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Р Е З И М Е

РЕЗИМЕ
Проектот „Дијалог со граѓанските организации 
– Платформа за структурно учество во ЕУ инте-
грациите“ има за цел да овозможи суштинско и 
структурно учество на граѓанското општество, кое 
ги изразува ставовите на граѓаните, за да влијае на 
клучните секторски реформи во процесот на при-
стапување во ЕУ.

Една од основните цели на проектот е зголемување 
на влијанието на граѓанските општество во про-
цесот на пристапување на државата во ЕУ, преку 
креирање јавни политики што се темелат на докази 
и преку подготовка на документи за јавни политики 
за клучните секторски и реформски политики.

Инструментот за претпристапна помош 2014-2020 
(ИПА II) е централен финансиски инструмент на 
Европската Унија во Република Северна Македо-
нија. 

Овој извештај во сенка конкретно се однесува на 
работата на секторските работни групи за ИПА 
II. Преку него се настојува, на едно место, да се 
обезбедат сите општи и клучни информации 
за секторските работни групи (СРГ) и за ИПА II. 
Извештајот прави пресек на тековните состојби 
во однос на СРГ кои претставуваат показател за 
спроведувањето на ИПА II во Република Северна 
Македонија, бидејќи преку нив се отелотворува 
соработката меѓу различни чинители. 

Секторските работни групи претставуваат форма-
лен механизам за консултација и соработка меѓу 
институциите на извршната власт (министерствата), 
граѓанските организации, донаторската заедница, 
како и другите заинтересирани страни. До изра-
ботката на овој извештај, во Република Северна 
Македонија се основани 12 секторски работни 
групи со надлежности во различни области, со цел 
да се воспостави секторскиот приод.



8

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

Сите основани секторски работни групи имаат различни функции 
при имплементација на своите надлежности. Па така, секторските 
работни групи претставуваат секторски форум за политики, меха-
низам за координација, платформа за набљудување на секторските 
политики и форум за програмирање на финансиските средства од 
ИПА. Како и да е, функционалноста, ефективноста, транспарент-
носта, општата динамика и механиката на работа значително се 
разликуваат меѓу одделните секторски групи.

Извештаите во сенка треба да дадат значителни насоки за тоа како 
подобро да се искористат можностите и предностите на секторските 
работни групи. Посебен аспект на следењето на работата на сектор-
ските работни групи ќе биде оценката за вклученоста на граѓанските 
организации во нивната работа, како еден од основните принципи 
за успешно функционирање на секторскиот приод. Во 2019 година, 
следењето на работата на секторските групи се оствари преку набљу-
дување на клучните индикатори, како што се: следење на предлозите 
и дискусиите на пленарните состаноци; анализа на основните доку-
менти; мерење на ставот на граѓанските организации кои не се дел 
од секторските работни групи; мерење и анализа на програмата ИПА 
II и родовиот пристап во секторските работни групи.

Извештаите, исто така, ќе им помогнат на државните институции, 
граѓанските организации и на другите недржавни претставници во 
нивните заложби за застапување во рамките на секторските работни 
групи. Следењето се заснова на претпоставката дека квалитетот на 
програмирањето и апсорпцијата на европските фондови е показател 
за нивото на подготвеноста на една земја за членство во Европската 
Унија. Затоа, овие годишни извештаи кои даваат слика за постигна-
тиот напредок во однос на секторскиот приод, особено за време на 
процесот на скрининг и отпочнување на пристапните преговори во 
кој моментално се наоѓа земјата, неизбежно ќе претставуваат зна-
чаен придонес во креирањето на јавните политики.

Воведниот дел на извештајот дава информација за следењето на 
работата на секторските работни групи и за методологијата за под-
готовка на извештајот во сенка. Извештајот е поделен во два дела, и 
тоа:
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 � Првиот дел на извештајот „Секторски приод и сек-
торски работни групи“ вклучува опис на секторскиот 
приод во рамките на ИПА II, секторските работни 
групи и нивната функционалност. Во овој дел се 
дадени поединечни прегледи на состојбите во секоја 
од дванаесетте секторски работни групи согласно 
утврдената методологија за следење, и тоа:

 ¡ реформа на јавната администрација;

 ¡ управување со јавните финансии;

 ¡ правда;

 ¡ внатрешни работи;

 ¡ конкурентност и иновации;

 ¡ земјоделство и рурален развој;

 ¡ транспорт;

 ¡ животна средина и климатски акции;

 ¡ образование, вработување и социјална политика;

 ¡ регионален и локален развој;

 ¡ интеграција на Ромите, и

 ¡ здравство.

 � Вториот дел на извештајот „Инструментот за прет-
пристапна помош ИПА II (2014-2020)“ содржи основни 
информации за ИПА II, за стратегиската и правната 
рамка за овој инструмент на ниво на ЕУ, како и на 
ниво на РСМ. Дадено е објаснување на секторскиот 
приод, како и сеопфатен опис на органите и на 
структурите во системот за индиректно управување 
со ИПА II на национално ниво, вклучително и на сек-
торските работни групи и нивната улога.
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА 

СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА РАБОТАТА И 
ЕФЕКТИТЕ НА 
СЕКТОРСКИТЕ 
РАБОТНИ ГРУПИ

Методологијата за подготовка на овие извештаи 
има за цел да воведе унифициран начин на сле-
дење на работата на секторските работни групи 
(СРГ), како дел од процесот на пристапување во 
ЕУ. Преку оваа методологија, назначените истра-
жувачи за секоја секторска работна група собираа 
податоци и информации за работата и оствару-
вањето на секторскиот приод и ги презентирааво 

овој извештај. 

МЕТОДОЛОШКИ  
ПРИСТАП

Оваа методологија се базира на воспоставување 
стандарди и показатели со цел да се следи и 
оценува работата на секторските работни групи 
наспроти дефинираните надлежности, цели и 
очекувани резултати во рамките на националните 
документи, релевантните документи за ИПА и 
актуелните програмски документи. Бидејќи ман-
датот на СРГ предвидува мошне широко поле на 
работа, а фокусот на проектот е ставен на зголе-
мувањето на граѓанското учество и на придонесот 
на граѓанските организации (ГО) во работата на 
СРГ, утврдени се пет сегменти кои беа предмет 
на истражување, следење и оценка од страна 
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на вклучените истражувачи. Секој од сегментите групира одреден 
број стандарди и показатели, како своевиден потсистем за мерење 
и контрола на квалитетот и изведбата во рамките на тој сегмент. 
Изборот на дефинираните стандарди се вршеше според описот на 
функцијата, улогата и надлежностите на секторските работни групи, 
опишани во соодветниот деловник за работа, како и според опфатот 
на програмските документи кои се однесуваат на СРГ. 

Процесот на прибирање информации, следење и оценка се спро-
веде во рамките на следниве пет сегменти:

 � функционалност на СРГ;

 � граѓанско учество во СРГ;

 � капацитети на ГО за придонес и учество во 
работата на СРГ;

 � ефекти од работата на СРГ, и

 � ИПА.

Стандардите кои се вклучени во секој сегмент се дефинираат како 
воопштени мерила за квалитетот и изведбата, додека показателите 
се детални мерила за напредокот и за успешноста на работењето на 
секторските работни групи. Притоа, преку процесот на мониторинг 
се следи постоењето, како и практичната примена на утврдените 
стандарди и показатели.

ОПИС НА  
МЕТОДОЛОГИЈАТА

Стандарди  
и показатели

Секој сегмент од мониторингот опфаќа дефиниран број стандарди. 
Во рамките на стандардите можат (но не мора) да бидат дефинирани 
одреден број показатели, како детални мерила. 

Методологијата опфаќа вкупно 41 стандард и 21 показател. Во про-
должение е даден приказ на опфатот на стандардите и показателите 

за секој од сегментите. 
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Т А Б Е Л А  1 :  Приказ на опфатот на мерилата

ИМЕ НА  
СЕГМЕНТОТ

БРОЈ НА 
СТАНДАРДИ

БРОЈ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ

Функционалност на СРГ 14 8

Граѓанско учество во СРГ 9 3

Капацитети на ГО 5 2

Ефекти од работата на СРГ 3 8

ИПА 10 0

Вкупно: 41 21

Секој стандард, покрај основниот опис, опфаќа и дефиниција со 
која попрецизно се уредува што треба да се следи и оценува, какви 
податоци треба да се прибираат и кои се референтните документи 
за да може полесно да се даде оценка. 

Методи и инструменти  
за прибирање информации

Согласно предвидените активности и ресурси за истражувачите, во 
проектот се планирани неколку видови методи за прибирање инфор-
мации, и тоа:

 � анализа на документацијата;

 � интервју со членовите на СРГ;

 � анкета;

 � учество на истражувачот на состанок на СРГ;

 � испраќање барање за пристап до информации, и

 � е-маил и телефонска комуникација со цел да се 
обезбедат податоци.

Анализа на документацијата: Еден дел од стандардите во рамките 
на петте сегменти се однесуваат на изработката и ажурирањето на 
одредени планови, документи за работа на СРГ, деловници, запис-
ници и слични документи за работата на секторската работна група. 
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Интервју со членовите на СРГ: Интервјуто како метод се користи 
секогаш кога е потребно одредени сознанија добиени преку анализа 
на документите да се валидираат и да се потврдат од страна на чле-
новите на СРГ. Дополнително, доколку во документите нема наоди 
за одредени стандарди и показатели, тогаш интервјуата се користеа 
како посебен метод за да се добијат потребните информации за 
оценка на стандардот, односно показателот. Согласно временската 
рамка, интервјуата беа организирани во периодот февруари/март 
2020 година. Со оглед на новонастанатата состојба во земјата во 
опфатениот период1, се реализираа 5 интервјуа со претставници на 
државни институции. 

Анкета: Oвој метод подразбира систематски начин за прибирање 
информации за состојбата на стандардите и показателите, врз 
основа на утврден прашалник со кој се анкетираат одреден број 
лица, а добиените информации потоа се обработуваат и се кори-
стат за оценка на стандардот или на показателот. Анкетата како 
метод е применлива на поголеми групи испитаници, кога треба да 
се вкрстуваат наодите и да се анализираат причинско-последичните 
односи. Во случајот на оваа методологија, анкетата се спроведе за 
да се добијат сознанија за нивото на запознаеност и информира-
ност на граѓанските организации со секторските работни групи, но 
и за знаењата на граѓанските организации за тематиката на СРГ, 
прикажани преку регулативата и релевантните документи, анализи 
и извештаи. Па така, за потребите на методологијата, проектниот 
тим изработи стандарден Прашалник за анкетирање на граѓан-
ските организации. Прашалникот беше електронски споделен со 
сите граѓански организации, согласно подготвената платформа на 
граѓанските организации од страна на проектниот тим. Прашалникот 
го одговорија вкупно 104 организации. Меѓу добиените одговори 
има организации кои се членки на секторските работни групи, но и 
организации кои досега не учествувале во секторскиот приод, што 
овозможи да се направи анализа од повеќе аспекти потребни за овој 
извештај.

Учество на истражувачот на состанок на СРГ: Oвој метод се користи 
со цел, преку состанокот, да се валидираат одредени информа-
ции и сознанија, но и за квалитативно да се збогати анализата. Со 
примена на овој метод, во текот на изминатата година се собраа 
повеќе информации кои опишуваат одредени состојби или кои 

1 Новонастаната ситуација со вирусот Ковид-19 и прогласувањето вонредна состојба 
од страна на Претседателот на Република Северна Македонија на 16 март 2020 
година
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можат да дадат автентичен одговор на одредени барања поставени 
во стандардите и показателите. Во примената на овој метод секој 
истражувач подготви сопствен план за точките кои се дискутирале 
на состанокот и за учеството на граѓанските организации во рабо-
тата на секторските работни групи.

Испраќање барање за пристап до информации: Барањата за при-
стап до информации беа испратени до институциите во случаите 
кога истражувачот не можеше на друг начин да ги обезбеди потреб-
ните информации. Во текот на 2019/2020 година беа испратени 53 
барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
назначени до министерствата од кои на друг начин не се прибраа 
информациите. Во овој дел мора да се истакне дека дел од мини-
стерствата, на претходно барање преку е-маил и телефонска 
комуникација, испратија информации и документи и за истите не 
беше користена оваа алатка.

Е-маил и телефонска комуникација: Истражувачите ја практикуваа 
оваа комуникација во случаите кога одредени податоци можат да се 
добијат полесно на овој начин отколку преку барање за пристап до 
информации. Истражувачите настојуваа комуникацијата да биде во 
писмена форма (е-маил), но за валидација и потврда на одредени 
податоци беше можна и телефонска комуникација. Телефонската 
комуникација е особено битна во последниот период на подготов-
ката на овој извештај (март 2020 година), со оглед на новонастаната 
вонредна состојба во земјата.

Овој извештај во сенка од следењето на работата на СРГ е изготвен 
конкретно од перспектива на граѓанското општество и го опфаќа 
периодот од 1 април 2019 година до 31 март 2020 година.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА 

СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
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СЕКТОРСКИ  
ПРИОД

Регулативата2 за ИПА II и Рамковната спо-
годба3 за програмата ИПА II им даваат 
големо значење на координацијата на 
политиките, стратегиите и финанси-
рањето во рамките на секторите утврдени 
во Индикативниот стратегиски документ 
за државата4. 

Индикативен  
стратегиски  
документ за  
ИПА II

Индикативниот стратегиски документ ги 
утврдува приоритетите за финансиската 
помош на ЕУ за периодот 2014-2020 
година за поддршка на Република Северна 
Македонија на нејзиниот пат кон при-
стапувањето во ЕУ. Истиот ги преточува 
политичките приоритети, утврдени во 

2 REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 
2014 establishing an Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA II) 

3 Рамковната спогодба меѓу Владата на Република 
Македонија и Комисијата на Европските 
заедници за правилата за соработка во врска со 
финансиската помош на Европските заедници 
за Република Македонија во рамките на 
спроведувањето на помошта од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 99 од 16.6.2015 
година

4 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/20180817-revised-indicative-
strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-
republic-of-macedonia.pdf

СЕКТОРСКИ 
ПРИОД И 
СЕКТОРСКИ 
РАБОТНИ 
ГРУПИ

IДЕЛ

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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рамката на политиката за проширување, во клучните области каде 
што финансиската помош е најкорисна за исполнување на критериу-
мите за пристапување. Стратегискиот документот беше среднорочно 
разгледан и ажуриран во 2017 година. Истиот може да се ревидира 
во секое време, по иницијатива на Европската комисија.

Финансиската помош во рамките на ИПА II ги следи следниве четири 
специфични цели: (а) поддршка за политички реформи; (б) поддршка 
за економски, социјален и територијален развој; (в) зајакнување 
на способноста на земјата-корисник да ги исполни обврските што 
произлегуваат од членството во Унијата, преку поддршка на прогре-
сивното усогласување со законодавството на Унијата, спроведување 
и усвојување на законодавството, и (г) зајакнување на регионалната 
интеграција и на територијалната соработка. Понатаму, Регулативата 
за ИПА II наведува дека финансиската помош главно се однесува 
на пет полиња: а) реформи во подготовките за членство во ЕУ и 
градење институции и сродни институции и градење капацитети; б) 
социо-економски и регионален развој; в) вработување, социјални 
политики и образование, унапредување на родовата еднаквост и 
развој на човечките ресурси; г) земјоделство и рурален развој, и  
д) регионална и територијална соработка.

Со цел да се зголеми влијанието, финансиската помош на ЕУ е 
сконцентрирана на областите каде што се потребни реформи или 
инвестиции за исполнување на критериумите за пристапување и 
истите се приспособени за соодветно да ги земат предвид капаци-
тетите на Република Северна Македонија за задоволување на овие 
потреби. Помошта се планира на кохерентен и сеопфатен начин, 
со цел најдобро да се исполнат четирите специфични цели и да се 
адресираат општите тематски приоритети за помошта од ИПА, како 
и тематските приоритети за помошта за територијална соработка.

Покрај тоа, помошта од ЕУ е само едно од средствата за постигну-
вање на потребниот напредок. При одлучувањето за приоритетите за 
акција се води сметка за сопствените средства на земјата-корисник, 
како и за поддршката обезбедена преку други инструменти на ЕУ 
и други заинтересирани страни, особено билатералните донатори 
или меѓународните финансиски институции. Со оглед на горенаве-
дените аспекти, предност се дава на: обезбедувањето финансиска 
помош во рамките на секторскиот приод; обезбедувањето подол-
готраен, кохерентен и одржлив пристап; овозможувањето зголемена 
сопственост; олеснувањето на соработката меѓу донаторите, со 
елиминирање на удвојувањата на напорите, и на осигурувањето 
поголема ефективност и ефикасност.
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Секторски приод  
во контекст на ИПА II

Програмата ИПА II јасно се фокусира на „секторскиот приод“, кој 
има за цел да обезбеди повеќегодишна стратегиска рамка за про-
грамирање на помошта од ЕУ, во согласност со приоритетите на 
државата. Ова е значајна промена од програмирањето врз основа 
на проекти од претходните години. На овој начин се овозможува и 
користење на пофлексибилни формати за спроведување, како што 
се повеќегодишните оперативни програми и секторската буџетска 
поддршка.

Секторскиот приод претставува координирано планирање, спро-
ведување и следење на политиките во одреден сектор преку јасно 
поставување на приоритети, цели, индикатори и одговорности за 
финансирањето. Иницирањето на ваквиот приод е во согласност 
со барањата на донаторите5, кои очекуваат странската помош да 
биде усогласена со националните (секторски) стратегии, да постои 
координирана и долгорочна перспектива, при што таа треба да биде 
втемелена на редовна соработка меѓу донаторите и корисниците.

Во контекст на ИПА, секторскиот приод значи: координација на 
програмирањето и спроведувањето на ИПА: целокупна координација 
на помошта од донаторите; усогласеност со процесот на интегра-
ција во ЕУ и со структурата и организацијата на преговорите, како и 
формулирање и спроведување на националната политика во поши-
рок контекст, вклучувајќи ја и врската на националната политика со 
секторските буџети и со националните фондови.

Сите овие функции на секторскиот приод треба да се обединат на 
едно место, преку секторските работни групи кои треба да даваат 
насоки за подобра употреба на ресурсите преку процесот на доне-
сување одлуки. Секторска работна група (СРГ) се формира во даден 
сектор. Така, во моментов има дванаесет СРГ кои работат под 
заедничка рамка за координација. Во исто време, секоја секторска 
работна група претставува6:

 � форум за секторски дијалог за политиката, како 
и фокус-точка за дискусија за подготвеноста на 
секторот и за оценка на напредокот на секторската 
политика и на институционалниот капацитет;

5 http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf

6 A New Approach to Sector Policy Coordination, Skopje, Secretariat for European 
Affairs, 2016 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
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 � форум за дискутирање за програмирањето на ИПА 
и за инфраструктурните проекти, т.е. форум за 
работа на единечни проектни концепти;

 � форум за целосна координација на донаторите;

 � подготвителен форум за индивидуалните комитети 
за следење на ИПА по сектор, кој исто така ја фоку-
сира дискусијата за имплементација на проектите 
од ИПА, и

 � структура за поддршка на ССА7.

Секторскиот приод на ИПА II е предуслов за распределување 
на средствата и значаен двигател на промените. Се очекува 
секторскиот приод да придонесе за понасочена, поефикасна и 
поефективна употреба на средствата, како и за значително зго-
лемување на капацитетот за апсорпција.

Еден од клучните критериуми за проценка на подготвеноста на 
земјата за добивање средства од ЕУ е секторската и донатор-
ската координацијата. Критериумот се проверува преку следниве 
основни прашања8:

 � Дали постојат соодветни механизми за 
координација во рамките на одговорните владини 
институции?

 � Дали постојат механизми за координација помеѓу 
владата и недржавните чинители?

 � Дали се воспоставени функционални претпоставки 
за координација на донаторите?

 � Дали постои ажурирана база на податоци за помош 
од страна на донаторите?

 � Дали координацијата е ефективна и инклузивна?

7 Закон за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници 
и нивните држави-членки, од друга страна, за Рамковна спогодба меѓу Република 
Македонија и Европската заедница за генералните принципи за учество на 
Република Македонија во програмите на Унијата, „Службен весник на РМ“ бр.46 од 
20.6.2005

8 A New Approach to Sector Policy Coordination, Skopje, Secretariat for European 
Affairs, 2016
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 � Дали има секторско раководство и подготвеност на 
владата да го преземе водството во координацијата 
на донаторите или дали владата покажува 
потенцијал за ефикасно развивање на лидерската 
улога на краток рок?

Освен овие клучни прашања, Регулативата за ИПА II не дефинира 
конкретни критериуми во однос на методот на секторска коорди-
нација. Ова дискреционо право за тоа како треба да се постигне 
целта е оставено на секоја земја-корисничка на финансиските 
средства од ИПА. 

Во исто време, овој процес фокусиран на ИПА треба да се усогласи и 
со Инвестициската рамка за Западен Балкан9, којашто поседува спец-
ифични аранжмани за секоја држава во однос на идентификувањето 
и утврдувањето на приоритетите, подготовката и спроведувањето на 
инфраструктурните проекти. Република Северна Македонија веќе 
формираше Национален инвестициски комитет (НИК), поддржан 
од секторските работни групи (СРГ). Целта на НИК и на СРГ кои му 
се подредени на овој комитет е да се обезбеди дека донаторските 
средства се користат во согласност со релевантните меѓусектор-
ски и секторски стратегии. Поради сличноста во целите, сегашната 
рамка за координација на секторската политика ги поврзува СРГ 
од Инвестициската рамка за Западен Балкан и СРГ од национал-
ната ИПА, со што се обезбедува не само оптимално користење на 
ресурсите, туку и интегриран пристап во секторите енергетика, 
транспорт, животна средина и социјала.

Координација  
на политиките  
и секторските  
работни групи

Регулативата10 за ИПА II и Рамковната спогодба за ИПА II меѓу ЕУ 
и Република Северна Македонија11 им даваат големо значење на 
координацијата на политиките, стратегиите и на финансирањето во 
рамките на секторите идентификувани на национално ниво.

9 Western Balkans Investment Framework, достапно на: https://www.wbif.eu/

10 REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA II) 

11 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 99 од 16.6.2015

https://www.wbif.eu/
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Индикативниот стратегиски документ за ИПА II12 јасно се фокусира 
на т.н. „секторски приод“, чијашто цел е да обезбеди повеќегодишна, 
стратегиски кохерентна рамка за програмирање на помошта на ЕУ, 
во согласност со приоритетите на државата.

Рамката за координација на секторската политика се дискутира во 
однос на неколку меѓусебно поврзани перспективи:

 � координација на програмирањето  
и спроведувањето во рамките на ИПА;

 � процесот на интеграција во ЕУ и структурата и 
организацијата на преговорите;

 � целокупната координација на помошта од 
донаторите, и

 � формулирање и спроведување на националната 
политика во поширок контекст, вклучувајќи ја и 
врската на националната политика со секторот 
буџети и национални фондови.

Интегрираниот пристап кон овие перспективи, како и потребата за 
оптимизација на ресурсите и насочување на процесот на донесување 
одлуки, се остварува преку формирање работна група по сектор 
(СРГ). За одреден број сектори се формираат и СРГ за одделните 
потсектори.

Досега се формирани вкупно 12 секторски работни групи кои рабо-
тат под заедничка рамка за координација. Според замисленото, 
секторскиот приод треба да придонесе кон понасочена и поефи-
касна употреба на средствата, како и кон значително зголемување 
на капацитетот за апсорпција. Еден од клучните критериуми за про-
ценка на подготвеноста на државата за добивање на средствата од 
ЕУ е секторската и донаторската координација, и тоа во однос на 
следниве аспекти:

 � постоењето соодветни механизми за координација 
во рамките на одговорните владини институции;

 � постоењето механизми за координација помеѓу вла-
дата и недржавните чинители;

12 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-
indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.
pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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 � воспоставените функционални договори за коорди-
нација на донаторите;

 � ажурираната база на податоци за донаторската 
помош;

 � ефективната и инклузивната координација, и

 � постоењето на секторско раководство и подго-
твеноста на владата да го преземе водството во 
координацијата на донаторите.

Освен овие прашања, Регулативата за ИПА II не дефинира конкретни 
критериуми во однос на методот за секторска координација. Секоја 
земја-корисник на ИПА на свој начин ги одредува правилата за тоа 
како треба да се постигне целта.

Секторски  
работни групи  
на ИПА II

Секторската работна група (СРГ) е интердисциплинарно или меѓу-
институционално тело задолжено да дава совети и да го обезбеди 
потребниот консензус на сите главни актери во даден сектор од 
ИПА II.

Исто така, секторските работни групи (СРГ) се секторски механизам 
за координација и се дел од пошироката рамка за координација и за 

дијалог за националните стратегии.

Улогата на  
секторските  
работни групи

Улогата на СРГ е многу значајна, бидејќи тие претставуваат меха-
низам за дијалог во однос на јавните политики, програмирањето на 
европската помош и координацијата на донаторите. 

Република Северна Македонија започна со формирање на осум 
секторски работни групи кои ги покриваат сите сектори. Овие сек-
торски работни групи ги сочинуваат претставници на сите релевантни 
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национални институции одговорни за креирање, имплементација и 
мониторинг на политиките во нивните сектори13.

Комитети  
за следење

Секторската координација на помошта од ИПА II е во национална 
надлежност. Сепак, Регулативата за спроведување на ИПА II14 
содржи детални правила во врска со следењето преку одредбите за 
Комитетот за следење на ИПА15, секторските комитети за следење16, 
други активности за следење17 и заедничка комисија за следење на 
прекуграничната соработка18. 

Комитет за  
следење  
на ИПА II

Согласно Регулативата за спроведување на ИПА II, Европската коми-
сија и РСМ како земја-корисник на ИПА II формираат Комитет за 
следење на ИПА, кој ја разгледува целокупната ефективност, ефи-
касност, квалитет, кохерентност, координација и усогласеност на 
спроведувањето на сите активности за исполнување на поставените 
цели. Освен тоа, кога е соодветно и врз основа на информации обе-
збедени од секторските комитети за следење, овој комитет може да 
дава и препораки за корективни активности.

Комитетот за следење на ИПА е тело одговорно за следење на спро-
ведувањето на помошта од ИПА, согласно Рамковната спогодба 
меѓу ЕУ и РСМ. Со Комитетот заеднички претседаваат претставници 
на Европската комисија и на Националниот координатор за ИПА 
(НИПАК), додека Секретаријатот на НИПАК ги извршува работите 
како Секретаријат на Комитетот за следење и ги подготвува и доста-
вува сите материјали кои се донесуваат, односно се разгледуваат 
на состаноците на Комитетот, во соработка со раководителите на 
оперативните структури.

13 Revised Indicative Strategy Paper for the Former Yugoslav Republic of Macedonia 
2014-2020 (Adopted on 03/08/2018), Instrument for Pre-accession Assistance IPA 
II, European Commission, достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-
for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf

14 Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council 
establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II)

15 Член 18 од Регулативата за спроведување на ИПА II.

16 Член 19 од Регулативата за спроведување на ИПА II.

17 Член 20 од Регулативата за спроведување на ИПА II.

18 Член 38 од Регулативата за спроведување на ИПА II.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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Согласно Рамковната спогодба19, Комитетот за следење на ИПА 
може да дава предлози до Европската комисија, НИПАК и до 
Националниот координатор за авторизација (НАО), во насока на обе-
збедување подобра доследност и координација на помошта од ИПА 
II, онака како што е предвидено во стратегиските документи на држа-
вата. Исто така, тој може да даде препораки за корективни акции 
до надлежниот секторски комитет за следење, за да се обезбеди 
постигнување на целите од ИПА II и да се подобри ефикасноста и 
ефективноста на помошта од ИПА II. 

Комитетот за следење на ИПА во РСМ го сочинуваат претстав-
ници на Европската комисија, НИПАК и други соодветни државни 
органи и тела на корисникот на ИПА II и, кога тоа е соодветно, 
меѓународни организации, вклучувајќи ги и меѓународните финан-
сиски институции и други засегнати страни, како што е граѓанското 
општество и организациите од приватниот сектор. Претставниците 
на засегнатите страни треба да бидат избрани според правилата и 
критериумите дефинирани во деловникот за работа на Комитетот за 
следење на ИПА и во договор со Европската комисија. Претставник 
на Европската комисија и НИПАК копретседаваат со состаноците на 
Комитетот за следење на ИПА.

Комитетот за следење на ИПА го донесува својот деловник за работа 
во договор со Националниот координатор за авторизација (НАО) и 
Европската комисија.

НИПАК подготвува правила за работа на Комитетот, во соработка со 
Европската комисија и НАО, кои потоа се одобруваат од страна на 
Комитетот.

Комитетот за следење на ИПА се состанува најмалку еднаш годишно. 
Исто така, може да се свикаат и ад-хок состаноци, по иницијатива 
на Европската комисија или на корисникот на ИПА II, особено на 
тематска основа.

Секторски комитети  
за следење на ИПА II

Во рамките на индиректното управување од страна на земјата-ко-
рисник на ИПА II се формираат20 секторски комитети за следење на 
ИПА II според областа на политиката или според програмата, вклу-
чувајќи и на секторско ниво, онаму каде што тоа е соодветно. Тие се 

19 Член 52 од Рамковната спогодба. 

20 Согласно член 19 од Регулативата за спроведување на ИПА и член 53 од Рамковната 
спогодба.
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формираат најдоцна шест месеци по стапувањето во сила на првата 
спогодба за финансирање поврзана со областа на соодветната 
политика или програма, по консултации со Европската комисија. 
Кога е соодветно, секторските комитети за следење можат да се 
формираат на ад-хок основа, според други методи за спроведување.

Секој секторски комитет за следење ја разгледува ефективноста, 
ефикасноста, квалитетот, доследноста, координацијата и усогласе-
носта во спроведувањето на акциите во областа на политиката или 
програмата и нивното усогласување со соодветните национални и, 
кога е соодветно, регионални секторски стратегии. Се мери напре-
докот во однос на постигнувањето на целите на акциите и нивните 
очекувани исходи, резултати и влијанието преку индикаторите 
поврзани со основната ситуација, како и напредокот во однос на 
финансиската реализација.

Поддржани со извештаите обезбедени од страна на оперативните 
структури, секторските комитети за следење: 

 � го разгледуваат напредокот во однос на 
исполнувањето на целите и постигнувањето на 
планираните исходи и резултати и ги оценуваат 
влијанието и одржливоста на тековните програми и 
акции, истовремено обезбедувајќи доследност со 
тековниот дијалог за јавната политика, поврзаните 
национални и регионални секторски стратегии 
и стратегиите за повеќе земји и/или регионални 
активности во државата;

 � ги разгледуваат годишните извештаи за 
спроведувањето, вклучително и финансиската 
реализација на акциите;

 � ги разгледуваат релевантните наоди и заклучоци, 
како и предлозите за корективни последователни 
акции што произлегуваат од теренските проверки, 
следења и оценувања, кога истите се достапни;

 � дискутираат за сите релевантни аспекти од 
функционирањето на системите за управување и 
контрола;

 � дискутираат за сите проблематични прашања и 
акции;
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 � доколку е потребно, разгледуваат или предлагаат 
измени на програмите и други корективни акции за 
да се обезбеди постигнување на целите на акциите 
и да се зголеми ефикасноста, ефективноста, 
влијанието и одржливоста на помошта од ИПА II, и

 � ги разгледуваат преземените мерки за 
информирање, публицитет, транспарентност, 
видливост и комуникација.

Секој секторски комитет за следење подготвува сопствен деловник за 
работа, во договор со оперативната структура, НИПАК и Европската 
комисија.

Секторскиот комитет за следење се состои од претставници на 
соодветните национални органи и тела и други засегнати страни, 
како што се економските, социјалните и еколошките партнери и, 
кога тоа е соодветно, меѓународните организации, вклучувајќи ги и 
меѓународните финансиски институции и граѓанското општество. 
Европската комисија учествува во работата на комитетот, додека 
претставниците на засегнатите страни се избираат во согласност 
со правилата и критериумите утврдени во деловникот за работа. Со 
состаноците на секторскиот комитет за следење претседава висок 
претставник на корисникот на ИПА II. Во зависност од областа на 
политиката или програмата, со состаноците на комитетот може да 
претседава и претставник на Европската комисија.

Секторските комитети за следење се состануваат најмалку двапати 
годишно, но може да се свикаат и дополнителни ад-хок состаноци.

Со секторските комитети за следење претседава НИПАК, а 
Секретаријатот на НИПАК ја извршува и функцијата секретаријат на 
секторскиот комитет и ги подготвува и доставува сите материјали во 
соработка со Раководителот на оперативната структура (ХОС), кои 
се донесуваат, односно се разгледуваат на состаноците на сектор-
скиот комитет.

За целите на работењето на Комитетот за следење на ИПА и сектор-
ските комитети за следење, управувачката и соодветната оперативна 
структура ги обезбедуваат сите неопходни податоци и извештаи од 
својот делокруг на работа поврзани со спроведувањето на помошта 
од ИПА.
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ФУНКЦИОНАЛНОСТА И 
РАБОТАТА НА СЕКТОРСКИТЕ 
РАБОТНИ ГРУПИ ВО ПЕРИОДОТ 
ОПФАТЕН СО ИЗВЕШТАЈОТ

Како што е споменато претходно, Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА II21) е основен 
финансиски документ кој Европската Унија им го 
овозможува на земјите-кориснички. Така, ИПА II го 
воспоставува секторскиот приод при планирањето 
и менаџирањето на фондовите на ЕУ. Секторскиот 
приод е главен принцип на ИПА II. Способноста на 
корисниците да дизајнираат програми за поддршка 
на секторите е важен фактор за успех на програ-
мирањето на ИПА II и затоа претставува клучен 
елемент за мерење на успешноста. Во овој поглед, 
во 2015 година Република Северна Македонија 
започна со формирање на осум секторски работни 
групи кои ги покриваат сите сектори. Овие сектор-
ски работни групи ги сочинуваат претставници 
на сите релевантни национални институции одго-
ворни за креирање, имплементација и мониторинг 
на политиките во нивните сектори22.

Осумте секторските работни групи се формирани 
во 2015 година со одлука донесена на 65. седница 
на Владата на РСМ23. Секоја секторска работна 
група ја води соодветно министерство од областа, 
согласно опфатот на надлежностите. 

21 European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 
достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/instruments/overview_en

22 Revised Indicative Strategy Paper for the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 (Adopted on 
03/08/2018), Instrument for Pre-accession Assistance IPA II, 
European Commission, достапно на: https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-
indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-
republic-of-macedonia.pdf

23 Одлука на 65. седница на Владата на РСМ, одржана на 
31.3.2015

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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Во наредните години, па до денес, се основани уште четири сектор-
ски работни групи. Во моментов, во Република Северна Македонија 
има 12 секторски работни групи, и тоа за следниве области:

 � владеење на правото и темелни права (овој 
секторски приод го сочинуваат две секторски 
работни групи - правда и внатрешни работи);

 � демократија и владеење (овој секторски приод го 
сочинуваат две секторски работни групи - реформа 
на јавната администрација и управување со јавните 
финансии);

 � конкурентност и иновации;

 � регионален и локален развој;

 � земјоделство и рурален развој;

 � транспорт;

 � животна средина и климатски акции;

 � образование, вработување и социјална политика;

 � интеграција на Ромите, и

 � здравство.

Секоја секторска работна група има претседавач/и (надлежниот 
министер, односно повеќе министри, онаму каде што повеќе мини-
стерства водат една секторска работна група), копретседавач 
(раководител на секторот за соработка на Делегацијата на ЕУ во 
Република Северна Македонија) и членови кои го сочинуваат соста-
вот на секторската работна група. Во 2018 година за претседавачи 
беа поставени ресорните министри, со цел да се подигнат нивото 
и заложбите на институциите за примена на секторскиот приод. 
Членовите се претставници на институциите чии надлежности 
спаѓаат во опфатот на секторската работна група, претставници на 
донаторската заедница, претставници на амбасади и претставници 
на граѓанскиот сектор. 
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Основите кои го дефинираат вклучувањето на граѓанското општество 
во работата на секторските работни групи се дадени во правните 
акти на ЕУ, и тоа: 

 � член 11 од Регулативата на Европскиот парламент и на 
Советот бр. 231/2014 од март 2014 година за воспоставу-
вање на Инструментот за претпристапна помош ИПА II24;

 � член 4, став 2 и член 8 од Регулативата на Европската 
комисија бр. 447/2014 од 2 мај 2014 година за посебните 
правила за спроведување на Регулативата на Европскиот 
парламент и на Советот бр. 231/2014 од 11 март 2014 
година за воспоставување на Инструментот за претпри-
стапна помош25;

 � член 15 од Регулативата на Европскиот парламент и на 
Советот од 11 март 2015 година за утврдување заеднички 
правила и процедури за спроведување на Инструментот 
на ЕУ за финансирање на надворешните политики26. 

Секторските работни групи функционираат на повеќе нивоа, и тоа: 
на техничко ниво, на билатерално ниво и преку пленарни состаноци. 
Во 2019 година се одржани 14 пленарни состаноци на сите секторски 
работни групи на кои учествува и граѓанското општество. За разлика 
од пленарните состаноци, во текот на годината се одржани повеќе 
од 200 состаноци на другите нивоа на секторските работни групи. 

24 REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA II), 

25 REGULATION (EU) No 447/2014 of 2 May 2014

26 REGULATION (EU) 2015/478 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 11 March 2015

C://Users/S/Desktop/CSO Dialogue/Ñåêòîðñêè ïàïêè/3. Report on the implementation of the assistance under IPA in 2018.pdf
C://Users/S/Desktop/CSO Dialogue/Ñåêòîðñêè ïàïêè/3. Report on the implementation of the assistance under IPA in 2018.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/ipa/2014/20140502-commission-implementing-reg-on-ipa2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj
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Т А Б Е Л А  2:  
Одржани состаноци на секторските работни групи 
и на надлежните министерства

СЕКТОР ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА
ДАТА НА 

СОСТАНОК

Регионален и 
локален развој

 � Министерство за локална 
самоуправа

20.3.2019

Правда  � Министерство за правда 20.6.2019

Регионален и 
локален развој

 � Министерство за локална 
самоуправа

19.9.2019

Образование, 
вработување 
и социјална 
политика

 � Министерство за труд и социјална 
политика

 � Министерство за образование

20.9.2019

Внатрешни 
работи

 � Министерство за внатрешни 
работи

23.9.2019

Земјоделство и 
рурален развој

 � Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство

24.9.2019

Транспорт  � Министерство за транспорт и 
врски

26.9.2019

Конкурентност и 
иновации

 � Влада на Република Северна 
Македонија – Вицепремиер за 
економски прашања

15.10.2019

Управување 
со јавните 
финансии

 � Министерство за финансии 5.11.2019

Реформа 
на јавната 
администрација

 � Министерство за информатичко  
општество и администрација

18.11.2019

Интеграција на 
Ромите

 � Министер без ресор задолжен  
за ромски прашања

 � Министерство за труд и социјална 
политика

6.12.2019

Животна 
средина и 
климатски акции

 � Министерство за животна средина 
и просторно планирање

19.12.2019

Образование, 
вработување 
и социјална 
политика

 � Министерство за труд и социјална 
политика

 � Министерство за образование

19.12.2019

Здравство  � Министерство за здравство 21.2.2020
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Секторските работни групи се основаат со решение во кое се вклу-
чени и детално наведени нивните членови и тие имаат сопствен 
деловник за работа. Надлежноста на секоја секторска работна група 
е различна во зависност од областа што ја покрива. Следствено, 
секоја секторска работна група во својата работа се соочува со 
различни предизвици кои се истакнати во посебни делови од овој 
извештај. 

Генерално, во текот на годината што беше предмет на следење, 
секторските работни групи работеа на изработката на Рамка за оце-
нување на успешноста (Performance Assessment Framework), како 
основа за следење на секторските реформи во фазата на импле-
ментација на програмските документи. Индикаторите треба да ги 
исполнуваат следниве критериуми:

 � да бидат селектирани/извлечени од индикаторите 
кои се веќе поставени на ниво на националните 
секторски стратегии и во акциските документи за 
ИПА 2014-2020 година;

 � да обезбедат јасна слика за напредокот на земјата 
во спроведувањето на секторската стратегија, преку 
дефинирање на таргетите за следење на нивната 
реализација;

 � да бидат подготвени преку утврдена методологија 
за прибирање и обработка на податоци, и

 � да обезбедат веродостојност, преку евидентирање 

на достапните извори за верификација.

Многу е веројатно дека некои од индикаторите кои се веќе поставени 
во националните секторски стратегии ќе треба да се ревидираат, 
а за одредени сектори ќе треба да се дефинираат дополнителни 
индикатори. Оттука, согласно потребите, освен Државниот завод 
за статистика, треба да се обезбедат и други релевантни извори на 
податоци за дефинирање, обработка и следење на индикаторите.

Индикаторите се дел од напорите за воспоставување Рамка за оце-
нување на успешноста, преку која - на национално ниво - треба да се 
обезбеди:
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 � следење на ефектите и на резултатите од 
спроведените реформи;

 � следење на ефектите и на резултатите од 
користењето на фондовите на ЕУ;

 � можност за презентација на резултатите пред 
пошироката јавност, на транспарентен и отчетен 
начин, и

 � олеснување на процесот на донесување одлуки за 
наредниот национален стратегиски циклус, кој ќе 
коинцидира со новата финансиска перспектива на 

Европската Унија по 2020 година.

Всушност, сите пленарни состаноци на секторските работни групи 
кои се одржаа во текот на 2019 година беа наменети за изработка 
на овие рамки за оценување на успешноста на реформите во сектор-
скиот приод, согласно програмата ИПА II. На ниво на сите секторски 
работни групи се предвидени вкупно 205 индикатори. Овие индика-
тори треба да бидат одобрени од Владата на Република Северна 
Македонија во 2020 година, а потоа треба да почне следењето/
мерењето на перформансите на секој секторски приод27. 

Секторските  
работни групи  
и граѓанските  
организации

Во однос на вклученоста на граѓанските организации во работата на 
СРГ, значителен пораст е забележан во текот на 2017 и 2018 година. 
Од почетокот на 2017 година, граѓанските организации се поканети 
да учествуваат во речиси сите СРГ и со тоа да дадат свој придонес 
во секторските политики на ИПА II. 

Секоја секторска политика одредува што е тоа што владата планира 
да го постигне во даден сектор, во одреден период, односно ги 
идентификува секторските цели. Во таа смисла, од голема важност 
е да се обезбеди учество на пошироката јавност при утврдувањето 
на приоритетите на секторските политики во рамките на одреден 
сектор од ИПА II.

27 Повеќе информации за овој процес се достапни на: www.dijalogkoneu.mk

http://www.dijalogkoneu.mk
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СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА  
ЗА ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ
Секторската работна група за областа демокра-
тија и владеење е составена од две секторски 
работни групи, и тоа: СРГ за реформа на јавната 
администрација и СРГ за управување со јавните 
финансии. 

1. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА
Во секторот реформа на јавната администра-

ција, основен документ по кој се имплементираат 
клучните политики и активности е Стратегијата за 
реформа на јавната администрација 2018 - 202228 и 
Акцискиот план29. При подготовката на Стратегијата, 
учество зедоа и граѓанските организации кои 
имаат експертиза и работат во оваа област30. Како 
главни предизвици во овој сектор, Стратегијата 
ги третира следниве групи теми: унапредување на 
професионалноста, транспарентноста, одговор-
носта и независноста на јавната администрација 
на централно и на општинско ниво; зајакнување на 
ефективноста на организацијата на јавната адми-
нистрација; подобрување на квалитетот на услугите 
за граѓаните и на деловните активности и еднаков и 

28 Во рамките на процесот на реформа на јавната 
администрација, покрај Стратегијата (како основен документ) 
има и други стратегии кои, директно или индиректно, 
опфаќаат теми и области од овој сектор, како што се: 
Стратегијата за отворени податоци 2018 – 2020; Стратегијата 
за транспарентност на Владата на Република Северна 
Македонија 2019 – 2021; Акцискиот план за Отворено 
владино партнерство 2018 – 2020; Стратегијата за развој 
на Државниот завод за ревизија 2018 – 2022; Стратегијата 
за промоција на системот за заштита на укажувачите во 
Република Северна Македонија; Национална стратегија за 
спречување корупција и судир на интереси 2020 – 2024, итн.

