

Член 13 
Сектпрската рабптна група ќе учествува вп ппдгптпвката и следеоетп на Наципналната 
прпграма за усвпјуваое на правптп на ЕУ или други задачи ппврзани сп интеграцијата 
на Македпнија вп ЕУ. 
 
IV ПРАВА И ПДГПВПРНПСТИ НА ПРЕТСЕДАВАЧПТ И ЧЛЕНПВИТЕ НА СЕКТПРСКАТА 
РАБПТНА ГРУПА  

Член 14 
Претседателпт на Сектпрската рабптна група (вп натампшнипт текст: претседавач) е 
пдгпвпрен за рабптата на Сектпрската рабптна група. Претседавачпт: 
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а) ја претставува и ракпвпди сп рабптата на Сектпрската рабптната група; 
б) ги ппвикува и претседава сп спстанпците на рабптната група; 
в) управува сп рабптата на Сектпрската рабптна група и нејзините членпви вп 
спгласнпст сп пбластите на рабптеое и надлежнпстите пд член 10, 11,12,13 
г) има надлежнпст да кпмуницира индивидуалнп сп институциите / невладините 
институции кпи учествуваат вп Сектпрската рабптна група; 
д) пбезбедува кппрдинација меду институциите и невладините институции кпи 
учествуваат вп Сектпрската рабптна група; 
д) спрабптува и гп впди прпцеспт на припритизација сп засегнатите страни; 
е) е пдгпвпрен пред Владата,НИПАК и Спветпт за регипнален развпј. 
 

Член 15 
Членпвите на рабптната група: 
а) учествуваат вп рабптата на Сектпрската рабптна група; 
б) презентираат иницијативи, даваат предлпзи, мислеоа и предлпзи за прашаоа пд 
делпкругпт на рабптеоетп и надлежнпстите на Сектпрската рабптна група; 
в) имаат пбврска да ја заппзнаат Сектпрската рабптна група сп припритетите и 
ппзициите на институциите штп ги претставуваат; 
г) имаат пбврска непристраснп да ппстапуваат и да не вршат фавпризираое кпн 
прпекти кпи прпизлегуваат пд институцијата кпја ја претставуваат; 
д) да ги извршуваат свпите задачи вп надлежнпст на Сектпрската рабптна група на 
кпректен, закпнски и транспарентен начин и спгласнп правилата утврдени вп пвпј 
Делпвник 
 

Член 16 
Членпвите се дплжни да присуствуваат на спстанпците на Сектпрската рабптна група. 
 

Член 17 
Членпвите мпжат да бидат птсутни пд спстанпкпт и вп тпј случај тие се дплжни да гп 
известат претседавачпт или секретарпт на Сектпрската рабптната група 
 

Член 18 
Членпвите кпи се пппречени да присуствуваат на спстанпците на рабптните групи вп 
ппдплг временски перипд, се дплжни да гп известат свпјпт претппставен и да ппбараат 
да нпминираат замена вп перипдпт на птсуствп. 
 
V ПРАВИЛА НА ФУНКЦИПНИРАОЕ НА СЕКТПРСКАТА РАБПТНА ГРУПА 

Член 19 
А. Сектпрската рабптна група рабпти на спстанпци на кпи се ппканети сите членпви на 
групата и / или самп пдредени членпви пдгпвпрни за пдредена пбласт. 
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Б.  Сектпрската рабптна група се спстанува најмалку три пати гпдишнп. 
 
В. Спстанпците на Сектпрската рабптна група ги свикува Претседавачпт, кпј истп така ги 
мпдерира. 
 
Г. Спстанпците на Сектпрската рабптна група мпжат да бидат ппвикани и на предлпг на 
член на Сектпрската рабптна група. Предлпгпт се испраќа дп претседавачпт кпј 
пдлучува за пптребата пд свикуваое на спстанпк. 
 
Д. Ппканата за учествп на спстанпкпт на рабптната група треба да спдржи дневен ред, 
наведена лпкација и време за спстанпкпт, придружни материјали, дпкплку ги има, и да 
се испратат пп електрпнски пат. 
 

Член 20 
Сектпрската рабптна група се свикува пп ппкана на претседавачпт. Ппканата 
придружена сп нацрт-агенда ја  испраќа секретарпт дп сите членпви, 10 дена пред 
спстанпкпт. 

Член 21 
Спстанпците на Сектпрската рабптна група ги птвпра и впди претседавачпт, пп штп 
следи ппставуваое на дневнипт ред и усвпјуваое на записникпт пд претхпднипт 
спстанпк. 
 

Член 22 
 
 Сектпрската рабптна група дпнесува заклучпци пп завршуваоетп на расправата за 
секпја тпчка пд дневнипт ред сп прпстп мнпзинствп пд присутните членпви. 
 
 

Член 23 
а. Секретарпт на СРГ ппдгптвува записник пд спстанпците на Сектпрската рабптна 
група. 
 
б. Записникпт на спстанпците спдржи: време и местп на спстанпкпт, присутни членпви 
на спстанпкпт, дневнипт ред, дискусиите, заклучпците и другите релевантни 
инфпрмации презентирани на спстанпкпт. 
 
в. Изгптвените записници ги дпставува секретарпт дп сите членпви на Сектпрската 
рабптна група вп рпк пд пет рабптни дена,а тие имаат правп да ги дпстават свпите 
забелешки вп следни пет дена 
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Член 24 

А.Размената на материјали, инфпрмации и ппдатпци меду членпвите на рабптната 
група се спрпведува преку електрпнска ппшта. 
 
Б.Електрпнскипт начин на кпмуникација се смета за пфицијален. 
 
В.Членпвите на рабптната група се дплжни да ги дпстават материјалите штп ги бара 
претседателпт на рабптната група вп рпкпт штп гп ппределил, нп не ппдпцна пд 5 дена 
пред спстанпкпт. 
 
Г. Член на Сектпрска рабптна група кпј е спречен да гп испплни рпкпт пд став 3 на пвпј 
член, веднаш гп инфпрмира претседавачпт за причините. 
 

Член 25 
Пвпј Делпвник за рабпта  влегува вп сила пд денпт на усвпјуваое 
 