29 Стратегија за реформа на јавната администрација  
2018 – 2022 година, Министерство за информатичко 
општество и администрација

30 Прв извештај од мониторингот на СРЈА
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слободен пристап до информациите од јавен карактер, со посебен 
фокус на развојот на е-услуги и е-набавки; зголемување на бројот на 
обуките за централната и за локалната администрација и подигање 
на јавната свест за да се обезбеди унифицирано спроведување на 
Законот за општата управна постапка. 

Стратегијата за реформа на јавната администрација, како основен 
документ по кој се спроведува оваа реформа, редовно се монито-
рира во однос на имплементацијата на предвидените активности, 
преку мониторинг на спроведувањето на акциските планови. Во 
2019 година беа објавени два извештаја за степенот на имплемен-
тацијата на Стратегијата за реформа на јавната администрација, и 
тоа: Годишниот извештај за спроведувањето на Акцискиот план на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 202231 
и Вториот полугодишен извештај за спроведувањето на Акцискиот 
план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 
– 2022, за периодот јануари 2019 - јуни 201932. Покрај официјалните 
извештаи подготвени од страна на Министерството за информа-
тичко општество и администрација, имплементацијата на акциските 
планови на Стратегијата редовно ја мониторираа и граѓанските 
организации33. Овие извештаи вклучуваат детални информации за 
спроведувањето на Стратегијата, заедно со Акцискиот план, и даваат 
јасна слика за степенот на спроведените и одложените активности, 
но и за подготвителните процеси за спроведување на активностите 
што се во тек, а за кои во јавноста сè уште не се споделуваат опсежни 
информации. 

Во рамките на стратегиското планирање, во 2019 година се реви-
дираше Методологијата за стратегиско планирање за подготовка 
на годишниот работен план на Владата на Република Северна 
Македонија. Програмата за 2019 година34 вклучува: развој на еконо-
мијата, зголемување на продуктивното вработување и подобрување 
на животниот стандард на граѓаните; Република Северна Македонија 
да стане членка на НАТО и на Европската Унија; одлучна и неселек-

31 Годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за реформа 
на јавната администрација 2018 – 2022, достапно на: http://mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/rja/godishen_izveshtaj_srja2018_finalen_21052019.
pdf

32 Втор полугодишен извештај за спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за 
реформа на јавната администрација 2018 – 2022 за периодот јануари 2019 – јуни 
2019, достапно на: http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/srja-
vtor_polugodishen_izveshtaj-finalno.pdf

33 Фондација Отворено општество – Македонија, достапно на: https://fosm.mk/
publikacii/?quick_access=reforma-na-javnata-administracija

34 Програма за работа на Владата во 2019 година, достапно на: https://vlada.mk/sites/
default/files/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf

http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/godishen_izveshtaj_srja2018_finalen_21052019.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/godishen_izveshtaj_srja2018_finalen_21052019.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/godishen_izveshtaj_srja2018_finalen_21052019.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/srja-vtor_polugodishen_izveshtaj-finalno.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/srja-vtor_polugodishen_izveshtaj-finalno.pdf
https://fosm.mk/publikacii/?quick_access=reforma-na-javnata-administracija
https://fosm.mk/publikacii/?quick_access=reforma-na-javnata-administracija
https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf
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тивна борба со организираниот криминал и корупцијата; јакнење на 
владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко 
спроведување на законите, изградба на независни институции и 
функционален систем на локална самоуправа; реформи во образо-
ванието и инвестирање во иновации и во информатичка технологија; 
реформи во правосудството; целосно спроведување на Охридскиот 
рамковен договор и градење граѓанска држава и етничка кохезија 
врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување; намалување 
на аерозагадувањето, и др.

Министерството за информатичко општество и администрација, 
како една од своите основни активности, го води Регистарот на вра-
ботените во јавниот сектор, кој е дел од Информациониот систем за 
управување со човечки ресурси (ИСУЧР). Информациите содржани во 
Годишниот извештај за податоците од Регистарот на вработените во 
јавниот сектор се резултат на размената на податоци од евиденцијата 
на Министерството за информатичко општество и администрација 
и податоците од Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија, Управата за јавни приходи, Фондот на пензиско и 
инвалидско осигурување на Северна Македонија и Фондот за здрав-
ствено осигурување на Република Северна Македонија. Согласно 
Годишниот извештај за податоците од Регистарот на вработените во 
јавниот сектор за 2019 година35, во Република Северна Македонија 
во 2019 година биле активни 1.324 институции, во кои работен 
однос имале засновано 132.900 лица. Споредено со извештајот за 
2018 година, кој содржеше податоци за 1.314 институции, бројот на 
институциите на јавниот сектор е зголемен за 10. Доколку се раз-
гледаат податоците за секоја од институциите одделно, може да се 
види дека се воспоставени 17 нови институции, а поради промена 
на статусот и згаснување на некои од нив, веќе не се водат податоци 
за 7 институции. Во однос на бројот на вработените, споредено со 
2018 година, бројот на вработените во институциите од јавниот сек-
тор е зголемен за 832.

Предизвиците за администрирање на Регистарот на вработените во 
јавниот сектор проследуваат низ годините. Наспроти бројките од 
Регистарот за вработените во јавниот сектор, а согласно Годишниот 
извештај за 2019 година од Министерството за информатичко 
општество и администрација, Државниот завод за ревизија (ДЗР) во 
2019 година изврши ревизија на информациските системи, односно 

35 Годишен извештај за податоците од Регистарот на вработените во јавниот 
сектор 2019, март 2020 година, Министерство за информатичко општество и 
администрација, достапно на: https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/
documents/reports/izvestajreg2019.pdf

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf
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на „ефективноста и ефикасноста на мерките и активностите што 
ги презело Министерството за информатичко општество и админи-
страција за целосна имплементација на Информациониот систем за 
управување со човечки ресурси во институциите во јавниот сектор“. 
Во својот извештај, ДЗР наведува: „Основните цели поради кои е 
воспоставен ИСУЧР не се ефективно реализирани. Активностите и 
мерките што ги презеле Министерството за информатичко општество 
и администрација, Државниот управен инспекторат и институциите 
во јавниот сектор во делот на управувањето, употребата и одржливо-
ста на системот, континуираните обуки за корисниците на системот, 
управувањето со корисничките права, искористувањето на сите 
функционалности на системот, како и подобрувањето на квалите-
тот на податоците, не се доволни за да се гарантираат целосни и 
ажурирани податоци, особено за точен и прецизен Регистар на вра-
ботените во јавниот сектор“36.

Во 2019 година, МИОА работеше и на консултации за измена на 
Законот за административни службеници и Законот за вработените 
во јавниот сектор. Во текот на овие консултации, беа детектирани 
главните предизвици на законските текстови во овие области, а 
МИОА започна со креирање предлози за нивно надминување, преку 
промена на законските текстови37. На консултациите учествуваше и 
граѓанското општество, заинтересираните страни, како и експерти 
и професори од областа кои дадоа свои коментари и препораки. 
За промената на овие два законски текста се подготвени соодветни 
анализи38, преку кои се детектирани моменталните слабости, како и 
промените што треба да се опфатат во наредниот период за унапре-
дување на работата на јавната администрација. 

36 „Ефективноста и ефикасноста на мерките и активностите што ги презело 
Министерството за информатичко општество и администрација за целосна 
имплементација на Информациониот систем за управување со човечки ресурси 
во институциите во јавниот сектор“, Конечен извештај за ИТ-ревизијата, ноември 
2019 година, Државен завод за ревизија, достапно на: https://dzr.mk/sites/
default/files/2020-02/54_RU_Ministesrtvo_informaticko_opstestvo_administracija_
informaciski%20_sistem_upravuvanje_covecski_resursi_2019.pdf

37 ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, достапно на: https://ener.gov.mk/
Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=53332; 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 
ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, достапно на: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_
regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=53330

38 Анализа на Законот за административни службеници, достапно на: http://mioa.gov.
mk/sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zas_24092018.pdf; Анализа на 
Законот за вработените во јавниот сектор, достапно на: http://mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zvjs_24092018.pdf

https://dzr.mk/sites/default/files/2020-02/54_RU_Ministesrtvo_informaticko_opstestvo_administracija_informaciski _sistem_upravuvanje_covecski_resursi_2019.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/2020-02/54_RU_Ministesrtvo_informaticko_opstestvo_administracija_informaciski _sistem_upravuvanje_covecski_resursi_2019.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/2020-02/54_RU_Ministesrtvo_informaticko_opstestvo_administracija_informaciski _sistem_upravuvanje_covecski_resursi_2019.pdf
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=53332
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=53332
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=53330
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=53330
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zas_24092018.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zas_24092018.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zvjs_24092018.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zvjs_24092018.pdf
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Во рамките на процесот на реорганизација на јавната администра-
ција, во 2019 година се одржаа индивидуални средби со граѓанскиот 
сектор, во насока на прибирање податоци за подготовка и имплемен-
тација на овој процес. Дополнително, се спроведоа и консултации 
со сите стопански комори и синдикални здруженија во државата, во 
однос на трансферот на вработените од јавниот во приватниот сек-
тор, како еден аспект од сеопфатниот процес за реорганизација на 
јавната администрација. Засега не е познато дали како резултат на 
овие консултации и преговори е реализиран некој ваков трансфер.

Една од најголемите новини во овој сектор е иницијативата за доне-
сување Закон за висока раководна служба (ВРС)39. Со донесувањето 
на овој закон ќе се воспостави воедначена процедура за начинот 
на назначување на раководна позиција, професионализација на 
раководните позиции, издвоена од политичкото управување, со 
политичка одговорност. ВРС ќе има специфичен правен статус, 
одвоен и различен од Законот за административни службеници. 
Овој законски текст треба да доведе до намалување на политичките 
влијанија, зајакнување на капацитетите на раководните структури, 
како и засилување на отчетноста на лицата на раководна позиција. 
Законот е објавен на ЕНЕР, но натамошната постапка не е имплемен-
тирана поради распуштањето на Собранието на Република Северна 
Македонија. 

Во 2019 година е започнат и процесот за промена на Законот за 
општата управна постапка. Во моментот се спроведуваат анализи и 
се подготвуваат решенија за воспоставување систем на воедначена 
управна практика на ниво на јавните органи, но оваа постапка ќе 
заврши во текот на наредниот извештаен период. Една од обвр-
ските предвидени со овој закон е и размената на податоци помеѓу 
ИТ-системите на државните институции, односно процесот на инте-
роперабилност (проект „Интероперабилност 2.0.“40). Непречениот 
проток на информации преку платформата за интероперабилност 
го намалува времето потребно за пренос на информациите помеѓу 
државните институции, со што се олеснува протокот на електронски 
информации кои се потребни за обезбедување јавни услуги приспо-
собени на потребите на граѓаните и бизнисите. Во овој момент се 
вклучени 32 институции, но во наредниот период се предвидува зго-
лемување на бројот на институциите и бројот на сервисите. 

39 Закон за висока раководна служба, достапно на: https://ener.
gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_
detail&itemid=R6x2TA4IiVCBOstULIubrg==

40 Министерство за информатичко општество и администрација, проект 
„Интероперабилност 2.0.“, достапно на: https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/1320

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=R6x2TA4IiVCBOstULIubrg==
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=R6x2TA4IiVCBOstULIubrg==
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=R6x2TA4IiVCBOstULIubrg==
https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/1320


42

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

Во 2019 година е донесен Законот за електронско управување и елек-
тронски услуги41. Со овој закон се уредува работата на институциите 
при размената на податоци и документи во електронска форма, 
односно остварувањето електронски услуги, кога тоа е утврдено со 
закон, но и прашањата поврзани со воспоставувањето и функциони-
рањето на Националниот портал за електронски услуги, Каталогот 
на услуги и Една точка за услуги. Следствено на овој закон, а во 
делот на е-услуги, во 2019 година се развиваше Националниот пор-
тал за е-услуги42. Правната основа за функционирање на порталот ја 
дава Законот за електронско управување и електронски услуги, каде 
што е дефинирана електронската размена на податоци и начинот на 
кој таа треба да се спроведува, давањето е-услуги, работењето на 
посредниците и друго. Други важни закони за работењето на порта-
лот се Законот за Централен регистар на населението43 и Законот за 
електронски документи, електронска идентификација и доверливи 
услуги44. На овој портал граѓаните можат да предложат подобрување 
на целиот процес на е-услуги, односно да даваат свои предлози за 
воведување нови достапни услуги по електронски пат. Во овој дел 
продолжи внесувањето услуги во Каталогот на е-услуги. Заклучно со 
30 јуни 2019 година се внесени над 1.100 услуги опишани во околу 
170 закони. Со оглед на тоа дека примената на овие големи актив-
ности започна во текот на 2019 година, во наредниот период ќе се 
следи нивната имплементација45. 

Кон крајот на 2018 година се промовираше порталот за отворени 
податоци (http://www.otvorenipodatoci.gov.mk), преку кој се создава 
средина на отворени податоци во којашто податоците се произве-
дуваат, отвораат, збогатуваат и повторно се користат од различни 
фактори од јавниот, приватниот, академскиот и од граѓанскиот 
сектор. Порталот за отворени податоци ја олеснува дистрибуцијата 
на отворените податоци. Преку порталот за отворени податоци, на 
корисниците им се обезбедува единствена пристапна точка до отво-
рените податочни сетови од сите институции, каде што корисниците 
ќе можат да пребаруваат, преземаат и визуализираат податочни 
сетови. 

41 Закон за електронско управување и електронски услуги, „Службен весник на РСМ“ 
бр.98/2019.

42 https://uslugi.gov.mk/

43 Закон за Централен регистар на населението, „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019.

44 Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, 
„Службен весник на РСМ“ бр.98/2019.

45 Анализа на достапните електронски услуги, Искра Белчева – Ристовска, Мартин 
Тодевски, Центар за управување со промени, Скопје 2020 год., достапно на: http://
www.cup.org.mk/publication/analysis-of-the-available-electronic-services

http://www.otvorenipodatoci.gov.mk)
https://uslugi.gov.mk/
http://www.cup.org.mk/publication/analysis-of-the-available-electronic-services
http://www.cup.org.mk/publication/analysis-of-the-available-electronic-services
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Народниот правобранител, пак, во насока на унапредување на 
работата и ефикасноста на јавната администрација и примената на 
законските текстови во практиката, во својот извештај за 2019 година 
констатираше: „Статистиката покажува дека и минатата година про-
блемите со кои се соочуваа граѓаните во остварувањето на нивните 
права во глобала се исти, иако се бележи пораст на претставките во 
областите социјала, здравство и права на детето“46. 

Во 2019 година, во рамките на Секторската работна група за реформа 
на јавната администрација, МИОА подготви сет индикатори што ќе ги 
мерат перформансите на секторот во наредниот период. Овие инди-
катори се познати како ПАФ-индикатори (Performance Assessment 
Framework Indicators). МИОА одржа една пленарна средба за кон-
султација во врска со индикаторите, на која граѓанското општество 
достави коментари за нив, но истите беа одбиени без да се достави 
посебно образложение. Наредната година ќе започне мониторингот 
на поставените индикатори и мерењето на целокупните перфор-
манси во овој сектор. 

Со оглед на големината на опфатот на областа реформа на јавната 
администрација, како и хоризонталноста на ова прашање во рам-
ките на преговорите со ЕУ, неопходно е редовно да се известува и 
интензивно да се работи на достигнување на критериумите за ефи-
касна и транспарентна јавна администрација. 

Во 2020 година ќе се менуваат и дополнуваат неколку основни 
закони, и тоа: Законот за административни службеници, Законот за 
вработените во јавниот сектор, Законот за општата управна постапка 
и ќе се донесе Законот за висока раководна служба. Со оглед на 
релевантноста на овие процеси, вклученоста на граѓанското опште-
ство кое е засегнато во сите фази претставува основна мерка што 
треба да се преземе во текот на овие процеси. За да се обезбеди 
сеопфатна вклученост на граѓанските организации, неопходно е да 
се работи на навремена информираност на засегнатите страни, за 
да се остави доволен временски период за разгледување и за ана-
лиза на предложените решенија. За истите законски текстови треба 
да се дискутира и на средбите на секторските работни групи, како 
формален механизам за консултација меѓу државните институции, 
граѓанското општество и донаторската заедница. 

46 Годишен извештај за степенот на обезбедување почитување, унапредување 
и заштита на човековите слободи и права, Скопје, март 2020 год., Народен 
правобранител, достапно на: http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-
2019/GI-2019.pdf

http://ombudsman.mk/upload/Godisni izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Godisni izvestai/GI-2019/GI-2019.pdf
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Секторска  
работна група  
за Реформа  
на јавната  
администрација

Секторската работна група за реформа на јавната ад-
министрација е формирана во 2015 година. Нејзината 
работа и надлежностите се уредени со деловникот и ре-
шението за работа. Претседавач на оваа секторска ра-
ботна група е министерот за информатичко општество 
и администрација (МИОА). Членови се претставници на 
МИОА и на други институции чиишто надлежности се 
поклопуваат со секторскиот приод во оваа област, до-
наторската заедница и граѓанските организации. Два-
наесет (12) претставници на граѓанското општество уче-
ствуваат во работата на оваа секторската работна група 
со статус на членови. По потреба, на пленарните соста-
ноци на оваа секторска работна група можат да се по-
канат и претставници кои не се членови, како од инсти-
туциите, така и од донаторите и граѓанското општество. 
Во 2019 година, оваа секторска работна група одржала 
еден пленарен состанок на 18.11.2019. 

“

Секторската група за реформа на јавната администрација е форми-
рана во 2015 година, со одлука донесена на 65. седница на Владата на 
Република Северна Македонија47. Одговорни институции за водење 
и работа на оваа секторска работна група се Министерството за 
информатичко општество и администрација (МИОА) и Секретаријатот 
за европски прашања (СЕП). Претседавач на оваа секторска работна 
група е министерот за информатичко општество и администрација, 
додека копретседавач е раководителот на секторот за соработка 
при Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија. 

Области кои влегуваат во надлежност на оваа секторска работна 
група се:

 � креирање и координација на јавните политики;

 � спроведување на законодавството; 

 � зајакнување на рамката за управување со човечките 
ресурси на државно и на локално ниво; 

47 Одлука на 65. седница на Владата на РСМ, одржана на 31.3.2015
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 � почитување на принципите засновани на заслуги; 

 � е-услуги;

 � е-набавки, и 

 � слободен пристап до информациите од јавен 
карактер.

Целта на воспоставувањето на оваа секторска работна група за 
реформа на јавната администрација е таа да претставува експертско 
ниво на координација за подготовка на национални документи за 
јавни политики, како и меѓусекторски и секторски стратегии и про-
грами за развој во областа. Основен документ на целиот секторски 
приод во оваа област е Стратегијата за реформа на јавната админи-
страција 2018-2022. 

Секторската работна група за реформа на јавната администрација 
е основана со решение и со деловник за работа донесени од мини-
стерот за информатичко општество и администрација. Деловникот 
за работа ги предвидува сите правила, процедури и опфатот на оваа 
секторска работна група, додека решението ги опфаќа сите членови 
на секторската работна група од институциите, донаторската заед-
ница и од граѓанското општество. Овие два документа овозможуваат 
редовна работа на оваа секторска работна група. 

Функционалноста  
и граѓанското учество  
во работата на Секторската  
работна група за реформа  
на јавната администрација

Секоја секторска работна група е составена од претседавач (прет-
ставник на институцијата од највисок ранг – надлежен министер), 
секретар и од членови. Согласно член 3 од деловникот за работа, 
претставниците на граѓанското општество се рамноправни членови 
на секторската работна група, заедно со донаторската заедница 
и претставниците од институциите. Граѓанското општество е вклу-
чено во работата на оваа секторска работна група во текот на 2016 
година. Покрај граѓанското општество, во секторската група члену-
ваат и претставници од Министерството за информатичко општество 
и администрација, како и претставници од други институции чиишто 
надлежности се поклопуваат со секторскиот приод во оваа област. 
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По потреба, на пленарните состаноци можат да се поканат и 
претставници кои не се членови, како од институциите, така и од 
донаторите и од граѓанското општество. 

Вклучувањето на граѓанскиот сектор во работата на секторските 
работни групи е еден од предусловите во спроведувањето на сектор-
скиот приод за ИПА II48. Вкупниот број претставници на граѓанските 
организации во оваа секторска работна група е 12, и тоа: Фондацијата 
Отворено општество – Македонија, Институтот за човекови права, 
Прогрес – Институтот за социјална демократија, Институтот за демо-

кратија Социетас Цивилис, Македонскиот центар за меѓународна 
соработка, Институтот за европски политики, Асоцијацијата за раз-

војни иницијативи Зенит од Скопје, Фондацијата Метаморфозис, 
Националниот демократски институт, Меѓународната фондација 
за изборни системи, Меѓународниот републикански институт и 
Македонското здружение на млади правници. 

Првичната идентификација на релевантните партнери од граѓан-
ските организации за вклучување во Секторската работна група за 
реформа на јавната администрација почнала во 2015 година (кога 
таа е оформена), со јавен повик објавен од страна на Секретаријатот 
за европски прашања49, во кој сите граѓански организации имале 
можност да се произнесат во кои области дејствуваат или имаат 
интерес. Согласно доставените апликации, Секретаријатот за 
европски прашања до Министерството за информатичко општество 
и администрација доставил пократка листа организации кои проја-

виле интерес за секторот реформа на јавната администрација, 
а кои се дел од решението на министерот со кое се основа оваа 
секторска група. Како дополнување на оваа листа организации, 
Секретаријатот за европски прашања доставил и листа на органи-
зации кои се пријавиле за дебати и дискусии во Секретаријатот за 
европски прашања50. Сепак, оставена е можност министерството, 
доколку смета дека е потребно, во работата на секторската работна 
група да вклучи дополнителен број претставници од граѓанското 
општество, преку директен контакт со организациите со кои мини-
стерството има воспоставено соработка. 

48 Министерство за информатичко општество и администрација, одговори добиени на 
поднесените барања за пристап до информациите од јавен карактер

49 „Отворено со граѓанскиот сектор“, јавен повик за регистрација на сите 
заинтересирани организации за консултации и учество во работните групи за ИПА II, 
Секретаријат за европски прашања

50 Секретаријат за европски прашања,достапно на: www.sep.gov.mk/nvo-list/

http://www.sep.gov.mk/nvo-list/
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Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-202051 
е основен документ од областа на оваа секторска работна група. 
Документот опфаќа различни теми, области и цели за кои треба да 
се спроведуваат соодветни активности, кои – во зависност од наме-
ната – се координираат од различни сектори и институции. Со оглед 
на тоа дека Стратегијата за реформа на јавната администрација е 
основен стратегиски документ во оваа област и дека е подготвена 
по основањето на секторската работна група, со цел да вклучи пого-
лем број организации од оние кои се членови, Министерството за 
информатичко општество и администрација се обидува да овозможи 
инклузивност на сите заинтересирани организации во целиот процес 
на реформа на јавната администрација, преку различни таргетирани 
повици до граѓанскиот сектор. Првиот јавен повик за работен соста-
нок со невладиниот сектор бил одржан на 13 април 2016 година, 
а подоцна продолжил со консултативна работна средба за демо-
кратски реформи во јавната администрација меѓу претставниците од 
МИОА, граѓанските организации и експертите, претставниците од 
меѓународната заедница, синдикатите и медиумите, одржана во јуни 
2017 година52. По оваа средба е објавен посебен повик за доставу-
вање коментари во однос на нацрт-стратегијата за реформа на јавна 
администрација, која во суштина претставува стратешка рамка за 
целиот сектор и е еден од клучните критериуми за воспоставување 
секторски приод во областа реформа на јавната администрација. 
Секторската група работи преку одржување пленарни состаноци со 
сите членови во текот на една календарска година. 

Во деловникот за работа е предвидено секторската работна група да 
одржува 4 седници годишно, односно една седница квартално. Оваа 
предвидена динамика не е почитувана во 2019 година, па така сек-
торската работна група одржала само една седница (на 18.11.2019). 
Поканата до членовите за пленарните седници секогаш треба да ја 
вклучи агендата и целта за одржување на состанокот, односно сите 
соодветни документи што ќе се разгледуваат на закажаниот соста-
нок. Согласно деловникот за работа, предвидениот рок од 10 дена за 
закажување на состанокот треба да овозможи навремено информи-
рање, рамноправност во добивањето информации, како и соодветни 
забелешки или коментари на документите. Ваквиот пристап обезбе-
дува однапред подготвен, јасен и соодветен придонес од страна на 

51 Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2020, Министерство 
за информатичко општество и администрација, достапна на: http://mioa.gov.
mk/?q=mk/node/1587

52 Министерство за информатичко општество и администрација, достапно на: http://
mioa.gov.mk/?q=mk/node/1339

http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1587
http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1587
http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1339
http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1339


48

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

граѓанското општество. Сепак, во 2019 година содржината и целта 
на некои од документите не им била однапред позната на членовите, 
особено на претставниците од граѓанските организации. Конкретно, 
во текот на 2019 година Министерството за информатичко општество 
и администрација подготвуваше Рамка за оценување на успешно-
ста (Performance Assessment Framework), со индикатори што треба 
да го мерат напредокот во спроведувањето на реформите во овој 
сектор. Всушност, оваа Рамка за оценување на успешноста во овој 
сектор е еден од критериумите за воспоставување секторски приод 
во областа реформа на јавната администрација. Подготвените 
индикатори беа споделени со граѓанското општество и беа презен-
тирани на пленарниот состанокот одржан на 18.11.2019. Согласно 
извршениот мониторинг, на состанокот присуствуваа 4 организа-
ции. Претставниците на граѓанските организациите наведоа дека не 
биле известени за процесот на подготовка на еден толку сериозен 
и основен документ за секторскиот приод во областа реформа на 
јавната администрацијаи се обидоа, преку поставување прашања, 
да ја дознаат целта и намената на конкретниот документ, со оглед 
на тоа дека веќе постои Стратегија за реформа на јавната админи-
страција 2018-2020. Сепак, и покрај недоволната информираност, 
граѓанските организации учествуваа со свои коментари, во насока 
на подобрување на квалитетот на веќе изработениот документ. 
На овој пленарен состанок, претседавачот и копретседавачот му 
овозможија простор на граѓанското општество за да ги презентира 
своите ставови и мислења. Ваквиот пристап е особено нагласен во 
оваа секторска работна група, дотолку повеќе што на претставни-
ците на граѓанскиот сектор дополнително им беше овозможено да 
достават коментари и забелешки по писмен пат. Согласно спрове-
дениот мониторинг, Министерството за информатичко општество и 
администрација е отворено при водењето на состаноците, им остава 
простор на граѓанските организации за дополнителна анализа и 
дискусија, кога претставниците на организациите сметаат дека тоа 
е неопходно, со што се развива позитивен став и позитивен однос 
кон учеството на граѓанското општество во секторската работна 
група. Согласно Деловникот за работа, претседавачот и копретседа-
вачот им овозможуваат на претставниците на граѓанскиот сектор да 
покренуваат иницијативи и да преземаат активности за поддршка и 
реализација на иницијативите. 

Во текот на понатамошниот процес на комуникација со граѓанскиот 
сектор, во насока на прифаќање на нивните забелешки и оценка на 
влијанието на граѓанскиот сектор, мора да се забележи дека некои 
граѓански организации изразија незадоволство поради негативниот 
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став кон нивното учество, преку писмени коментари за унапредување 
на Рамката за оценување на успешноста (Performance Assessment 
Framework), без да се обезбеди соодветно образложение. Во иднина, 
ваквиот пристап може сериозно да им наштети на активностите на 
организациите и нивното учество и придонес во унапредувањето на 
работата во секторскиот приод. 

Работата, анализите и дискусиите од одржаните состаноци на 
Секторската работна група за реформа на јавната администрација 
се документираат во записници, кои по нивната подготовка и одоб-
рување од страна на претседавачот, се испраќаат до сите членови и 
до другите присутни на одржаниот состанок. 

Согласно деловникот за работа, основниот начин за водење на оваа 
секторска работна група е преку годишен план за работа во кој се 
дефинирани активностите, очекуваните резултати, одговорностите 
и ресурсите. Подготовката на ваков годишен план за работа ќе им 
овозможи на сите членови предвидливост на активностите на соста-
ноците, соодветна координација меѓу подготовката на документите на 
сите нивоа, правилно програмирање на секторскиот приод и учество 
на сите членови уште во процесот на планирање и програмирање на 
активностите, а не само во нивната финална фаза или реализација. 
Освен тоа, ваквиот план ќе овозможи континуитет, предвидливост, 
транспарентност и достапност на информациите за сите членови и 
ќе ја унапреди работата на секторската работна група. Годишниот 
план за активности ќе овозможи и поквалитетен и посеопфатен 
придонес на граѓанското општество. Дотолку повеќе, граѓанските 
организации однапред ќе имаат увид во работата и во подготовката 
на документите, имајќи предвид дека годишниот план ќе вклучува и 
активности за нивна интерна подготовка во министерствата. Меѓутоа, 
согласно спроведените методолошки алатки за подготовка на овој 
извештај, годишниот план како алатка досега не е спроведен, ниту 
пак може да се спроведе во иднина (како активност при работата), 
имајќи го предвид целокупниот процес на подготовка и организација 
на состаноците на секторската работна група, согласно сите актив-
ности на претседавачот, копретседавачот и тековните процеси за 
другите стратегиски документи или активности. Дополнително, мора 
да се нагласи дека подготовката на годишниот план не е каракте-
ристична активност за повеќето секторски работни групи, согласно 
спроведениот мониторинг.

Еден од клучните постулати за кои треба да се залагаат секторските 
работни групи е транспарентноста како алатка. Сепак, транспа-
рентноста се разликува од една до друга секторска работна група. 
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Па така, информациите за состаноците, записниците и дискусиите 
во рамките на Секторската работна група за реформа на јавната 
администрација им се достапни само на нејзините членови или пак 
на претставниците присутни на состаноците. Информациите, доку-
ментите, извештаите и записниците од работата на оваа секторска 
работна група не можат да се најдат на официјалната веб-страница 
на министерството за сите други заинтересирани лица кои не се 
членови, ниту пак се поканети на состаноците. Наспроти ова, подго-
товката на секторските документи од страна на Министерството за 
информатичко општество и администрација (на пример, Стратегијата 
за реформа на јавната администрација 2018-2022) овозможува поши-
рок и посеопфатен пристап од страна на сите заинтересирани, но и 
повеќе достапни информации и документи на официјалните канали 
за комуникација со граѓаните. 

Како еден од трите формални механизми за дијалог меѓу претстав-
ниците на институциите и претставниците на граѓанскиот сектор, 
учеството на граѓанските претставници е неопходно за да можат да 
се подготвуваат квалитетни и сеопфатни секторски политики. Преку 
својата работа и, особено, преку придонесот и искуствата стекнати 
во областа во текот на изминатите години, граѓанското општество 
може да даде значаен придонес во унапредувањето на процесот 
на програмирање и олеснување на предизвиците при подготов-
ката на јавните документи. Оттука, граѓанското општество треба 
да биде активно и конструктивно на состаноците на секторската 
работна група. За да може соодветно да учествува на состаноците, 
неопходно е граѓанското општество да биде навремено и целосно 
информирано во однос на процесите и документите што се под-
готвени или чија подготовка ќе следува во наредниот период. Од 
мониторингот на пленарните седници се забележува дека учеството 
на граѓанскиот сектор во Секторската работна група за реформа на 
јавната администрација се карактеризира со редовност, активност 
и конструктивност. Иако претседавачот и копретседавачот, како и 
членовите на секторската работна група, имаат позитивен однос кон 
ставовите на претставниците на граѓанското општество и се отворени 
за анализа и дискусија, претставниците на граѓанските организации 
лоцираат недостаток во соодветното информирање во однос на 
документите и политиките за кои се бара нивен придонес. Ова е осо-
бено нагласено по одржувањето на пленарниот состанок, зашто за 
да можат соодветно да дадат забелешки за подготвениот документ 
(Рамката за оценување на успехот) претставниците на граѓанските 
организации мора да бидат навремено вклучени во неговата подго-
товка и да бидат информирани за неговата намена и за процесот 
што следува. 
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Капацитетите на граѓанското  
општество за учество во работата  
на Секторската работна група  
за реформа на јавната администрација

Еден дел од методологијата за мониторинг на секторските работни 
групи е посветен на следењето на капацитетите на претставниците 
на граѓанското општество, кое е дел од работата на секторските 
работни групи. Во Секторската работна група за реформа на јавната 
администрација членуваат граѓански организации кои се пријавиле 
на јавен повик во 2015 година и тие покажуваат искуство во работата 
во оваа област. Согласно спроведените анкетни прашалници меѓу 
граѓанските организации, познавањето на релевантните документи 
за јавни политики, заклучоците и препораките на граѓанските орга-
низации кои се дел од Секторската работна група за реформа на 
јавната администрација е оценето со 4 (на скала од 1 до 5, каде што 1 
е најниска оценка, а 5 е највисока оценка). Оттука, може да се заклучи 
дека претставниците на граѓанските организации имаат висока 
оценка и покажале способност, знаење и вештини од соодветната 
област на работа, кои ги користат кога дискутираат, разменуваат 
информации и покренуваат иницијативи. 

Едно од основните прашања што се поставува меѓу граѓанските 
организации кои се членови во секторските работни групи е начи-
нот на претставување во овие работни групи, односно дали тие ги 
претставуваат сите организации кои работат во областа или пак 
ги претставуваат само ставовите на нивната организација. Во оваа 
насока, различни се и надлежностите и обврските што ги имаат/би 
ги имале граѓанските организации. Па така, за да може соодветно да 
го претставуваат ставот на целиот граѓански сектор во оваа област, 
неопходно е нивните претставници (самостојно и/или во соработка 
со другите членови на секторската работна група) да организираат 
консултации во вид на јавни форуми, трибини или дебати/информа-
тивни сесии, со цел да добијат информации од крајните корисници 
во врска со нивните ставови, потреби и проблеми поврзани со важ-
ните прашања. Сепак, според анкетните прашалници спроведени 
меѓу граѓанскиот сектор, членовите на секторската работна група не 
организираат вакви средби со цел да ги информираат или пак да ги 
соберат ставовите на другите граѓански организации. Следствено, 
кај граѓанскиот сектор постои конфузија за начинот на неговото 
претставување. Ресорните министерства кои претседаваат со сек-
торските работни групи сметаат дека граѓанските организации кои 
се членки го претставуваат ставот на целото граѓанско општество, 
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што е спротивно на ставот на граѓанските организации. Ова пра-
шање е директно поврзано со начинот на избор и назначување на 
претставниците на граѓанските организации како членови во сектор-
ските работни групи, за што повеќе информации се дадени во делот 

„Зајакнување на граѓанското учество и потреба за ревидирање на 

моделот на избор на граѓанските претставници во секторските 

работни групи“ од овој извештај. 

Иако граѓанските организации имаат различен став во однос на тоа 
кого претставуваат, она што е заедничко за граѓанските организации 
кои одговориле на анкетните прашалници е дека тие се организи-
раат во мрежи (локални, национални, регионални, меѓународни) и 
на таков начин собираат информации, односно се координираат 
за одредени документи и активности на секторската работна група. 
Преку овие здружувања, граѓанските организации дејствуваат заед-
нички и координирано во процесот на презентирање и застапување 
за нивните ставови во врска со различни политики од наведената 
област.

Секторските работни групи не се единствениот механизам за уче-
ство на граѓанските организации во процесите на креирање на 
јавните политики. Согласно записниците, одговорите од институци-
ите и анкетните прашалници, граѓанските организации многу повеќе 
и почесто учествуваат на јавни консултации кои се организирани со 
некаква намена. Според одговорите добиени од анкетните прашал-
ници, бројот на граѓанските организации кои учествуваат на јавни 
консултации за одредена политика се зголемува од година во година: 
55 организации одговориле дека биле дел од јавна консултација 
(2019), 53 организации (2018), 44 организации (2017), 21 организа-
ција (2016), 12 организации (2015) и 7 организации (2014). Впрочем, 
јавните консултации овозможуваат поголем број организации да 
учествуваат во подготовката на документите и давањето забелешки. 
Ваквиот пристап кон јавните консултации го делат и институциите. 
Па така, во овој случај Министерството за информатичко опште-
ство и администрација за секоја активност во областа Реформа на 
јавната администрација (подготовка на стратегија, акциски план и 
консултација за е-алатки) објавува/доставува различни повици за 
учество на граѓанскиот сектор. Доставените покани/повици имаат 
многу поширок опфат од организациите кои се членки во сектор-
ските работни групи. Сепак, учеството на граѓанските организации 
како рамноправни членови во формалните консултативни механизми 
е различно од учеството на граѓанскиот сектор во консултативните 
процеси што ги организираат министерствата независно.
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Ефектите од работата  
на Секторската работна  
група за реформа  
на јавната администрација

Секторската работна група за реформа на јавната администрација 
опфаќа многу сектори, како што се: јавни и административни службе-
ници, е-администрација, транспарентност и отчетност, соработка со 
граѓанскиот сектор и слично. Граѓанските организации покажуваат 
експертиза во различни области и полиња, што е оценето како пози-
тивно, за да може да се покаже конструктивно учество. Граѓанските 
организации кои имаат членови во оваа секторска работна група 
продуцираат анализи, истражувања и документи за јавни политики во 
своите области на дејствување, со цел да ја информираат јавноста 
за важните прашања, но и да придонесат за информиран процес на 
донесување одлуки во рамките на секторската работна група. Овие 
документи најчесто се адресирани до институциите/министерствата 
кои ја водат и организираат работата на целиот секторски приод, 
при што се овозможува една институција координирано да ги има 
сите информации во врска со секторските политики. Организациите 
кои се дел од секторската работна група, се оценети како граѓански 
организации кои во изминатите години редовно работат во областа 
на реформа на јавната администрација и продуцираат јавни доку-
менти со сопствени анализи и истражувања кои можат да им служат 
на институциите, но и на секторската работна група, за подготовка 
на документи. Всушност, најголем дел од нивните забелешки и 
коментари, согласно записниците од состаноците на оваа секторска 
работна група, се потпираат на веќе добиени и објавени информа-
ции од нивната работа во оваа област. 

Покрај програмирањето на стратегиските, планските и другите јавни 
документи, секторската работна група треба да го следи и напре-
докот на нејзините реформи во целиот сектор. Засега, Секторската 
работна група за реформа на јавната администрација нема воспоста-
вен и координиран функционален систем за планирање и подготовка 
на годишните плански документи. Овие процеси се одвиваат пар-
цијално, согласно потребите за одредени документи и активности. 
Фактот дека институциите организираат консултации, средби и обја-
вуваат повици за различни граѓански организации, во зависност од 
активноста, дозволува да се заклучи дека во рамките на секторскиот 
приод нема воспоставена практика и функционален систем. 
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Со оглед на опфатот на секторската работна група во која се 
координира секторскиот приод во реформата за јавната админи-
страција, влијанието за унапредување на политиките треба да биде 
големо. Раководењето со секторските работни групи е подигнато 
на највисоко претставничко ниво, односно на ниво на министри. 
Ваквата формална поставеност на секторските работни групи во 
нивните деловници претпоставува сериозна размена на информа-
ции, програмирање и спроведување на сите секторски, програмски 
и јавни документи. Наспроти поставеноста во деловниците, обемот 
и опфатот на работа на секторските работни групи во практиката е 
променлив и специфичен за секоја секторска работна група. Едни 
од основните функции на Секторската работна група за реформа 
на јавната администрација е координацијата на странската помош 
согласно секторските приоритети од ИПА, давањето препораки и 
предлози за координација и унапредувањето на искористеноста на 
странската помош. Претставници од донаторската заедница се чле-
нови во секоја секторска работна група, кои на пленарните седници 
на кои присуствуваат можат да се информираат во врска со стратеш-
ките документи и активности за кои имаат програмирано, односно 
треба да програмираат финансиски средства. Мониторингот на 
пленарните седници покажа дека присуството на донаторите на 
овие седници е повеќе за информирање за тековните активности 
на институциите, додека многу малку се забележуваат активности 
кои водат кон „координација на донаторската поддршка“. Согласно 
достапните документи, процесот на координација на донаторската 
поддршка се спроведува на пониско, т.е. на билатерално ниво, додека 
на пленарните состаноци само се известува за тековните активности 
и документи. Покрај координацијата на донаторската поддршка, спо-
ред деловникот, Секторската работна група за реформа на јавната 
администрација во својата работа треба да ја користи и НППА53 и да 
воспостави корелација и координација со оваа програма, како и да 
осигура дека предлозите за формулирање на секторските политики 
и програми за развој од страна на сите заинтересирани групи или 
поединци и имплементацијата на донаторската помош се во соглас-
ност со релевантните политики на Владата на Република Северна 
Македонија за интеграција во ЕУ, вклучително и со родовите поли-
тики на РСМ и на ЕУ. Во рамките на извршениот мониторинг многу 
малку се забележуваат ваквите практики кои се дел од деловникот за 
работа. Всушност, она што може да се заклучи од целиот процес на 
мониторинг е дека она што навистина се случува во практиката не се 
поклопува со она што е напишано и предвидено. 

53 Национална програма за усвојување на правото на Европската Ѕнија, Секретаријат 
за европски прашања, достапно на: http://www.sep.gov.mk/content/?id=13

http://www.sep.gov.mk/content/?id=13
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Препораки за Секторската  
работна група за реформа  
на јавната администрација

 � Да се направат измени и дополнувања на 
деловникот за работа. Од погореизложеното може 
да се заклучи дека текстот на деловникот за работа 
делумно се почитува при функционирањето на 
Секторската работна група за реформа на јавната 
администрација. Со оглед на неколкугодишното 
функционирање на оваа секторска работна група, 
постои простор за промена на деловникот, во 
согласност со досега воспоставената практика. 
Неопходно е деловникот за работа да одговара на 
моменталната ситуација и истиот да се почитува 
при работата. Во ваква ситуација, деловникот за 
работа (како основен документ што го регулира 
функционирањето на секторската работна група) 
не одговара ниту на процесните правила, ниту 
на опсегот и целта на работата на секторската 
работна група.

 � Да се воспостави план и динамика за работа. 
Како формален механизам за соработка меѓу 
граѓанското општество и институциите, неопходно 
е секторската работна група да има годишни 
планови за работа, со цел да се предвиди 
динамиката, документите и очекувањата од 
нејзината работа. Притоа, годишниот план треба 
да ги вклучи главните цели на кои ќе се фокусира 
секторската работна група во текот на годината. 
Ваквото планирање ќе овозможи сите актери, 
т.е. членови на секторската работна група, да 
бидат вклучени и информирани уште во текот на 
планирањето и програмирањето на активностите и 
документите. 

 � Да се зајакнат капацитетите на граѓанските 
организации. Со цел соодветно да се сфати 
улогата на граѓанскиот сектор, но и да се поддржи 
и поттикне учеството на граѓанските организации 
во секторските работни групи, неопходно е 
да се работи на градење на капацитетите на 
организациите за целта, опфатот и работата 
на секторските работни групи. Оваа активност 
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е неопходна ако се земе предвид процесот 
на отпочнување на пристапните преговори со 
Европската Унија, па соодветно на тоа и целта и 
улогата на координацијата на секторскиот приод.

 � Да се вклучат граѓанските организации во процесот 
на програмирање на стратегиските и планските 
документи. За да можат соодветно да учествуваат 
и да дадат свој придонес во унапредувањето 
на работата на секторскиот приод, неопходно 
е граѓанските организации да бидат вклучени 
во работата уште од самото програмирање и 
планирање на документите и активностите. Ваквиот 
пристап ќе го охрабри нивното учество и ќе 
воспостави партнерски односи меѓу граѓанските 
организации и институциите. 

 � Да се зголеми транспарентноста и комуникацијата 
за работата на Секторската работна група за 
реформа на јавната администрација. Согласно 
спроведениот мониторинг и „принципот на 
транспарентност“ на кој се темелат основните 
документи за работа и функционирање на оваа 
секторска работна група, неопходно е сите 
документи (записници, деловник, решенија) да 
бидат соодветно објавени на веб-страницата на 
Министерството за информатичко општество и 
администрација.

 � Да се следи имплементацијата на донесените 
стратегиски документи, политики и пристапи. 
Неопходно е во рамките на секторската работна 
група да се воспостави механизам за мониторинг 
на имплементацијата на стратегиските и основните 
документи, како и на индикаторите воспоставени со 
Рамката за оценување на успешноста (Performance 
Assessment Framework). Во овој момент, на 
пленарните седници им недостига процесот за 
следење на имплементацијата на документите, 
дотолку повеќе што овој процес секогаш може да 
се унапредува, особено со граѓанското учество, 
кое има искуство во работа со мониторинг на 
документи. 
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2. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ 
ФИНАНСИИ
Управувањето со јавните финансии е еден од 
најобемните сектори во земјата, како во однос на 
областите што ги опфаќа, така и во однос на бројот 
на институциите што се вклучени во спроведувањето 
на политиките и предвидените реформи во овој сек-
тор. 

Основен документ за секторот во кој се опфатени 
политиките и идните реформи е „Програмата за 
реформа на управувањето со јавните финансии 
2018 – 2021“, донесена во декември 2017 година. Таа 
ги опфаќа: фискалната рамка на земјата, мобили-
зацијата на приходите, планирањето, донесувањето 
и извршувањето на буџетот, транспарентноста и 
известувањето, како и внатрешната финансиска кон-
трола, надворешната контрола, односно државната 
ревизија и собранискиот надзор.

Освен што е поврзана и делумно произлегува од 
другите стратегиски документи (Индикативниот стра-
тегиски документ за ИПА II 2014 – 2020, Програмата 
за економски реформи 2017 - 201954, Фискалната 
стратегија 2017 - 201955 и Стратегијата за реформа на 
јавната администрација56), Програмата за реформа 
на управувањето со јавните финансии опфаќа и 
неколку потреформски документи (претходни и 
нови), како што се: Стратегијата за реформа на 
даночниот систем 2020 - 202357, Документот за јавна 

54 Програмата за економски реформи 2017 – 2019, Министерство 
за финансии, достапно на: https://finance.gov.mk/mk/node/4831

55 Фискална стратегија 2017 – 2019, Министерство за финансии, 
достапно на: https://finance.gov.mk/files/Fiskalna_Strategija_na_
RSM_2020-2022_FINAL_c1.pdf

56 Стратегијата за реформа на јавната администрација, 
Министерство за информатичко општество и администрација, 
достапно на: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1587

57 Стратегијата за реформа на даночниот систем 2020 – 2023, 
Министерство за финансии, достапно на: https://finance.gov.
mk/files/u3/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87% 
D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82% 
D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B02020_2023_1.pdf

https://finance.gov.mk/mk/node/4831
https://finance.gov.mk/files/Fiskalna_Strategija_na_RSM_2020-2022_FINAL_c1.pdf
https://finance.gov.mk/files/Fiskalna_Strategija_na_RSM_2020-2022_FINAL_c1.pdf
https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1587
https://finance.gov.mk/files/u3/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B02020_2023_1.pdf
https://finance.gov.mk/files/u3/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B02020_2023_1.pdf
https://finance.gov.mk/files/u3/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B02020_2023_1.pdf
https://finance.gov.mk/files/u3/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B02020_2023_1.pdf
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политика во јавната внатрешна финансиска контрола 2019 – 202158, 
Стратегискиот план на УЈП 2019 – 202159, Развојната стратегија на 
ДЗР 2018 – 202260, Стратегијата за развој на ИКТ во Царинската 
управа 2019 – 202361, итн. 

Имајќи го предвид широкиот опфат потсектори, секторот на 

управување со јавните финансии е еден од најдинамичните и најком-
плексните сектори во земјава, во кој има постојани случувања, дури 
и надвор од Програмата за реформа на управувањето со јавните 
финансии. Бројни се прописите од оваа сфера што се донесуваат, 
менуваат и се дополнуваат на годишно ниво. Така, во 2019 година 
се донесени четири нови закони: Законот за јавни набавки62 (кој се 
донесе во јануари, а почна да се применува во април 2019 година), 
Законот за акцизите63 (донесен во мај 2019 година), Законот за 
јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста64 (донесен 
во септември 2019 година) и Законот за данок на моторни возила65 
(декември 2019 година). 

Многу други закони од секторот, пак, претрпеа голем број измени, на 
пример Законот за данокот на додадена вредност, кој се менуваше 
дури трипати во текот на годината (во мај, јуни и во декември 2019 
година). 

Треба да се напомене дека дел од овие промени не се децидно 
предвидени во самата Програма за реформа на управувањето со 
јавните финансии (како што е донесувањето нов Закон за акцизите 
или Законот за јавни набавки во областа на одбраната и безбедно-
ста), додека некои воопшто не се споменати во Програмата (како што 
е Законот за данок на моторни возила, чие донесување се наметна 
како обврска по донесувањето на новиот Закон за акцизите).

58 Политика за јавната внатрешна финансиска контрола 2019 – 2021 со акциски план, 
Министерство за финансии, достапно на: https://finance.gov.mk/files/u249/PIFC%20
PP%2007.03.2019%20MK.pdf

59 Стратегиски план на УЈП 2019 – 2021, Управа за јавни приходи, достапно на: http://
www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1136/Strateski_plan_2019-2021_08.01.2019_
web.pdf

60 Стратегија за развој на ДЗР 2018 – 2022, Државен завод за ревизија, достапно на: 
https://dzr.mk/Uploads/Strategija_za_razvoj_na_DZR_2018_2022_REDUCE.pdf

61 Стратегијата за развој на ИКТ во Царинската управа 2019 – 2023, Царинска 
управа, достапно на: http://www.carina.mk/images/documents/e-carina/
StrategijaIKT20192023.pdf

62 Закон за јавни набавки, „Службен весник на РСМ“ бр. 24/2019

63 Закон за акцизи, „Службен весник на РСМ“ бр. 108/2019

64 Закон за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста, „Службен весник на 
РСМ“ бр. 180/19

65 Закон за данок на моторни возила, „Службен весник на РСМ“ бр. 261/2019

https://finance.gov.mk/files/u249/PIFC PP 07.03.2019 MK.pdf
https://finance.gov.mk/files/u249/PIFC PP 07.03.2019 MK.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1136/Strateski_plan_2019-2021_08.01.2019_web.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1136/Strateski_plan_2019-2021_08.01.2019_web.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1136/Strateski_plan_2019-2021_08.01.2019_web.pdf
https://dzr.mk/Uploads/Strategija_za_razvoj_na_DZR_2018_2022_REDUCE.pdf
http://www.carina.mk/images/documents/e-carina/StrategijaIKT20192023.pdf
http://www.carina.mk/images/documents/e-carina/StrategijaIKT20192023.pdf
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Кога станува збор за Програмата за реформа на управувањето со 
јавните финансии, нејзиното спроведување се следи преку годишни 
акциски планови и извештаи за нивното остварување. Според тој 
извештај, во 2019 година се остварени 40 % од индикаторите за 
исполнување на целите, 31 % од индикаторите за исполнување на 
целите се делумно остварени, а 29 % од индикаторите не се оства-
рени. 

Меѓу позначајните постигнувања во 2019 година се следниве: доне-
сувањето на новиот Закон за јавни набавки и на Законот за јавни 
набавки во областа на одбраната и безбедноста, со што во значајна 
мера се одговори на наталожените проблеми во јавните набавки и 
се изврши усогласување со соодветните директиви на ЕУ во овие 
области; почетокот на примената на новиот систем за електронска 
обработка на царинските декларации (од јуни 2019 година), како и 
објавувањето на плаќањата на буџетските корисници на Буџетот на 
РСМ преку трезорот, достапни на јавноста од ноември 2019 година, 
преку веб-порталот „Отворени финансии“ (open.finance.gov.mk). За 
зголемување на ефикасноста во спроведувањето на Програмата 
значаен е и развојот на Рамката со индикатори за оценување на 
успешноста (т.н. ПАФ-индикатори). 

Сепак, остануваат многу значајни обврски што требаше да се 
спроведат, а не се спроведоа во 2019 година или обврски чиешто 
спроведување е планирано за 2020 година, меѓу кои: донесување 
нов или ревидиран Закон за буџетите, основање Фискален совет, 
донесување Стратегија за управување со долгот, воведување сеоп-
фатна среднорочна буџетска рамка, донесување нова правна рамка 
во согласност со законодавството на ЕУ и подобрување на ефикас-
носта на системот на јавно-приватно партнерство и на системот на 
концесии, донесување нов Закон за јавна внатрешна финансиска 
контрола, изнаоѓање механизам за проактивна улога на Собранието 
во разгледувањето на ревизорските извештаи од ДЗР и сл. 
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Секторска  
работна група  
за Управување  
со јавни финансии

Секторската работна група за управување со јавните 
финансии е формирана во 2018 година со решение на 
министерот за финансии, кој е воедно и претседавач 
на состаноците на оваа работна група. Секторската ра-
ботна група нема посебен деловник за работа и работи 
според решението за формирање во кое се определени 
нејзините цели, структурата, составот и задачите. Спо-
ред последното решение, во работата на секторската 
работна група учествуваат претставници на институции-
те опфатени со Програмата за реформа на управување-
то со јавните финансии и акциските планови за нејзино-
то спроведување, претставници на вклучените државни 
институции, согласно секторскиот приод, донаторската 
заедница и граѓанските организации. Во секторската 
работна група учествуваат седум (7) претставници на 
граѓанското општество со статус на набљудувачи, иако 
нивното учество не се разликува од учеството на прет-
ставниците на граѓанскиот сектор во другите секторски 
работни групи. Во 2019 година, оваа секторска група 
одржала еден пленарен состанок (на 5.11.2019). 

“

Функционалноста  
на Секторската работна  
група за управување  
со јавните финансии
Секторската работна група за управување со јавните финансии е 
формирана со решение на министерот за финансии на 17.4.2018 
година, како оперативен механизам за следење на спроведувањето 
на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 
2018-202166, усвоена од Владата на 19.12.2017 година, како и на 
годишните акциски планови за спроведување на програмата (од 
кои првиот акциски план за 2018 година е усвоен на 20.2.201867). 

66 https://www.finance.gov.mk/files/u3/PFM%20Reform%20%20Programme__MK%20
DEC%202017_final%20VLADA.pdf

67 Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со 
јавните финансии за 2018 година, достапен на: https://www.finance.gov.mk/files/u3/
Akciski%20plan%20za%202018_Programa%20za%20reforma%20na%20PFM_fev%20
2018_MK%202.pdf

https://www.finance.gov.mk/files/u3/PFM Reform  Programme__MK DEC 2017_final VLADA.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/PFM Reform  Programme__MK DEC 2017_final VLADA.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/Akciski plan za 2018_Programa za reforma na PFM_fev 2018_MK 2.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/Akciski plan za 2018_Programa za reforma na PFM_fev 2018_MK 2.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/u3/Akciski plan za 2018_Programa za reforma na PFM_fev 2018_MK 2.pdf
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Секторската работна група за управување со јавните финансии 
всушност ја продолжува работата на работната група за управување 
со јавните финансии формирана на 10.6.2015 година, но со нови 
задачи и изменет и проширен состав. 

Секторската работна група нема посебен деловник за работа и 
работи според решението за формирање во кое се определени неј-
зините цели, структурата, составот и задачите. Оттука и потребата 
со секоја промена на некои од членовите на работната група да се 
носи и ново решение за нејзино формирање. Така, во периодот од 
април 2018 година до април 2020 година се донесени вкупно четири 
решенија за формирање на оваа секторска работна група.

Сепак, Програмата за реформа на управувањето со јавните финан-
сии содржи одредени насоки и елементи за функционирање на 
секторската работна група кои не се предвидени во самото решение 
за нејзиното формирање.

Целта на оваа секторска работна група е воспоставување и одржу-
вање на функционален секторски приод во областа управување со 
јавните финансии и таа треба да ги реализира следниве задачи: 

 � координација и спроведување на активностите 
за програмирање, имплементација, следење и 
известување во контекст на ИПА II за секторот 
управување со јавните финансии; 

 � изработка на Програмата за реформа на 
управувањето со јавните финансии и учество во 
процесот на ревидирање - среднорочна и финална 
оценка на целите и резултатите на програмата; 

 � изработка на предлог-годишен акциски план за 
спроведување на Програмата за реформа на 
управувањето со јавните финансии; 

 � координација/спроведување на активностите 
опфатени со Програмата за реформа во 
управувањето со јавните финансии; 

 � следење на програмата и на годишниот акциски 
план за спроведување на програмата во однос 
на утврдените резултати, показатели и таргети, 
согласно утврдените улоги и одговорности за 
спроведување, следење и ажурирање на програмата 
(Поглавје III); 
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 � изработка на полугодишен и годишен извештај за 
напредокот во спроведувањето на програмата, 
односно на годишниот акциски план за 
спроведување на програмата; 

 � соработка со релевантните институции вклучени во 
реализацијата на активностите; 

 � обезбедување поддршка за процесот на водење 
дијалог за политиките со донаторите и другите 
засегнати страни за спроведување, финансирање 
и опфат на реформата на управување со јавните 
финансии; 

 � учество во процесот на управување со ризици и 
предлагање/преземање корективни активности за 
надминување на идентификуваните ризици; 

 � обезбедување информации кои се потребни за 
подготовка на седниците на Советот за управување 
со јавните финансии; 

 � координација и следење на реализацијата на 
препораките што ги дава Советот за управување со 
јавните финансии во врска со временската рамка 
за спроведување на активностите, финансирање на 
активностите и надминување на идентификуваните 
проблеми, и 

 � обезбедување на потребните информации за 
надворешниот експертски тим кој ќе помага во 
изработката на документите, како и координација 
на комуникацијата меѓу експертскиот тим и 
овластените службеници за обезбедување на 
другите потребни информации. 

Секторската работна група за управување со јавните финансии 
има претседавач, заменик-претседавач, одделение за координација 
на работната група, координатори на приоритет/лидери на мерки 
(од акцискиот план за спроведување на програмата за реформа 
на управувањето со јавните финансии68), членови, набљудувачи од 
граѓанските организации и набљудувачи од донаторската заедница. 

68 Програма за реформа на управувањето со јавните финансии, Министерство за 
финансии, достапна на: https://www.finance.gov.mk/mk/node/7868

https://www.finance.gov.mk/mk/node/7868
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Со работната група, по функција, претседава министерот за финан-
сии, додека заменик-претседавач е државниот советник за прашањата 
поврзани со меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и 
децентрализираното финансиско управување со фондовите на ЕУ. 
Исклучок беше краткиот период во 2019 година, кога поради тоа што 
не беше именуван министер за финансии, со работната група прет-
седаваше тогашната заменичка-министерка за финансии.

Според последното решение, во работата на секторската група 
учествуваат 33 координатори на приоритети или лидери на мерки, 
односно претставници на институциите опфатени со Програмата 
за реформа на управувањето со јавните финансии и акциските пла-
нови за нејзиното спроведување, како и 19 членови кои се исто така 
претставници на вклучените државни институции. Она што е каракте-
ристично за оваа секторска работна група е статусот на граѓанските 
организации како набљудувачи, иако истиот не се разликува од 
начинот на учество на претставниците на граѓанскиот сектор во 
другите секторски работни групи. Така, претставниците на граѓан-
ското општество можат да се вклучат во дискусиите и да даваат свои 
предлози и мислења кои понатаму ќе бидат разгледани од страна на 
надлежните институции. 

Позначајни измени во составот се направени со последното решение 
за формирање на секторската работна група од 12.9.2019 година, со 
кое, пред сè, за претседавач (по функција) беше назначена новата 
министерка за финансии. Со ова решение како член за првпат беше 
именувана заменичката-министерка за финансии, додека набљуду-
вачите, односно претставниците на граѓанските организации и на 
донаторската заедница, наместо поименично (со име и презиме) и 
организација/институција од којашто доаѓаат, сега се назначени без 
имиња и презимиња, туку само како претставници на организациите/
институциите што ги претставуваат. 

Така, бројот на набљудувачи од граѓанските организации остана ист 
(седум), додека бројот на институции-набљудувачи од донаторската 
заедница е девет (со тоа што од Делегацијата на Европската Унија 
досега имаше седум поединечни членови, додека со новото реше-
ние е определено само „претставник на Делегацијата на Европската 
Унија“). 

Од април 2018 година па досега, секторската работна група има одр-
жано четири состаноци, од кои три состаноци се одржани заеднички, 
со т.н. Дијалог за политиките за управување со јавните финансии 
(што се одржува меѓу ЕУ и МФ). Оттука, англискиот јазик е работен 
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јазик и на состаноците и во официјалните и работните материјали на 
оваа секторска работна група.

Пленарните состаноци на работната група се одвиваат според 
следниов распоред: на почетокот на состанокот, што го води заме-
ник-претседавачот, се усвојува записникот од претходниот состанок, 
а потоа следуваат воведните зборови на претседавачот, односно 
министерот за финансии, и на раководителот на секторот за сора-
ботка при Делегацијата на Европската Унија во Република Северна 
Македонија; потоа, координаторите на приоритети или лидерите 
на мерки и членовите од институциите даваат краток полугодишен 
приказ на реализацијата на акцискиот план за спроведување на про-
грамата, по што се отвора дискусија за мислењата и предлозите од 
страна на претставниците на граѓанските организации и на донатор-
ската заедница.

Евидентно е дека на состаноците на работната група што се одржу-
ваат заедно со дијалогот за политики присуствуваат и членовите на 
највисокото тело за спроведување на програмата, односно Советот 
за управување со јавните финансии, составен од претставници на 
највисоко ниво од институциите што се вклучени во системот за 
управување со јавните финансии. 

Од поставените задачи и од досегашното функционирање на сек-
торската работна група може да се заклучи дека нејзиното постоење 
и дејствување се тесно поврзани со следењето на спроведувањето 
на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии. 
Всушност, оваа програма е основниот документ за работа на оваа 
секторска работна група.

Иако во самото решение за формирање на работната група не е 
наведено, сепак во Програмата за реформа на управувањето со јав-
ните финансии е назначено дека работната група ќе се состанува 
најмалку еднаш на три месеци. Во практиката, пак, динамиката на 
одржување на состаноците на работната група е детерминирана 
од полугодишната периодичност на изработката на извештаите за 
реализација на акциските планови за спроведување на програмата. 
Оттука, со одредени отстапувања, состаноците на работната група 
се одржуваат двапати годишно. Петтиот состанок од донесувањето 
на важечкото решение (во април 2018 година) и првиот состанок за 
2020 година, што требаше да се одржи во почетокот на март 2020 
година, беше одложен поради мерките за превенција на ширењето 
на коронавирусот, па консултациите по изработените годишни 
извештаи се спроведуваа по електронски пат.
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Поканите и материјалите за состаноците на работната група се 
испраќаат електронски, седум до десет дена однапред, со тоа што 
прво се добива најавата за состанокот, а потоа агендата и работ-
ните материјали. Исто така, предвидена е можноста по одржувањето 
на секој состанок, коментарите и забелешките по документите за 
дискусија (извештаите за реализацијата на акциските планови за 
спроведување на програмата) да се достават и по електронски пат. 
Не е познато дали примените коментари и забелешки се доставуваат 
до сите членови или остануваат и се разгледуваат само од страна на 
одделението за координација на работната група. 

Во однос на транспарентноста во функционирањето на оваа сек-
торска работна група, Министерството за финансии на своите 
официјални страници за комуникација со јавноста не споделува 

редовно информации за работата на секторската работна група.

Граѓанското учество  
во Секторската работна  
група за управување  
со јавните финансии

Како што е наведено погоре, во работата на секторската работна 
група учествуваат претставници на граѓанските организации, 
како консултативен механизам за спроведување на Програмата за 
реформа на управувањето со јавните финансии, што е детермини-
рано и во самата програма.

Учеството на граѓанскиот сектор го иницира надлежното мини-
стерство. Па така, во март 2018 година, односно еден месец пред 
формирањето на работната група, Министерството за финансии 
упати директен допис до вкупно девет граѓански организации, со 
барање да номинираат набљудувачи во секторската работна група. 
Седум од поканетите граѓански организации номинирале свој прет-
ставник. Граѓански организации кои како набљудувачи учествуваат 
во работата на оваа секторска работна група се: Центарот за еко-
номски анализи, Здружението на млади аналитичари и истражувачи, 
Фајнанс Тинк – Институтот за економски истражувања и политики, 
Аналитика, Евротинк - Центар за европски стратегии, Центарот за 
граѓански комуникации и Центарот за истражување и креирање 
политики. 

Во дописот испратен до граѓанските организации за номинирање 
претставници, Министерството за финансии истакнува дека „имајќи 
ја предвид важноста на процесот на јавни консултации, со широка 
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вклученост на сите засегнати страни во спроведувањето и во сле-
дењето на реформите, учеството на граѓанските организации во 
секторската работна група би било многу корисно за процесот на 
спроведување на реформата на управувањето со јавните финансии“. 
Според информациите од Министерството за финансии, изборот 
на граѓанските организации што биле поканети да се вклучат во 
работната група како набљудувачи бил направен во соработка со 
кабинетот на министерот, а врз основа на областа и опфатот на 
работа што го покриваат граѓанските организации, како и искажа-
ниот интерес за учество.

На 2.9.2019 година, со последното решение на министерот за 
финансии, наместо поименично наведување на овие набљудувачи, 
е наведено дека набљудувачи се претставници на овие организации. 

Според досегашната практика, претставниците на вклучените граѓан-
ски организации редовно присуствуваат на состаноците на работната 
група и со свои коментари, забелешки и предлози се вклучуваат во 
дискусијата, а некои од нив испраќаат и дополнителни предлози по 
одржувањето на состанокот. Па така, граѓанските организации се 
информирани за термините за одржување на состаноците и редовно 
и навремено ги добиваат сите потребни материјали, истовремено 
со другите членови на работната група, како и со набљудувачите од 
донаторската заедница.

Досегашните коментари, забелешки и предлози од граѓанските 
организации, во врска со работењето и учеството во оваа секторска 
работна група, главно се однесуваат на неколку сегменти: техничките 
аспекти од функционирањето на самата работна група (на пример, 
работниот јазик, како и одвојувањето на пленарните состаноци на 
секторската работна група од средбите за дијалогот за политиките 
и сл.); забелешките околу оценката на степенот на исполнувањето 
на одредени активности и постигнувањето на одредени цели и при-
оритети наведени во акциските планови, како и на предлозите за 
промена на одредени индикатори за мерење на остварувањето и 
напредокот, главно поради несоодветноста или недоволната прециз-
ност на постојните индикатори и сл. Кога станува збор за реакцијата 
на секторска работна група на сугестиите и предлозите на граѓан-
ските организации, може да се каже дека истите се прифаќаат, но 
не се имплементираат понатаму во самите акциски планови, главно 
поради нефлексибилноста на работната група кон промените на 
програмата и на годишните акциски планови. 

Исто така, треба да се напомене дека контактите и соработката меѓу 
институциите-членки на работната група и застапените граѓански 
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организации се користат и за одржување на други средби и консул-
тации, кои не се во редовниот домен на работата на секторската 
работна група, а се однесуваат на теми и прашања од областа на 
јавните финансии, на пример на Политиката за јавната внатрешна 
финансиска контрола (со Акциски план за периодот од 2019 до 2021 
година)69 и сл. 

Капацитетите на граѓанските  
организации за учество во работата  
на Секторската работна група  
за управување со јавните финансии

Како што е опишано погоре, во работата на секторската работна 
група, на ниво на набљудувачи, учествуваат седум граѓански органи-
зации, сите со главен домен на работа поврзан со областите што ги 
опфаќа Програмата за реформа на управувањето со јавните финан-
сии. 

Покрај тоа што генерално дејствуваат во областите економија, 
финансии или пристапување кон ЕУ, овие граѓански организации 
имаат и свој потесен фокус, така што учествувајќи во работата на 
секторската група покрај општиот, даваат и особен придонес во тие 
потесни сектори. Споредено со бројот на членовите од страна на 
институциите, а имајќи ги предвид широчината и опфатот на полето 
на дејствување на секторската работна група, може да се оцени дека 
бројот на граѓански организации вклучени во работната група е мал 
и недоволен, а нивниот статус несоодветен. Досегашното искуство 
од работењето на групата покажува дека членството на граѓанските 
организации засега е на ниво на нивно информирање за текот на 
спроведувањето на програмата, како и за идните планирани активно-
сти и проекти во таа насока, без позначајно двонасочно дејствување.

Што се однесува до капацитетите на вклучените организации, се чини 
дека тие се високи и соодветни (во рамките на конкретните фокусни 
области на дејствување) и задоволителни (во рамките на поширокиот 
опфат на сферата на дејствување на секторската работна група). Но, 
се чини дека набљудувачкиот статус на граѓанските организации, 
како и нефлексибилноста на работната група за измени, дополну-
вања и унапредување на самата програма и, особено, на акциските 
планови за нејзиното спроведување, придонесуваат за намалениот 
ентузијазам и ангажман на граѓанските организации. Како и да е, 

69 Политика за внатрешна финансиска контрола (со акциски план за периодот 2019-
2021 година), достапна на: https://finance.gov.mk/mk/node/7880

https://finance.gov.mk/mk/node/7880
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речиси сите вклучени граѓански организации, од своја страна, иако 
не се директно поврзани со работата на работната група, изработу-
ваат анализи, истражувања и документи и организираат јавни дебати, 
консултации и ја информираат јавноста за прашањата и областите 
поврзани со работата на работната група. Исто така, најголем дел 
од нив се вклучени и во соодветни мрежи на граѓански организации 
во кои се поврзуваат и дејствуваат заеднички со организациите со 
слично тематско дејствување, со што ги засилуваат ефектите од сво-
ето застапување. 

Ефекти од работата  
на Секторската работна  
група за управување  
со јавните финансии
Имајќи предвид дека клучен документ врз кој почива дејствувањето 
на секторската работна група е Програмата за реформа на упра-
вувањето со јавните финансии 2018-2021 и ефектите од работата 
на работната група се поврзани со промените што ги предизвикува 
спроведувањето на оваа секторска политика. Програмата во себе 
вклучува седум приоритети со посебни цели, резултати и показатели 
за мерење. Секој приоритет има по една до неколку мерки, а секоја 
мерка по неколку активности.

Поттикнувачки фактор за остварување поголеми ефекти од работата 
на секторската работна група е што се изработуваат годишни акци-
ски планови за спроведување на клучниот документ, т.е. програмата, 
како и полугодишни и годишни извештаи за нивното спроведување. 

Вклученоста на сите претставници од институциите кои се одговорни 
за спроведување на програмата, односно присуството на повисоки 
функционери од институциите, фактот дека голем дел од активно-
стите, целите и показателите се поврзани со проекти финансирани 
од донаторите, како и присуството на водечките граѓански организа-
ции на состаноците на работната група, придонесуваат за поголеми 
ефекти од работата на секторската работна група. 

Од друга страна, тесната поврзаност на работата на секторската 
работна група со остварувањето на Програмата за реформа на 
управувањето со јавните финансии ги ограничува и ефектите од 
нејзиното работење само на ефектите од спроведувањето на програ-
мата, без да се има предвид и „поголемата слика“ за постигнувањата 
во секторот јавни финансии. Дополнително, малата флексибилност 
на работната група за измени во програмата и во акциските планови, 
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во насока на поставување пореални, повисоки и посеопфатни пока-
затели за остварување, го оневозможува и постигнувањето повисоки 
остварувања и ефекти.

Самата Програма за реформа на управувањето со јавните финансии 
и заедничкото одржување на пленарните состаноци на сектор-
ската работна група и дијалогот за политиките со ЕУ и со другите 
донатори, наметнуваат постојано следење на реализацијата и коор-
динација на странската помош. Сепак, поврзаноста и зависноста на 
голем број активности од програмата (а со тоа и на мерки и прио-
ритети) од странската помош, вклучително и темпото на изработка, 
склучување и реализирање на договорите за тие проекти, може да 
дејствува и како ограничувачки фактор за навремено спроведување 
на програмата, а со тоа и за остварување на ефектите од работата 
на секторската работна група, и покрај тоа што во програмата е 
наведено дека владата се обврзува да обезбеди средства за финан-
сирање на активностите за кои нема да се обезбедат средства од 
надворешни извори и донатори. 

Препораки за Секторската  
работна група за управување  
со јавните финансии
Со оглед на погоре изнесено, а во насока на унапредување на рабо-
тата и ефектите на секторската работна група за управување со 
јавните финансии, како и за поголема и поцелисходна вклученост 
на граѓанските организации во нејзината работа, се препорачува 
работната група да ги разгледа следниве предлози: 

 � Да се изработи и да се донесе деловник за работа 
на секторската работна група, за формално 
да се постави основата за нејзината работа и 
функционирањето;

 � Да се зголеми бројот на застапените граѓански 
организации со оние кои изразуваат интерес да 
се вклучат и да дадат свој придонес во работата 
на секторската работна група, согласно интересот 
изразен на секторската консултација одржана на 
20.11.2019, со што ќе се унапреди експертизата и 
учеството на граѓанскиот сектор; 
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 � Да се унапреди сегашниот набљудувачки статус на 
граѓанските организации во секторската работна 
група во рамноправни членови, како претставници 
на институциите; 

 � Да се отвори поширока дискусија на состаноците 
на работната група и за други прашања од областа 
на јавните финансии, а не само за оние поврзани 
со спроведувањето на Програмата за реформа на 
управувањето со јавните финансии; 

 � Да се овозможи дискусија и дијалог на состаноците 
на работната група наместо досегашната практика 
според која состаноците се сведуваат само на еден 
вид отчет од страна на членовите на работната 
група и одговарање на прашањата и забелешките 
од набљудувачите; 

 � Да се разгледа можноста за организирање 
дополнителни консултации на секторската работна 
група и/или на одделни институции-членки 
со вклучените или со поширок круг граѓански 
организации по одредени прашања од заемен 
интерес, преку платформата на граѓанските 
организации - www.dijalogkoneu.mk
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СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА  
ЗА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО  
И ТЕМЕЛНИ ПРАВА
Секторската работна група за владеење на пра-
вото и темелни права е составена од две секторски 
работни групи, и тоа: Секторската работна група за 
правда (која е во надлежност на Министерството за 
правда) и Секторската работна група за внатрешни 
работи (која е во надлежност на Министерството за 
внатрешни работи). 

3. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА  
ГРУПА ЗА ПРАВДА
Реформата и унапредувањето на секторот правда 
започна уште во 2017 година, со донесување 
на Стратегијата за реформи во правосудниот 
сектор 2017 - 202270 и на Акцискиот план за импле-
ментација на стратегијата. Во 2019 година се 
усвои и првиот извештај за имплементацијата на 
Стратегијата за реформа на правосудниот сектор71. 
Овој извештај го покажува степенот на реализа-
ција на досегашните достигнувања во реформата 
на правосудниот сектор, предвидени со Акцискиот 
план на Стратегијата, и се фокусира на досега 
донесените законски решенија и на постигнатото 
зголемување на ефикасноста на судовите и подо-
брување на правосудството. Вториот извештај 
за имплементацијата на оваа стратегија треба да 
се усвои во текот на 2020 година. Граѓанското 
општество учествува во мониторингот на импле-
ментацијата на Стратегијата преку Советот за 
следење на имплементацијата на Стратегијата за 
реформи на правосудниот сектор 2017 - 2022, кој 

70 СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 
ЗА ПЕРИОДОТ 2017 – 2022 ГОДИНА СО АКЦИСКИ ПЛАН, 
достапно на: https://www.pravda.gov.mk/toc1/94.

71 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА 
СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 
2017 – 2022, достапно на: https://www.pravda.gov.mk/
toc1/1790.

https://www.pravda.gov.mk/toc1/94
https://www.pravda.gov.mk/toc1/1790
https://www.pravda.gov.mk/toc1/1790
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претставува советодавно тело на Министерството за правда, и има 
свои претставници во работните групи за законите од областа на 
правосудството72.

Еден од системските закони кои се променија заради унапредување 
на работата и перформансите во овој сектор е и Законот за судо-
вите. Венецијанската комисија позитивно ги оцени поднесените 
амандмани на овој закон, кои се однесуваат на редефинирањето на 
критериумите за унапредување на судиите, со изменување и допол-
нување на Законот за судовите, земајќи ја предвид должината на 
правно-обвинителската служба, нивната проценка и сложеноста на 
случаите во кои одлучуваат73. 

Во 2019 година се промени и Законот за Судскиот совет74, кој исто 
така доби позитивна оценка од страна на Венецијанската комисија, 
и според кој, согласно амандманите, членовите на Судскиот совет се 
избираат од редот на најискусните судии, а дефиницијата за „истак-
нат правник“75 е утврдена во законскиот текст. Промените на овој 
закон, исто така, се фокусираа и на унапредување на отчетноста и 
транспарентноста на работата на Судскиот совет. Дополнително, 
транспарентноста и отчетноста на Судскиот совет се предвидени 
и со усвојување на новата комуникациска стратегија на Судскиот 
совет. 

Во однос на судскиот систем, една од подолгите дебати во текот на 
2019 - 2020 година се водеше околу донесувањето на Законот за јав-
ното обвинителство76, кој беше официјално изгласан од страна на 
Собранието на Република Северна Македонија на 16 февруари 2020 
година. Граѓанското општество, преку Блупринт групата за реформи 
во правосудството, даде свои коментари на Предлог-законот за 
јавното обвинителство, кои беа прифатливи за Министерството за 
правда и вметнати во законскиот текст77. 

72 АНАЛИЗА НА КВАЛИТЕТОТ НА РЕФОРМИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИЗБОР, 
ИЗБОР ВО ПОВИСОК СУД И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИТЕ, Коалиција на здруженија 
на граѓани „Сите за правично судење“ - Скопје, Скопје 2020 година.

73 Извештај во сенка за Поглавјето 23 за периодот јуни 2019 – март 2020 година, 
Институт за европска политика, достапно на: https://epi.org.mk/wp-content/
uploads/2020/05/Izvestaj_vo_senka_2020.pdf

74 Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија, „Службен весник на 
РСМ“ бр. 102/2019.

75 Член 11 од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, „Службен 
весник на РСМ“ бр. 102/2019.

76 Закон за јавното обвинителство, „Службен весник на РСМ“ бр. 42/2020. 

77 Блупринт-групата достави конкретни решенија за Предлог-законот за јавното 
обвинителство, достапно на: https://all4fairtrials.org.mk/?p=2371&lang=mk.

https://epi.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestaj_vo_senka_2020.pdf
https://epi.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Izvestaj_vo_senka_2020.pdf
https://all4fairtrials.org.mk/?p=2371&lang=mk
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Една од поважните промени во текот на 2019 година е донесувањето 
на Законот за бесплатна правна помош78. Со овој закон се уреду-
ваат општите правила за обезбедување бесплатна правна помош, 
видовите, опсегот на бесплатната правна помош, давателите и 
корисниците на бесплатната правна помош, нивните обврски и одго-
ворности, постапката во која се остварува правото на бесплатна 
правна помош, финансирањето, наградата и надоместокот на тро-
шоците за дадената бесплатна правна помош, бесплатната правна 
помош во прекуграничните спорови, транспарентноста и отчетно-
ста во давањето бесплатна правна помош, посебните постапки за 
правна помош, надзорот над примената на овој закон и други пра-
шања кои се однесуваат на бесплатната правна помош. Целта на 
овој закон е да се овозможи и да се унапреди правото на пристап 
до правда и правична судска заштита за физичките лица. Правото на 
бесплатна правна помош се остварува во обем и постапка уредена 
со овој закон.

Новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карак-
тер79 е уште еден важен чекор за зголемување на транспарентноста 
на институциите од „трите гранки на власта“ во земјата. Целта на овој 
закон е да се овозможи побрз пристап на барателите до информаци-
ите од јавен карактер, како и поголема транспарентност и отчетност 
на органите на државната власт и на другите органи и организации 
утврдени со закон, органите на општините, Градот Скопје и општи-
ните во Градот Скопје, политичките партии, установите и јавните 
служби, јавните претпријатија и правните и физичките лица што 
вршат јавни овластувања.

Законски текстови кои се од особено значење за секторскиот при-
стап во делот Правда, а кои се донесоа во текот на 2019 година се: 
Законот за управните спорови, Законот за прекршоците, Предлог-
законот за Академијата за судии и јавни обвинители, Предлог-законот 
за меѓународно приватно право, Предлог-законот за кривичната 
постапка, Предлог-законот за исплата на паричен надоместок на 
жртвите од кривични дела со насилство, а во тек е и подготовка на 
нов Закон за правда на децата. Во процесите на подготовка на некои 
од наведените законски текстови, како на пример Предлог-законот 
за Академијата за судии и јавни обвинители и новиот Закон за правда 
на децата80, Министерството за правда формираше инклузивни 

78 Закон за бесплатна правна помош, „Службен весник на РСМ“ бр. 101/2019.

79 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, „Службен весник на 
РСМ“ бр. 101/2019.

80 АНАЛИЗА НА КВАЛИТЕТОТ НА РЕФОРМИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИЗБОР, 
ИЗБОР ВО ПОВИСОК СУД И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИТЕ, Коалиција на здруженија 
на граѓани „Сите за правично судење“ – Скопје, Скопје 2020 година.



78

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

работни групи во кои учествуваат и претставници на граѓанското 
општество.

Во однос на стратегиското планирање, во 2019 година 
Министерството за правда ја донесе Стратегијата за информатич-
ко-комуникациска технологија во правосудството за 2019 - 2024 
година81. Континуираното следење на имплементацијата на оваа 
стратегија е во надлежност на Советот за информатичко-компјутер-
ска технологија, чиешто формирање е предвидено со измените и 
дополнувањата на Законот за судовите. 

Во рамките на надлежностите за делот антикорупција, во 2019 
година започна со работа новиот состав на Државната комисија за 
спречување на корупцијата (ДКСК). Во рамките на нивната редовна 
работа, а поврзано со секторскиот пристап и стратегиското пла-
нирање, ДКСК ја подготви Националната стратегија за спречување 
на корупцијата и судирот на интереси со Акциски план 2020 - 2024 
година82. Националната стратегија сè уште не е донесена поради 
распуштањето на Собранието на Република Северна Македонија. 

Во делот антидискриминација, особено внимание предизвика доне-
сувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација83. 
Овој закон еднаш беше изгласан од страна на Собранието во март 
2019 година, но Указот за неговото прогласување не беше потпи-
шан од страна на Претседателот на Република Северна Македонија. 
Во мај 2019 година овој закон беше повторно изгласан од страна 
на Собранието на Република Северна Македонија и истиот беше 
прогласен за важечки. Во јуни 2019 година Уставниот суд поведе 
постапка за оценување на уставноста на Законот за спречување 
и заштита од дискриминација, поради бројот на гласовите со кои 
беше изгласан по вторпат (55 гласа). Постапката беше иницирана од 
страна на Комисијата за заштита од дискриминација, а врз основа на 
тоа дека новиот закон бил донесен спротивно на член 75 од Уставот. 

Во областа антидискриминација особено загрижува фактот дека 
не постои функционално тело што ќе ги заштитува интересите на 
граѓаните. Конкретно, Комисијата за спречување и заштита од дис-
криминација не е функционална од август 2019 година. Во декември 

81 СТРАТЕГИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО 
ПРАВОСУДСТВОТО ЗА 2019 – 2024 ГОДИНА, Министерство за правда, достапно на: 
https://www.pravda.gov.mk/toc1/1778.

82 Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
со Акциски план 2020 - 2024 година, достапно на: https://www.dksk.mk/index.
php?id=118.

83 Закон за спречување и заштита од дискриминација, „Службен весник на РСМ“ бр. 
101/2019.

https://www.pravda.gov.mk/toc1/1778
https://www.dksk.mk/index.php?id=118
https://www.dksk.mk/index.php?id=118
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2019 година Собранието го поништи првиот оглас за избор на чле-
нови на Комисијата за заштита од дискриминација и одлучи повторно, 
по вторпат, да објави оглас. Поголем број граѓански организации 
апелираа до Собранието на Република Северна Македонија поради 
проблемите со нефункционалноста на ова тело84. 

Во 2019 година Министерството за правда работеше на планирање 
на унапредувањето на секторските политики, преку подготовка на 
Годишна акциска програма за 2020 година. Целите на оваа програма 
за 2020 година се зајакнување на владеењето на правото во Република 
Северна Македонија, преку зајакнување на системот за правда и 
внатрешни работи и почитување на човековите права. Се очекува 
тоа да резултира со подобрена независност и отчетност, како и со 
поголем квалитет и ефективност на правосудниот систем, зголемена 
ефикасност на процесот на истрага, подобрување на евиденцијата 
за извршување при спречување на корупцијата и поефективно спре-
чување на радикализацијата. Паралелно, ќе се зајакнат капацитетите 
на клучните институции за заштита на човековите права, кои ќе 
бидат вклучени во главните политики, преку судските и системите за 
внатрешни работи. Се очекува дека инвестициите во јавниот ради-
одифузен сервис и медиумското самоорганизирање ќе ја зајакнат 
слободата на изразување во земјата.

Работата во секторот правда во 2019 година беше посветена на под-
готовка на ПАФ-индикаторите (Performance Assessment Framework 
Indicators), кои во текот на наредните години ќе ја мерат успешноста 
и перформансите на овој сектор во унапредувањето на секторските 
политики85. 

Во 2019 година, во рамките на проектот „Increased Effectiveness 
in Delivering Justice through Improving the Performance of Judicial 
Institutions“ што го спроведуваат Центарот за правни истражувања и 
анализи (ЦПИА) и PwC Македонија, финансиран од Фондот за добро 
управување на Владата на Обединетото Кралство, беа подготвени 
три 3 функционални анализи:

84 Прес-конференција и протест пред Собранието на Република Северна Македонија, 
Фондација Отворено општество - Македонија, достапно на: https://fosm.mk/event/
pres-konferenczija-i-protest-pred-sobranieto-na-republika-severna-makedonija/

85 Annual Report on Implementation of the Assistance under IPA, National IPA 
Coordinator Office in coordination with NAO, management structure, CFCD and 
contribution from IPA Coordinators from the Ministry of Justice, Ministry of Interior, 
Ministry of Transport and Communication, Ministry of Environment and Physical 
Planning, Ministry of Local Self-Government, Cabinet of the Deputy Prime Minister 
for Economic Affairs, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy, Ministry of 
Education and Science, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Information 
Society and Administration and Ministry of Finance, February 2020, достапно на: 
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf 

https://fosm.mk/event/pres-konferenczija-i-protest-pred-sobranieto-na-republika-severna-makedonija/
https://fosm.mk/event/pres-konferenczija-i-protest-pred-sobranieto-na-republika-severna-makedonija/
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf
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 ¡ Функционална анализа на системот на јавни 

обвинители во Република Северна Македонија,

 ¡ Функционална анализа за Врховниот суд на 

Република Северна Македонија;,

 ¡ Функционална анализа на Апелационите судови  

во Република Северна Македонија.

Па така, во 2019 година, капацитетите на судската служба се заси-
лија со вработување на 152 лица.

Покрај човечките ресурси, понатамошна поддршка за имплемента-
ција на Стратегијата е дадена од страна на ИПАпроектотЕУИФ 2015 
„SupporttheJusticeSectorReformProcess“. Со стручна поддршка на 
крајот на 2019 година, беше развиена стратегија за човечки ресурси 
за судска мрежа и стратегија за човечки ресурси за обвинителска 
мрежа.

Во текот на 2019 година, се направија коренити промени во сите 

полиња на опфат на секторот правда. Ваквиот пристап остава про-
стор за загриженост за континуитетот на нивната имплементација, со 
цел унапредување на овој секторски пристап. Со оглед на големите 
промени за унапредување на секторскиот пристап во Република 
Северна Македонија (донесување и промена на законски текстови, 
донесување и следење на стратешки и плански документи), во наред-
ниот извештаен период фокусот на секторската работна група за 
Правда треба да биде на мониторинг на имплементацијата на овие 
документи. Мониторингот треба да се одвива во неколку нивоа, и тоа 
посебно за сите законски текстови и стратешки и плански документи, 
како и за повисоко, сеопфатно ниво на секторскиот пристап преку 
годишните плански документ и ПАФ индикаторите. 

За да може соодветно да се следи имплементацијата на сите доку-
менти кои се од интерес на оваа секторска работна група, неопходно 
е да се организираат состаноци, но и да се споделуваат информации 
и документи со сите членови на секторските работни групи. Особено 
битно е да се споделат и определените методологии за следење на 
успешноста на секторските работни групи, за да сите заинтереси-
рани страни се информирани за процесот на мониторинг и степенот 
на имплементација на предвидените активности. 
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Секторска  
работна група  
за Правда

Секторската работна група за правда е формирана во 
2015 година, со деловник за работа и со решение за 
членовите на секторската работна група. Членови во 
секторската работна група се претставници на држав-
ните институции, судската власт, донаторската заедни-
ца и граѓанските организации. Осум (8) претставници од 
граѓанскиот сектор учествуваат во работата на сектор-
ската работна група со статус на членови. При органи-
зацијата на пленарните состаноци, координаторот на 
секторската работна група кани поширок круг граѓан-
ски организации од избраните членови, за да овозможи 
посеопфатно учество на граѓанскиот сектор. Во 2019 
година Секторската работна група за правда одржала 
еден пленарен состанок на 20.6.2019.

“

Секторската работна група за правда го покрива секторот правда од 
секторот владеење на правото и темелни права. Овој сектор го рако-
води Министерството за правда. Координатор на оваа секторска 
работна група е министерот/министерката за правда, додека копрет-
седавач на секторската работна група е претставник од Делегација 
на ЕУ во Република Северна Македонија. 

Оваа секторска работна група е еден од пионерите при воспоста-
вувањето на секторскиот приод во земјата. Секторската работна 
група е основана како резултат на секторскиот приод определен 
во Индикативниот стратегиски документ и финансиската поддршка 
на Европската Унија за Република Северна Македонија за перио-
дот 2014-2020 година86. Всушност, оваа секторска работна група ја 
отпочна својата работа неколку години пред донесувањето на одлу-
ката на 65. седница на Владата на Република Северна Македонија за 
воспоставување на секторскиот приод и формалното основање на 
секторските работни групи во 2015 година87. 

Во текот на своето функционирање како Секторска работна група за 
владеење на правото и темелни права се заклучува дека овој сектор 
има обемен опфат - како во поглед на областите, така и во поглед на 
заинтересираните страни и членови. Заради големиот опфат, но и 

86 INDICATIVE STRATEGY PAPER FOR THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA (2014-2020), European Commission

87 Одлука на 65. седница на Владата на РСМ одржана на 31.3.2015 
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за да се посвети соодветно внимание на сите сектори што ги опфаќа 
оваа област, оваа секторска работна група се дели на нови две сек-
торски работни групи со посебни надлежности и опфат на области. 

Секторската работна група за правда има надлежности во три сек-
тори, и тоа:

Антикорупција, каде што се опфатени следниве области:

 � транспарентност и механизми за отчетност во 
јавниот и приватниот сектор, како и во политичките 
партии;

 � зајакнување на контролите во рамките на 
правосудството и агенциите за спроведување на 
законот;

 � подобрена соработка меѓу различните тела 
вклучени во борбата против и спречувањето на 
корупцијата;

 � вклучување на граѓанското општество и на 
граѓаните во спроведувањето на антикорупциската 
политика, и

 � подобрување на капацитетите за креирање 
политики, мониторинг и евалуација на релевантните 
државни и недржавни институции.

Судство, каде што се опфатени следниве области:

 � реформи за обезбедување независност, квалитет 
и ефикасност на судството и нивно соодветно 
спроведување;

 � назначувања и унапредувања што се темелат на 
заслуги;

 � судски реформи за независност на судиите, 
како и на Судскиот совет и Советот на јавни 
обвинители, кои обезбедуваат заштита на судиите 
и обвинителите од сите непотребни внатрешни и 
надворешни притисоци;

 � подобрување на конзистентноста на пресудите и 
судската практика, и
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 � функционална административна правда, подобрена 
транспарентност и пристап до правда за граѓаните.

Човекови права и слободи, каде што се опфтаени следниве области:

 � независност, ефикасност, професионалност и 
ефективност на институциите задолжени за заштита 
на основните права и слободи;

 � заштита од дискриминација, гарантирање 
на слободата на изразување и заштита на 
процедуралните права на притворените и 
обвинетите лица;

 � заштита на обесправените групи, вклучувајќи ги и 
лицата со посебни потреби, жените, децата, Ромите, 
ЛГБТИ лицата и другите малцинства, и 

 � зајакнување на услугите за ранливите групи во 
заедницата, особено во однос на социјалната 
инклузија, здравјето и економската благосостојба.

Функционалноста  
и граѓанското учество  
во Секторската работна  
група за правда
Секторската работна група за правда е основана во 2015 година 
со деловник за работа и со решение за членовите на секторската 
работна група. Деловникот и решението се донесени од страна на 
министерот за правда, како официјални и основни документи кои 
секторската работна група треба да ги почитува и да ги применува 
во својата работа. 

Со оглед на големиот опфат на области, оваа секторска работна 
група има членови од сите институции кои директно или индирек-
тно работат на некоја од погоре споменатите области. Па така, во 
работната група има членови од државните институции, членови 
од судската власт, членови од донаторската заедница и членови од 
граѓанскиот сектор. Вкупниот број членови, согласно донесеното 
решение, е 58, а граѓанскиот сектор има 8 претставници. 

Граѓанските организации кои учествуваат во работата на секторската 
работна група се: Фондацијата Отворено општество – Македонија, 
Евротинк – Центарот за европски стратегии, Македонското здруже-
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ние на млади правници, Институтот за човекови права, Здружението 
за развојни иницијативи ЗЕНИТ, Институтот за европска политика 
- ЕПИ, Коалицијата „Сите за правично судење“ и Здружението за 
демократски иницијативи.

Согласно правните акти на ЕУ кои ги дефинираат основите за 
вклучување на граѓанското општество во секторскиот приод88, 
уште од самото основање, Секторската работна група за правда 
во својата работа ги вклучува и граѓанските организации, како 
еден од постулатите за воспоставување на секторскиот приод. 
Вклучувањето претставници од граѓанскиот сектор се реализира 
преку Секретаријатот за европски прашања, со објавување јавен 
повик („Отворено со граѓанскиот сектор“) за регистрација на сите 
заинтересирани организации за консултации и учество во сектор-
ските работни групи. Врз основа на пројавениот интерес и согласно 
делокругот на работата на заинтересираните граѓански организа-
ции, Секретаријатот за европски прашања до Министерството за 
правда доставил листа на организации кои се пријавиле89. Оставена 
е можноста листата да се дополни од страна на Министерството за 
правда, согласно нивното дотогашно искуство, па следствено на тоа 
Министерството се обратило до релевантните мрежи на граѓанските 
организации (ИПА II механизмот90) во областите што ги покрива 
Секторската работна група за правда, со цел да учествуваат со свои 
претставници на пленарните сесии на оваа работна група. 

Покрај претставниците на граѓанските здруженија, многу често при 
организацијата на пленарните состаноци, а со цел да се овозможи 
подобар дијалог и координација на сите засегнати страни во спро-
ведувањето на реформите во правосудниот сектор, координаторот 
на секторската работна група кани поширок круг граѓански орга-
низации. Ваквиот пристап им овозможува на организациите кои се 
заинтересирани за одделни теми, сектори или области да присуству-
ваат на работата на секторските работни групи, без да треба да бидат 
назначени како членови. И препораките на институциите добиени 
врз основа на спроведените интервјуа одат во оваа насока, односно 
укажуваат на тоа дека отворениот пристап кон организациите овоз-

88 REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA II),  REGULATION (EU) No 447/2014 of 2 May 2014

  REGULATION (EU) 2015/478 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 
11 March 2015

89 Секретаријат за европски прашања, Допис бр. 11-57/36 од 02.03.2016 година до 
Министерството за правда

90 Повеќе информации за ИПА 2 механизмот се достапни на:http://www.ipa2cso.mk/za-
ipa-mehanizmot/

C://Users/S/Desktop/CSO Dialogue/Ñåêòîðñêè ïàïêè/3. Report on the implementation of the assistance under IPA in 2018.pdf
C://Users/S/Desktop/CSO Dialogue/Ñåêòîðñêè ïàïêè/3. Report on the implementation of the assistance under IPA in 2018.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/ipa/2014/20140502-commission-implementing-reg-on-ipa2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj
http://www.ipa2cso.mk/za-ipa-mehanizmot/
http://www.ipa2cso.mk/za-ipa-mehanizmot/
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можува поквалитетна, сеопфатна и фокусирана работа. Ваквиот 
пристап е согласно деловникот за работа на секторската работна 
група, но сепак не е формален и основен начин како граѓанските 
организации треба да се вклучуваат во работата на секторската 
работна група. Учеството на други организации не е регулирано на 
ниво на членство, па оттука правата и обврските на сите присутни не 
се еднакви. Затоа, потребна е промена на деловникот или на реше-
нието, во насока на промена на листата на членови од граѓанските 
организации, и ќе овозможи правилата од деловникот да бидат соод-
ветно функционални и во практиката.

Деловникот за работа е основен документ врз чија основа работи и 
функционира Секторската работна група за правда. Овој деловник 
содржи правила за утврдување на обемот и опфатот на секторската 
работна група, процесни правила за водење и работа на групата, 
членството, нивните задачи и обврски, како и други правила кои ќе 
овозможат непречено вршење и спроведување на надлежностите на 
оваа секторска работна група. Правилата во деловникот за работа 
обезбедуваат еднаквост, вклученост и соодветна застапеност на сите 
членови во работата и функционирањето на секторската работна 
група. Еден од основните документи наведени во овој деловник е и 
годишниот план за работа. Годишниот план за работа на Секторската 
работна група за правда треба да биде посебен документ кој се 
подготвува со учество на сите членови и се усвојува на првиот рабо-
тен состанок на почетокот на годината. Истиот се дефинира во 
согласност со Индикативниот календар за програмирање на ИПА II. 
Ваквиот годишен план ќе овозможи континуитет на активностите и 
на документите, учество на сите членови во процесот на планирање 
и програмирање, како и предвидливост на работата на секторската 
работна група. Сепак, на ниво на оваа секторска работна група не 
е изработен ваков документ. Согласно спроведените методолошки 
алатки, организацијата, програмирањето и динамиката на активно-
стите и документите во голема мера зависат од многу непредвидливи 
фактори и во таков случај е речиси невозможно да постојат вакви 
планови за работа. Со оглед на предноста што би ја имале овие 
годишни планови за секторската работна група, неопходно е во 
иднина да се размисли за тоа да се донесе ваков документ во рам-
ките на можностите и достапноста на информациите во моментот на 
донесување. Во оваа насока, а со оглед на фактот дека правилата 
пропишани во деловникот за работа не се целосно применливи во 
работата на секторските работни групи, во иднина треба да се раз-
мисли за негово приспособување на потребите и на моменталната 
поставеност на секторските работни групи. Дотолку повеќе што сек-
торскиот приод ќе мора да се искоординира со отпочнувањето на 
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пристапните преговорите меѓу Република Северна Македонија и ЕУ, 
имајќи предвид дека едни од најобемните поглавја спаѓаат токму во 
овој сектор. 

Претставниците на институциите, судската власт, донаторската заед-
ница и граѓанскиот сектор функционираат и комуницираат преку 
посебна мејлинг-листа, која ја администрираат и ја водат претстав-
ници на Министерството за правда. Поканата за пленарен состанок 
задолжително се испраќа до сите овие членови, со доволен времен-
ски период за разгледување на предложената агенда и документите 
за разгледување на состанокот. По завршување на секој состанок, 
работата, анализите и дискусијата од страна на членовите на сек-
торската работна група се документираат во записник, кој по негова 
подготовка и одобрување од претседавачот се испраќа до сите чле-
нови и присутни на состанокот.

Транспарентноста и отвореноста во однос на информациите доне-
сени и продуцирани од страна на секторските работни групи се 
многу значајни, со оглед на потребата од информирање на сите 
чинители во општеството кои не се членови и не присуствувале на 
состаноците на секторската работна група. Сепак, на веб-страни-
цата на Министерството за правда не се достапни информации за 
секторската работна група. Основни информации за одржувањето 
на пленарните состаноци можат да се најдат на Фејсбук страницата 
на надлежниот министер, односно на надлежното министерство, 
но соодветни известувања, основни документи и решенија не се 
достапни на официјалниот веб-сајт на Министерството за правда, 
како основен интернет канал за комуникација со граѓаните. 

Оваа секторска работна група одржа голем пленарен состанок на 
7 мај 2018 година, како форум-група со највисоките претставници 
на институциите, донаторите и граѓанскиот сектор. На овој прв 
пленарен состанок биле поканeти сите граѓански организации, без 
разлика на нивната област на работење, со цел да се информира што 
поголем дел од граѓанското општество за основањето и за работата 
на секторските работни групи. На состанокот биле презентирани 
сите клучни и најзначајни документи од областа на оваа секторска 
работна група, со цел да се информираат сите членови и присутни 
претставници за опфатот и полето на работа. Основниот документ 
на овој сектор е Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 
2017-2024 година91. 

91 Министерство за правда, Стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2024, 
достапна на: https://www.pravda.gov.mk/resursi/12

https://www.pravda.gov.mk/resursi/12
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Оваа секторска работна група одржува оперативни и пленарни 
состаноци. Првите се работни оперативни состаноци, на кои инсти-
туциите се координираат и консултираат за одредени процеси и 
документи. Во изминатата година, Секторската работна група за 
правда има одржано 20-тина оперативни состаноци. Вторите се 
пленарни состаноци на кои учествуваат претставници од институци-
ите, донаторите и претставници од граѓанските организации, а на 
овие состаноци може да се поканат заинтересираните страни кои 
ќе учествуваат и ќе дадат свој придонес во унапредување на ква-
литетот на документите. Потребата за вклучување на граѓанското 
општество уште на работните состаноци е неопходна, имајќи пред-
вид дека граѓанските организации имаат капацитет да придонесат 
во унапредувањето на политиките уште во процесот на подготовка и 
програмирање на документите.

Во 2019 година, Секторската работна група за правда одржала 
вкупно 2 состанока. На првиот пленарен состанок, одржан на 20 
јуни 2019 година, се дискутирало за специфичните критериуми што 
треба да ги исполни секторот правда во текот на процесот на прет-
пристапување и пристапување во Европската Унија. Дополнително, 
на состанокот биле презентирани и индикаторите кои се дел од 
Рамката за оценување на успешноста (Performance Assessment 
Framework), кои треба да го мерат напредокот на реформите во овој 
сектор. На овој состанок биле поканети сите граѓански организации 
кои се членки на секторската работна група.

Пред одржувањето на пленарниот состанок, на 23 март 2019 година 
Секторската работна група за правда одржала тематски состанок 
на кој засегнатите страни ги дефинирале индикаторите од Рамката 
за оценување на успешноста (Performance Assessment Framework). 
Овие индикатори за секторската реформа во правосудството ќе 
дадат јасна слика за напредокот на земјата во спроведувањето на 
секторската стратегија, преку дефинираните цели за следење на 
нивната имплементација, утврдени според достапните меѓународни 
унифицирани извори и критериуми за верификација. 

Деловникот за работа на секторската работна група за правда 
предвидува ваквите состаноци да се одржуваат на секои 3 месеци, 
односно вкупно 4 состаноци годишно, т.е. по еден состанок квар-
тално. Согласно спроведените истражувачки алатки, претставниците 
на институциите сметаат дека оваа динамика е пречеста, со оглед на 
работата на институциите и можноста за промена на стратегиските 
и планските документи. Оттука, согласно досегашната воспоставена 
практика, препораките на претставниците на институциите одат во 
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насока на промена на деловникот за одржување една до две средби 
годишно. Од друга страна, со оглед на големиот опфат области, 
при подоготвката на посебните стратегиски и плански документи, 
Секторската работна група за правда организира посебни темат-
ски состаноци, на кои се поканети и граѓански организации, но и 
експерти или надворешни соработници од владините институции, 
академските установи, граѓанското општество, професионалните 
здруженија и слично, кои можат да дадат соодветен придонес во 
насока на успешна изработка на овие документи. 

Капацитетите на  
граѓанските организации  
во Секторската работна  
група за правда
Граѓанските организации кои учествуваат со свои претставници како 
членови на оваа секторска работна група, се организации чијшто 
домен на работа ги опфаќа, целосно или делумно, сите области 
што се во надлежност на оваа секторска работна група. Според 
спроведените интервјуа, претставниците на граѓанските организа-
ции имаат способност, знаења и вештини од соодветната област на 
работа, кои ги користат кога дискутираат, разменуваат информации 
и покренуваат иницијативи, иако „[тие] сѐ поретко се вклучуваат 
со забелешки на пленарните секторски состаноци“. Знаењето и 
учеството на граѓанските организации во оваа секторска работна 
група е оценето со висока оценка од 4,50. Оваа оценка е добиена 
од страна на граѓанските организации кои учествуваа во анкетниот 
прашалник спроведен во рамките на методологијата за подготовка 
на овој извештај. 

Од одговорите од анкетните прашалници, а согласно вклученоста 
во работата на секторската работна група, граѓанските организации 
организираат консултации во вид на јавни форуми, трибини и дебати, 
со цел да добијат мислење и информации од другите заинтереси-
рани страни, но само во согласност со нивната работа и нивните 
активности. Всушност, претставниците на граѓанските организации 
во секторската група не собираат ставови од крајните корисници 
или од другите граѓански организации кои се директно поврзани со 
нивното учество во секторската работна група или, пак, во врска со 
документите што се презентираат на пленарните состаноци. Во оваа 
насока, граѓанските организации продуцираат анализи, истражувања 
и документи за јавните политики во рамките на нивните програмски 
и проектни активности, но тие не се директно наменети за да бидат 
искористени исклучиво во работата на секторската работна група. 
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Согласно добиените одговори од анкетниот прашалник, голем број 
граѓански организации се групирани во мрежи (локални, национални, 
регионални и меѓународни), со цел заеднички и координирано да ги 
претставуваат своите ставови пред јавноста и пред институциите. 
Во овој момент, учеството на некои претставници на граѓанските 
организации, кои се истовремено членки во мрежите на граѓан-
ски организации, овозможува споделување ставови и информации 
во врска со работењето на оваа секторска работна група со дру-
гите. Всушност, овие мрежи им овозможуваат на претставниците на 
граѓанското општество на пленарните средби да изразуваат ставови 
на повеќе организации. Во однос на претставниците на граѓанските 
организации, во оваа секторска работна група (како и во другите 
секторски групи) се поставува прашањето дали претставниците ги 
претставуваат само своите граѓански организации или пак се прет-
ставници на сите граѓански организации од оваа област. На ова 
прашање, несомнено, се надоврзува и прашањето за начинот и моде-
лот на избор на претставниците на граѓанските организации, што е 

детално разработено во делот „Зајакнување на граѓанското учество 

и потреба од ревидирање на моделот на избор на граѓанските прет-

ставници во секторските работни групи“ од овој извештај.

Ефекти од работата  
на Секторската  
работна група  
за правда
Во изминатиов период, Секторската работна група за правда 
работеше на подготовка на Рамката за оценување на успешноста 
(Performance Assessment Framework) и на изработката на индика-
торите што треба да го мерат напредокот во спроведувањето на 
активностите и реформите во секторот правда. Со усвојувањето 
на овие индикатори, односно на повеќегодишниот документ, сек-
торот ќе мора тековно да го мери својот напредок од работењето. 
Ефектите и исполнувањето на задачите ќе мора да се споделуваат 
со сите членови на секторската работна група. Особено е битно во 
наредниот период да се програмира и планира секторскиот приод и 
неговото влијание во однос на работните групи за пристапните пре-
говори. Мора да се има предвид дека овој сектор, во својот опфат 
на области, вклучува поглавја кои бараат многу посветеност и ефек-
тивно работење за исполнување на целите. Секторските работни 
групи и работните групи за преговорите ќе мора да имаат континуи-
рана комуникација и соработка, со цел да нема преклопување, туку 
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максимално искористување на заедничките ресурси од сите заинте-
ресирани страни и членови. 

Од особено значење ќе биде и координацијата на странската помош, 
имајќи предвид дека голем дел од реформите се финансираат преку 
донаторски проекти, па затоа секторската работна група треба 
соодветно да го менаџира целиот секторски приод. Донаторската 
координација се одвива на билатерално ниво, помеѓу министер-
ството и соодветните донатори. Меѓутоа, покрај координацијата на 
донаторската поддршка, а според деловникот, Секторската работна 
група за правда во својата работа треба да ја користи и НППА92 и 
да воспостави корелација и координација со оваа програма, како и 
да осигура дека предлозите за формулирање на секторските поли-
тики и програми за развој од страна на сите заинтересирани групи 
или поединци, како и имплементацијата на донаторската помош, се 
во согласност со релевантните политики на Владата на Република 
Северна Македонија за интеграција во ЕУ, вклучително и усогласе-
носта со родовите политики на РСМ и на ЕУ.

Препораки за  
Секторската работна  
група за правда

 � Да се измени деловникот за работа на 
Секторската работна група за правда, во насока 
на приспособување на потребите и начинот на 
функционирање на целиот секторски приод. 
Деловникот за работа треба соодветно да се 
применува во работата на секторската работна 
група и, оттука, неопходна е негова адаптација 
во делот на начинот на работење на секторската 
работна група. Во оваа насока, неопходна е и 
промена на начинот на вклучување на граѓанските 
организации, на оперативно и на пленарно ниво, 
како и на начинот на планирање и програмирање 
на стратегиските документи и на активностите од 
секторскиот приод.

 � Да се зголеми транспарентноста во работењето 
на Секторската работна група за правда. На веб-
страницата на Министерството за правда треба 
да се постават вести, документи, решенија и 

92 Национална програма за усвојување на правото на Европската унија, Секретаријат 
за европски прашања, достапна на: http://www.sep.gov.mk/content/?id=13

http://www.sep.gov.mk/content/?id=13
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записници од одржаните средби на секторската 
работна група, како начин за информирање на сите 
заинтересирани страни.

 � Да се воспостави план и динамика за работа. 
Како формален механизам за соработка меѓу 
граѓанското општество и институциите, неопходно 
е секторската работна група да има годишни 
планови за работа, за да може да се предвиди 
динамиката, документите и очекувањата од 
работата на оваа група. Годишниот план треба 
да ги вклучи главните цели и динамиката на 
активностите на кои ќе се фокусира секторската 
работна група во текот на годината. Ваквото 
планирање ќе овозможи сите актери-членови на 
секторската работна група да бидат вклучени и 
информирани уште во текот на планирањето и 
програмирањето на активностите и на документите.

 � Да се градат капацитетите на граѓанските 
организации. Со цел соодветно да се сфати 
улогата на граѓанскиот сектор, но и да се поддржи 
и поттикне учеството на граѓанските организации 
во секторските работни групи, неопходно е 
да се работи на градење на капацитетите на 
организациите за нејзините цели, опфатот и 
работата. Оваа активност е неопходна ако се земе 
предвид процесот на отпочнување на пристапните 
преговори со Европската Унија, па соодветно 
на тоа и целта и улогата на координацијата на 
секторскиот приод.
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4. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА  
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Во текот на 2018 година беше изработен акциски 
документ за правда и внатрешни работи од 2020 
година, чија специфична цел е зајакнување на систе-
мите за правда и внатрешни работи и зајакнување на 
почитувањето на човековите права. Се очекува тој 
да резултира со подобрена независност, квалитет и 
ефективност на правосудниот систем, со зголемена 
ефикасност на процесот на истрага, подобрување 
на евиденцијата за извршување при спречување на 
корупцијата, како и со поефективно спречување на 
радикализацијата, која може да доведе до насилен 
екстремизам. Паралелно, документот има за цел 
да ги зајакне капацитетите на клучните институции 
за заштита на човековите права, а истите права ќе 
бидат вклучени во главните политики преку судските 
системи и системите за внатрешни работи.

Во однос на стратегиското планирање, секторот 
внатрешни работи донесе акциски планови и стра-
тегии со цел да ја испланира својата работа, да се 
реформира и да се унапреди. Постигнат е напредок 
во однос на процесот на набљудување на две од 
стратегиите што се дел од овој сектор. Тие две стра-
тегии се изработени и одобрени во 2018 година. 
Станува збор за Националната стратегија и акциски 
план за борба против трговијата со луѓе и неле-
галната миграција (2017 - 2020)93 и Националната 
стратегија и акциски план за борба против теро-
ризам (2018 - 2022)94. Сепак, од оперативна гледна 
точка, важно е да се напомене дека, иако постојат, 
овие важни стратегии не се спроведуваат со соод-
ветна посветеност.

93 Национална стратегија и акциски план за борба против 
трговијата со луѓе и илегалната миграција (2017 – 2020), 
достапно на: http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/
uploads/2016/12/Nacionalna-strategija-i-akciski-plan-za-borba-
protiv-trgovija-so-lugje.pdf

94 Национална стратегија и акциски план за борба против 
тероризам (2018-2022), достапно на: https://vlada.mk/sites/
default/files/dokumenti/bpt_nacionalna_strategija_2018.pdf

http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/Nacionalna-strategija-i-akciski-plan-za-borba-protiv-trgovija-so-lugje.pdf
http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/Nacionalna-strategija-i-akciski-plan-za-borba-protiv-trgovija-so-lugje.pdf
http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/Nacionalna-strategija-i-akciski-plan-za-borba-protiv-trgovija-so-lugje.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/bpt_nacionalna_strategija_2018.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/bpt_nacionalna_strategija_2018.pdf
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Исто така, усвоена е и Стратегијата за развој на полицијата 
(2016 – 2020)95, за која одговорните организациски единици во 
Министерството за внатрешни работи подготвуваат годишни извеш-
таи за статусот на спроведувањето. Дополнително, Националниот 
комитет за борба против трговијата со луѓе и нелегалната миграција 
подготвува годишни извештаи за постигнувањето на целите кои се 
дел од Националната стратегија за борба против трговијата со луѓе 
и нелегалната миграција. 

Во 2019 година, во МВР беа спроведени два проекта во рамките 
на Акциската програма за ИПА 2014, којашто се спроведува преку 
индиректно управување. Проектот Понатамошен развој на капаци-
тетите за истрага на местото на злосторството96 се спроведуваше 
во поголемиот дел од 2019 година, а заврши на 8.11.2019 година. 
Како дел од овој проект се развија голем број документи, вклучи-
телно и 12 нови стандардни оперативни процедури за тимовите кои 
ги истражуваат местата на злосторството. Исто така, развиена е и 
Стратегија за натамошно зајакнување на капацитетот на тимовите за 
истрага на местото на злосторството кои вршат теренски истраги 
на регионално и на локално ниво. Беа организирани 15 обуки за 
лесно спроведување на новоразвиените стандардни оперативни 
процедури. За време на овие обуки, 175 инспектори и форензички 
техничари од сите сектори за внатрешни работи беа обучени да 
вршат теренски истраги.

Дополнително, на 28.1.2019 започна и тендерскиот проект Набавка 
на опрема за имплементација на системот за континуитет во рабо-
тењето и за справување со катастрофи и модернизација на ИТ 
инфраструктурата во седиштето на МВР97. Овој проект е во почетна 
фаза и преку него треба да се набават ИТ хардвер, кабли со оптички 
влакна и лиценци за сите системи, како и да се развие дизајн и да се 
спроведе обука на две локации. 

Освен надлежното министерство, во работата на секторот вна-
трешни работи учествуваат и други институции, вклучително и 
Министерството за финансии, Царина, Финансиска полиција, Јавно 
обвинителство, Министерство за здравство, Министерство за труд 

95 Стратегија за развој на полицијата (2016-2020), достапно на: https://mvr.gov.mk/
Upload/Editor_Upload/Strategija%20za%20razvoj%20na%20policijata%202016-2020.
pdf

96 FURTHER DEVELOPMENT OF THE CAPACITIES FOR CRIME SCENE INVESTIGATION, 
достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/
the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2016/ipa_2014_037701_037706.5_
the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_country_action_programme_crime_
scene_investigation.pdf 

97 Supply of Equipment for Implementation of Business Continuity and Disaster Recovery 
System and Modernization of the IT infrastructure in the MoI HQ, достапно на: http://
cfcd.finance.gov.mk/tenders/publicTender/detailedTender/236

https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Strategija za razvoj na policijata 2016-2020.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Strategija za razvoj na policijata 2016-2020.pdf
https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Strategija za razvoj na policijata 2016-2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2016/ipa_2014_037701_037706.5_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_country_action_programme_crime_scene_investigation.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2016/ipa_2014_037701_037706.5_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_country_action_programme_crime_scene_investigation.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2016/ipa_2014_037701_037706.5_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_country_action_programme_crime_scene_investigation.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2016/ipa_2014_037701_037706.5_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_country_action_programme_crime_scene_investigation.pdf
http://cfcd.finance.gov.mk/tenders/publicTender/detailedTender/236
http://cfcd.finance.gov.mk/tenders/publicTender/detailedTender/236
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и социјална политика, членови од граѓанското општество, како и 
донатори (ЕУ, УНДП, УНХЦР и ИОМ). Секторската работна група, 
која служи како платформа за дијалог за политиките и перспекти-
вите од заеднички интерес за креаторите и за засегнатите страни, 
има одржано два пленарни сесии на кои присуствуваа донатори, 
претставници од амбасадите и од граѓанското општество. Со овие 
состаноци претседаваше надлежниот министер. Покрај пленарните 
сесии, се организираа и три тематски состаноци, со вклучување на 
засегнатите страни. На пленарната сесија на секторската работна 
група, во септември 2019 година, ангажираниот експерт од проек-
тот за техничка помош „Поддршка за управувањето со фондовите 
на ЕУ“98, поддржан од Министерството за внатрешни работи, подго-
тви анализа на постојните стратегии во овој сектор и ги претстави 
предложените индикатори. Целта беше да се зајакне оперативната 
рамка и институционалниот капацитет за стратегиско планирање, 
програмирање и проценка на влијанието на фондовите на ЕУ, спо-
ред Регулативата за ИПА II.

Хоризонталниот предизвик за сите сектори е претставен со импле-
ментацијата на нивните патокази и со постигнување полноправен 
секторски пристап. 

Министерството за внатрешни работи треба да продолжи да ја 
реформира полицијата, како и да ја зајакне ефикасноста и транспа-
рентноста на посебните истражни мерки и поактивната истрага на 
организираниот криминал, вклучително и финансиските истраги. 
Поточно, предизвиците околу организираниот криминал се повр-
зани со подобрување на ефектот во истрагите, гонењето и во 
затворањето на случаите на организиран криминал и перење пари; 
јакнење на соработката меѓу различните агенции за спроведување 
на законот преку Националниот координативен центар за борба 
против организираниот криминал и борбата против трговијата со 
луѓе и криумчарењето мигранти.

Секторска работна група  

за Внатрешни работи

Секторската работна група за внатрешни работи е 
формирана во 2015 година. Таа работи врз основа 
на деловник и решение за работа. Претседавач на 
секторската работна група е министерот за внатрешни 
работи. Членови се претставниците на институциите 
чиешто поле на надлежности се поклопува со

“

98 Support for the Management of the EU Funds, достапно на:  
https://www.bseurope.com/project/support-management-eu-funds

https://www.bseurope.com/project/support-management-eu-funds
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секторскиот приод во оваа област, донаторската 
заедница и граѓанското општество. Четири (4) 
претставници од граѓанскиот сектор учествуваат 
во работата на секторската работна група. Во 2019 
година, Секторската работна група за внатрешни 
работи одржала еден пленарен состанок на 23.9.2019 
година.

Секторската работна група за внатрешни работи претставува двига-
тел на реформските процеси. Таа е координирана од Министерството 
за внатрешни работи и воедно претставува форум за дијалог за 
секторските политики. Групата прави проценка на напредокот во 
спроведувањето на секторската политика и соодветниот институци-
онален капацитет за спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудниот сектор.

Функционалност на  
Секторската работна група  
за внатрешни работи
Секторската работна група за внатрешни работи е пионер во воспо-
ставувањето и одредување на начинот на функционалност на СРГ. 
Воспоставена е уште во 2015 година со воведувањето на секторскиот 
приод од страна на ЕУ, како и двете подгрупи: подгрупата за правда 
и подгрупата за внатрешни работи. 

Со Секторската работна група за внатрешни работи раководи над-
лежниот министер, односно заменик-министерот, кој е воедно и 
претседавач на секторската работна група. 

Оваа секторска работна група организира пленарни состаноци, 
состаноци на техничко/оперативно ниво, но и тематски состаноци. 
Oд нејзиното основање во 2015 година досега, оваа секторска 
работна група одржала вкупно 11 пленарни состаноци. На овие 
состаноци биле поканети сите членови на секторската работна група, 
а учествувале претставници на институциите, донаторската заедница 
(Меѓународната организација за миграција - ИОМ, Канцеларијата на 
Високиот комесар за бегалци при Обединетите нации - УНХЦР, прет-
ставници на Советот на Европа, како и претставници од амбасадите) 
и неколку граѓански организации. Од граѓанските организации, во 
оваа секторска работна група свои претставници имаат: Фондацијата 
Отворено општество -Македонија, Институтот за европски политики, 
Асоцијацијата за развојни иницијативи ЗЕНИТ и Евротинк – Центарот 
за европски стратегии.
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Од сите состаноци се подготвува записник, што се испраќа до сите 
членови кои имаат можност да додадат коментари.

Граѓанско учество  
во Секторската  
работна група за  
внатрешни работи
Оваа област оценува како секторската работна група дозволува 
граѓанско учество во носењето одлуки, како развива дијалог и се 
консултира со граѓанските организации за важните прашања. 
Согласно одговорите добиени со користење на Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, граѓанското учество во 
оваа секторска работна група е обезбедено преку Секретаријатот 
за европски прашања. Па така, Секретаријатот за европски прашања 
го започнал овој процес со објавување јавен повик („Отворено со 
граѓанскиот сектор“) за регистрација на сите организации заин-
тересирани за консултации и за учество во секторските работни 
групи. Врз основа на пријавениот интерес, a согласно делокругот 
на нивното деjствување, Секретаријатот за европски прашања до 
Министерството за внатрешни работи доставил листа на организа-
ции кои се пријавиле за оваа област99. Сепак, оставена е можност за 
дополнување на листата од страна на Министерството за внатрешни 
работи, согласно нивното дотогашно искуство и воспоставената 
соработка со организациите или мрежите на организациите. 

И покрај тоа, вклучувањето на граѓанските организации во подгру-
пата за внатрешни работи е многу поограничено во споредба со 
секторската група за правда. Главна причина е ограничениот број 
организации кои поседуваат експертиза во оваа област. Истовремено, 
се забележува и потребата МВР подобро да се запознае со работата 
на организациите кои поседуваат одредена експертиза и можат да 
дадат значаен придонес во работата на СРГ. Поради тоа, состано-
ците што досега биле одржани се од информативна природа, при 
што МВР ги информира претставниците на граѓанските организации 
за тековните проекти што ги спроведува министерството.

99 Секретаријат за европски прашања, Допис бр. 11-57/36 до Министерството за 
правда од 2.3.2016 година 
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Капацитети на граѓанските  
организации во Секторската  
работна група за внатрешни работи
Во овој дел се анализира и се оценува капацитетот на граѓанските 
организации да учествуваат и да придонесат во работата на сектор-
ските работни групи. Граѓанските организации со својата експертиза 
можат да дадат свој придонес во креирањето квалитетни политики и 
во познавањето на потребите на граѓаните и на конституентите кои 
ги застапуваат. Истите можат да придонесат за подобрување на ква-
литетот на програмските документи и да го олеснат спроведувањето 
на стратегиите и програмите во релевантните сектори. 

Се забележуваат значителни разлики во однос на подготвеноста на 
граѓанските организации да се вклучат во работата на подгрупите 
правда и внатрешни работи. Со години, граѓанскиот сектор во земјата 
е активен во областите владеење на правото, човекови права и сло-
боди, борба против корупцијата, следење на работата на судството 
и сл. Оттаму, постои висок степен на подготвеност меѓу граѓанските 
организации да дадат суштински придонес во областа правда. Од 
друга страна, и со оглед на тоа дека се дел од иста секторска работна 
група, во минатото постоеше поограничен број организации кои кон-
тинуирано покриваа прашања од областа внатрешни работи. Сепак, 
во последниве неколку години кај граѓанските организации се забе-
лежува зголемен интерес за прашањата поврзани со работењето на 
полицијата, управувањето со миграциите, азилот и борбата против 
организираниот криминал и корупцијата. Имено, може да се заклучи 
дека капацитетот на граѓанските организации во областа внатрешни 
работи бележи нагорен тренд и се очекува истите да дадат сѐ пого-
лем придонес во оваа област.

Препораки за Секторската  
работна група за внатрешни работи
Од следењето на функционалноста на СРГ се донесени неколку пре-
пораки за зајакнување и подобрување на работата на оваа секторска 
група. Некои од овие препораки се однесуваат на граѓанското уче-
ство во СРГ, додека пак другите се фокусираат кон функционалноста, 
организирањето на активностите и дневното работење на СРГ. 

 � МВР треба да ја ажурира листата граѓански 
организации кои работат во областа внатрешни 
работи. Базата на СЕП треба да се прошири 
и да се дополни со нови организации кои се 
заинтересирани да се вклучат во работата на СРГ. 
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 � Да се охрабрат граѓанските организации за 
регистрирање и вклучување преку Платформата 
на граѓански организации и да се поттикнат 
институциите да ја користат оваа дата база на 
организации;

 � Да се назначат неколку постојани претставници 
од граѓанските организации во СРГ кои ќе ги 
консултираат другите чинители од граѓански сектор 
кои не се директно вклучени во работата на оваа 
група. На овој начин ќе се овозможи поголема 
инклузивност и партиципативност на процесот, 
како и зголемување на квалитетот на предложените 
решенија;

 � Да се споделуваат информации со граѓанските 
организации за добиените проекти во рамките на 
ИПА, за да се знае какви проекти се спроведуваат и 
кој ги спроведува;

 � Да се обезбеди вклученост на граѓанските 
организации, пред сѐ, во тематските состаноци на кои 
ќе можат да придонесат. Истовремено, граѓанските 
организации да се организираат во помали групи, 
според одредени теми и области каде што ќе можат 
да дадат свој придонес;

 � Да се прави редовна координација со донаторите;

 � Да се поттикне размената на информации преку 
платформата;

 � Граѓанските организации да бидат вклучени во СРГ 
уште во фазата на планирање на агендата и темите за 
состаноците;

 � Покрај здруженијата на граѓани, СРГ треба да вклучи 
и претставници на академската заедница и експерти 
од одредени области, како и професионални 
здруженија и комори;

 � Да се поттикнува меѓусекторска координација во 
областа правда и внатрешни работи и да се охрабрат 
граѓанските организации од секторот правда за 
подобро да се запознаат со работата на СРГ за 
внатрешни работи.



100

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020



I . Д Е Л 
СЕКТОРСКИ ПРИОД  

И СЕКТОРСКИ РАБОТНИ ГРУПИ

101

5. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА  
ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИИ
Напорите во секторот конкурентност и иновации 
се насочени кон остварување на следниве цели: 
подобрување на конкурентноста на економијата, 
зголемување на продуктивните инвестиции и на 
директните странски инвестиции, создавање услови 
за одржлив економски развој и зајакнување на 
деловната рамка (правна и институционална). 

Во оваа насока, треба да се истакнат измените во 
законската регулатива направени во текот на 2019 
година, како и позицијата на институциите кои се 
релевантни во областа на заштитата на конкурен-
цијата. 

Во ноември 2019 година Владата, без претходни 
консултации со засегнатите страни, го усвои 
Предлог-законот за стратегиски инвестиции за про-
екти од јавен интерес. Предлог-законот не беше 
објавен ниту на Единствениот национален елек-
тронски регистар на прописи (ЕНЕР), со што беше 
оневозможено информирањето и вклучувањето на 
јавноста во подготвувањето на ова значајно закон-
ско решение. Критиките во јавноста не го спречија 
усвојувањето на овој закон од страна на Собранието 
на РСМ на 16 јануари 2020 година100 („Службен вес-
ник на РСМ“ бр. 14/20). Со овој закон се уредуваат 
критериумите, условите и постапката за пријавување, 
утврдување статус, избор, подготовка и реализација 
на инвестициски проекти од највисок стратегиски 
приоритет за државата. Сепак, во нетранспарентно 
донесениот закон се вели: „Спроведувањето на овој 
закон, како и постапката за стекнување на статусот 
стратегиски инвестициски проект од сите страни, ќе 
се спроведува на фер, транспарентен и недискри-
минирачки начин, со активно учество на стручната и 
на пошироката јавност.“

100 https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/
Zakon-za-strateshki-investitsii-vo-Republika-Severna-
Makedonija-20-01-2020.pdf

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zakon-za-strateshki-investitsii-vo-Republika-Severna-Makedonija-20-01-2020.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zakon-za-strateshki-investitsii-vo-Republika-Severna-Makedonija-20-01-2020.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zakon-za-strateshki-investitsii-vo-Republika-Severna-Makedonija-20-01-2020.pdf
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Во насока на реализација на мерките за поддршка на економијата 
преку три столба, согласно Планот за економски раст на Владата 
(поддршка на инвестициите, поддршка на конкуренцијата, поддршка 
на иновативноста и поддршка на микро- и на малите претпријатија), 
во текот на 2019 година се усвоени и две измени на Законот за 
финансиска поддршка на инвестициите. 

Во однос на градењето на институционалните капацитети во сек-
торот конкурентност и иновации, не се преземени позначајни 
активности за подобрување на независноста, ефикасноста и ефек-
тивноста на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ниту пак се 
преземени конкретни мерки за зголемување на транспарентноста на 
државната помош доделена од страна на Владата. Досега, Владата 
и нејзините институции кои се релевантни за областа не манифе-
стираат интерес за поголема вклученост на Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, како независно тело основано од Собранието на 
РСМ, во процесите на градење на конкурентноста на економијата. 
Ваквиот пристап, долгорочно, може да биде многу неповолен за 
земјата и да ги продлабочи сегашните проблеми на пазарот. Сè уште 
не е воспоставен регистар на државната помош, но значајно е да се 
наведе дека воспоставувањето ваков јавен регистар е предвидено 
како антикорупциска мерка во Предлог-националната стратегија за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси 2020 – 2024, изра-
ботена од Државната комисија за спречување на корупцијата.

Секторска работна  
група за конкурентност  
и иновации

Секторска работна група за конкурентност и иновации 
е основана во 2015 година. Со оваа група претседава 
заменик-претседателот на Владата задолжен за еко-
номски прашања и координација со економските ресо-
ри. Секторската работна група има постојано членство 
и дополнително членство. Постојани членови на Сек-
торската работна група за конкурентност и иновации се 
претставниците на институциите чиешто поле на над-
лежности се поклопува со секторскиот приод, додека 
дополнителни членови се претставници на одредени 
институции кои со својата работа можат да придоне-
сат во секторот конкурентност и иновации, донаторска-
та заедница, меѓународните финансиски институции и 
други. Здруженијата и фондациите 

“
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не се членови на Секторската работна група за конку-
рентност и иновации. Во однос на учеството на граѓан-
скиот сектор, оваа секторска работна група ја има при-
фатено дефиниција на „недржавни актери“, каде што 
се вбројуваат и граѓанските организации, стопанските 
комори и приватниот сектор. Од редот на „недржавните 
актери“ во работата на оваа секторска работна група 
учествуваат претставници на четири (4) стопански комо-
ри. Во 2019 година, Секторската работна група за кон-
курентност и иновации одржала еден пленарен соста-
нок со сите членови на 15.10.2019. 

Функционалност на  
Секторската работна  
група за конкурентност  
и иновации
Секторска работна група за конкурентност и иновации е основана во 
2015 година101 со цел да овозможи широка меѓуминистерска коорди-
нација за спроведување низа стратегии и програми релевантни за 
овој сектор. 

Во согласност со Секторскиот плански документ за конкурентност 
и иновации102, земјата треба да работи на зајакнување на правната, 
институционалната и истражувачката средина за деловно работење, 
вклучувајќи ја и имплементацијата на законодавството на ЕУ (acquis) 
за внатрешниот пазар. Оваа севкупна цел се реализира преку три 
конкретни цели и четири приоритетни области на дејствување. 
Конкретни цели се: да се подобри деловното опкружување, ликвидно-
ста и пристапот до финансии за малите и средните претпријатијата; 
да се подигне продуктивноста на претпријатијата и да се подобри 
квалитетот на производите и услугите и да се поддржи интернацио-
нализацијата на домашните претпријатија и да се подобри нивниот 
инвестициски потенцијал. Приоритетни области се: креирање и 
имплементација на соодветна политика, стратегија и легислатива за 
малите и средните претпријатијата; подобрување на ликвидноста и 
пристапот до финансии за малите и средните претпријатијата; обе-
збедување модерна инфраструктура и услуги за деловна поддршка, 
како и зголемување на инвестициите на претпријатијата. 

101 Секторската работна група за конкурентност и иновации е основана во 2015 година 
со одлука донесена на 65. седница на Владата на Република Северна Македонија, 
како и другите секторски работни групи.

102 Стратегија за конкурентност со акционен план на Република Македонија 2016 – 
2020, https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/sites/default/files/pdf/07.Strategija_
za_konkurentnost.pdf

https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/sites/default/files/pdf/07.Strategija_za_konkurentnost.pdf
https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/sites/default/files/pdf/07.Strategija_za_konkurentnost.pdf
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Конкурентноста и иновациите спаѓаат во областа Социо-економски 
и регионален развој, па работата на секторската работна група е 
тесно поврзана со координацијата на спроведувањето главно на 
следниве стратегии и програми во секторот конкурентност и инова-
ции:

 � Индустриска стратегија на Република Северна 
Македонија 2018-2027 година103;

 � Стратегијата за конкурентност 2016-2020 година104;

 � Стратегијата за иновации 2012-2020 година105;

 � Националната стратегија за мали и средни 
претпријатија106;

 � Стратегија за промоција на извозот107;

 � Стратегија за претприемачко учење108;

 � Национална програма за економски реформи109;

 � Програма за поттикнување инвестиции во земјата110; 
и 

 � Програма за научно-истражувачка дејност во 
Република Македонија111.

Секторската работна група има постојано членство и дополнително 
членство. Постојани членови на Секторската работна група за кон-
курентност и иновации се: 

103 Индустриска стратегија на Република Македонија 2018-2027, соакциски план, 
достапна на: http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Finalna%20Industriska%20
Strategija.pdf

104 Национална стратегија за конкурентност на македонската економија, достапна на: 
https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=node/36

105 СТРАTЕГИЈА ЗА ИНОВАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012-2020, достапна 
на: http://www.fitr.mk/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-za-inovacii_final_
oktomvri20121.pdf

106 Национална стратегија за мали и средни претпријатија 2018-2023, достапна на: 
http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20za%20MSP%20-%20
finalna%20verzija%2003%2004%202018%20.pdf

107 Стратегија за промоција на извозот, достапна на: http://212.13.72.9/
StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20na%20izvozot.pdf

108 Стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014-2020, достапна 
на: https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/2018/eksperti/3/X1.%20Dztrategija%20
za%20pretpriemacko%20ucenje%20vo%20RM%202014-2020%20MK%20%202.12.2014.
pdf

109 Програмата за економски реформи 2020– 2022, достапна на: https://www.finance.
gov.mk/mk/node/7797

110 Програмата за поттикнување инвестиции во Република Македонија (2011-2014)

111 Програма за научно-истражувачка дејност за 2019 година, Сл. весник на Р 
Македонија бр. 5/2019 од 11.01.2019

http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Finalna Industriska Strategija.pdf
http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Finalna Industriska Strategija.pdf
https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=node/36
http://www.fitr.mk/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-za-inovacii_final_oktomvri20121.pdf
http://www.fitr.mk/wp-content/uploads/2015/02/Strategija-za-inovacii_final_oktomvri20121.pdf
http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija za MSP - finalna verzija 03 04 2018 .pdf
http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija za MSP - finalna verzija 03 04 2018 .pdf
http://212.13.72.9/StrateskiDokumenti/Strategija za promocija na izvozot.pdf
http://212.13.72.9/StrateskiDokumenti/Strategija za promocija na izvozot.pdf
https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/2018/eksperti/3/X1. Dztrategija za pretpriemacko ucenje vo RM 2014-2020 MK  2.12.2014.pdf
https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/2018/eksperti/3/X1. Dztrategija za pretpriemacko ucenje vo RM 2014-2020 MK  2.12.2014.pdf
https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/2018/eksperti/3/X1. Dztrategija za pretpriemacko ucenje vo RM 2014-2020 MK  2.12.2014.pdf
https://www.finance.gov.mk/mk/node/7797
https://www.finance.gov.mk/mk/node/7797
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 � Кабинетот на заменик-претседателот на Владата 
задолжен за економски прашања (кој е воедно и 
претседател на работната група);

 � Министерството за економија (заменик-
претседател);

 � Министерството за образование и наука;

 � Министерството за финансии;

 � Министерството за информатичко општество  
и администрација;

 � Секретаријатот за европски прашања;

 � Дирекцијата за технолошки и индустриски  
развојни зони;

 � Фондот за иновации и технолошки развој;

 � Агенцијата за поддршка на претприемаштвото;

 � Агенцијата за странски инвестиции и за  
промоција на извозот (Инвест Македонија);

 � Државниот завод за статистика.

Сепак, во секторската работна група можат да членуваат и други 
претставници, вклучително и:

 � Министерството за труд и социјална политика;

 � Царинската управа;

 � Националната канцеларија за трансфер на 
технологии (која треба да се основа);

 � Донатори/меѓународни финансиски институции, 
итн.

Она што е карактеристично за оваа секторска работна група, во 
споредба со другите секторски работни групи, е дека во неа не чле-
нуваат здруженија и фондации. Во однос на учеството на граѓанскиот 
сектор, оваа секторска работна група ја има прифатено дефини-
цијата на „недржавни актери“, каде што се вбројуваат и граѓанските 
организации, стопанските комори и приватниот сектор. Од редот на 
„недржавните актери“, во работата на оваа секторска работна група 
учествуваат претставници на четири стопански комори, и тоа: 

 � Стопанската комора на РСМ; 

 � Сојузот на стопанските комори;
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 � Стопанската комора на Северозападна  
Македонија, и 

 � Организацијата на работодавачи на Македонија. 

Вклученоста на бизнис-асоцијациите произлегува од нивното актив-
ното учество во креирањето на јавните политики кои ги опфаќа оваа 
секторска работна група, како што е Индустриската стратегија и 
националните стратегии за иновации и за конкурентност. Во рабо-
тата на секторската група, стопанските комори учествуваат со повеќе 
претставници и нивното присуство зависи од дневниот ред на соста-
ноците. Ова покажува дека членството во секторската работна група 
е на ниво на институции, а не на ниво на поединци. Притоа, комо-
рите ги номинираат своите претставници така што избираат лица 
кои претходно биле инволвирани во работните групи за подготовка 
на одредени релевантни стратегии или оние кои имаат искуство и 
познавање на политиките на ЕУ. Претставниците на коморите сметаат 
дека активно придонесуваат во креирањето стратегиски документи 
и планови, но не ја препознаваат оваа секторска работна група како 
формален механизам за тоа. Согласно применетите методолошки 
алатки, претставниците на коморите ценат дека со нив не се споде-
луваат плановите и документите кои ја уредуваат работата на оваа 
секторска група, туку дека се споделуваат само материјали кои се 
непосредно поврзани со дневните редови на седниците. Воедно, тие 
не сметаат дека секторската работна група редовно и навремено 
споделува и бара информации од сите членови. Оттука произлегува 
и нивното ограничено влијание и учество, со оглед на недоволното 
информирање на сите засегнати страни и членови во врска со раз-
војот и следењето на сите документи. 

Секторската работна група за конкурентност и иновации треба 
да одржува квартални состаноци, но досегашната практика пока-
жува дека се одржуваат два до три состаноци годишно, а темите 
се главно насочени кон дефинирање на приоритетните проекти за 
што поефективно искористување на средствата од Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА II) и од други донатори (Светска банка, 
ЕБРД итн.). 

Во 2019 година, Секторската работна група за конкурентност и ино-
вации одржала само еден пленарен состанок со сите членови (на 
15.10.2019). Како што беше случајот и со другите секторски работни 
групи, и оваа група во текот на 2019 година работела на подготовка 
на Рамката за оценување на успешноста (Performance Assessment 
Framework), со индикатори кои треба да ја следат успешноста на 
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сите предвидени и имплементирани реформи. Истите се споделени 
со членовите на секторската работна група на пленарниот соста-
нок. Освен тоа, оваа подготвена рамка ќе треба да се поднесе до 
Владата на Република Северна Македонија, а таа треба да донесе 
заедничка одлука за рамките за оценување на успешноста, под-
готвени од секторските работни групи. Со оглед на тоа дека оваа 
секторска работна група не вклучува членови кои се претставници 
од граѓанскиот сектор, може да се заклучи дека граѓанските органи-
зации не дале забелешки за унапредување на овој документ. 

Со оглед на обемноста на опфатот на оваа секторска работна група, 
за нејзиното работење од голема важност се техничките работни 
групи кои не се стриктно дефинирани и се составуваат во согласност 
со поставените задачи и обврски на ниво на пленарните седници на 
секторската работна група. 

Показател за ниското нивото на транспарентност во работењето на 
оваа секторска работна група е податокот дека на веб-страниците 
на институциите чиишто први луѓе се претседател и заменик-прет-
седател на работната група (кабинетот на заменик-претседателот 
на Владата задолжен за економски прашања и Министерството за 
економија) нема никакви релевантни информации и документи за 
работењето на секторската работна група. Во оваа смисла, не се 
достапни деловникот за работа, годишните планови, годишните 
извештаи за работењето, како и ажурираната листа со сите членови 
на секторската работна група. 

Граѓанско учество  
во Секторската работна  
група за конкурентност  
и иновации
Од основање на оваа секторска работна група досега немало ини-
цијатива за вклучување на граѓанските организации во нејзината 
работа, ниту пак за нивно информирање за работењето на сектор-
ската група. Претставниците од кабинетот на заменик-претседателот 
на Владата задолжен за економски прашања, како носители на про-
цесот на работење на оваа секторска работна група, ваквата одлука 
ја образложуваат со тоа што од Централниот регистар на РСМ бил 
побаран список на невладини организации и оттаму е добиена листа 
со повеќе од 4.000 регистрирани невладини организации, без реле-
вантни сознанија кои од нив се активни, а кои не се. Како некорисен 
за нив го оцениле и Регистарот на невладините организации креиран 
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од страна на Одделението за соработка на владата со невладините 
организации112, со образложение дека на оваа секторска работна 
група не ѝ требаат сите невладини организации, туку само оние кои 
работат во областа на економијата. Ова јасно покажува дека вклу-
чувањето на граѓанските организации во работата на секторската 
работна група не било предмет на интерес и дека не се вложени 
напори во насока на запознавање на претставниците на граѓанското 
општество со работењето на секторската работна група и нивно 
вклучување во нејзината работа. Имено, не е направен обид за јавно 
објавување повик до граѓанските организации за вклучување во оваа 
секторска работна група, ниту пак се комуницирани релевантните 
механизми кои можеле да го овозможат тоа, како што е Советот 
за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, како советодавно 
тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и пот-
тикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Северна 
Македонија, како што е примерот со вклучувањето на граѓанските 
организации во другите секторски работни групи.

Сепак, од кабинетот на заменик-претседателот на Владата задол-
жен за економски прашања, кој ја координира секторската работна 
група, изразуваат подготвеност во иднина да ги вклучат граѓанските 
организации во нивното работење. Притоа, нескриено инсистираат 
на тоа граѓанските организации да ја потврдат својата експертиза и 
релевантност во дејствувањето и да се ограничи бројот на граѓански 
организации кои учествуваат на пленарните седници и во работ-
ните групи. Главна дилема на претставниците на Владата е како да 
се обезбеди вклученост доколку поголем број граѓански организа-
ции пројават интерес за членство во техничките работни групи или 
пак на пленарните седници. Во оваа насока треба да се размисли 
за соодветни промени во моделот на вклучување на „недржавните 
актери“ во работата на оваа секторска работна група.

Ефекти од работата  
на Секторската работна  
група за конкурентност  
и иновации
Отсуството на претставници на граѓанските организации во работата 
на секторската работна група, како и отсуството на воспоставена 
практика за објавување на годишните планови за работа, но и на 

112 Регистар на невладини организации, креиран од Одделението на Владата на 
Република Северна Македонија за соработка со невладините организации, 
достапен на: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=tabelaren_prikaz

https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=tabelaren_prikaz
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годишните извештаи за сработеното, го оневозможуваат увидот во 
работата на оваа секторска група и објективната оценка на ефек-
тите од нејзиното работење. Воедно, информациите/документите 
побарани од Кабинетот на заменик-претседателот на Владата задол-
жен за економски прашања, во согласност со Законот за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер, не беа доставени во 
законскиот рок. 

Според коморите, работата на секторската работна група не може 
да се оцени со висока оценка со образложение дека реализацијата 
на договореното на состаноците од страна на институциите е бавна 
и честопати недостига буџет за реализација. Воедно, тие сметаат 
дека не се води соодветна грижа за квалитетот и за компетентно-
ста на членовите на техничките работни групи кои се формираат во 
рамките на секторската работна група, туку главно се води грижа за 
остварување на кворумот за работа. 

Препораки за  
Секторската работна  
група за конкурентност  
и иновации

 � Да се зголеми транспарентноста и отчетноста 
во работењето на секторската работна група за 
конкурентност и иновации;

 � Да се вклучат претставници на граѓанските 
организации во работата на оваа секторска 
работна група, преку транспарентен процес на 
избор на претставниците; 

 � Номинираните лица во групата да бидат 
континуирано присутни и информирани за сите 
активности и да имаат свои задачи за кои ќе бидат 
консултирани, и 

 � Да се работи на подобрување на квалитетот 
на кадарот на институциите кои се членки на 
секторската работна група, во насока на тоа тие 
да бидат стручни и професионални лица кои 
навистина можат да придонесат за поголема 
ефикасност и квалитет во работењето. 
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6. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН 
РАЗВОЈ
Примарен стратегиски приоритет на национал-
ната земјоделска политика на Република Северна 
Македонија е да се зголеми конкурентноста на 
македонското земјоделско производство и на 
прехранбената индустрија и да се поттикне развојот 
на руралните средини и одржливото управување со 
природните ресурси. Конкретни приоритетни обла-
сти за зголемување на конкурентноста се следниве: 

1. подобрување на технолошката и на пазарната 
инфраструктура, со цел да се зголеми опфатот 
на производите со додадена вредност, про-
дуктивноста, квалитетот и безбедноста и да се 
постигнат стандардите на ЕУ;

2. зајакнување на хоризонталната и на вертикал-
ната интеграција на стопанските субјекти во 
агро-прехранбениот сектор и развој на дого-
ворни односи на пазарот во земјоделските 
синџири, на вредности што треба да овоз-
можат подобра размена на информации за 
пазарот и планирање на производството и на 
купувањето, како и подобрување на маркетин-
гот на земјоделските производи и промоција 
на странските пазари;

3. обезбедување пристап до факторите на про-
изводство, земјоделското земјиште и неговото 
консолидирање, пристапот до капитал и ква-
литетни влезни производи и подобрување на 
човечкиот потенцијал во секторот, и

4. подобрување на руралната инфраструктура за 
одржливост на руралните заедници и на еко-
номските активности во руралните области.

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство (МЗВШ) беше вклучено во подготовката 
на акцискиот документ за ИПА, финансиран од ИПА 
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2015. Дополнително, подготвена е оперативна програма за перио-
дот 2014 – 2020 година со Генералниот директорат за земјоделство и 
рурален развој на Европската комисија. Таа програма стапи во сила 
во јуни 2017 година и нејзината имплементација е во тек.

МЗШВ ја има усвоено и Националната стратегија за земјоделство и 
рурален развој за периодот 2014 – 2020 година113. Во 2018 година 
беше подготвен акцискиот документ за ИПА 2019 и во 2019 година 
конечната верзија од тој документ беше одобрена од Делегацијата 
на Европската Унија и од Европската комисија. Главни карактери-
стики на акцискиот документ за 2019 година, како и на Националната 
стратегија се:

1. Општа цел: 

 � да се подобри одржливиот развој на руралните 
области.

2. Посебни цели:

 � да се подобри продуктивноста на фармите и 
одржливата употреба на шумите, и

 � да се обезбеди безбедност на храната и 
подобрување на здравјето на животните и на 
растенијата.

3. Резултати:

 � модернизирано и оптимизирано земјоделство и 
шумарство, и

 � намалени ризици по здравјето на луѓето, животните 
и растенијата.

Преку активностите на ИПА се постигнати релевантни национални 
реформи, стратегиско планирање и буџетирање. Влијанието на 
активностите на ИПА врз стратегиското планирање за овој сектор е 
очигледно, преку силната поддршка што МЗШВ ја доби од страна на 
ЕУ во подготовката на акцискиот документ за ИПА II за 2019 година. 
Во согласност со чекорите и целите од Патоказот за критериумите 
за стратегијата за 2018 и 2019 година, МЗШВ изработи и одобри 
релевантни стратегиски документи и закони во секторот, и тоа: 
Национален план за земјоделство и рурален развој 2018 – 2022114; 
Стратегија за нуспроизводи од животинско потекло; Стратегија за 

113 Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014 – 2020 
година, достапно на: http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.
pdf

114 Национален план за земјоделство и рурален развој 2018 – 2022, достапно на:  
http://www.ipardpa.gov.mk/

http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.pdf
http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.pdf
http://www.ipardpa.gov.mk/
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благосостојба на животните; Фитосанитарна стратегиска рамка 
(тековна); повеќегодишен контролен план; консолидација на 
земјиштето; правна рамка за земјоделските задруги; ревизија на про-
цедурите за ИПАРД, итн. Сите релевантни стратегии ги утврдуваат 
приоритетите во секторот земјоделство и рурален развој, со јасно 
опишани цели и дефинирани мерки.

Во однос на административниот капацитет, подготвени се функци-
онални прегледи на МЗШВ, Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој и Агенцијата за храна и ветери-
нарство, со поддршка од ИПА. Еден од главните критични аспекти 
во административниот капацитет на сите институции е отсуството 
на политика за задржување на персоналот со високи перформанси. 
Одговорностите на персоналот на МЗШВ се делегирани на одреден 
број лица, кои поради тоа стануваат преоптоварени и неефикасни, 
додека најголемиот дел од персоналот е недоволно искористен и 
демотивиран.

Достигнување во овој сектор е проектот за консолидација на 
земјиштето што се спроведува и е индиректно управуван од страна 
на ФАО. Сепак, овој проект сè уште не е завршен и предвидениот 
резултат сè уште не е постигнат. Според Оперативната програма 
за ИПАРД, чиј договор за финансирање стапи во сила во јуни 2017 
година, може да се пријави доволен напредок на ниво на секторот. 
Платежната агенција за ИПАРД одобри 824 побарувања за исплата, 
во вкупен износ од 10.005.809 евра, средства од ЕУ115.

Секторската работна група во оваа област служи како платформа 
за дијалог за политиките и перспективите од заеднички интерес за 
креаторите на земјоделските политики и за релевантните засегнати 
страни во секторот земјоделство и рурален развој. Пристапот на СРГ 
ја опфаќа потребата за приспособување на земјоделската политика 
во земјата, заснована на релевантни детални анализи на состојбите, 
во исто време имајќи ги предвид адаптациите потребни за време 
на процесот на приближување кон ЕУ. Покрај државните фактори 
и донаторските претставници, во работата на оваа секторската 
работна група од 2018 година учествуваат и граѓанските организа-
ции. Организирани се три (3) пленарни состаноци на секторската 
работна група. Донаторите, амбасадите и граѓанските организации 
секогаш беа дел од овие состаноци. Со овие состаноци претседа-
ваше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Покрај пленарните состаноците, беа организирани и 10 тематски 
состаноци, на кои беа вклучени сите засегнати страни.

115 http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf, стр. 80

http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf
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Основна цел на овој сектор е да се обезбеди одржлив развој на 
земјоделско-прехранбените сектори и на руралните области, во 
согласност со законодавството и политиките на ЕУ, и да се обе-
збеди безбедност на храната. Во оваа смисла, главните предизвици 
во секторот се поврзани со зајакнувањето на административниот 
капацитет, вклучително и со подобрување на ИТ-системите на сите 
нивоа на администрацијата и јавните органи, за спроведување на 
земјоделските реформи и политики и за обезбедување ефикасна 
апсорпција на средствата од ИПА и од ИПАРД. Исто така, треба да 
се подобри конкурентноста на земјоделскиот сектор; да се подобри 
безбедноста на луѓето и здравјето на животните; да се подобри про-
цесот на усогласување на мрежата на податоци за сметководството 
за фармите, и да се интензивира усогласувањето на политиките во 
областа на заедничкото организирање на пазарот.

Секторска работна  
група за земјоделство  
и рурален развој

Секторската работна група за земјоделство и рурален 
развој е формирана во 2015 година и за својата рабо-
та има усвоен деловник кој го уредува начинот на неј-
зиното функционирање. Со секторската работна група 
претседава министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Покрај државните чинители и дона-
торските претставници, од 2018 година во работата 
на оваа секторска група учествуваат и граѓанските ор-
ганизации. Три (3) претставници на граѓанските орга-
низации се вклучени во секторската работна група со 
статус на членови. Дополнително, деловникот предви-
дува можност за ангажирање експерти или надвореш-
ни соработници од владините институции, академските 
установи, граѓанските организации, професионалните 
здруженија. Во 2019 година, Секторската работна група 
за земјоделство и рурален развој одржала еден плена-
рен состанок на 24.9.2019. 

“

Секторот земјоделство е од огромна важност за економскиот раз-
вој на земјата и за квалитетот на животот на граѓаните, особено во 
контекст на економското закрепнување. Позитивните краткорочни 
економски перспективи овозможуваат добро фокусирани политики 
за одржлив и инклузивен раст, со цел да создадат развој и да го 
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забрзаат приближувањето кон стандардите на ЕУ. Националната 
стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020116 ги балан-
сира мерките за создавање работни места (преку поддршка на 
бизнисот и на земјоделството) со мерките за подобрување на вра-
ботеноста и функционирањето на пазарот на трудот, со кои се 
поддржуваат структурните реформи за економскиот раст.

Секторската работна група за земјоделство и рурален развој е 
формирана во 2015 година117 и истата работи под водство или 
под надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и Секретаријатот за европски прашања. Покрај 
државните чинители и донаторските претставници, од 2018 година 
во работата на оваа секторска група учествуваат и граѓанските орга-
низации.

Оваа секторска работна група е надлежна за следниве областите: 

 � имплементирање и поддржување на политиките  
за земјоделство и рурален развој;

 � квалитет на храната;

 � органско земјоделство;

 � стандарди за безбедност на храната;

 � стандарди за здравје и благосостојба на животните;

 � рурални инфраструктури;

 � инфраструктура за наводнување од мали размери;

 � агро-еколошки практики за обновување;

 � зачувување и унапредување на екосистемите,

 � агро-еколошко и органско земјоделство,

 � заштита на шуми, и

 � локални акциски групи и земјоделски задруги.

Во последниве две години воспоставената секторска работна група 
значително ја подобрила секторската координација, овозможувајќи 
сеопфатен преглед на спроведувањето на секторските реформи и 
синергетските ефекти на финансирањето од страна на донатори-

116 Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020, достапна на: 
http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.pdf

117 Секторската работна група за конкурентност и иновации е основана во 2015 година 
со одлука донесена на 65. седница на Владата на Република Северна Македонија, 
како и другите секторски работни групи

http://www.mzsv.gov.mk/CMS/Upload/docs/NSZRR2014-2020.pdf
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те.118 Подобрените политички перспективи за земјата, проектирани 
во засилениот дијалог со НАТО (Северна Македонија стана земја-
членка во март 2020 година) и со ЕУ ја зголемуваат довербата на 
инвеститорите и создаваат позитивен економски контекст кој би 
требало да ја подобри трговската размена со ЕУ. Недоволната усо-
гласеност со правилата на внатрешниот пазар на ЕУ за производи и 
услуги ќе ја спречи оваа размена и ќе го забави економскиот раст на 
земјата. Затоа, оваа програма ја подобрува усогласеноста со зако-
нодавството на ЕУ во однос на стоките, услугите, безбедноста на 
храната и агро-еколошката област.

Функционалност на  
Секторската работна  
група за земјоделство  
и рурален развој
Во рамките на оваа област се оценува функционирањето и рабо-
тењето на Секторската работна група за земјоделство и рурален 
развој. Деловникот за работа е основниот документ што го уредува 
работењето на оваа секторска група и вклучува одредби кои ги дефи-
нираат претставниците од министерствата и државните институции, 
како и претставниците од други организации, како што се синдикал-
ните, професионалните и граѓанските организации. Голема важност 
се припишува на ефикасната примена на правилата од деловникот од 
страна на сите членови кои учествуваат во работата на секторската 
група. Со оглед на нејзината динамичност, како и големиот опфат 
на области, деловникот мора да содржи правила што се применливи 
во практиката. Освен деловникот, секторската работа група треба 
да има и посебен годишен план на активности, што ќе обезбеди 
предвидливост и редовност во спроведувањето на активностите, 
како и соодветно и еднакво информирање на сите членови. Оттука, 
Секторската работна група за земјоделство и рурален развој има 
сопствен план за работа, како посебен документ што се подготвува 
со учество на сите членови и се усвојува на првиот работен соста-
нок на почетокот на годината. При изработката и предлагањето на 
активностите се внимава на тоа овој документ да одговара со дру-
гите стратегиски и плански документи на ниво на министерството, на 
национално и на европско ниво. Освен тоа, овој документ ѝ овозмо-
жува на секторската работна група да има преглед на активностите 
за тековната година, да ги информира сите заинтересирани страни 
и редовно да одржува комуникација со сите членови.

118 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
annexes/c_2019_8729_f1_annex_en_v1_p1_1055626.pdf, страница 3

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/annexes/c_2019_8729_f1_annex_en_v1_p1_1055626.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/annexes/c_2019_8729_f1_annex_en_v1_p1_1055626.pdf
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Деловникот за работа, во своите предвидени правила, вклучува и 
насоки за начинот на кој се состануваат членовите, почитување на 
временските рокови за доставување документи и покани, како и пра-
вила за подготвување, споделување и почитување на дневниот ред. 
Конкретно, секторската работна група со своите членови навремено 
споделува информации за одржувањето на пленарните седници. 
Копретседавачите одржуваат редовна комуникација со членовите 
на секторската работна група, при што споделуваат материјали 
и информации, собираат мислења и инпути од сите членови и ги 
известуваат за исходите од работата. Дополнителни иформации за 
планирањето на седниците и агендите за состаноците дава и годиш-
ниот план што го има донесено оваа секторска работна група. 

Согласно деловникот за работа, за секој состанок се води записник 
со утврдена форма и содржина, при што е утврден и начинот за спо-
делување, коментирање и усвојување на записниците од страна на 
членовите на секторската работна група. Според утврдената форма 
и содржина на записникот, тие ги вклучуваат и сите дискусии по 
одредени прашања што ќе се наметнат на средбите. 

Со оглед на тоа дека работата на оваа секторска работна група поне-
когаш налага и користење на експертиза, во работењето се вклучува 
и стручно мислење на експерти или надворешни соработници. Овие 
експерти доаѓаат од владините институции, академските установи, 
граѓанските организации, професионалните здруженија и од други 
страни чиишто мислења и ставови се неопходни во работата на сек-
торската работна група. Секторската работна група ангажира вакви 
експерти со цел да развиваат стратегиски документи и планови. 

Конечно, Секторската работна група за земјоделство и рурален 
развој работи транспарентно и се грижи за тоа сите членови да 
имаат непречен пристап до информациите што ги продуцира гру-
пата. Согласно деловникот за работа, стратегиските документи и 
програми кои се основа за дејствувањето се споделуваат со сите 
членови уште во процесот на утврдување на членството, но и пона-
таму во текот на работењето. За својата работа, секторската работна 
група ја информира јавноста преку електронските медиуми и јавно 
ги споделува документите од својата работа, како што се плановите, 
извештаите, соопштенијата, записниците и другите документи. 
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Граѓанско учество  
во работата на  
Секторската работна  
група за земјоделство  
и рурален развој
Оваа област оценува како секторската работна група овозможува 
граѓанско учество во носењето одлуки, развива дијалог и се консул-
тира со граѓанското општество за важните прашања. 

Мониторингот на работата на секторската работна група и анали-
зата на достапните документи покажуваат дека претставниците на 
граѓанските организации кои се членови на секторската работна 
група редовно и навремено учествуваат на состаноците, за кои се 
поканети најмалку десет дена пред состанокот. На членовите-прет-
ставници на граѓанските организации им е овозможен пристап до 
клучните документи и информации произведени од секторската 
работна група. Дополнително, сите стратегиски документи и про-
грами по кои се раководи секторската работна група се споделуваат 
уште во процесот на нивното утврдување, но и понатаму во текот на 
дејствувањето на секторската работна група. 

Членови во Секторската работна група за земјоделство и рурален 
развој се следниве граѓански организации: Македонското еколошко 
друштво, Здружението на агроекономисти и Евротинк – Центарот за 
европски стратегии.

Граѓанското учество е клучно за функционалноста на сектор-
ската работна група. Имено, секторската работна група редовно 
и навремено споделува и бара информации од претставниците на 
граѓанските организации кои се членки и се консултира со нив за 
важни прашања. Понекогаш, секторската работна група се консул-
тира и со граѓанските организации кои не се нејзини членови, но се 
носители на важни информации и имаат голем опфат на конститу-
енти. Сепак, во оваа насока треба да се истакне дека граѓанските 
организации кои се членови и оние кои се повикани на пленарните 
состаноци имаат различен статус. Поканата за присуство не го заме-
нува учеството што би можеле да го имаат граѓанските организации 
на ниво на еднакви членови со другите засегнати страни, па затоа 
треба да се размислува за проширување на членството во оваа сек-
торска работна група со претставници од граѓанските организации. 

Мониторингот и анализата на документите покажуваат дека постои 
постојана комуникација меѓу сите членови на секторската работна 
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група за реализацијата на планираните активности и иницијативи. 
Исто така, претставниците на граѓанските организации добиваат 
соодветно време и платформа за да ги искажат своите ставови и 
да придонесат за продуктивни дискусии и анализи, како и да покре-
нуваат клучни прашања во однос на активностите на секторската 
работна група. За време на состаноците претседавачот и членовите 
на секторската работна група имаат позитивен однос кон ставовите 
на граѓанските институции и ги прифаќаат и анализираат.

Капацитети на  
граѓанските организации  
во Секторската работна  
група за земјоделство  
и рурален развој
Како што анализиравме претходно, работата или функционалноста 
на СРГ и учеството на граѓанските организации во нив се на задово-
лително ниво, а можностите за нивно учество се големи. 

Претставниците на граѓанските организации активно учествуваат 
во работата на СРГ. Тие имаат способност, знаење и вештини од 
соодветната област на работа коишто ги користат кога дискутираат, 
разменуваат информации и покренуваат иницијативи. Согласно 
спроведените анкетни прашалници кои се дел од методологијата за 
овој извештај, од направената анализа на одговорите за оваа сек-
торска работна група може да се заклучи дека и покрај постоењето 
на одреден број претставници кои се запознаени со тематиката, 
потребно е зајакнување на бројот на експертите кои ефективно ќе 
ги користат документите и правните акти за да дискутираат, разме-
нуваат информации и да покренуваат иницијативи во секторската 
работна група. Во таа насока, проширувањето на бројот на органи-
зациите кои ќе бидат членови во секторската работна група може 
да обезбеди поквалитетно и посеопфатно учество на граѓанскиот 
сектор.

Капацитетите на граѓанските организации се зајакнати и добро 
оценети, особено ако се земе превид фактот дека одреден број 
претставници на граѓанските организации во СРГ организираат кон-
султации (форуми, дебати, трибини) и информативни сесии, со цел 
да добијат информации од крајните корисници во врска со нивните 
ставови, потреби и проблеми околу важните прашања што се во над-
лежност на оваа секторска група. 
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Конечно, претставниците на граѓанските организации кои се чле-
нови на секторската работна група, самостојно или заедно со 
секторската група, продуцираат анализи, истражувања и документи 
за јавните политики, со цел да ја информираат јавноста за важните 
прашања од областа на работата на оваа група, но и со цел да при-
донесат за информиран процес на донесување одлуки во СРГ уште 
во процесот на утврдување на членството и понатаму во текот на деј-
ствувањето на СРГ. Овие претставници на граѓанските организации 
имаат капацитет и ресурси да ги вклучат другите организации и реле-
вантни поединци во кампањи за застапување во однос на одредени 
политики и одлуки што се во надлежност на СРГ или за кои треба да 
се изврши влијание врз другите тела во рамките на преговарачката 
структура за пристапување во ЕУ. 

Ефекти од работата  
на Секторската работна  
група за земјоделство  
и рурален развој
Овој сегмент има за цел да ги следи ефектите од работата на СРГ, 
односно да следи колку и дали групата спроведува промени во нејзи-
ната област. Од анализата на деловникот за работа и записниците, но 
и преку присуството на состаноците на СРГ, може да се утврди дека 
групата има функционален систем за планирање и подготовка на 
годишните плански документи, врши консултации со клучните засег-
нати страни и институции и предлага промени. Показател за ваквата 
состојба се повеќегодишните и годишните стратегиски плански 
документи кои се релевантни за програмирањето, вклучително но не 
и ограничено само на секторските плански документи, оперативните 
програми или акциските документи во контекст на програмирањето 
на ИПА II. Планските документи вклучуваат и индикатори за следење 
на напредокот. Во овие документи, секторската работна група ја 
интегрира и ја унапредува и родовата перспектива во оваа област. 
Исто така, постои и комитет (што го сочинуваат социјални партнери, 
локални власти и репрезентативни граѓански организации) кој е 
задолжен за следење на планските документи што се однесуваат на 
овој сектор. 
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Следно, секторската работна група предизвикува промени во 
секторските политики, преку мониторинг и следење на имплемента-
цијата на основните стратегиски документи. Процесот на следење и 
оценување го утврдува и напредокот во областа на родовата инте-
грација, преку податоци за спроведените активности и надлежности 
од областа на родовите прашања. 

Трето, една од активностите на секторската работна група е сле-
дење и координација на странската помош, како и давање препораки 
и предлози за координација и унапредување на искористеноста на 
странската помош. Наодите во овој дел упатуваат на фактот дека во 
својата работа Секторската работна група за земјоделство и рура-
лен развој ја користи НППА119 и дава предлози за координација на 
странската помош, согласно секторските приоритети од ИПА. Исто 
така, секторската работна група обезбедува усогласеност на пред-
лозите за формулирање на секторските политики и програми за 
развој со релевантните политики на Владата на Република Северна 
Македонија за интеграција во ЕУ и усогласеност со родовите поли-
тики на РСМ и на ЕУ.

119 Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија, достапна на: 
http://www.sep.gov.mk/content/?id=13

http://www.sep.gov.mk/content/?id=13
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7. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА  
ГРУПА ЗА ТРАНСПОРТ
Според клучниот стратегиски документ во секторот 
транспорт, Националната транспортна стратегија 
2018 – 2030120, која е усвоена во декември 2018 
година, реализацијата на првите краткорочни цели 
е предвидена дури за 2021 година. Оттука, во оваа 
смисла не може да се зборува за реализирани 
постигнувања во текот на 2019 година, иако во овој 
сектор има неколку тековни проекти од различни 
донатори и кредитори (ЕУ, СБ, ЕБОР, Ексим банка). 
Проектите, главно, се однесуваат на изградбата 
или модернизацијата на патната и на железничката 
инфраструктура, како и на изработката на проект-
ната документација. Инаку, многу малку документи 
поврзани со овој сектор се јавно достапни на едно 
место. 

Меѓу поголемите инфраструктурни проекти кои беа 
финализирани во текот на 2019 година е пуштањето 
во употреба на автопатот Миладиновци – Штип, во 
јуни 2019 година. 

Во јуни 2019 година е донесена и Националната 
програма за железничка инфраструктура за пери-
одот 2019 - 2021 година121, во која се претставени 
плановите на Владата за развој и подобрување 
на состојбата и условите на железничката инфра-
структура во земјата. Програмата предвидува дека 
за реализација на предвидените проекти ќе бидат 
потребни 272 милиони евра, од кои 43,5 % се обе-
збедени преку заеми од меѓународните финансиски 
институции, 44 % преку грантови (меѓу кои и од 
инструментот ИПА), 11,5 % од Буџетот на РСМ и 1 
% од сопствени средства на ЈП Железници на РСМ. 

Со оглед на досегашното доцнење и проблемите во 
реализацијата на неколку значајни инфраструктурни 

120 http://www.mtc.gov.mk/media/files/2019/NTS-final%20MK.pdf

121 Национална програма за железничка инфраструктура за 
периодот 2019 - 2021 година, „Службен весник на РСМ“ бр. 
122/19 

http://www.mtc.gov.mk/media/files/2019/NTS-final MK.pdf
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проекти, недостига годишно известување за реализацијата на акци-
ските планови на програмата (чиишто цели се поставени на подолг 
период, односно краткорочните до 2021, среднорочните до 2025 и 
долгорочните до 2030 година). На овој начин би се обезбедило не 
само посоодветно информирање и запознавање на јавноста и на 
заинтересираните страни, туку и навремено алармирање за утврде-
ните проблеми во реализацијата и преземање соодветни мерки за 
нивно надминување, што во крајна линија ќе овозможи успешна и 
навремена реализација на стратегијата. 

Освен претходно донесената транспортна стратегија, во 2019 
година нема некои позначајни остварувања во овој сектор, во насока 
на спроведување на потребните и зацртаните секторски реформи, 
особено во делот на железничкиот сообраќај и намалувањето на 
зависноста на земјава од патниот сообраќај. Проблематични сфери 
кои бараат натамошно унапредување, усогласување со законодав-
ството на ЕУ и/или доследна примена на регулативата и натаму 
остануваат безбедноста на патиштата и на железниците, како и пра-
вата на патниците.

Секторска работна  
група за транспорт

Секторската работна група за транспорт е формирана 
во 2015 година и за својата работа има усвоен деловник 
за работа кој е изменет и дополнет во 2016 година. Со 
секторската работна група претседава министерот за 
транспорт и врски. Членови на групата се претставни-
ци на ресорното министерство и претставници на дру-
ги институции, како и на граѓанскиот сектор. Четири (4) 
претставници на граѓанските организации се вклучени 
во секторската работна група и имаат статус на чле-
нови. Секторската работна група може да вклучува и 
независни претставници од економски, социјални, ака-
демски и граѓански организации кои се релевантни за 
нејзината работа. Во 2019 година, Секторската работна 
група за транспорт одржала еден пленарен состанок на 
26.9.2019 година.

“
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Функционалност на  
Секторската работна  
група за транспорт
Секторската работна група за транспорт е единствената работна 
група во овој сектор. Со неа претседава и нејзината работа ја коор-
динира Министерството за транспорт и врски. 

Одлуката за формирањето на оваа секторска работна група е доне-
сена на владината седница одржана на 31.3.2015 година122, заедно 
со деловникот за работа на групата. Набргу потоа, на 8.6.2016 
година деловникот е изменет и дополнет со обврски што им се доде-
лени на одредени секторски работни групи, вклучително и на оваа, 
како трето ниво на тела во рамките на Националниот инвестициски 
комитет123, одговорни за оперативно спроведување на процесот на 
програмирање, креирање на секторските листи на проектите и обе-
збедување повратни информации за повисоките нивоа. Освен оваа 
секторска работна група, овде се вклучени и секторските работни 
групи за животна средина, енергетика и за социјална политика. 

Согласно заклучоците од владината седницата одржана на 8.5.2018 
година124, Секретаријатот за европски прашања (СЕП) е задолжен 
да предложи изменет текст на деловникот за работа на секторските 
работни групи, по претходна консултација со институциите кои се 
претседавачи на индивидуалните групи. Според информациите од 
Министерството за транспорт и врски, кое доставило коментари и 
предлози за измени на деловникот, тие не биле повратно известени 
за тоа дали нивните коментари и предлози се прифатени и дали 
деловникот треба соодветно да се менува, како и тоа дали изме-
ните ќе ги направи Секретаријатот за европски прашања или секоја 
работна група треба поединечно да го усвои својот деловник.

Како и да е, според првиот деловник, Секторската работна група за 
транспорт претставува „меѓуминистерски форум за соработка, со 
мандат да ги имплементира работите поврзани со формулирањето 
и спроведувањето на националните секторски политики, вклучувајќи 
ги и оние што се релевантни за интеграцијата во ЕУ, како и да ја 

122 Секторската работна група за транспорт е основана со одлука донесена на  
65. седница на Владата на Република Северна Македонија

123 Националниот инвестициски комитет е формиран во јули 2015 година како 
советодавно тело за координација на вклучените страни за финансирање 
инвестициски проекти во секторите транспорт, енергетика, социјала и животна 
средина. 

124 67. седница на Владата на Република Северна Македонија, достапно на:  
https://vlada.mk/sednica/67

https://vlada.mk/sednica/67
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координира донаторската помош за секторот, особено од програ-
мата ИПА II на Европската Унија“.

Задачите на оваа секторска работна група вклучуваат: 

 � ревизија, измена и дополнување на единствената 
листа на идентификувани проекти во секторот 
транспорт; 

 � разгледување документи за повеќегодишното 
и годишното стратегиско планирање, кои се 
релевантни за програмирањето во секторот 
транспорт, во контекст на ИПА II; 

 � обезбедување транспарентност и широко учество 
на релевантни партнери и заинтересирани страни 
во сите фази од процесот на планирање;

 � идентификување на можните недостатоци, 
проблеми и ризици во планирањето на програмите 
и проектите;

 � предлагање мерки што треба да се преземат и 
подобрување на соработката и размената на 
работните искуства; 

 � подготовка на препораки и мислења во согласност 
со ИПА II, и 

 � обезбедување дека користењето на донаторската 
помош е во согласност со релевантните стратешки 
политики на владата. 

Работењето на секторската работна група е тесно поврзано со 
Националната транспортна стратегија 2018-2030125 (претходно со 
Националната транспортна стратегија 2007-2017), која претставува 
клучен стратегиски документ за транспортната политика во чии 
рамки работната група, преку единствена рамка, треба да обезбеди 
координација на интервенциите од ИПА за ефективно управување 
со процесите на реформи и со ресурсите. 

Работната група е составена од претседавач, заменик-претседа-
вач, претставник на НИПАК, секретаријат и членови. Координатор 
на работната група е Одделението за преговори и интеграции при 
Министерството за транспорт. 

125 http://www.mtc.gov.mk/media/files/2019/NTS-final%20MK.pdf

http://www.mtc.gov.mk/media/files/2019/NTS-final MK.pdf
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Претседавачот, заменикот и секретаријатот ги назначува министерот 
за транспорт, претставникот на НИПАК го назначува вицепремиерот 
за европски прашања, а членовите се назначуваат по предлог на 
министерствата и другите институции. Секторската работна група 
може да вклучува и независни претставници од економските, социјал-
ните, академските и граѓанските организации кои се релевантни за 
нејзината работа. 

Сепак, се чини дека засега најголемиот товар за функционирањето 
на секторската работна група паѓа врз 11-те членови и нивните 
заменици од ресорното министерство. Учеството и придонесот на 
членовите од другите институции и другите претставници од надво-
решните институции, вклучително и претставниците на граѓанскиот 
сектор, може да се оцени како недоволно и минимално. 

Секторската работна група треба да се состанува најмалку еднаш 
на секои три месеци. Сепак, во 2019 година таа одржала само еден 
состанок (на 26.9.2019 година) на кој се презентирани, разгледани и 
усвоени нацрт-индикаторите за секторот, односно на кој се утврди 
статусот на индикаторите и се идентификува потребата за нивна 
измена, како и за лоцирање на одговорно лице и институција за секој 
индикатор.

Неколку дена пред одржувањето на секој состанок, секторската 
работна група ги споделува поканата, дневниот ред и материјалите 
што ќе се дискутираат. Таа не споделува информации за своето 
работење, најмногу поради тоа што, според информациите добиени 
од самата група, состаноците честопати се тематски и се однесуваат 
на тековни и идни проекти за кои разговорите содржат доверливи 
информации што не можат да се споделуваат со јавноста. Сепак, 
секторската работна група е подготвена во иднина да ги споделува 
во јавноста барем оние информации кои можат да се споделат во 
согласност со Законот за слободен пристап до информациите од 
јавен карактер. 

Граѓанско учество  
во Секторската работна  
група за транспорт
Во работата на Секторската работна група за транспорт учеству-
ваат три граѓански организации, поканети да учествуваат во 2018 
година, како дел од заложбите на тогашниот ИПА II механизам на 
граѓанските организации, преку кој се избрани да го претставуваат 
граѓанскиот сектор во работата на оваа група. Организациите што 
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биле избрани од ИПА II механизмот за учество во работата на оваа 
секторска работна група се: Центарот за истражување и информи-
рање за животната средина Еко-свест, ЛАГ Агро Лидер и Институтот 
за социолошки истражувања и одржлив развој ИСИОР - Струга. 

Овие граѓански организации не се членови на секторската работна 
група, туку учествуваат на состаноците по покана од Министерството 
за транспорт и врски и, во зависност од темата која е на дневен ред 
на состанокот, како претставници на надворешните, недржавни 
институции. 

Претставниците на граѓанските организации и претставниците на 
секторската работна група го оценуваат учеството на граѓанските 
организации како недоволно и минимално. Двајца претставници 
на граѓанските организации присуствувале само на еден состанок, 
односно на првиот состанок одржан во почетокот на нивното учество 
во секторската работна група во 2018 година, на кој бил презентиран 
нацртот на Националната транспортна стратегија 2018-2030, додека 
третиот претставник на граѓанските организации подоцна учеству-
вал само на уште еден состанок, на кој бил презентиран годишниот 
акциски план за спроведување на стратегијата. Дел од претставни-
ците на граѓанските организации наведуваат дека не биле поканети 
на другите состаноци, додека од Министерството за транспорт и 
врски наведуваат дека сите членови и други претставници се навре-
мено и уредно поканети, со доставување на потребните документи 
и информации. Оттука, граѓанските организации немаат доставено 
дополнителни предлози и забелешки, но кога присуствувале на 
состаноците тие учествувале во дискусијата со свои забелешки, суге-
стии и предлози, за што им било оставено доволно време и простор. 
Освен овие три, нема други случаи на учество на граѓанските органи-
зации во работењето на оваа секторска работна група. 

Капацитети на граѓанските  
организации во Секторската  
работна група за транспорт
Претставниците на граѓанските организации вклучени во работата 
на секторската работна група оценуваат дека имаат доволно капаци-
тети за да дадат свој придонес во остварувањето на целите и задачите 
на работната група. Тие чувствуваат дека нивните капацитети и екс-
пертиза, што можат да ги стават на располагање во функција на 
унапредување на работата на секторската работна група, воопшто 
не се искористени. Сепак, со оглед на фактот дека станува збор за 
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исклучително мал број инволвирани организации кои повремено и 
ретко се вклучуваат во работата на оваа секторска група, се намет-
нува заклучокот за потребата од градење на капацитети кај поширок 
круг граѓански организации, со цел тие евентуално да се вклучат во 
работењето на оваа секторска работна група. 

Вклучените организации продуцираат анализи, истражувања и доку-
менти за јавни политики, но тие повеќе се однесуваат на одделни 
поврзани сегменти, отколку генерално на целиот транспортен сек-
тор. 

Ефекти од работата  
на Секторската работна  
група за транспорт
Се чини дека постојат неколку ограничувачки фактори за оствару-
вање поголеми ефекти од работењето на Секторската работната 
група за транспорт. 

Прво, работната група во 2019 година одржала само еден состанок, 
иако според деловникот треба да се состанува најмалку еднаш на 
секои три месеци. Ова темпо на работа се чини недоволно за да 
може да се следи остварувањето на акциските планови за спрове-
дување на транспортната стратегија, да се изработува годишен план 
на активности, да се следат и оценуваат постигнувањата и да се 
предлагаат и преземаат корективни мерки. 

Второ, евидентно е дека не само ефектите, туку и самото постоење, 
работење и функционирање на работната група целосно се потпира 
на Министерството за транспорт и врски и зависи од неколкумина 
вработени кои се подиректно инволвирани во секторската група. 

Трето, малата заинтересираност и учеството на надворешни членови 
и претставници на надворешни недржавни институции воопшто, 
упатува на заклучокот дека е загубена можноста овие претставници 
да дадат непроценлив придонес во работењето на оваа група и во 
постигнувањето поголеми ефекти.

Првиот годишен извештај за спроведувањето на стратегијата требаше 
да биде доставен до Владата во март 2020 година, по што евенту-
ално би следувало и оценување на ефектите од спроведувањето на 
стратегијата, но и на улогата и придонесот на Секторската работна 
група за транспорт во таа насока.
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Препораки за  
Секторската работна  
група за транспорт
Имајќи го предвид досегашното работење, функционирањето и вклу-
ченоста на сите страни во работата на Секторската работна група за 
транспорт, треба да се земат предвид следниве препораки во насока 
на унапредување на работата и, особено, на ефектите од нејзиното 
работење: 

 � Да постои позачестена динамика во одржувањето 
на состаноците на работната група, барем 
двапати годишно, ако не и еднаш квартално, а 
иницијативата за тоа да произлезе од ресорното 
министерство; 

 � Да се обезбеди поголема вклученост, ангажираност 
и посветеност во работењето на оваа секторска 
работна група и на другите институции во секторот 
транспорт кои се исто така членови на секторската 
работна група, односно да се преземат напори 
за т.н. поделена сопственост и одговорност 
за функционирањето на работната група и за 
постигнувањето ефекти од нејзината работа; 

 � Да се бараат и да се добиваат повеќе повратни 
информации за прашањата и за темите кои ги 
разгледува оваа работна група, и од страна на 
другите чинители, односно претставниците на 
надворешните институции, и од граѓанските 
организации кои на некаков начин се веќе вклучени 
во работата на оваа секторска група; 

 � Да се унапреди комуникацијата меѓу координаторот 
на секторската работна група и сите други членови, 
особено оние надвор од Министерството за 
транспорт и врски, со фокус на претставниците 
од надворешните институции и организации, во 
насока на обезбедување редовна, двонасочна и 
транспарентна комуникација за прашањата кои не 
се директно поврзани со состаноците на работната 
група, туку се од поширок интерес во секторот; 
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 � Да се идентификуваат и други граѓански 
организации кои се заинтересирани, можат и 
имаат капацитет да учествуваат во работата на 
оваа секторска група, дури и на темите од поширок 
опфат на разгледување во рамките на секторската 
работна група, имајќи предвид дека постојат 
ограничен број граѓански организации кои работат 
во потесниот домен на секторот транспорт. 
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8. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
КЛИМАТСКИ АКЦИИ
Секторската работна група за животна средина и 
климатски акции во својот состав има широк опфат 
надлежни институции за креирање на политиките 
поврзани со тематиката. Како надлежен ресор во рам-
ките на Владата на Република Северна Македонија, 
Министерството за животна средина и просторно 
планирање е надлежно за координирање на полити-
ките во однос на овој сектор. Сепак, во практиката 
ова значи дека и други министерства имаат значите-
лен придонес кон креирањето на политиките или, во 
одредени случаи, кон директно разработување на 
законите. Дополнително, меѓуресорските консулта-
ции вообичаено траат и подолго, со оглед на тоа 
дека овие политики можат да влијаат на различни 
тематики – од економија до инфраструктура или 
туризам. Така, на пример, измените и дополнувањата 
на Законот за возила беа разработени од страна на 
Министерството за економија126, во меѓуресорска 
консултација во рамките на Владата на Република 
Северна Македонија. Самите измени се однесуваа 
на еколошката класификација на возилата, односно 
на воведувањето налепници за категоризирање на 
самите возила. Со ваквото категоризирање, зако-
нодавецот воведува нови можности за регулирање 
на сообраќајот и за намалување на загадувањето на 
амбиенталниот воздух во деновите кога се надми-
нати граничните вредности. Дополнително, самиот 
закон воведе нови субвенции за електрични и за 
хибридни возила. 

Важен аспект во политиките на Министерството за 
животна средина претставуваат и меѓународните 
договори во борбата против климатските промени 
и другите теми во нивна надлежност. Така, во 2019 

126 Закон за изменување и дополнување на Законот за возила, 
донесен на 30.7.2019 од Собранието на РСМ, достапен на: 
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-
za-izmenuvane-i-dopolnuvane-05-08-2019-2.pdf

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-05-08-2019-2.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-05-08-2019-2.pdf
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година се ратификувани Амандманот од Доха на Протоколот од 
Кјото кон Рамковната конвенција на Обединетите Нации за климат-
ски промени127, Минамата конвенцијата за жива128, а беше донесен 
и Законот за ратификација на амандманот кон Монтреалскиот про-
токол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка129. 

Во однос на законските решенија, 2019 година може да се карактери-
зира како година на креирање нови измени и закони, кои не се усвоени 
од страна на Собранието на Република Северна Македонија. Ова се 
должи на предвременото распуштање на Собранието заради одржу-
вање на предвремените парламентарни избори, но и на фактот дека 
во текот на 2019 година се промени лидерството во Министерството, 
преку промена на министерот кон средината на 2019 година. 

Предложените, но неизгласани законски решенија се однесуваат на 
материјални измени со транспонирање на законодавството на ЕУ, 
национална хармонизација на правото и усогласување со другите 
закони. Во однос на законите за транспонирање на законодавство 
на ЕУ и националната хармонизација на правото, беа предложени 
Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за 
животна средина и Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух130. Во однос на 
законите за усогласување со другите национални закони, најчесто 
со Законот за прекршоците, Министерството за животна средина 
и просторно планирање, преку Владата, ги доставило следниве 
закони: 

 � Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за управување со отпадот;

 � Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за заштита од бучава во животната 
средина; 

 � Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за заштита на природата;

 � Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за управување со пакување и отпад од 
пакување;

127 „Службен весник на РСМ“ бр. 152/2019

128 Закон за ратификација на Минамата конвенцијата за жива, „Службен весник на 
РСМ“ бр. 34/2020.

129 „Службен весник на РСМ“ бр. 34/2020

130 Информации добиени од Министерството за животна средина и просторно 
планирање
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 � Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за водите;

 � Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за контрола на емисии од испарливи 
органски соединенија при користење на бензини;

 � Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за електрична и електронска опрема и 
отпадна електрична и електронска опрема;

 � Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за генетски модифицирани организми;

 � Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за батерии и акумулатори и отпадни 
батерии и акумулатори, и

 � Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за планински патеки131.

Иако овие закони биле доставени до Собранието и одобрени од 
страна на Владата на Република Северна Македонија, тие не стасале 
до финализација во Собранието. Оттаму, овие предлог-политики и 
натаму се релевантни, но не се во сила како закони. Во наредниот 
период останува да се следат овие предлози, односно дали новиот 
собраниски состав ќе ги изгласа предлог-законските решенија.

Дополнително, во рамките на своите надлежности, Министерството 
подготвило законски решенија за усогласување со законодавството 
на ЕУ, преку изготвување нови законски решенија. Овие законски 
решенија сè уште се во владина процедура за меѓуресорска кон-
султација или за нив се спроведуваат консултации со јавноста. Тие 
закони се132:

 � Законот за заштита на природата (во првична 
меѓуресорска консултација);

 � Законот за управување со отпадот (спроведена 
консултација со јавноста и поднесен предлог до 
Владата - меѓуресорска консултација);

131 Информации добиени по електронски пат од Министерството за животна средина и 
просторно планирање

132 Информации добиени по електронски пат од Министерството за животна средина и 
просторно планирање



136

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

 � Законот за управување со електрична и електронска 
опрема и отпадна електрична и електронска опрема 
(спроведена консултација со јавноста и поднесен 
предлог до Владата - меѓуресорска консултација);

 � Законот за управување со батерии и акумулатори 
и отпадни батерии и акумулатори (спроведена 
консултација со јавноста и поднесен предлог до 
Владата - меѓуресорска консултација);

 � Законот за управување со пакување и отпад од 
пакување (спроведена консултација со јавноста 
и поднесен предлог до Владата - меѓуресорска 
консултација);

 � Законот за проширена одговорност на 
производителот за управување со посебните текови 
на отпад (спроведена консултација со јавноста 
и поднесен предлог до Владата - меѓуресорска 
консултација), и

 � Законот за дополнителни текови на отпад 
во системот за проширена одговорност на 
производителот (спроведена консултација 
со јавноста и поднесен предлог до Владата - 
меѓуресорска консултација).

Дополнително, во рамките на Министерството започна подготовката 
на нацрт-закон за климатска акција и на долгорочна стратегија за 
климатска акција.

Покрај активностите со изработката на предлог-законите и законите 
кои се сè уште во владина процедура, во 2019 година Министерството 
беше активно во однос на креирањето нови правилници и страте-
гии. Имено, значителен напредок се забележува во однос на тоа 
како Министерството за животна средина и просторно планирање 
ги планира активностите за внесување на родовите перспективи 
во политиките за климатските промени преку Нацрт-националниот 
акциски план за вклучување на родовиот аспект во климатските 
промени (2019)133. Дополнително, нацрт-акцискиот план беше пре-
зентиран во текот на декември 2018 година во Комисијата за еднакви 
можности во Собранието на Република Северна Македонија, каде 
што учество зедоа претставници и претставнички од донаторската 

133 Нацрт-национален акциски план за вклучување на родовиот аспект во 
климатските промени, достапно на: https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/
download/887dd265aaf7878b2141835fcdefe4d13e2391f8eee2adf666f16e9fa2326240.
pdf 

https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/887dd265aaf7878b2141835fcdefe4d13e2391f8eee2adf666f16e9fa2326240.pdf
https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/887dd265aaf7878b2141835fcdefe4d13e2391f8eee2adf666f16e9fa2326240.pdf
https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/887dd265aaf7878b2141835fcdefe4d13e2391f8eee2adf666f16e9fa2326240.pdf
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заедница, како и граѓанските организации кои работат на полето на 
родовата еднаквост. 

Од друга страна, донесени се подзаконски акти од областа на 
квалитетот на амбиентниот воздух: Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за методологијата, начините, постап-
ките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните 
извори134; Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 
за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и за видо-
вите загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги 
емитираат стационарните извори во воздухот135. Министерството, 
исто така, донесе Програма за работа на Државниот автоматски 
систем за мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух за 
2020 година, како и Програма за намалување на аерозагадувањето 
за 2019 година136, согласно Планот за чист воздух за периодот 2019 
– 2020 година137.

Дополнително на подзаконските акти, планови и правилници, под-
готвени се Нацрт-правилник за воспоставување на Национален 
информативен систем за природно наследство и Правилник за 
означување и визуализација на заштитените подрачја, согласно 
директивите на Европската Унија (INSPIRE). Дополнително, самото 
министерство изготви Нацрт-национален план за управување со 
отпадот на Република Северна Македонија 2020 – 2026. 

Од областа на заштитата на природата се донесени следниве стра-
тегии и планови: Националната црвена листа за херпетофауна 
(водоземци и влекачи), согласно критериумите, насоките и проце-
дурите на Светската унија за заштита на природата (IUCN); Планот 
за управување со светското природно и културно наследство во 
Охридскиот Регион (2020 – 2029) со акционен план (усвоен во јануари 
2020). Дополнително, во однос на дивите депонии и зачувувањето 
на животната средина е изработен Предлог-акциски план за борба 
против отровите за диви животни. 

Покрај подзаконските акти, законите, стратегиите и акциските 
планови, Министерството за животна средина има надлежности 
во прогласувањето на природните реткости и прогласувањето на 
подрачја за заштитени подрачја. Ваквите ингеренции предвидуваат 

134 „Службен весник на РСМ“ бр. 176 од 26.8.2019 год.

135 „Службен весник на РСМ“ бр. 223 од 29.10.2019 год. 

136 Програма за намалување на аерозагадувањето за 2019 година, достапно на:  
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Plan_Programa.pdf 

137 План за чист воздух на Владата на РСМ, достапен на:  
https://vlada.mk/PlanZaChistVozduh 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Plan_Programa.pdf
https://vlada.mk/PlanZaChistVozduh
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согласност од страна на Владата и, во зависност од категоризацијата, 
предвидуваат различни процедуралности. Во периодот помеѓу 2019 
и 2020 година се донесени следниве решенија за прогласување на 
природни реткости: Решение за прогласување на Чинар – Охрид за 
природна реткост; Решение за прогласување на Даб благун - с. Бели 
за природна реткост; Решение за прогласување на Црна дудинка 
- Лесново за природна реткост; Решение за прогласување на каракте-
ристичен геолошки профил - Звегор за природна реткост, и Решение 
за природна реткост спелеолошкиот објект – Киселичка Пештера. 
Дополнително, во март 2020 година, по предлог на Министерството 
за животна средина и просторно планирање, Владата на Република 
Северна Македонија ги усвои одлуките за прифатливост за прогла-
сување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија 
2 (национален парк) и за прогласување на дел од Осоговските 
Планини за заштитно подрачје од категорија 5 (заштитен предел)138. 
Согласно процедурите, следната фаза за прогласување на дел од 
Шар Планина за национален парк предвидува консултации со граѓа-
ните од предвидениот заштитен дел, како и креирање на посебно 
законско решение за новиот национален парк. 

Во однос на известувањето и евалуацијата на својата работа, во 2019 
година беше финализиран и објавен Третиот преглед на состој-
бите со животната средина во рамките на Економската комисија за 
Европа при ОН (UNECE Third Environmental Performance Review), со 
временска рамка 2011 – 2018 година139.

Иако овој извештај треба дополнително да го оцени учеството на 
граѓанските организации, за жал нема доволно информации за да 
се донесе концизен заклучок, без методолошки да се пристапи кон 
интервјуирање на претставниците од граѓанскиот сектор. Сепак, кога 
се работи за овој сектор интересот на граѓаните е на високо ниво, 
пред сè поради енормното аерозагадување во зимскиот период од 
годината. Резултат на тоа беше организирањето на граѓаните во 
неформални движења кои маршираа за чист воздух, со свои барања 
спрема надлежното министерство и Владата на Република Северна 
Македонија. Дополнително, во нашата држава стана актуелно дви-
жењето „Fridays for Future“. Во декември 2019 година млади од 

138 Информации од 49. седница на Владата на Република Северна Македонија, 
одржана на 5.5.2020 година, достапни на: https://vlada.mk/node/21293

139 Известување од Министерството за животна средина и просторно планирање за 
презентација на Третиот преглед на состојбите со животната средина во рамките на 
Економската комисија за Европа при ОН, достапно на: http://www.moepp.gov.mk/?
nastani=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1
%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE

https://vlada.mk/node/21293
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
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главниот град на државата протестираа барајќи имплементација на  
мерки за намалување на аерозагадувањето, со порака од активистите 
дека Владата ги прифаќа, но не ги реализира нивните барања140. 

Врз основа на податоците за донесените и креираните политики, 
работата на овој сектор може да се подели на два различни дела. 
Првиот дел од работата, односно креирањето на политиките и раз-
работувањето на политиките во рамките на овој сектор е на мошне 
високо ниво. Од друга страна, пак, донесувањето на тие политики 
претставува главен проблем во овој сектор во 2019 година. Ова се 
должи на два фактора: од една страна, влијанието што го имаше мену-
вањето на министерот на надлежното министерство во средината 
на 2019 година, и од друга страна, предвремените парламентарни 
избори кои го скратија временскиот период на мандатот на пратени-
ците, со што се стесни временскиот период за носење нови измени на 
законите и нови закони. Со тоа се намали можноста на надлежното 
министерство директно да интервенира во законските прописи. Но, 
тоа не ја намалува одговорноста на политичарите за зачувување на 
животната средина и активната борба против климатските промени.

Секторска работна  
група за животна средина  
и климатски акции

Секторската работна група за животна средина и кли-
матски акции е формирана во 2015 година. За своја-
та работа нема усвоен деловник, ниту пак решение за 
работа. Сепак, согласно процедурите и одлуките на 
Владата, оваа секторска работна група ја координира 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, а со неа претседава ресорниот министер. Со-
ставот на секторската работна група вклучува претстав-
ници од државните институции кои имаат надлежност 
во оваа област, донаторска заедница и граѓанските ор-
ганизации. Во секторската работна група се вклучени 
шест (6) претставници на граѓанските организации, но 
поради недостиг на формални акти за работата на сек-
торската група, 

“

140 „Младите маршираа за чист воздух“, Deutsche Welle на македонски јазик, објавено 
на 20.12.2019, достапно на: https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8
%D1%80%D0%B0%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/a-51757722

https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/a-51757722
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/a-51757722
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/a-51757722
https://www.dw.com/mk/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85/a-51757722
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нивниот статус е нерегулиран. Во 2019 година Сектор-
ската работна група за животна средина и климатски 
акции одржала еден пленарен состанок на 19.12.2019 
година.

Функционалност и  
граѓанско учество во  
Секторската работна  
група за животна средина  
и климатски акции
Секторската работна група за животна средина и климатски акции е 
формирана во 2015 година, како дел од целокупниот процес за фор-
мирање секторски работни групи со одлука на Владата на Република 
Северна Македонија, а првиот состанок го организира во март 
истата година со финансиска поддршка на настанот од Британската 
амбасада во Република Македонија141.

Оваа секторска работна група се фокусира на неколку области, и 
тоа:

 � усогласување со законодавството на ЕУ;

 � усогласување и спроведување на законодавството 
за животна средина и климатски промени;

 � квалитет на водите, воздухот и управување со 
отпадот;

 � заштита на природата;

 � поддршка за намалување на индустриското 
загадување;

 � енергија и климатски промени, и

 � давање препораки за наведените приоритетни 
области, сублимирани во две секторски анализи 
за генерално усогласување и спроведување на 
законодавството за животна средина и климатски 
промени142.

141 Медиумски текст, достапен на:w.webohrid.com/2015/03/12/odrza-prviot-sostanok-na-
sektorksta-rabotna-grupa-za-zivotna-sredina-i-klimatski-akcii/

142 ИПА-механизам за граѓанските организации, „Компилација на секторски наоди и 
препораки од ИПА-механизмот за граѓански организации“, 2018 година, достапно 
на: https://drive.google.com/file/d/1z01iPlwONStMCE4HbnEPfi9TdAtkNCi3/view

https://drive.google.com/file/d/1z01iPlwONStMCE4HbnEPfi9TdAtkNCi3/view
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Клучни работни документи за овој сектор се: 

 � Стратегијата за животна средина и климатски 
промени 2014-2020143;

 � Националната стратегија за води144;

 � Националната стратегија за заштита на природата 
2017–2027145;

 � Стратегијата за биолошка разновидност  
2018-2023146;

 � Секторската оперативна програма за животна 
средина 2014-2020.

Потребата за формирање на оваа работна група произлегува од 
намерата за примена на секторскиот приод во спроведувањето 
на странската помош и на домашните средства кои поддржуваат 
единствена политика и програма. Имено, оваа секторска работна 
група е воспоставена во 2015 година, со цел да ја зајакне меѓуин-
ституционалната соработка, да обезбеди ефективна координација 
на активностите поврзани со програмирањето и мониторингот на 
фондовите на ЕУ, другата билатерална и мултилатерална помош, 
како и да предложи мерки и активности во насока на подобру-
вање на состојбата со животната средина и климатските промени. 
Секторската работна група треба да има значајна улога во обезбе-
дувањето координација со донаторите за дискусија и усогласување 
на потребите од помош и расположливите средства.

Согласно широката поставеност на опфатот на самата работна 
група, како и клучните документи што ја регулираат работата на 
оваа секторска група, јасно е дека учеството на граѓанскиот сектор 
е важно во насока на воспоставување и канализирање на експерти-
зата на граѓанскиот сектор во релевантните документи.

Секторската работна група за животна средина и климатски акции 
нема усвоен деловник за работа кој ги регулира надлежностите, 
членството, претседавачот и начинот на споделување информации и 

143 Стратегија за животна средина и климатски промени 2014-2020, достапна на: 
https://bit.ly/2V9BEI8

144 Стратегија за води на Република Македонија, достапна на:  
http://www.moepp.gov.mk/?page_id=3197

145 Национална стратегија за заштита на природата 2017–2027, достапна на:  
https://bit.ly/3eluRlT

146  Национална стратегија за биолошка разновидност, достапна на:  
https://bit.ly/2XCfoZ0

https://bit.ly/2V9BEI8
http://www.moepp.gov.mk/?page_id=3197
https://bit.ly/2XCfoZ0
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документи147. Всушност, оваа секторска работна група не е основана 
со деловник за работа и со решение за работа, што говори за сè 
уште неформалниот пристап во работата на оваа секторска група. 
Сепак, согласно внатрешните поделби и одлуките на Владата, оваа 
секторска работна група ја координира Министерството за животна 
средина и просторно планирање. Според досегашната практика, 
со состаноците на секторската работна група претседава ресор-
ниот министер или, во одредени случаи на спреченост, државниот 
секретар. Копретседавач на оваа секторска работна група е раково-
дителот на Секторот за соработка при Делегацијата на Европската 
Унија во Република Северна Македонија. 

Граѓанско учество  
во Секторската работна  
група за животна средина  
и климатски акции
Со оглед на бројот на областите што ги покрива оваа секторска 
работна група и во согласност со документите/регулативите што го 
регулираат секторскиот приод, граѓанскиот сектор и неговото уче-
ство е од фундаментално значење за оваа секторска работна група. 
Составот на секторската работна група вклучува претставници од 
државните институции кои имаат надлежност во оваа област, како 
и претставници на донаторската заедница и од граѓанските органи-
зации. По основањето на секторската работна група на 25 ноември 
2016 година, Министерството за животна средина и просторно 
планирање распиша јавен повик за невладините организации во 
Република Северна Македонија за избор на претставници кои ќе 
бидат членови на секторската работна група и на секторскиот мони-
торинг-комитет за животна средина и климатски акции од ИПА148. 

Освен тоа, важно е да се напомене дека граѓанските организации 
вложуваат напори и се организираат за да ги изберат своите прет-
ставници во оваа секторска работна група. Имено, во рамките на 
проектот ИПА II беа избрани претставник и заменик-претставник во 
оваа секторска работна група. Ваквиот пример ја покажува желбата 
на граѓанскиот сектор да учествува во работата на организиран 
начин. Во рамките на истиот проект беа организирани и консулта-

147 Информации од состанокот со надлежната координаторка за ИПА од 
Министерството за животна средина, јули 2019 година

148 Јавен повик до невладините организации во Република Македонија за избор на 
претставници како членови во Секторската работна група и ИПА-секторскиот 
мониторинг-комитет за Секторот животна средина и климатски акции, достапно на: 
https://bit.ly/2XCK2l4

https://bit.ly/2XCK2l4
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тивни средби со граѓанските организации за креирање препораки 
до надлежното министерство. 

Оттука, во Секторската работна група за животна средина и кли-
матски акции се вклучени претставници на следниве граѓански 
организации: Гоу Грин - Биди Зелен, ЦНВП– Фондацијата за поврзу-
вање на природни вредности и луѓе, ФЛОРОЗОН-Центарот за 
еколошка демократија, Македонското еколошко друштво, Екотим - 
Исток и Центарот за климатски промени – Гевгелија. 

Она што е особено важно да се истакне е фактот дека оваа сек-
торска работна група треба да донесе формални акти кои би го 
гарантирале учеството на граѓанските организации, а со тоа и нив-
ниот статус како рамноправни членови заедно со институциите и 
донаторската заедница. 

Во 2019 година, Министерството за животна средина и просторно 
планирање, како претседавач и координатор на Секторската 
работна група за животна средина и климатски акции, одржало 
еден пленарен состанок на 19 декември 2019 година. Овој соста-
нок беше наменет за презентација и дискусија за индикаторите за 
мерење на успешноста на реформите спроведени во овој сектор. Па 
така, на состанокот беше истакнато дека еден од главните критери-
уми за спроведување на секторскиот приод во животната средина 
е дефинирање и следење на Рамката за оценување на успешноста, 
што претставува еден од најважните критериуми за остварување на 
споменатиот секторски приод, со цел да се измерат реформите во 
овој сектор. Во наредниот период, успешноста на реформите на 
целиот секторски приод во оваа област треба да се мери преку овие 
воспоставени индикатори, кои во 2020 година треба да ги одобри 
Владата на Република Северна Македонија, заедно со индикаторите 
од другите секторски работни групи149.

Ефекти од работата  
на Секторската работна  
група за животна средина  
и климатски акции
Од достапните податоци, Министерството за животна средина и 
просторно планирање во 2018 година спровело вкупно 9 проекти 

149 Известување на веб-страницата на Министерството за животна средина и просторно 
планирање, објавено на 20 декември 2019 година, достапно на: http://www.moepp.
gov.mk/?nastani=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1
%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5
%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0
%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3

http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3
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поддржани од Европската Унија. Проектите се од различен вид - од 
подигнување на свеста за аерозагадувањето до техничка поддршка 
за пречистителни станици за вода и пристап до вода за одредени 
општини. Овие проекти се во рамките на стратегиите и клучните доку-
менти што ги изработило надлежното министерство во тој период. 
Сепак, од извештајот на Делегацијата на ЕУ во Република Северна 
Македонија за имплементацијата на помошта од ИПА II може да се 
заклучи дека постои простор за Министерството за животна средина 
и просторно планирање да го унапреди своето влијание, па затоа, во 
следниот период, е потребна интензивна работа на сите инвестиции 
што треба да се реализираат во оваа област150. Дополнително на 
овој заклучок, треба да се наведе дека останува нејасно како експер-
тизата на граѓанскиот сектор се користи во рамките на секторската 
работна група, па затоа не може да се мери ефектот на работата на 
граѓанскиот сектор во рамките на секторската работна група.

Препораки за Секторската  
работна група за животна  
средина и климатски акции

 � Да се зголеми транспарентноста и отчетноста 
во работењето на Секторската работна група за 
животна средина и климатски промени, преку 
објавување информации за составот, редовните 
документи и информации за нејзината работа;

 � Да се донесат формални документи, односно да 
се изготви деловник за работата на оваа секторска 
група, по примерот на другите секторски работни 
групи, каде што јасно ќе биде назначено учеството 
на граѓанските организации како членови во 
работната група;

 � Да се изработат годишни планови за работата на 
оваа секторска група, за да може соодветно да се 
информираат граѓанските организации кои се дел 
од истата за активностите и за работата и за да 
може да се предвиди и соодветно да се подготви 
граѓанското учество на пленарните состаноци.

150 Report on the implementation of the assistance under IPA in 2018, април 2019 година, 
достапно на: http://sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/ipa2.pdf

http://sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/ipa2.pdf
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9. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, ВРАБОТУВАЊЕ  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Секторот образование, вработување и социјална 
политика е предводен од две надлежни мини-
стерства, и тоа: Министерството за образование и 
наука (МОН) и Министерството за труд и социјална 
политика (МТСП). МОН го опфаќа делокругот на 
образованието, додека пак МТСП ги опфаќа двете 
теми - вработување и социјална политика. Сепак, во 
рамките на своите надлежности, МОН има свои инге-
ренции и во сегментите на социјалната политика и 
вработувањето, како на пример за студентскиот и 
ученичкиот стандард, кои изворно би можеле да се 
толкуваат како социјални политики. 

Во 2019 година, овие две министерства до 
Собранието на Република Северна Македонија 
предложиле и донеле 19 индивидуални закони за 
измена (од кои некои се менувани повеќепати) или 
целосно нови закони во рамките на темите поврзани 
со секторот образование, вработување и социјална 
политика. Со оглед на бројот на донесените измени 
и нови закони, може да се заклучи дека 2019 година 
е мошне важна за реформскиот процес во обра-
зованието, вработувањето и социјалната политика, 
пред сè во сферата на законските решенија.

Политики од областа  
на социјалата 

Во 2019 година, Министерството за труд и социјална 
политика трипати поднесе измени на Законот за 
социјална работа. Реформата на социјалната 
заштита, со овие законски текстови, започна со 
целосно новиот Закон за социјална заштита, усвоен 
во мај 2019 година151, кој внесе промени во начи-
нот на кој е гарантирана социјалната заштита во 
Република Северна Македонија (РСМ) и е дел од 

151 Закон за социјална заштита, достапен на: http://mtsp.gov.mk/
content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf
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социјалната реформа. Со законот се воведуваат две целосно нови 
услуги за лицата со попреченост - лична асистенција и домашна 
нега. Правата на лицата со попреченост се прошируваат и за лицата 
со интелектуална попреченост, додека додатокот за надоместок 
за плата за скратено работно време за родител кој чува дете со 
попреченост се зголемува до 50 % од просечната нето-плата152. 
Дополнително, со законот се промени пристапот на институциона-
лизација - од големи институции во мали групни домови за заштита на 
корисниците. Конкретно, деинституционализацијата153 на големите 
групни домови и заштитата на корисниците започна во 2018 година, 
со донесувањето на Стратегијата за деинституционализација во 
Република Северна Македонија 2018 – 2027154. Во текот на целата 
2019 година, оваа политика се спроведуваше на национално ниво, 
со што веќе нема големи групни домови за штитеници. Во однос на 
промените на овој закон, првата промена е донесена во јули 2019 
година во Собранието на РСМ155, и со неа се прават корекции на 
првичниот закон во однос на достапноста на социјалната помош за 
лицата кои имаат имот. Втората измена на овој закон е направена во 
декември 2019 година156, со што се прави измена и дополнување во 
однос на техничките пропусти во самиот закон, како и проширување 
на правото за лична асистенција. 

Во однос на социјалната заштита на специфичните лица, по предлог 
на МТСП, Собранието на РСМ ги усвои Законот за социјална сигур-
ност за старите лица и Законот за заштита на децата. Законот за 
социјална сигурност за старите лица е целосно нов текст донесен во 
мај 2019 година157 и истиот предвидува гарантиран приход за старите 
лица кои не ги исполнуваат условите за пензија, а се државјани на 
РСМ. Понатаму, Законот предвидува дополнителни парични надоме-

152 Презентација на Законот во Собранието на Република Северна Македонија од 
страна на министерката на МТСП, достапно на: http://www.mtsp.gov.mk/mart-2019-
ns_article-so-noviot-zakon-za-socijalna-zashtita-se-ovozmozuva-pokvaliteten-zivot-za-
licata-so-poprecenost.nspx

153 Терминот „деинституционализација“ е дефиниран и достапен на: http://mtsp.gov.
mk/principi-ns_article-deinstitucionalizacija.nspx

154 Национална стратегија за деинституционализација во Република Северна 
Македонија 2018 – 2027, достапна на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/
Strategii%202018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf

155 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
социјална заштита, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/23.7_
zakon_soc%20zasita.pdf

156 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
социјална заштита, усвоен на 27.12.2019 достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/
pdf/zakoni/2019/%D0%B7%D1%81%D0%B7%20%D0%B1%D1%80%20275%2019.pdf

157 Указ за прогласување на Законот за социјална сигурност на старите лица, донесен 
21.5.2019 година, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_
zakon_SZ_Starilica.pdf

http://www.mtsp.gov.mk/mart-2019-ns_article-so-noviot-zakon-za-socijalna-zashtita-se-ovozmozuva-pokvaliteten-zivot-za-licata-so-poprecenost.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/mart-2019-ns_article-so-noviot-zakon-za-socijalna-zashtita-se-ovozmozuva-pokvaliteten-zivot-za-licata-so-poprecenost.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/mart-2019-ns_article-so-noviot-zakon-za-socijalna-zashtita-se-ovozmozuva-pokvaliteten-zivot-za-licata-so-poprecenost.nspx
http://mtsp.gov.mk/principi-ns_article-deinstitucionalizacija.nspx
http://mtsp.gov.mk/principi-ns_article-deinstitucionalizacija.nspx
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii 2018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii 2018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/23.7_zakon_soc zasita.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/23.7_zakon_soc zasita.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/%D0%B7%D1%81%D0%B7 %D0%B1%D1%80 275 19.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/%D0%B7%D1%81%D0%B7 %D0%B1%D1%80 275 19.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ_Starilica.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ_Starilica.pdf
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стоци за потрошувачка на енергенси во домаќинство за месеците од 
октомври до март. Од друга страна, Законот за заштита на децата 
е менуван трипати во текот на 2019 година. Првата измена е од мај 
2019 година, со што се предвидува зголемување на паричните надо-
местоци и унапредување на заштитата на децата158. Втората измена 
на овој закон е од јули 2019 година, со што се специфицираат тех-
ничките аспекти за спроведување на Законот и критериумите за 
избор на директори на установите за заштита на децата159. Третата 
измена е донесена во декември 2019 година во Собранието на РСМ 
и се однесува на реформирање на критериумите за достапноста на 
финансиската помош, како и на зголемување на детскиот додаток за 
образование од 6.000 денари на 6.800 денари160.

Дополнително, по предлог на Министерството за труд и социјална 
политика, Собранието на РСМ усвои измени во законите за пензиско 
и инвалидско осигурување и задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување. Законот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање е менуван двапати во текот на 2019 година. Првата измена на 
овој закон (од август 2019 година)161 се однесува на зацврстување 
на вториот осигурителен столб и негово доуредување со законски 
прописи, додека втората измена (од декември 2019 година)162 се 
однесува на усогласување на прекршочните одредби со другите 
закони во државата. Промените во Законот за задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување, донесени во август 2019 
година163, се однесуваат на усогласување на Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување во однос на вториот пензиски столб. 

158 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
заштита на децата, усвоен 21.5.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/
zakoni/2019/28.5_zakon_DZ(izmena).pdf

159 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
заштита на децата, усвоен на: 10.7.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/
pdf/zakoni/2019/146%202019%20Zakon%20za%20izm%20i%20dop%20na%20
Zakon%20za%20zastita%20na%20decata%2017%20o7%202019.pdf

160 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
заштита на децата, усвоен на 29.12.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/
word/zakon/2020/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20dz.pdf

161 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување, донесен на 27.8.2019, достапен на: http://
mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/Izmeni%20i%20dopolnuvanja%20Zakon%20
PIO%20sep.2019.pdf

162 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување, донесен на 27.12.2019, достапен на: http://
mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/31,12-PIO%20br%20%20275-2019%20%20(2).
pdf

163 Указ за прогласување на Законот за дополнување на Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување, донесен на 27.8.2019, достапен на: 
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/dopolnuvan%D1%98%D0%B5%20na%20
%20ZZKFPO%20sep.2019.pdf

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_DZ(izmena).pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_DZ(izmena).pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/146 2019 Zakon za izm i dop na Zakon za zastita na decata 17 o7 2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/146 2019 Zakon za izm i dop na Zakon za zastita na decata 17 o7 2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/146 2019 Zakon za izm i dop na Zakon za zastita na decata 17 o7 2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/word/zakon/2020/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 dz.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/word/zakon/2020/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 dz.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/Izmeni i dopolnuvanja Zakon PIO sep.2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/Izmeni i dopolnuvanja Zakon PIO sep.2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/Izmeni i dopolnuvanja Zakon PIO sep.2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/31,12-PIO br  275-2019  (2).pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/31,12-PIO br  275-2019  (2).pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/31,12-PIO br  275-2019  (2).pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/dopolnuvan%D1%98%D0%B5 na  ZZKFPO sep.2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/dopolnuvan%D1%98%D0%B5 na  ZZKFPO sep.2019.pdf
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Во однос на програмите, акциските планови и стратегиските доку-
менти во рамките на социјалната заштита, важно е да се издвои 
ревидираната Програма за реформи во вработувањето и социјал-
ната политика 2022164. Овој документ ја дава рамката за следните 
чекори и стратегискиот план за реформа во вработувањето и 
социјалната политика од страна на МТСП до 2022 година. Преку 
проектот „Дијалог со граѓанските организации – Платформа за 
структурно учество во ЕУ интеграциите“, граѓанските организации 
имаа можност да ги дадат своите забелешки и идеи за прецизирање 
на самиот документ пред истиот да биде усвоен.

Политики од областа  
на вработувањето

Политиките во областа на вработувањето во својата суштина се 
сведуваат на програми и акциски планови кои уредуваат конкретни 
мерки за вработување и закони кои правно ги регулираат полити-
ките во однос на вработувањето/невработеноста. Министерството 
за труд и социјална политика во текот на 2019 година го креираше, а 
Владата го усвои Оперативниот план за активни програми и мерки за 
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година165. Ваквите 
годишни оперативни планови се базираат на Националниот акциски 
план за вработување 2018 – 2020166, кој пак се базира на Националната 
стратегија за вработување на Република Северна Македонија 2016 
– 2020167. Овие документи се клучни во планирањето на мерките и 
во спроведувањето на истите. Воедно, истите се креирани со спец-
ифични цели во однос на учеството на пазарот на трудот, како и 
мерките за жените, ранливите категории граѓанки и граѓани, како 
и младите невработени лица во државата. Во однос на младите, во 
текот на 2018 година МТСП ја воведе пилот-програмата наречена 
„Младинска гаранција“. По примерот на другите земји од европскиот 
континент, МТСП ја внесе оваа политика како дополнителна мерка 

164 Ревидирана програма за реформи во вработувањето и во социјалната политика 
2022, Влада на Република Северна Македонија, донесена во декември 2019 година, 
достапна на: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/ESRP(r)%20
2022%20(MKD)%20full.pdf

165 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот 
на трудот за 2020 година, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/
Dokumenti%202019/OP-2020.doc

166 Национален акциски план за вработување 2018 – 2020, достапен на: http://
mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202018/Akciski%20plan%20
vrabotuvanje%202018-2020%20%2010.09.2018.do

167 Национална стратегија за вработување на Република Северна Македонија 2016 
– 2020, достапна на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna%20
Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20Republika%20Makedonija%20za%20
Vlada%2016102015.pdf

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/ESRP(r) 2022 (MKD) full.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/ESRP(r) 2022 (MKD) full.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti 2019/OP-2020.doc
http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti 2019/OP-2020.doc
http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti 2018/Akciski plan vrabotuvanje 2018-2020  10.09.2018.do
http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti 2018/Akciski plan vrabotuvanje 2018-2020  10.09.2018.do
http://mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti 2018/Akciski plan vrabotuvanje 2018-2020  10.09.2018.do
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna Strategija za Vrabotuvane na Republika Makedonija za Vlada 16102015.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna Strategija za Vrabotuvane na Republika Makedonija za Vlada 16102015.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna Strategija za Vrabotuvane na Republika Makedonija za Vlada 16102015.pdf
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за младите за вработување и вклучување на пазарот на трудот. Во 
2018 година пилот-програмата беше спроведена во три општини, 
а во 2019 година се премина кон активирање на оваа политика во 
четири специфични региони. Како клучни стратегиски документи, 
тие претставуваат важна водилка во политиките за вработување, но 
пред сè се клучни за креирањето и спроведувањето на мерките за 
вработување. Дополнително, истите документи се редовно консулти-
рани со социјалните партнери, граѓанските организации, како и со 
меѓународната донаторска заедница, којашто - исто така - учествува 
во спроведувањето на мерките.

Во однос на промените во законските одредби, МТСП предложи, 
а Собранието на РСМ ги усвои измените на Законот за работните 
односи168. Овие промени претставуваат само усогласување со дру-
гите закони, со тоа што беа додадени зборовите „и работниците 
од Агенцијата за национална безбедност“, како нова единица на 
извршната власт. Иако постоеше иницијатива и работна група за 
дополнителни суштински промени на самиот закон, во којашто уче-
ствуваа социјалните партнери и претставнички и претставници од 
граѓанскиот сектор, сепак предлозите останаа нереализирани169, 
пред сè поради предвремените парламентарни избори кои беа наја-
вени за првите месеци од 2020 година.

Дополнително, по предлог на МТСП, Собранието на РСМ ги усвои 
измените во Законот за вработувањето и осигурувањето во случај 
на невработеност170. Овие измени претставуваат допрецизирање на 
одредени празнини во самиот закон, во однос на функционирањето 
на Агенцијата за вработување, мерките кои се спроведуваат, а се 
дел од акциските планови за вработување, и процедуралностите за 
пријавување при невработеност, со што се олесни пристапот до сер-
висите на Агенцијата за вработување. Дополнително, категоријата 
„млади“ беше за првпат законски определена, односно како млади 
се дефинирани лицата на возраст од 15 до 29 години.

Покрај промените во двата клучни закона во однос на темата вра-
ботување, Министерството за труд и социјална политика креираше 
Закон за практикантство171. Имено, со овој закон се регулира прак-

168 Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, усвоен на 
27.5.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/zro%202019.pdf

169 Реактор – Истражување во акција учествуваше во работната група за измени во 
Законот за работните односи

170 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
вработување и осигурување во случај на невработеност, достапно на: mtsp.gov.mk/
content/pdf/zakoni/2019/Закон за вработување и осигурување мк.pdf

171 Закон за практиканство, донесен на 17.5.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/
content/pdf/dokumenti/2019/sluzben_vesnik_praktikanstvo_MKD.pdf

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/zro 2019.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/sluzben_vesnik_praktikanstvo_MKD.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/sluzben_vesnik_praktikanstvo_MKD.pdf


152

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

тиканството на младите лица до 34 години во правните субјекти 
во државата. Предлог-законот беше подготвен во соработка со 
социјалните партнери, бизнис-заедницата и граѓанскиот сектор, при 
што коментарите од истите беа внесени во финалниот текст на овој 
закон.

Иако не се нужно поврзани со вработувањето, сепак има законски 
промени и во Законот за исплата на платите во Република Северна 
Македонија и во Законот за минимална плата во Република Северна 
Македонија. Дополнително, беше усвоен и Законот за субвенцио-
нирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување 
поради зголемување на платата. Во однос на Законот за исплата на 
платите во Република Северна Македонија, измените претставуваат 
техничка адаптација со прекршочните одредби од другите закони172. 
Од друга страна, пак, Законот за минимална плата во Република 
Северна Македонија е менуван двапати во текот на 2019 година. 
Првата промена е од техничка природа и се однесува на промената 
на терминот „персонален данок на доход“ со терминот „данок на 
личен доход“173. Клучната разлика во вторите измени е висината 
на минималната плата, со тоа што минималната плата се врзува со 
просечната исплатена плата во државата, индексот на трошоците за 
живот и растот на бруто домашниот производ174. Со ваквиот пристап, 
минималната плата се зголеми на 21.776 денари (бруто), односно 
14.934 денари (нето). Покрај покачувањето на минималната плата, 
Министерството за труд и социјална политика го предложи Законот 
за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално 
осигурување поради зголемување на плата, кој во ноември 2019 
година беше усвоен од Собранието на РСМ. Со овој закон се предви-
дува државно субвенционирање на придонесите за работодавачите 
кои ќе ги покачат платите на своите вработени175. 

Земајќи ги предвид сите овие реформи во текот на 2019 година, 
може да се заклучи дека МТСП активно работи на реформирање на 
социјалната политика и на политиките за вработување. Од сегашна 

172 Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република 
Северна Македонија, донесен на 3.10.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/
content/pdf/zakoni/2019/8.10_plati.pdf

173 Закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Северна 
Македонија, донесен на 12.6.2019, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/
zakoni/2019/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BA.pdf

174 Закон за изменување на Законот за минимална плата во Република Северна 
Македонија, усвоен на 14.11.2019, достапен на:shorturl.at/mosPZ

175 Закон за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално 
осигурување поради зголемување на платата, достапен на:shorturl.at/lE259

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/8.10_plati.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/8.10_plati.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD %D0%B7%D0%B0 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BC%D0%BA.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD %D0%B7%D0%B0 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BC%D0%BA.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD %D0%B7%D0%B0 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BC%D0%BA.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD %D0%B7%D0%B0 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BC%D0%BA.pdf
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временска дистанца не може да се даде квалитативен осврт на доне-
сените политики, но подготвеноста за реформа на овие две полиња 
е очигледна. 

Во однос на учеството на граѓанскиот сектор во креирањето на 
политиките, социјалните партнери, бизнис-заедницата и граѓанските 
организации земаат активно учество во реформите во 2019 година. 
Отвореноста на Министерството за труд и социјална политика за 
соработка со сите чинители, може да се земе како пример за граѓан-
ско учество во процесите на креирање на политиките. Дополнително, 
позитивен чекор претставува достапноста на информациите на 
веб-страницата на оваа институција, со што се олеснува пристапот 
до информациите, како за граѓаните, така и за граѓанскиот сектор.

Политики од областа  
на родовата еднаквост

Во рамки на секторскиот пристап кон креирањето на политиките, 
родовата еднаквост има улога на меѓусекторска тематика која би 
требала да биде застапена во креирањето на сите политики. Во изми-
натиот период, Министерството за труд и социјална политика, како 
министерство надлежно за темите поврзани со родовата еднаквост, 
активно работеше во однос на специфичниот, како и меѓусектор-
скиот приод кон родовата еднаквост во креираните и донесените 
политики. 

Родовата еднаквост игра важна улога во рамките на политиките за 
социјална заштита и вработување, особено во акциските планови 
и конкретните мерки насочени кон жените во државата. Од друга 
страна, од 2017 година, со ратификувањето на Истанбулската кон-
венција176, Министерството за труд и социјална политика активно 
започна со креирањето нов Закон за заштита и спречување на 
насилство и семејно насилство во Република Северна Македонија. 
Овој процес беше заклучен во 2019 година, со јавно консултирање 
за усогласениот предлог-текст на законот, но сепак не стаса на дне-
вен ред за разгледување во Собранието пред тоа да се распушти 
заради предвремените парламентарни избори. 

Од ваквиот пример на креирање на политиките за постигнување 
родова еднаквост, може да се заклучи дека, од една страна, МТСП 
активно ги користи стратегиските определби во сопствениот капа-
цитет за креирање централни мерки и стратегии за постигнување 

176 Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 
жените и семејното насилство, повеќе информации на: https://www.coe.int/en/web/
istanbul-convention/home?

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
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родова еднаквост, а од друга стана, ги користи и методите за креи-
рање и менување на клучните закони. Сепак, за жал, во текот на 2019 
година не се заврши со промената на Законот за заштита и спречу-
вање на насилство и семејно насилство во државата.

Политики од областа  
на образованието

Клучниот стратегиски документ во областа на образованието 
е Стратегијата за образованието 2018 – 2025 година177. Имено, 
самиот документ ги обработува стратегиските цели на Владата и 
на Министерството за образование и наука во однос на развојот 
на образованието до 2025 година - од предучилишното, па сè до 
образованието за возрасни. Самиот текст не претрпе измени во 
2019 година, но сепак е важен документ во контекст на развојот на 
образованието.

Во однос на законските решенија, ако во 2018 година напорите беа 
насочени кон Законот за високото образование178, во 2019 година 
МОН се осврна на законите за основното образование и средното 
стручно образование. Имено, во август 2019 година од страна на 
Собранието на РСМ беше донесен новиот Закон за основното обра-
зование.179 Новиот закон предвидува поголемо учество на учениците 
во одлуките на училиштата, повисоки стандарди за успех, поддршка за 
учениците и на родителите во професионалната ориентација на уче-
ниците и повисок квалитет на исхраната на учениците. Дополнителна 
новина во Законот претставува механизмот за пријавување дискри-
минација во основните училишта, каде што директорите на основните 
училишта задолжително треба да ги пријавуваат ваквите случаи. Во 
однос на измените во Законот за стручното образование и обука, 
МОН воведе нов концепт на регионализирање на средното стручно 
образование180. Имено, со ваквата законска подлога, МОН има за 
цел да креира регионални центри за стручно образование во кои 
средношколците ќе добијат поквалитетно образование, со што ќе 
можат успешно да се вклучат на пазарот на трудот. Согласно ваквите 
измени, МОН веќе планира искористување на европските фондови 

177 Стратегија за образованието 2018 – 2025, Министерство за образование и наука, 
достапно на: shorturl.at/fnoBG

178 Закон за високото образование, донесен на 8.5.2018 година, достапен на:  
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_
OBRAZOVANIE-final.pdf

179 Закон за основното образование, донесен на 5.8.2019 година, достапен на:  
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf

180 Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и 
обука, донесен на 27.12.2019, достапен на: https://www.pravdiko.mk/wp-content/
uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-04-01-2020.pdf

http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-final.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-final.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-04-01-2020.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-04-01-2020.pdf
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преку програмата на ИПА III за отворање на овие центри и уреду-
вање на просториите, како и за оспособување на наставниот кадар 
во овие училишта181. Трет суштински закон кој беше променет во 
2019 година е Законот за наставниците и стручните соработници во 
основните и во средните училишта182. Според МОН, овој закон има за 
цел „да обезбеди услови за постојано усовршување на наставниците 
и стручните соработници, како и да овозможи кариерен развој на 
наставниците и стручните соработници во текот на целиот работен 
век“183.

Во 2019 година, измени претрпе и Законот за ученичкиот стандард, а 
двапати беше изменет и Законот за студентскиот стандард. Во однос 
на измените на Законот за ученичкиот стандард, тие се пред сè од 
техничка природа, бидејќи предвидуваат можност Министерството 
за образование и наука да им префрла на учениците финансиски 
средства за тековни трошоци184. Во однос на промените во Законот 
за студентскиот стандард, Собранието на РСМ ја усвои првата 
промена во јануари 2019185 и истата се однесува на адаптирање на 
процентите на студентските стипендии. Втората промена, усвоена 
од страна на Собранието на РСМ во јуни 2019186, се однесува на 
начинот на управување со студентските домови, со што се дефини-
раа местата во управувачкото тело на самиот студентски дом. Така, 
студентите кои живеат во поединечни домови можат да изберат свој 
претставник во управувачкото тело на студентскиот дом.

Политики за заштита  
од дискриминација

Иако нужно не припаѓа во рамките на социјалната заштита, врабо-
тувањето или образованието, Законот за спречување и заштита од 

181 Набљудување на Секторската работна група за образование, вработување и 
социјална политика, јуни 2020 година 

182 Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните 
училишта, усвоен на 30.7.2019, достапен на: https://www.pravdiko.mk/wp-content/
uploads/2019/09/Zakon-za-nastavnitsite-i-struchnite-sorabotnitsi-vo-osnovnite-i-
srednite-uchilishta-05-08-2019.pdf

183 „Собранието го изгласа новиот Закон за основното образование и Законот за 
наставниците и стручните соработници“, Радио МОФ, објавено на 31.7.2019, 
достапно на: https://www.radiomof.mk/sobranieto-go-izglasa-noviot-zakon-za-
osnovno-obrazovanie/

184 Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард, усвоен на 29.1.2019, 
достапен на: https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-
dopolnuvane-30-01-2019.pdf

185 Закон за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард, усвоен 
на 29.1.2019, достапен на: https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/
Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-30-01-2019-3.pdf

186 Закон за дополнување на Законот за ученичкиот стандард, усвоен на 12.7.2019, 
достапен на: https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-
izmenuvane-i-dopolnuvane-18-06-2019-2.pdf

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2019/09/Zakon-za-nastavnitsite-i-struchnite-sorabotnitsi-vo-osnovnite-i-srednite-uchilishta-05-08-2019.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2019/09/Zakon-za-nastavnitsite-i-struchnite-sorabotnitsi-vo-osnovnite-i-srednite-uchilishta-05-08-2019.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2019/09/Zakon-za-nastavnitsite-i-struchnite-sorabotnitsi-vo-osnovnite-i-srednite-uchilishta-05-08-2019.pdf
https://www.radiomof.mk/sobranieto-go-izglasa-noviot-zakon-za-osnovno-obrazovanie/
https://www.radiomof.mk/sobranieto-go-izglasa-noviot-zakon-za-osnovno-obrazovanie/
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-dopolnuvane-30-01-2019.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-dopolnuvane-30-01-2019.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-30-01-2019-3.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-30-01-2019-3.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-18-06-2019-2.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-izmenuvane-i-dopolnuvane-18-06-2019-2.pdf
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дискриминација сепак има важна улога во заштитата на граѓанките 
и граѓаните на оваа држава. Министерството за труд и социјална 
политика, во соработка со граѓанските организации, креираше 
Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој беше усвоен 
од страна на Собранието на Република Северна Македонија во 
мај 2019 година187. Новиот закон предвидуваше унапредување на 
стандардите за заштита од и за превенција на дискриминација, при 
што беше целосно усогласен со правото на ЕУ и со меѓународните 
стандарди188. Законот е исклучително важен за гарантирање на пра-
вата на сите граѓани, особено за оние кои секојдневно се изложени 
на дискриминација „врз основа на нивната раса, бојата на кожата, 
потеклото, националната или етничката припадност (како што се 
помалите заедници во државата), полот, родот, сексуалната ори-
ентација, родовиот идентитет, припадноста на маргинализирана 
група, јазикот, државјанството, социјалното потекло, образовани-
ето, религијата или верското уверување, политичкото уверување, 
друго уверување, попреченоста, возраста, семејната или брачната 
состојба, имотниот статус, здравствената состојба, личното својство 
и општествениот статус или која било друга основа“189. Со други 
зборови, ваквиот специфичен пристап беше мошне важен исче-
кор во насока на гарантирање на правната сигурност и заштита на 
граѓаните. Иако беа вклучени во креирањето на овој закон, граѓан-
ските организации изразија незадоволство поради долгиот процес 
на неговото усвојување. Имено, од моментот на поднесување на 
Законот во Собранието на РСМ до неговото усвојување помина 
повеќе од една година190. Иако овој закон на крајот сепак беше 
донесен, Уставниот суд на Република Северна Македонија го укина 
истиот поради процедурални грешки при неговото донесување во 
Собранието на РСМ. Имено, за негово донесување гласале несоод-
ветно мнозинство пратеници, поради што Законот е укинат191. Со тоа 
се остави законска празнина во однос на заштитата на граѓанките и 
граѓаните од дискриминација.

187 Закон за спречување и заштита од дискриминација, донесен на 16.5.2019, достапен 
на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5-Zakon%20za%20zastita%20
od%20diskriminacija.pdf

188 Презентација на Предлог-законот од страна на министерката за труд и социјална 
политика, презентиран предлог-законот, јуни 2018, достапно на: https://akademik.
mk/noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-prezentiran-vo-mtsp/

189 Член 5 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, надвор од 
употреба.

190 „Граѓанските организации бараат итно донесување на Предлог-законот за 
спречување и заштита од дискриминација“, објавено на 28.2.2019, достапно на: 
https://akademik.mk/noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-
prezentiran-vo-mtsp/

191 Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија, одлука бр.115/2019-1 од 
14.5.2020, достапна на: http://ustavensud.mk/?p=19246

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5-Zakon za zastita od diskriminacija.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5-Zakon za zastita od diskriminacija.pdf
https://akademik.mk/noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-prezentiran-vo-mtsp/
https://akademik.mk/noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-prezentiran-vo-mtsp/
https://akademik.mk/noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-prezentiran-vo-mtsp/
https://akademik.mk/noviot-zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-prezentiran-vo-mtsp/
http://ustavensud.mk/?p=19246
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Секторска работна  
група за образование,  
вработување и  
социјална политика

Секторската работна група за образование, врабо-
тување и социјална политика е формирана во 2015 
година. Одговорни и ресорни министерства за оваа 
секторска работна група се Министерството за труд и 
социјална политика (МТСП) и Министерството за обра-
зование и наука (МОН), чиишто министри претседаваат 
со состаноците на секторската група. Во својата рабо-
та, оваа секторска работна група се води според усво-
ениот деловник за работа, додека членството во работ-
ната група е регулирано со усвоено решение. Составот 
на секторската работна група вклучува претставници на 
државните институции кои се надлежни во оваа област, 
донаторската заедница и граѓанските организации. 
Осумнаесет (18) претставници на граѓанските организа-
ции се вклучени во секторската работна група со ста-
тус на членови. Во 2019 година, Секторската работна 
група за образование, вработување и социјална поли-
тика одржала два пленарни состанока, на 20.9.2019 и 
на 19.12.2019. 

“

Функционалност  
и граѓанско учество  
во Секторската работна  
група за образование,  
вработување и  
социјална политика
Секторската работна група за образование, вработување и 
социјална политика е формирана со одлука на Владата донесена 
на 65. седница, одржана на 31.3.2015 година, и е дополнета на 78. 
седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 
8.6.2015192. Согласно владините одлуки, одговорни и ресорни мини-
стерства за оваа секторска работна група се Министерството за 
труд и социјална политика (МТСП) и Министерството за образование 

192 Агендите и заклучоците на Владата на РСМ не беа јавно објавувани во 2015 година 
и не се достапни за јавноста.
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(МОН). Секторската работна група ја започнала својата работа со 
координативен состанок одржан во ноември 2015 година. 

Оваа секторска работна група има разработен деловник за работа, 
со кој се регулира составот на работната група, областите на работа 
и надлежностите, како и правата и обврските на копретседавачите и 
на членовите на секторската работна група, начинот на работа и вклу-
чувањето на заинтересираните страни во работата на секторската 
работна група193. Во својата суштина, оваа секторска работна група 
претставува меѓуресорски форум за водење дијалог за политиките 
поврзани со образованието, вработувањето и социјалната заштита 
и за оценка на напредокот во овој сектор. Тоа значи дека клучните 
политики во овие области се разгледуваат, дискутираат и дополни-
телно се дефинираат во согласност со коментарите на членовите. 
Дополнително, секторската работна група претставува форум каде 
што се утврдуваат приоритетите што ќе се финансираат од страна на 
Европската Унија и каде што ќе се следи нивната имплементација и 
ќе се координира целокупната донаторска помош194. 

Согласно деловникот за работа, надлежностите на Секторската 
работна група за образование, вработување и социјална политика 
се делат на: надлежности поврзани со формулирањето и спроведу-
вањето на националните политики; надлежности кои се однесуваат на 
користењето на странската помош за Република Северна Македонија; 
надлежности кои се однесуваат на работата на Националниот инве-
стициски комитет, и задачи поврзани со интеграцијата во ЕУ. Секоја 
од овие групи надлежности има специфично објаснување и дополну-
вање на постапките и задачите на секторската работа група. Имено, 
во однос на надлежностите поврзани со формулирањето и спрове-
дувањето на националните политики, секторската работна група ги 
има следниве надлежности:

 � СРГ е координативно тело, на експертско ниво, 
за подготовка на националните стратегиски 
документи и развојни програми во секторот плански 
документи. Други координативни тела за овие 
намени ќе се формираат само во оправдани случаи, 
кога СРГ нема да може да ги исполни задачите во 
врска со овој тип стратегии и програми за развој.

193 Деловник за работа на Секторска работна група за образование, вработување и 
социјална политика, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/
rabgrupa/IPA%20II%20SWG%20EESP%20Rules%20of%20Procedures%20mkd.pdf

194 Објаснување на Секторска работна група за образование, вработување и социјална 
политика, Министерство за труд и социјална политика, достапно на:http://mtsp.gov.
mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
http://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx
http://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx
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 � Во овој капацитет, СРГ ќе:

 ¡ елаборира предлози за содржината на секторските 
и меѓусекторските политики, стратегиите и 
програмите за развој кои се однесуваат на 
областите во рамките на нејзината надлежност;

 ¡ обезбедува следење и оценка на напредокот во 
спроведувањето на Програмата за реформи во 
вработувањето и социјалната политика 2020 (ЕСРП), 
подготовката и разгледувањето на извештаите 
за имплементацијата и за остварениот напредок 
и извршува други задачи поврзани со процесот 
на мониторинг и известување за напредокот во 
секторот;

 ¡ обезбедува подготовка на нацрти на релевантните 
плански документи;

 ¡ придонесува во идентификувањето, формулацијата 
и утврдувањето на приоритетите на развојните 
цели, мерки и проекти за спроведување на 
националните политики и стратегии во секторот;

 ¡ ја поддржува работата на органите надлежни за 
спроведување на секторските политики, стратегии 
и програми, во советодавна функција;

 ¡ дејствува со учество на партнерските организации, 
т.е. социјалните партнери, локалните власти и 
репрезентативните организации на граѓанското 
општество, како што се комитетите за следење на 
планските документи во секторот195.

Согласно ваквите ингеренции и надлежности и членот 4 од деловни-
кот за работа, оваа секторска работна група има специфична улога 
во креирањето на стратегиските и плански документи кои се одне-
суваат на политиките поврзани со образованието, вработувањето 
и социјалната политика. Оттука произлегува и важноста на уче-
ството на социјалните партнери, граѓанските организации и другите 
засегнати страни, кои преку нивното учество во СРГ имаат можност 
директно да учествуваат во креирањето, разгледувањето и усовршу-
вањето на политиките во овие сектори.

195 Деловник за работа на Секторската работна група за образование, вработување и 
социјална политика, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/
rabgrupa/IPA%20II%20SWG%20EESP%20Rules%20of%20Procedures%20mkd.pdf

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
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Согласно членот 5 од деловникот за работа, СРГ ги има следниве 
надлежности во однос на користењето на странската помош наме-
нета за Република Северна Македонија:

 � Со цел да се обезбеди целосна интеграција 
и синергија меѓу националните политики на 
Владата, како и користењето на странската 
помош што Република Македонија ја добива 
од донаторите и кредиторите, СРГ ќе врши 
меѓуресорска координација за програмирање, 
следење и евалуација на странската помош, слично 
на обврските наведени во член 4, во однос на 
националните стратегии.

 � Не доведувајќи ги во прашање правилата што се 
применуваат за различни донаторски програми 
и инструменти, задачите на СРГ во однос на 
странската помош се:

 ¡ подготвување повеќегодишни и годишни 
стратегиски плански документи релевантни за 
програмирање, вклучително (но не и ограничено) 
само на секторските плански документи, 
оперативните програми или акциските документи 
во контекст на програмирањето на ИПА II;

 ¡ обезбедување транспарентност и широко учество 
на релевантните партнери и чинители во сите фази 
од процесот на планирање;

 ¡ испитување на можностите за национално 
кофинансирање на предложените донаторски 
програми и проекти;

 ¡ советодавна поддршка на органите надлежни 
за спроведување на донаторските програми и 
проекти;

 ¡ поддршка, по барање на Секретаријатот за 
европски прашања или на Комитетот за следење 
на ИПА, и - ако е потребно - со учество на 
партнерските организации во следењето на 
донаторските програми и проекти, разгледувањето 
на извештаите од евалуацијата и предлагањето 
мерки за отстранување на проблемите и за 
спроведување на препораките на евалуаторите;
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 ¡ идентификување на можните недостатоци, 
проблеми и ризици во програмирањето на 
донаторските програми и проекти, предлагање 
мерки до надлежните институции за нивно 
решавање;

 ¡ подобрување на соработката и размената на 
работни искуства, подготовка на препораките и 
мислењата во однос на програмирањето на ИПА II, 
како и другата странска развојна помош;

 ¡ координација и усогласување на странската 
помош и националните стратегии во процесот на 
програмирање196.

Ваквите одредби на секторската работна група ѝ даваат уникатна 
можност да ги следи, да учествува и да дава препораки во рамките 
на нејзините потсектори, односно да се координира со донатор-
ската заедница во насока на целисходно изнаоѓање можности за 
поддршка на програмите од овој сектор и за дополнително обезбеду-
вање средства за специфичните сектори образование, вработување 
и социјална заштита.

Задачи поврзани со интеграцијата во ЕУ:

 � Кога е потребно, а по барање на Секретаријатот 
за европски прашања или на соодветната работна 
група за НПАА, СРГ ќе ја поддржи подготовката 
и следењето на Националната програма за 
усвојување на правото на Европската Унија 
или други работи во врска со интеграцијата на 
Република Македонија во ЕУ;

 � СРГ ќе осигури дека предлозите за формулирање 
на секторските политики и програми за развој, како 
и имплементацијата на донаторската помош, се во 
согласност со релевантните политики на Владата 
на Република Северна Македонија за интеграција 
во ЕУ. 

Согласно ваквите надлежности и задачи, секторската работна група 
има специфична можност да учествува во развивањето и иско-
ристувањето на инфраструктурните инвестициски проекти, што 

196 Деловник за работа на Секторската работна група за образование, вработување и 
социјална политика, достапен на:

 http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA%20II%20SWG%20
EESP%20Rules%20of%20Procedures%20mkd.pdf

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
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овозможува обезбедување дополнителни финансиски средства за 
опфатените сектори. Дополнително, секторската работна група 
има специфична улога во следењето на и во подготовката за усвоју-
вање на правото на Европската Унија, специфично во Поглавје 2: 
Слободно движење на работници; Поглавје 19: Социјална политика 
и вработување; Поглавје 26: Образование и култура, и Поглавје 28: 
Јавно здравје197.

Согласно вака поставените надлежности и задачи на секторската 
работна група, јасно е дека станува збор за обемна работа, не 
само во однос на широкиот дијапазон сектори, туку и од аспект на 
конкретните политики и засегнати страни. Оттаму и потребата за 
дефинирање на членството, претседавањето и копретседавањето со 
самата секторска работна група во рамките на деловникот за работа.

Работната група, согласно деловникот, е составена од двајца копрет-
седавачи, двајца секретари од водечките министерства и членови. 
Дополнително, иако деловникот предвидува копретседавачите да 
бидат назначени од страна на министрите кои раководат со водеч-
ките министерства, во 2018 година ваквиот пристап се менува и се 
подигнува на повисоко, министерско ниво за претседавањето со 
секторската работна група. Па така, ресорните министри стануваат 
копретседавачи на секторската работна група. Со оглед на вак-
вата ситуација, ресорните министри, односно копретседавачите, ги 
назначуваат секретарите во секторската работна група.

Членството во работната група е овозможено и за претставници над-
вор од извршната власт. Па така, согласно член 3, точка 3, во оваа 
секторска работна група можат да се вклучат „независни претставници 
на други релевантни организации (како што се економски, социјални, 
академски и граѓански организации)“. Согласно ваквата поставеност, 
во 2016 и 2017 година претставниците на Министерството за труд и 
социјална политика и на Министерството за образование и наука, 
во најголема мера, се консултираа со граѓанските организации 
преку тематски консултативни настани и споделување информации. 
Дополнително, во првата половина на 2017 година, министерствата 
спровеле консултации со организации пријавени на повикот на 
Секретаријатот за европски прашања во рамките на секторот обра-
зование, вработување и социјална политика, како и со организации 
кои спроведуваат проекти во рамките на компонентата 4 од ИПА. 
Ваквите средби имале за цел да утврдат начин за селекција на одре-

197 Анекс 2 од деловникот за работа на Секторската работна група за образование, 
вработување и социјална политика, достапен на: http://mtsp.gov.mk/content/
pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA%20II%20SWG%20EESP%20Rules%20of%20
Procedures%20mkd.pdf

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/rabgrupa/IPA II SWG EESP Rules of Procedures mkd.pdf
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ден број претставници од граѓанскиот сектор кои би се вклучиле во 
работата на оваа секторска група. Сепак, поради фрагментираноста 
на граѓанскиот сектор, било одлучено да се спроведат пошироки 
консултации, наместо да се именуваат директни претставници на 
граѓанскиот сектор. Сепак, во 2017 година ИПА II механизмот спро-
веде постапка за селекција на претставници во Секторската работна 
група за образование, вработување и социјална политика, со што се 
отвори можноста за директно учество на членовите на граѓанскиот 
сектор198. 

Позначајна промена во однос на членувањето во самата секторска 
работна група се случува во почетокот на 2018 година, кога двете 
министерства остварија директни контакти со релевантните темат-
ски платформи на граѓанските организации199. Во 2018 година, 
секторската работна група одржала вкупно 3 состаноци, на кои 
претставниците од граѓанските организации имале можност да уче-
ствуваат во нејзината работа.

Во 2019 година се менува пристапот во однос на номинирањето чле-
нови од граѓанскиот сектор. Имено, во 2019 година министерството 
се обратило до Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 
сектор, како советодавно тело на Владата на Република Северна 
Македонија, со барање да номинира свои членови во Секторската 
работна група за образование, вработување и социјална политика200. 
Дополнителни покани за учество се доставени до организациите 
на работодавачите и синдикатите. Сепак, овие членови се сметаат 
како дополнителни претставници на граѓанскиот сектор, пред сè 
бидејќи секторската работна група и министерствата и натаму ги 
контактираат и покануваат на средби само оние претставници на 
граѓанскиот сектор кои учествувале во нејзината работа во 2017 и 
во 2018 година201.

198 Одговори на прашањата од страна на вработените во секторот за европска 
интеграција и меѓународна соработка при Министерството за труд и социјална 
политика.

199 Тематски платформи во однос на политиките кои се дел од работата на секторската 
работна група. Организациите кои се контактирани за да номинираат свои 
претставници ги вклучуваат: ИПА II механизмот, Македонската платформа за борба 
против сиромаштијата, Платформата за родова еднаквост, Коалицијата „Сексуални 
и здравствени права на маргинализираните заедници“, Националната мрежа против 
насилство врз жените и семејно насилство.

200 Барање од МТСП до Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, 
достапно на: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/317

201 Интерна мејлинг-листа на секторската работна група, доставена по електронски пат

https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/317
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Всушност, граѓанскиот сектор - во пошироката смисла на зборот, 
доколку се сметаат и организациите на работодавачите и синди-
катите - учествува во работата на оваа секторска работна група со 
18 претставници од вкупно 133 учесници кои досега учествувале на 
состаноците на оваа работна група202. Организациите кои согласно 
решението учествуваат во работата на оваа секторска работна 
група се: Фондацијата „Чекор по чекор“, Нансен дијалог центар - 
Скопје, Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), ХЕРА 
– Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Здружение 
„Хуманост“, Ресурсен центар, Фондација Отворено општество – 
Македонија, Коалиција на младински организации – СЕГА, Сојуз на 
синдикати на Македонија, Унија на независни и слободни синдикати 
и Фондација Агро-центар за едукација. Некои од овие организа-
ции/ синдикати имаат повеќе од еден претставник во Секторската 
работна група за образование, вработување и социјална политика.

Покрај претставниците на граѓанските организации, во оваа 
секторска работна група членуваат и претставници на другите 
институции од извршната власт. Најчесто станува збор за претстав-
ници од Државниот завод за статистика, Агенцијата за вработување, 
Националната агенција за европски образовни програми и мобил-
ност и други релевантни институции во овој домен. Дополнително, 
донаторската заедница активно учествува на седниците на сектор-
ската работна група, со што се зголемува бројот на учесници на 
состаноците.

Капацитети на  
граѓанските организации  
во Секторската работна  
група за образование,  
вработување и  
социјална политика
Ваквата поставеност укажува на тоа дека деловникот за работа на 
оваа секторска работна група се почитува само во оној дел во кој 
е применлив, но се изнаоѓаат дополнителни механизми за да се 
овозможат свежи шанси за учество на граѓанските претставници. 
Состаноците ги водат копретседавачите, односно министрите за 
образование и наука и за труд и социјална политика, при што дис-
кусиите и агендите се најавуваат заедно со поканата за седниците 
на секторската работна група. Она што треба да се истакне е дека, 

202 Интерна мејлинг-листа на секторската работна група, доставена по електронски пат
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за првпат, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 
беше адресиран како релевантен формален консултативен механи-
зам на Владата за учество на граѓанските организации, со што се 
искористи и внатрешната институционална можност за номинирање 
членови од граѓанското општество. Сепак, честото менување на 
начинот на избирање, контактирање и поканување на претставници 
на граѓанските организации често доведува до заблуда во однос 
на тоа кои се официјалните претставници и членови на самата сек-
торска работна група. Всушност, ова беше еден од заклучоците на 
граѓанскиот сектор до кој се дојде на секторската консултација на 
тема „Унапредување на структурниот дијалог помеѓу институциите 
и граѓанскиот сектор во процесот на пристапување кон ЕУ“, која се 
одржа на 20 ноември 2019 година203 во организација на проектот 
„Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно 
учество во ЕУ интеграциите“.

Во текот на 2018 и во почетокот на 2019 година, претставниците на 
граѓанските организации упатија забелешки со акцент на фактот 
дека релевантните документи често не се достапни доволен времен-
ски период пред одржувањето на седниците, со што се ограничуваат 
можностите за квалитетни коментари во однос на документите што 
се разгледуваат. Ваквите недостатоци беа адресирани во втората 
половина на 2019 година (за повеќе информации, види подолу во 
делот: Одржани средби во 2019 година). 

Записниците, агендите и презентациите од состаноците на сек-
торската работна група се објавуваат на веб-страницата на 
Министерството за труд и социјална политика204. Ова претставува 
добра практика во однос на достапноста на информациите поврзани 
со секторската работна група и ажурноста на секторите надлежни 
за поддршка на секторската работна група.

Одржани средби во 2019 година  
и учество на граѓанскиот сектор

Во 2019 година се одржаа вкупно две официјални седници на сек-
торската работна група, со што се задоволи условот од деловникот 
за одржување на најмалку две седници годишно. Дополнително, 
беше организирана една средба за утврдување поефикасни начини 
за комуникација меѓу граѓанскиот сектор и двете надлежни мини-

203 Секторска консултација на тема „Унапредување на структурниот дијалог помеѓу 
институциите и граѓанскиот сектор во процесот на пристапување кон ЕУ“, 
достапно на: https://bit.ly/3c3rmyO

204 Записниците, презентациите и деловникот на секторска работна група се достапни 
на: http://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx

https://bit.ly/3c3rmyO
http://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx
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стерства, во организација на двете министерства. На оваа средба 
граѓанскиот сектор имаше можност директно да ги адресира потре-
бите за поефективна размена на информации, клучни документи и 
дополнителни можности за соработка во рамките на секторската 
работна група. Освен тоа, за потребите на оваа секторска работна 
група се одржаа и две средби во организација на „Дијалог со 
граѓанските организации – Платформа за структурно учество во 
ЕУ-интеграциите“.

Првата седница за 2019 година се одржа на 20 септември во свече-
ната сала на Владата на Република Северна Македонија. Најавата 
за седницата беше доставена 8 дена пред датумот на одржувањето, 
заедно со агендата за клучните теми за дискусија. Еден од заклу-
чоците на граѓанските организации за време на оваа седница се 
однесува на недостигот на дополнителни документи за темите на кои 
се дискутираше. Имено, согласно агендата, состанокот беше орга-
низиран околу две тематски целини, и тоа: презентација и дискусија 
на Рамката за оценување на успешноста (Performance Assessment 
Framework) на секторската работна група, и втор дел во кој се 
дискутираа програмите за 2019 година, изработени од страна на 
надлежните министерства. На претставниците на граѓанскиот сектор 
пред одржувањето на секторската работна група не им беа достапни 
дополнителни информации за овие документи, со што се намали 
можноста за нивно активно и квалитетно учество во дискусиите. 

Специфичните политики кои беа разгледани на самиот состанок ги 
вклучуваа програмските документи „EU for Youth“ и „EU for Inclusion”, 
како и двете специфични политики за кои се искористени финанси-
ски средства од Европската Унија, односно „Младинска гаранција“205 
и „Регионални центри за стручно образование“206. Дополнително, се 
разговараше за подготовките за ревизија на Програмата за реформи 
во вработувањето и социјалната политика 2020207, со оглед на фак-
тот дека истата истекува во 2020 година.

По презентацијата на одделните тематски целини, се отвори дис-
кусија за презентираните содржини. Во однос на индикаторите за 
успешност, пријавените говорници нагласија дека онаму каде што 

205 Воведување на младинска гаранција, Прес-конференција на МТСП, Царовска: 
Проблемите ги решаваме трајно, преку низа темелни реформи, http://www.mtsp.
gov.mk/april-2018-ns_article-pres-konferencija-na-mtsp-carovska-problemite-gi-
reshavame-trajno-preku-niza-temelni-reformi.nspx

206 Одлука на 164. седница на Владата на Република Северна Македонија, 13 ноември 
2019 година, точка 47, достапно на: https://vlada.mk/sednica/164

207 Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020, достапна 
на:http://www.mtsp.gov.mk/content/word/esrp_dokumenti/ESRP%20Makedonija%20
-%20final%20(MKD).pdf

http://www.mtsp.gov.mk/april-2018-ns_article-pres-konferencija-na-mtsp-carovska-problemite-gi-reshavame-trajno-preku-niza-temelni-reformi.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/april-2018-ns_article-pres-konferencija-na-mtsp-carovska-problemite-gi-reshavame-trajno-preku-niza-temelni-reformi.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/april-2018-ns_article-pres-konferencija-na-mtsp-carovska-problemite-gi-reshavame-trajno-preku-niza-temelni-reformi.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/april-2018-ns_article-pres-konferencija-na-mtsp-carovska-problemite-gi-reshavame-trajno-preku-niza-temelni-reformi.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/april-2018-ns_article-pres-konferencija-na-mtsp-carovska-problemite-gi-reshavame-trajno-preku-niza-temelni-reformi.nspx
https://vlada.mk/sednica/164
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/esrp_dokumenti/ESRP Makedonija - final (MKD).pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/esrp_dokumenti/ESRP Makedonija - final (MKD).pdf
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можат да се добијат родово поделени податоци, истите треба да се 
вклучат во индикаторите, пред сè затоа што политиките различно 
влијаат врз мажите и жените. Предлогот беше прифатен од страна на 
министерствата, кои најавија дека - онаму каде што е возможно - ќе 
вклучат такви индикатори, со цел да се добијат и да се следат такви 
податоци. Дополнително, министерката за труд и социјална поли-
тика нагласи дека при разработката на стратегиските документи, 
надлежното министерство интегрира политики за родова еднаквост. 

Исто така, на состанокот се донесе заклучок за организација на 
посебна средба помеѓу надлежните министерства (МОН и МТСП) со 
претставниците на граѓанските организации, со цел да се разгледаат 
нови механизми за подобра, поефикасна и посуштинска комуника-
ција меѓу министерствата и граѓанскиот сектор. 

Желбата и иницирањето на овој состанок ја продлабочија можноста 
граѓанските организации да бидат информирани за стратегиските 
документи кои во тој момент се подготвуваат во рамките на мини-
стерствата, а се планира истите да бидат разгледани на вториот 
состанок на СРГ за 2019 година. Средбата на тема „Унапредување 
на вклученоста на граѓанските организации во секторот образова-
ние, вработување и социјална политика“ се одржа на 11 ноември 
2019 година. На средбата присуствуваа граѓанските организации 
кои се членки на секторската работна група, но и поширок круг 
организации кои се заинтересирани за областите опфатени во 
оваа секторска работна група. Граѓанските организации понудија 
конкретни алатки и механизми за длабински консултации со граѓан-
скиот сектор во однос на важни стратегиски документи, како што е 
Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика. 
Ваквиот пристап на одделни средби и продлабочувањето на темати-
ката претставува добра практика за градење на довербата, но и за 
навремено адресирање на проблемите во самата секторска работна 
група. Ваквиот пристап овозможи посуштинско учество на граѓан-
скиот сектор на втората средба во годината и овозможи пристап за 
пренесување и споделување на мислењата на дополнителен број 
граѓански организации.

Пред одржувањето на вториот пленарен состанок на Секторската 
работна група за образование, вработување и социјална политика, 
како дел од соработката со проектот „Дијалог со граѓанските орга-
низации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“, 
на 12 декември 2019 година министерствата и тимот на проектот 
организираа средба, на која присуствуваа претставници на МОН и 
на МТСП, како и граѓански организации, кои подетално се запознаа 
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со документите и со агендата за идниот пленарен состанок. Покрај 
информирањето, на состанокот се разви и дискусија за унапреду-
вање на документите пред пленарниот состанок. Со тоа се овозможи 
подолг временски период за граѓанските организации да ги разрабо-
тат своите коментари, да бидат навремено информирани и директно 
да дискутираат со креаторите на документите.

Втората официјална средба за 2019 година се одржа на 19 декември 
во свечената сала на Владата на Република Северна Македонија. 
Најавата и агендата беа уредно доставени, согласно деловни-
кот за работа, односно 10 дена пред одржувањето на седницата. 
Документите кои беа најавени за дискусија на седницата им беа 
достапни на граѓанските организации уште на 12 декември. 

На пленарната средба беа разгледани документите „Ревизија на 
програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика 
2020“ и дополнителните индикатори поврзани со следењето на реа-
лизацијата на оваа програма и финалните индикатори за оценување 
на успешноста за секторската работна група. Освен можноста да 
дадат забелешки и коментари на самиот состанок, по завршувањето 
на соодветните консултации граѓанските организации и нивните 
претставници можеа да достават дополнителни забелешки по елек-
тронски пат, при што претставничките од МТСП и МОН имаа можност 
да ги внесат забелешките во релевантните документи. По презента-
цијата на документите се пристапи кон дискусија, со што повторно 
се нагласи потребата од детални родово-сегрегирани податоци, кои 
можат да се обезбедат и од меѓународни, но и од домашни граѓан-
ски организации. Дополнително, се заклучи дека по одржувањето на 
состанокот, односно до 25 декември кога финално ќе се затворат 
самите документи и ќе бидат пратени на усвојување на седница на 
Владата на Република Северна Македонија, може да се испратат 
коментари од страна на граѓанските организации. На 174. седница на 
Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28.12.2019 
година, беше усвоена и информацијата за ревизија на Програмата 
за реформи во вработувањето и социјална политика 2022, со што 
се финализираше процесот на креирање, консултации и усвојување 
на овој стратегиски документ208. Во финалниот документ беа земени 
предвид и вградени дел од коментарите на граѓанските организа-
ции. Всушност, граѓанските организации активно учествуваа на сите 
средби и состаноци организирани за потребите на оваа секторска 
работна група, со цел да се унапредат документите и индикаторите 

208 Дневен ред и записник од 174. седница на Владата на РСМ, достапни на: 
https://vlada.mk/sednica/174

https://vlada.mk/sednica/174
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што ќе се користат за следење на натамошните реформи во оваа 
област. 

Ефекти од работата  
на Секторската работна  
група за образование,  
вработување и  
социјална политика
Од мониторингот на оваа секторска работна група во 2019 година 
може да се изведат неколку заклучоци. Во однос на учеството на 
граѓанскиот сектор, оваа работна група покажува интерес да го 
слушне гласот на нивните претставници. Напредокот во однос 
на учеството на граѓанските организации се забележува уште од 
почетокот на годината, кога коментарите беа насочени кон инфор-
мирање на претставниците на граѓанскиот сектор, за на крајот на 
годината да се стигне до суштинско разработување на стратеги-
ските документи, со директна можност за коментари, подобрување 
и елаборирање на документите. Дополнително, граѓанскиот сектор 
имаше можност да го види целокупниот капацитет што произлегува 
од надлежностите на една секторска работна група, односно да го 
види, следи и да учествува во целиот циклус на креирање на стра-
тегиските документи на министерствата. Оттука, ваквите позитивни 
примери можат да бидат важен импулс за поттикнување на интере-
сот на граѓанските организации за учество во секторските работни 
групи. Всушност, овој пристап може да биде и позитивен пример за 
секторскиот приод и за секторските работни групи, во насока на 
унапредување на нивната работата и дијалогот во рамките на овој 
формален консултативен механизам. Сепак, се забележува дека во 
одредени ситуации, надлежните министерства можат да покажат 
повисоко ниво на проактивност, информираност и комуникација, со 
цел да се обезбеди поголема вклученост на граѓанските организа-
ции. Дополнително, важна е и можноста што ја даваат специфичните 
проекти за дополнително консултирање со граѓанските организации 
надвор од формалните пленарни состаноци. На тој начин може да 
се очекува поголема сензитивност, информираност и активност на 
граѓанските организации. Освен тоа, ваквите практики овозможуваат 
поголема вклученост, знаење и проактивност на граѓанските органи-
зации, со што се зголемува и квалитетот на учеството на граѓанскиот 
сектор. Дополнително, може да се заклучи дека родовата еднаквост 
е важен елемент на стратегиските документи кои беа разгледувани 
во текот на 2019 година, со можност истите да бидат подобрени, 



170

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

особено во делот за анализа и мерење на ефектите. Во неколку нав-
рати, претставниците на граѓанските организации напоменаа дека 
стојат на располагање за разработка на родово-сензитивните пода-
тоци и за дополнително вклучување во обуки и анализи за ваквите 
документи, што останува да се искористи во следните години.

Препораки за  
Секторската работна  
група за образование,  
вработување и  
социјална политика
Со оглед на поставеноста на Секторската работна група за образо-
вание, вработување и социјална политика, може да се заклучи дека 
кај граѓанските организации постои интерес и желба за учество во 
нејзината работа. Соодветно на обемноста на овој сектор, голем е 
бројот на заинтересирани организации со различна експертиза и 
различни тематики на работа. Овој потенцијал треба да се искори-
сти и да се продолжи со тематскиот пристап кон работата, но со 
навремено информирање и проактивност од страна на надлежните 
министерства (МОН и МТСП).

Оттука, секторската работна група треба да ги земе предвид след-
ниве препораки:

 � Да се воспостави единствен и целисходен начин за 
назначување претставници од граѓанскиот сектор, 
преку соодветни промени во деловникот за работа 
на секторската работна група;

 � Да се унапреди развојот на родово-сензитивните 
политики и индикатори во однос на стратегиските 
документи и документите за следење на 
ефективноста на политиките и на институциите;

 � Навремено да се споделуваат нацрт-стратегиските 
документи со претставниците на граѓанските 
организации, преку средби и состаноци, по 
примерот од 2019 година;

 � Јасно да се дефинираат членовите на секторската 
група, со информирање на сите засегнати страни за 
граѓанските организации кои се формални членови, 
како и за оние кои се дополнително поканети, но 
немаат статус на членови;
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 � Да продолжи добрата практика за претходно 
консултирање со претставниците на граѓанските 
организации за стратегиските документи пред 
одржувањето на седниците. Тоа би можело да 
се оствари преку платформата на граѓанските 
организации „Со дијалог кон ЕУ“, каков што беше 
случајот во втората половина на 2019 година, и

 � Да се воспостави систем за информирање во однос 
на тоа кои забелешки и предлози се примени и 
вградени во документите.
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СЕКТОРСКИОТ 
ПРИОД ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ НОВИ 
СЕКТОРСКИ РАБОТНИ ГРУПИ
Владата на Република Северна Македонија ја 
одреди 2019 како целна година за постигнување 
на целосно развиен секторски приод, што подраз-
бира постоење на национална секторска политика, 
национално водство и институционален капацитет, 
инклузивна секторска координација помеѓу засегна-
тите страни, донаторите и партнерите на планот на 
развивањето секторски буџет и рамка за следење на 
среднорочните расходи и постигнувања.

Оттука, во 2019 година беа основани нови сек-
торски работни групи кои опфаќаат различни 
области од оние што беа претходно опфатени, и тоа: 
Секторската работна група за регионален и локален 
развој, Секторската работна група за интеграција на 
Ромите и Секторската работна група за здравство. 

Иако овие секторски работни групи не се дел од кон-
цептот за следење на нивната работа, сепак тимот 
на проектот „Дијалог со граѓанските организации 
– Платформа за структурно учество во ЕУ интеграци-
ите“, во обид да го опфати целиот секторски приод, 
се осврнува и на основањето и на работењето на 
овие секторски работни групи. 

10. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
РЕГИОНАЛЕН И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ
Територијалната соработка е клучен инструмент 
на ЕУ за поддршка на прекуграничната соработка 
меѓу партнерите, со цел заедно да се справат со 
заедничките предизвици и да најдат заеднички 
решенија. Како трета цел на политиката на кохезија, 
Европската територијална соработка (ЕТЦ) е клучна 
за изградбата на заеднички европски простор и 
камен-темелник на европските интеграции. Таа има 
јасна европска додадена вредност: помага да се 
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развие ставот дека границите не се бариери, овозможува приближу-
вање на европските граѓани, помага во решавањето на заедничките 
проблеми, го олеснува споделувањето идеи и средства и овозможува 
стратегиска работа кон остварување на заедничките цели.

Исто така, постои потреба да се поттикне одржливиот локален 
развој и да се зголеми просперитетот на луѓето и на заедниците во 
оддалечените и руралните гранични области кои често економски 
заостануваат. Покрај тоа, во државите од Западен Балкан постои 
потреба од поттикнување на помирувањето и унапредување на 
добрососедските односи, што е особено важно во постконфликтните 
области. Исто така, соработката е клучна во итни ситуации, како што 
се природните непогоди и појавата на болести и епидемии кои не ги 
признаваат административните граници. Исто така, треба постојано 
да се зајакнува принципот на партнерство и да се обезбеди вклучу-
вање на различни засегнати страни во соработката (локални власти, 
граѓански организации, деловни активности, заедници и др.).

Прекуграничната соработка (CBC) има за цел да се надминат адми-
нистративните, правните и физичките пречки, преку поттикнување 
на добрите односи меѓу регионите и земјите, запознавање на идните 
држави членки со правилата и процедурите за регулирање на 
Европската територијална соработка преку структурните фондови 
на ЕУ и промовирањето на одржливиот локален развој.

Една од четирите специфични цели209 на финансиската помош во 
рамките на ИПА II е зајакнувањето на регионалната интеграција и 
територијалната соработка.

Регулативата210 за ИПА II наведува дека финансиската помош главно 
се однесува на пет полиња211 на јавните политики, од кои едно е 
социо-економскиот и регионалниот развој, а друго поле е регионал-
ната и територијалната соработка. 

209 (a) support for political reforms, (b) support for economic, social and territorial 
development, (c) strengthening the ability of the beneficiaries to fulfil the obligations 
stemming from Union membership by supporting progressive alignment with, 
implementation and adoption of, the Union acquis, (d) strengthening regional 
integration and territorial cooperation.

210 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_
assistance/ipa/2014/231-2014_ipa-2-reg.pdf

211 a) reforms in preparation for EU membership and related institution-and capacity-
building, b) socio-economic and regional development, c) employment, social policies, 
education, promotion of gender equality, and human resources development,  
d) agriculture and rural development, and e) regional and territorial cooperation.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/ipa/2014/231-2014_ipa-2-reg.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/ipa/2014/231-2014_ipa-2-reg.pdf
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Регионалната соработка и добрососедските односи се основни еле-
менти на процесот на стабилизација и асоцијација.

За подобрување на економскиот раст и вработување, државите од 
Западен Балкан развија заедничка регионална стратегија212 за еко-
номски развој во Југоисточна Европа (ЈИЕ 2020), поддржана од низа 
релевантни цели на политиката, мерки за спроведување и механизми 
за мониторинг.

Бидејќи финансирањето на регионалните проекти преку грантовите 
за инвестиции од националниот буџет е ограничено, Република 
Северна Македонија може да ја користи Инвестициската рамка за 
Западен Балкан (WBIF), како единствен инструмент за комбинирање 
заеми и грантови, кој обезбедува механизам за координирање на 
приоритетните инвестиции во национални и регионални проекти.

Регионалните приоритети се поставени во Стратегискиот документ 
за ИПА II со повеќе држави кориснички213, кој има за цел да ги надо-
полни целите поставени во националните документи. Регионалната 
помош се состои од следните четири оски, при што секоја од нив 
претставува една димензија на додадената вредност на хоризонтал-
ното и регионалното програмирање: а) хоризонтална поддршка на 
секторските политики и реформи; б) регионални структури и мрежи; 
в) поддршка за регионална инвестиција, и г) територијална сора-
ботка.

Основен документ по кој се имплементираат клучните политики и 

активности во секторот регионален и локален развој е Програмата 
за одржлив локален развој и децентрализација во Република 
Македонија 2015 – 2020214. Рамномерниот регионален развој е еден 
од најбитните сегменти за работата на Министерството за локална 
самоуправа. Законот за рамномерен регионален развој ја дефи-
нира основната рамка за водење на политиката на рамномерен 
регионален развој во земјата и ги пропишува планските документи 
за реализација на истата. Планските региони во Република Северна 
Македонија се воспоставени како функционално територијални 
единици за потребите на планирањето на развојот и реализацијата 
на мерките и инструментите за поттикнување на развојот. На 8 јану-
ари 2020 година, на седница на Владата на Република Северна 

212 https://www.rcc.int/files/user/docs/reports/SEE2020-Strategy.pdf

213 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-
multi-country-indicative-strategy-paper-2014-2020.pdf

214 Програма за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 
2015 – 2020, достапно на: http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/
MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf

https://www.rcc.int/files/user/docs/reports/SEE2020-Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-multi-country-indicative-strategy-paper-2014-2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-multi-country-indicative-strategy-paper-2014-2020.pdf
http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf
http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf
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Македонија, се усвои и Програмата за рамномерен регионален раз-
вој за 2020 година, на Министерството за локална самоуправа, како 
еден од основните документи215. Стратегијата за рамномерен регио-
нален развој 2009 – 2019 година216 веќе не е важечка, па неопходно 
е да се донесе нов стратегиски документ во оваа област.

Во 2019 година започна и процесот за промена на Законот за рам-
номерен регионален развој. Потребата од промена се јави поради 
неможноста да се постигнат целите и утврдените приоритети, со 
зацртаната динамика и во определената временска рамка, пред 
сè поради недоволните финансиски ресурси, како и поради недо-
волните институционални и финансиски ресурси на надлежните 
институции и тела на ниво на планските региони217. Засега не е 
познато учеството на граѓанските организации во промената на овој 
закон. 

Министерството за локална самоуправа е институција која е одго-
ворна за имплементацијата на втората компонента од програмата 
за ИПА, попозната како компонента за прекугранична соработка. 
Засега се одобрени пет програми за прекугранична соработка, 
и тоа: Програма за прекугранична соработка Косово – Северна 
Македонија218; Програма за прекугранична соработка Бугарија 
– Северна Македонија219; Програма за прекугранична соработка 
Грција – Северна Македонија220; Програма за прекугранична 
соработка Северна Македонија – Албанија221, и Програма за преку-
гранична соработка Србија – Северна Македонија222. Во моментов 
се имплементира Програмата за прекугранична соработка помеѓу 

215 Седница на Владата на Република Северна Македонија, достапно на: https://vlada.
mk/node/19963

216 Стратегија за рамномерен регионален развој 2009 – 2019, Министерство за локална 
самоуправа, достапно на: https://bit.ly/2Z4uRRC

217 Отпочнување постапка за Предлог-законот за изменување и дополнување 
на Законот за рамномерен регионален развој, достапно на: https://
ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_
detail&itemid=o2QGRNi78s9WxjFsfn/3IQ==

218 Програма за прекугранична соработка Косово – Северна Македонија, достапно на: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_
yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_kosovo-the_former_
yugoslav_republic_of_macedonia.pdf

219 Програма за прекугранична соработка Бугарија – Северна Македонија, достапно на: 
http://mls.gov.mk/images/ipa/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_mk.pdf

220 Програма за прекугранична соработка Грција – Северна Македонија, достапно на: 
http://www.ipa-cbc-programme.eu/

221 Програма за прекугранична соработка Северна Македонија – Албанија, достапно 
на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_
yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_the_former_yugoslav_
republic_of_macedonia-albania.pdf

222 Програма за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија, достапно на: 
http://mls.gov.mk/images/ipa/cbcmksrb/c_2016_8258_f1_annex_en_v1_p1_870324.pdf

https://vlada.mk/node/19963
https://vlada.mk/node/19963
https://bit.ly/2Z4uRRC
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=o2QGRNi78s9WxjFsfn/3IQ==
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=o2QGRNi78s9WxjFsfn/3IQ==
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=o2QGRNi78s9WxjFsfn/3IQ==
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_kosovo-the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_kosovo-the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_kosovo-the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
http://mls.gov.mk/images/ipa/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_mk.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia-albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia-albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2015/2014_-_2020_ipa_cbc_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia-albania.pdf
http://mls.gov.mk/images/ipa/cbcmksrb/c_2016_8258_f1_annex_en_v1_p1_870324.pdf
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Република Северна Македонија и Република Србија, која е един-
ствената програма што трае 4 наместо 7 години. 

Во рамките на Програмата за прекугранична соработка помеѓу 
Република Северна Македонија и Република Албанија се реализирани 
девет (9) проекти. Во 2019 година се отвори нов повик за финанси-
рање акции во рамките на оваа програма, а во текот на 2020 година 
започнува имплементацијата на пет (5) нови проекти. Програмата 
се фокусира на три тематски приоритети од Регулативата за ИПА 
II, коишто произлегуваат од анализата на потребите и можностите: 
поттикнување на туризмот и културното и природното наслед-
ство; подобрување на конкурентноста, економијата, трговијата и 
инвестициите, и заштита на животната средина, унапредување на 
приспособувањето на климатските промени и миграцијата, заштита 
и управување со ризик. Од 2014 до 2020 година, од ЕУ се издвоени 
средства во висина од 11.900.000 евра, односно операции по темат-
ски приоритети – 10.710.000 евра, од кои 85 % од средствата доаѓаат 
од ЕУ, а преостанатите од Министерство за локална самоуправа, 
техничката помош е во износ од 1.190.000 евра, и таа во е целосно 
покриена од ЕУ.

Во 2019 година беше објавен и првиот повик за прекуграничната 
соработка со Србија. Буџетот наменет за овој повик изнесува 
1.260.000 евра. Програмата за прекугранична соработка меѓу двете 
земји е дизајнирана по детална анализа на областа на програмата 
и наодите од состојбата и анализите во рамките на двете земји. 
Програмски приоритети се: промоција на политиките за вработување; 
мобилност на работната сила и социјално и културно вклучување 
преку границата; поттикнување на туризмот и културното и природ-
ното наследство, и техничка поддршка. Во рамките на Програмата за 
прекугранична соработка Србија – Северна Македонија за периодот 
2016 – 2020 година се дефинирани 4.055.883 евра, од кои 3.500.000 
евра се обезбедени преку ИПА-фондовите на Европската Унија, а 
преостанатиот износ се обезбедува со национално кофинансирање 
преку институцијата која спроведува проекти во рамките на програ-
мата223.

Во рамките на Програмата за прекугранична соработка помеѓу 
Република Северна Македонија и Република Бугарија се распиша 
вториот повик за предлози во рамките на програмата „Интеррег“ - 
ИПА програма за прекугранична соработка во вредност од 6.917.631 
евра, во текот на 2018 година. Во 2019 година се одобрени 17 про-

223 IPA II Cross-Border Cooperation Programme, Serbia – North Macedonia,достапно 
на:https://eu.rs-mk.org/about-programme/

https://eu.rs-mk.org/about-programme/
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екти, за кои се склучија и договори за нивна имплементација. Шест 
(6) од добиените проекти се наменети за унапредување на животната 
средина, осум (8) проекти се наменети за унапредување на туризмот 
како гранка во двете земји и три (3) проекти се однесуваат на областа 

конкурентност224. Програмата опфаќа три тематски приоритети во 
согласност со Регулативата за ИПА II, и тоа: заштита на животната 
средина и поддршка за приспособување кон климатските промени; 
спречување и управување со ризици, поттикнување на развојот на 
туризмот и културното и природното наследство, и подобрување на 
конкурентноста, бизнис-средината и развојот на малите и средните 
претпријатија, трговијата и инвестициите225.

Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна 
Македонија и Република Грција е изградена врз следниве две при-
оритетни цели, кои ги одразуваат идентификуваните потреби и 
предизвици, и тоа: приоритетна цел 1- развој и поддршка на локал-
ната економија, и приоритетна цел 2 - заштита на животната средина 
– транспорт. Во рамките на оваа програма, за поддршка на проек-
тите се наменети 45.000.000 евра226. 

Во рамките на Програмата за прекугранична соработка на Република 
Северна Македонија и Република Косово, на 29 март 2019 година 
започна објавувањето на третиот повик за предлози со вкупен рас-
положлив буџет од 2.040.000 евра. Третиот повик опфаќа два од 
тематски приоритети, односно тематски приоритет 2 - поттикнување 
на туризмот и културното и природното наследство, за кој се наме-
нети 840.000 евра, и тематски приоритет 3 - заштита на животната 
средина, промовирање, адаптација и ублажување на климатските 
промени, спречување и управување со ризици, за кој се наменети 
1.200.000 евра. 

224 Annual Report on Implementation of the Assistance under IPA, National IPA 
Coordinator Office in coordination with NAO, management structure, CFCD and 
contribution from IPA coordinators from the Ministry of Justice, Ministry of Interior, 
Ministry of Transport and Communication, Ministry of Environment and Physical 
Planning, Ministry of Local Self Government, Cabinet of the Deputy Prime Minister 
for Economic Affairs, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy, Ministry of 
Education and Science, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Information 
Society and Administration and Ministry of Finance, Skopje, February 2020, достапно 
на: http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf

225 Програма за ПГС ИПА Република Бугарија – Република Македонија 2014 – 2020, 
достапно на: http://mls.gov.mk/images/ipa/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_
mk.pdf

226 INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme Greece - Republic of North 
Macedonia 2014-2020, достапно на: http://www.ipa-cbc-programme.eu/

http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/IPA-AR-2019.pdf
http://mls.gov.mk/images/ipa/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_mk.pdf
http://mls.gov.mk/images/ipa/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006_mk.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Секторска работна  
група за регионален  
и локален развој

Секторската работна група за регионален и локален 
развој е формирана во 2016 година, но истата година 
нејзината работа беше суспендирана. Оваа секторска 
работна група повторно се формираше во 2019 година, 
по иницијалниот состанок одржан на 20 март. Сектор-
ската работна група за регионален и локален развој ја 
координира Министерството за локална самоуправа и 
со неа претседава ресорниот министер. Секторската 
работна група за регионален и локален развој е осно-
вана со решение и има сопствен деловник за работа. Во 
оваа секторска работна група членуваат претставници 
од надлежните министерства, Здружението на единици-
те на локалната самоуправа (ЗЕЛС), академската и до-
наторската заедница, како и од граѓанскиот сектор. Пет 
(5) претставници на граѓанските организации се вклуче-
ни во секторската работна група со статус на членови. 
Во 2019 година, Секторската работна група за региона-
лен и локален развој одржа два пленарни состанока (на 
20.3.2019 и на 19.9.2019).

“

Секторската работна група за регионален и локален развој е 
единствената група во секторот за регионална и територијална 
соработка. Таа е формирана во 2016 година, но нејзината работа 
е суспендирана во текот на истата година. Во 2019 година, по ини-
цијалниот состанок одржан на 20 март, повторно се формира оваа 
секторска работна група. 

Повод за повторното формирање на оваа секторска работна група 
е одобрениот проект „Регионален и локален развој“ во вредност 
од 7 милиони евра, кој ќе биде финансиски поддржан и имплемен-
тиран во рамките на инструментот ИПА II на Европската Унија227. 
Вкупниот буџет на проектот е планиран во износ од 7.000.000 евра, 
од кои 6.000.000 евра се обезбедени од ИПА. Целта на овој про-
ект е да се зголеми ефективноста, ефикасноста и јавната поддршка 
за локалното управување, а неговото спроведување ќе започне во 
2020 година. Со проектот директно управува Делегацијата на ЕУ, 

227 EU for Municipalities, INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II) 2014-
2020, Republic of North Macedonia,достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/annexes/2020_ad1_eu_for_municipalities.pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/annexes/2020_ad1_eu_for_municipalities.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/annexes/2020_ad1_eu_for_municipalities.pdf
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додека Министерството за локална самоуправа ќе го координира 
процесот преку оваа секторска работна група за локален и реги-
онален развој, во којашто членуваат претставници на надлежните 
министерства, ЗЕЛС, донаторската и експертската заедница, прет-
ставници на граѓанскиот и на бизнис-секторот. Следствено на тоа, и 
за исполнување на критериумите за функционален секторски приод 
за имплементација на ИПА 2014-2020 беше формирана Секторската 
работна група за регионален и локален развој. 

Секторската работна група за регионален и локален развој ја коор-
динира Министерството за локална самоуправа, и таа е составена 
од претседавач, секретар и членови. Претседавач е ресорниот мини-
стер или лице назначено од него. Членовите на секторската работна 
група се назначени по предлог од министерствата и невладините 
организации, кои имаат влијание во областа регионален и локален 
развој. Копретседавач на оваа секторска работна група е претстав-
ник од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна 
Македонија. 

Оваа секторска работна група има надлежности во следниве обла-
сти:

 � хоризонтална поддршка на секторските политики и 
реформи;

 � регионални структури и мрежи;

 � поддршка за регионални инвестиции (преку 
Инвестицискиот фонд за Западен Балкан), и

 � територијална соработка (преку прекуграничната 
соработка).

Основен документ кој содржински ја одредува надлежноста на оваа 
секторска работна група е Програмата за одржлив локален развој и 
децентрализација и соодветниот акциски план за 2015-2020228. 

Секторската работна група за регионален и локален развој е осно-
вана со решение и има сопствен деловник за работа. Овие документи 
ја овозможуваат редовната работа на оваа секторска група. Согласно 
регулативите на Европската Унија во оваа област, како и деловникот 
за работа, граѓанските организации се дел од секторската работна 
група од 2019 година, односно од моментот на повторното форми-
рање. Во февруари 2019 година во работата на Секторската работна 

228 Програма за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 
2015-2020, достапна на: http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/
MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf

http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf
http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf
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група за регионален и локален развој се вклучува и граѓанското 
општество, по директна покана од министерството кое испра-
тило барање до Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 
сектор, како советодавно тело на Владата на Република Северна 
Македонија, кое ќе номинира претставници кои ќе учествуваат во 
работата на оваа секторска група229. Дополнително, по покана од 
министерството, се вклучуваат и претставници на Македонскиот цен-
тар за меѓународна соработка.

Членовите на Секторската работна група за регионален и локален 
развој се определени со решение на министерот, во кое се наве-
дени членовите од секоја институција, граѓанските организации и 
донаторската заедница. Оваа секторска работна група има вкупно 
45 членови, од кои 5 члена се претставници на граѓанските орга-
низации. Освен тоа, во оваа секторска работна група членуваат и 
претставници од надлежните министерства, ЗЕЛС, академската и 
донаторската заедница, како и од граѓанскиот сектор. Граѓанските 
организации кои имаат свои претставници се: Рурална коалиција, 
ЕКО СВЕСТ, Центар за економски анализи (ЦЕА) и двајца претстав-
ници од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Доколку 
претседавачот на секторската работна група смета дека е неопходно 
да се измени членството во групата, со цел поефикасно извршување 
на задачите и одговорностите, тој може да препорача измени на 
составот на оваа секторска група. 

Конститутивната седница на Секторската работна група за локален 
и регионален развој беше одржана на 20 март 2019 година230. На 
овој состанок се дискутирало и за акцискиот документ на ИПА за 
поддршка на локалната самоуправа 2020. 

Секторската работна група работи преку состаноци на кои се 
поканети сите членови и/или само одредени членови одговорни за 
одредена област. Деловникот за работа предвидува работната група 
да се состанува најмалку трипати годишно. Состаноците на сектор-
ската работна група ги свикува и ги модерира претседавачот на 
групата. Состаноците на секторската работна група може да се сви-
каат и по предлог од член на секторската работна група. Предлогот 
се испраќа до претседавачот, кој потоа одлучува за потребата од 
свикување на состанокот. Поканата за учество на состанокот на 

229 Барање за номинација на членови до Советот за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор, Влада на Република Северна Македонија, достапно на:

 https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/4.SRG_Lokalen_razvoj.pdf

230 Конститутивна седница на Секторската работна група за регионален и локален 
развој во процесот на интегрирање во Европската Унија, Влада на Република 
Северна Македонија, достапно на: https://vlada.mk/node/17224

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/4.SRG_Lokalen_razvoj.pdf
https://vlada.mk/node/17224
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работната група треба да содржи дневен ред, наведена локација и 
време за одржување на состанокот и придружни материјали, доколку 
е соодветно, кои се испраќаат по електронски пат.

Вториот состанок на Секторската работна група за регионален и 
локален развој се одржа на 19 септември 2019 година. На овој соста-
нок се дискутираше за прашањата поврзани со формулирањето и 
имплементацијата на националните секторски политики за процесот 
на интегрирање во Европската Унија, вклучувајќи ги и проектите што 
се имплементираат со донаторска поддршка, како и ИПА-програмите.

Секторската работна група се свикува по покана на претседавачот. 
Поканата, придружена со нацрт-агенда, секретарот ја испраќа до 
сите членови, и тоа 10 дена пред состанокот. Состаноците на сек-
торската работна група ги отвора и ги води претседавачот, по што 
следува утврдување на дневниот ред и усвојување на записникот од 
претходниот состанок.

Според деловникот, во зависност од потребите и кога ќе оцени 
дека е потребно, претседавачот може да покани и други учесници. 
Ваквиот пристап, во зависност од областа и темата, остава можност 
да се поканат повеќе заинтересирани страни, особено граѓански 
организации кои можат да придонесат за унапредување на работата 
на оваа секторска работна група. Статусот на организациите кои се 
членки во секторската работна група е различен од статусот на оние 
кои се поканети на секторските пленарни состаноци, и тоа во поглед 
на правата и обврските што ги имаат, но ваквите можности, предви-
дени во деловникот за работа, оставаат можност за отвореност на 
работата на оваа секторска работна група кон сите заинтересирани 
страни.

За секоја пленарна средба се составува записник, во кој се вне-
сува севкупната дискусија по точките од дневниот ред. Следствено, 
записникот од состаноците содржи: време и место на одржување на 
состанокот, присутни членови, дневен ред, дискусии, заклучоци и 
други релевантни информации презентирани на состанокот. Во рок 
од пет работни дена секретарот ги доставува изготвените записници 
до сите членови на секторската работна група, по што тие имаат 
право да достават забелешки во следните пет дена. Размената на 
материјали, информации и податоци меѓу членовите на работната 
група се спроведува преку електронска пошта. Електронскиот начин 
на комуникација се смета за официјален начин на комуникација меѓу 
членовите, како и меѓу сите други присутни.



I . Д Е Л 
СЕКТОРСКИ ПРИОД  

И СЕКТОРСКИ РАБОТНИ ГРУПИ

183

Според деловникот за работа, секторската работна група има обвр-
ска да спроведува задачи на експертско ниво, кои се однесуваат на 
формулирањето и имплементацијата на националните секторски 
политики, вклучувајќи ги и оние поврзани со интеграцијата во ЕУ, 
како и донаторската помош воопшто и програмата на ИПА. 

Во овој контекст, СРГ е задолжена за координација на:

 � подготовката на предлози за содржината на 
секторските и меѓусекторските политики, стратегии 
и развојни програми кои се релевантни за 
областите регионален и локален развој;

 � процесот за идентификување, формулирање и 
утврдување на приоритетните развојни цели, мерки 
и проекти за спроведување на националните 
политики и стратегии во секторот, и

 � советодавната поддршка на работата на телата 
задолжени за спроведување на споменатите 
политики, стратегии и програми.

Исто така, деловникот предвидува дека секторската работна група 
учествува во координацијата на програмирањето, следењето и оцену-
вањето на странската помош, како и во подготовката и следењето на 
Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) или 
други задачи поврзани со интеграцијата на РСМ во ЕУ. Секторската 
работна група спроведува голем проект финансиран од Европската 
Унија (споменат погоре). Дополнително, 37 % од поддршката на 
Европската Унија, односно 170 милиони евра, се имплементираат 
на локално ниво, преку спроведување директни проекти во рамките 
на инструментот на ИПА за прекугранична соработка, проекти што 
ги спроведуваат граѓанските организации, а тука се и другите дона-
тори кои исто така имаат значителна поддршка на регионалниот и 
на територијалниот развој231. Од тие причини, секторската работна 
група е добра можност да се разговара за сè што е направено и што 
ќе се прави, да се развиваат реални индикатори за мерење на напре-
докот во подобрувањето на квалитетот на животот за граѓаните. 

Согласно деловникот за работа, еден од основните принципи во 
работата на секторската работна група е транспарентноста и отво-
реноста кон јавноста. Оттука, таа треба да ја информира јавноста за 
своите активности, проекти и состаноци, преку електронски медиуми, 

231 Конститутивна седница на Секторската група за регионален и локален развој 
во процесот на интеграција во Европската Унија, изјава на Никола Бертолини, 
претставник на Делегацијата на ЕУ, достапно на: https://vlada.mk/node/17224

https://vlada.mk/node/17224
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но спроведениот мониторинг упатува на фактот дека заинтересира-
ните страни кои не се членови, ниту пак се поканети да учествуваат 
во работата, не можат да ги најдат соодветните документи, извештаи 
и записници од работата на Секторската работна група за региона-
лен и локален развој на официјалната веб-страница на надлежното 
министерство. Повеќе информации за одржаните средби можат 

да се најдат на Фејсбук-страницата на министерството, но тие се 
однесуваат само на одржувањето на средбите, а не на документите, 
записниците и решенијата. 
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11. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА  
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ
Стратегијата за Западен Балкан232 од 2018 година ја 
повторува важноста на интеграцијата на Ромите како 
дел од приоритетите за унапредување на темелните 
права. Рамката на ЕУ за интеграција на Ромите (2011 
– 2020)233 ѝ дава мандат на Европската комисија да 
ја подобри испораката на помошта во рамките на 
ИПА во однос на стратегиско и програмирање ори-
ентирано кон резултати. Целта за интеграцијата на 
Ромите е поддржана и преку конкретни одредници 
за интеграција на Ромите во главните општествени 
текови, како и преку таргетирани проекти. Помошта 
од ИПА II ги зема предвид и националните рамки на 
политиките (Стратегијата за интеграција на Ромите 
и Акцискиот план) и обврските за интеграција на 
Ромите од пристапувањето, дадени во Поглавјето 
23.

Социјалното и економското интегрирање на Ромите 
е прашање од особено значење, а Националната 
стратегија за Ромите234 треба да се примени во 
целост. Спроведувањето на политиките на ова поле 
треба да се зајакне, особено преку градење капаци-
тети и координација меѓу институциите вклучени на 
централно и на локално ниво. Постои потреба од 
поголемо проактивно спроведување на релевант-
ните политики, инклузија и вклучување на Ромите на 
национално и на локално ниво.

Поддршката на ЕУ преку ИПА II е насочена кон 
борба против дискриминацијата и маргинализа-
цијата, преку подобрување на пристапот на Ромите 
до основните права (документација, образование, 
вработување, домување, здравствена заштита и 
јавни услуги).

232 https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-
balkans-2018-feb-06_en

233 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0173

234 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20
za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf

https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_en
https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0173
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija za Romite vo RM 2014-2020.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija za Romite vo RM 2014-2020.pdf
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Во Стратегискиот документ235 за ИПА II прашањата за интегрирање 
на Ромите се опфатени во различни сектори: 

 � демократија и владеење (граѓанско општество);

 � темелни права, и

 � образование, вработување и социјална заштита 
(образовна политика, социјална политика и 
инклузија).

Главните предизвици за интеграцијата на Ромите се однесуваат на 
создавањето услови за зголемена интеграција на пазарот на трудот; 
обезбедување сеопфатни системи за социјална заштита што нудат 
минимални средства кои обезбедуваат пристоен живот; развој на 
програми за продолжување на образованието и надминување на 
предвременото напуштање на образовниот систем; подобрување 
на квалитетот и пристапот до јавните услуги, особено здравството, 
социјалните услуги, домувањето и транспортот; надминување на 
високото ниво на социјална исклученост и дискриминација, и јак-
нење на политиките за поддршка на семејството, социјалните мрежи 
и заштитата на правата на децата. 

Изработен е Акциски документ за 2019 година насловен „ЕУ за инклу-
зија“236, кој вклучува еден специфичен резултат за Ромите: подобрено 
домување, образование и економски можности за Ромите и за луѓето 
кои живеат во длабока сиромаштија.

Поголеми проекти кои тековно се спроведуваат преку ИПА II во 
Република Северна Македонија, а ги адресираат ромските прашања, 
се:

 � Тематска проценка на поддршката на ЕУ за 
ромските заедници и социјалното мапирање на 
Ромите237 – проект од националната ИПА II, и

 � ЕУ4Бизнис: Ромско претприемништво и 
вработување во Западен Балкан и Турција238  
– проект од повеќекорисничката ИПА.

235 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-
indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.
pdf

236 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/ipa/IPA%202019%20MK%20EU%20
for%20Inclusion.pdf

237 Thematic Evaluation of EU Support to Roma Communities and Roma Social Mapping

238 EU4Business: Roma Entrepreneurship and Employment in the WB and Turkey

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/ipa/IPA 2019 MK EU for Inclusion.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/ipa/IPA 2019 MK EU for Inclusion.pdf
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Секторската работна група за интеграција на Ромите е релативно 
нова. Целта на оваа група е да го примени секторскиот пристап при 
решавањето на прашањата поврзани со Ромите во земјава.

Иницијалниот состанок на оваа секторска работна група е одржан 
на 6 декември 2019 година, а на состанокот присуствуваа тогашната 
министерка за труд и социјална политика, Мила Царовска; министе-
рот без ресор за ромски прашања, Музафер Бајрам; претставникот 
на делегацијата на ЕУ, Никола Бертолини; претставници на другите 
министерства, како и меѓународни и граѓански организации.

Секторската работна група за интеграција на Ромите ја координира 
министерот без ресор за ромски прашања.

Приоритетни области на Секторската работна група за интеграција 
на Ромите се образованието, вработувањето, социјалната заштита, 
домувањето и здравството, решавањето на долгогодишниот проблем 
на лицата без документи, како и вклучувањето на децата во образов-
ниот процес.

Секторската работна група планира да спроведе мониторинг и про-
ценка на спроведувањето и напредокот на меѓусебно поврзаните 
области на политики и стратегиски документи и да ги следи сите 
процеси. Оваа работна група треба да послужи како платформа 
која работи на идеите за подобрување на процесот на интеграција 
на Ромите, директно придонесувајќи кон општата цел, односно кон 
постигнување на повисоки социо-економски стандарди за ромското 
население.
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Секторска работна  
група за интеграција  
на Ромите

Секторска работна група за интеграција на Ромите е 
формирана кон крајот на 2019 година. Министерот без 
ресор задолжен за имплементација на Националната 
стратегија за подобрување на статусот на Ромите во Ре-
публика Северна Македонија ја координира работата 
на оваа секторска група и претседава со состаноците, 
во соработка со Министерството за труд и социјална по-
литика. Во својата работа, секторската работна група 
се раководи од усвоениот деловник, додека членството 
во работната група е регулирано со усвоеното реше-
ние. Секторската работна група ја сочинуваат претстав-
ници од државните институции  кои имаат надлежност 
во оваа област, донаторската заедница и граѓанските 
организации. Во неа се вклучени седумнаесет (17) прет-
ставници на граѓанските организации кои имаат статус 
на членови. Во 2019 година, Секторската работна група 
за интеграција на Ромите одржала еден пленарен со-
станок (на 6.12.2019 година).

“

Новата Секторска работна група за интеграција на Ромите е фор-
мирана кон крајот на 2019 година, со цел да се зајакне дијалогот и 
координацијата за сите прашања поврзани со социјалната и економ-
ската интеграција на Ромите во Република Северна Македонија.

Секторската работна група за интеграција на Ромите ќе биде меѓу-
институционален форум за соработка, формулирање, спроведување 
и следење на националните политики. Освен тоа, групата треба да 
обезбеди и координација на развојната помош од сите донатори 
наменета за социо-економска (ре)интеграција на Ромите, а посебно 
на помошта од Европската Унија.

Всушност, до основањето на оваа секторска работна група пра-
шањата поврзани со интеграцијата и унапредувањето на состојбата 
на Ромите беа дел од Секторската работна група за образование, 
вработување и социјална политика. Во текот на овие години се 
потенцираше потребата за ставање посебен фокус на прашањата 
поврзани со интеграцијата на Ромите. Имено, конститутивниот соста-
нок на Секторската работна група за образование, вработување 
и социјална политика е одржан на 4 ноември 2015 година. Четири 
години подоцна, охрабрени од позитивните резултати добиени преку 
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секторскиот приод, се донесе одлука да се поддржи и да се формира 
дополнителна Секторска работна група за интеграција на Ромите, со 
цел да се примени секторскиот приод во решавањето на прашањата 
поврзани со статусот на Ромите. Врз основа на последните согледу-
вања и дискусии, утврдено е дека недостига подобрување во однос 
интеграцијата на Ромите во земјата. 

Секторската работна група за интеграција на Ромите ја координира 
министерот без ресор задолжен за имплементација на Националната 
стратегија за подобрување на статусот на Ромите во Република 
Северна Македонија, како водечка институција, во соработка со 
Министерството за труд и социјална политика. 

Приоритетни области на СРГ за интеграција на Ромите и натаму 
остануваат образованието, вработувањето, социјалната заштита, 
домувањето и здравството, но со посебен акцент на ромското 
население во земјата. Покрај тоа, преку воспоставување соод-
ветни механизми за мониторинг и проценка на спроведувањето и 
напредокот на меѓусебно поврзаните области од политиките и стра-
тегиските документи, секторската работна група ќе ги следи сите 
процеси поврзани со интеграцијата на Ромите. За таа цел, СРГ за 
интеграција на Ромите ќе служи како платформа која ќе работи на 
идеи за подобрување на процесот на интеграција на Ромите, со што 
директно ќе придонесе за постигнување на општата цел, односно за 
постигнување повисоки социо-економски стандарди меѓу ромското 
население.

Оваа секторска работна група е основана на пленарна седница на 
6.12.2019. На седницата учествувале 17 граѓански организации кои 
имаат интерес, односно работат во области кои се во надлежност 
на оваа секторска работна група, и тоа: Институт за истражување и 
анализа на политики - РОМАЛИТИКО; Асоцијација за демократски 
развој на Ромите - Сонце; НВО КХАМ; Здружение Центар за обра-
зовна поддршка - Дендо Вас; Хабитат – Македонија; ХДЗР „Месечина“, 
Ромски едукативен центар АМБРЕЛА; Фондација Отворено опште-
ство – Македонија, Асоцијација Иницијативи за социјални промени 
– ИнСОК; Ромски ресурсен центар – РРЦ; Центар на ромска заедница 
- ДРОМ; Национален ромски центар – НРЦ; Здружение за развој на 
ромската заедница СУМНАЛ; Асоцијација за здравствена едукација 
и истражување – ХЕРА; НВО Ромаверзитас; Иницијатива за развој и 
инклузија на заедниците - ИРИЗ, и Институт за европска политика – 
ЕПИ.
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12. 
СЕКТОРСКА РАБОТНА  
ГРУПА ЗА ЗДРАВСТВО
Помошта на Европската Унија во периодот пред 
Инструментот за претпристапна помош ИПА239, како 
и ИПА II (2014 – 2020) се состои од распределба која 
се раководи од тековните потреби на државите кори-
снички, а со тек на времето Европската комисија 
воведува приод „воден од пристапувањето“240 или 
„воден од законодавството на ЕУ“241. Тоа значи дека 
средствата од помошта на ЕУ можат да бидат кори-
стени само за области што се претходно дефинирани 
од ЕУ и кои се во согласност со стратегијата за при-
стапување во ЕУ. Всушност, тоа е основната разлика 
помеѓу претпристапниот инструмент и другите над-
ворешни финансиски инструменти, кои (во најголем 
дел) се водени од потребите или од побарувачката.

Приодот на ИПА II се разликува од оној на другите 
донатори кои, традиционално, повеќе се фокусираат 
на социјалниот и на човековиот развој, а истиот има 
за цел да го намали опсегот на преклопување со 
активностите на другите билатерални или мултилате-
рални донатори.

Конкретно, ЕУ попрво не би дала општа поддршка 
на здравствениот сектор во земја кандидатка, 
бидејќи истата нема да има јасна и директна 
врска со законодавството на ЕУ. Колку една земја 
кандидатка се придвижува поблиску кон приста-
пувањето, толку повеќе фокусот се префрла на 
проекти во помалку очигледни полиња поврзани со 
законодавството, како што се заштитата на потро-
шувачите, квалитетот на храната или регулаторната 
усогласеност. Следејќи го истиот приод, Стратегискиот 
индикативен инструмент за ИПА242 здравството го 
опфаќа во различни области, поврзани со поглавја, 
како што се: 

239 Фаре и другите инструменти

240 Accession-driven

241 Аcquis-driven

242 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-
the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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 � е-здравје;

 � здравствени установи за мигранти;

 � подобар пристап до квалитетна услуга за социјална 
заштита и грижа, вклучително и здравствени услуги, 
особено за ранливите групи (како Ромите);

 � промовирање на здравјето и благосостојбата на 
работната сила;

 � безбедност и квалитет на храната, ветеринарни и 
фитосанитарни прашања, и

 � социјална заштита и здравје. 

 � проекти кои тековно се спроведуваат преку ИПА II 
во Република Северна Македонија се:

 � анализа на ефективноста на секундарниот и на 
терцијарниот здравствен систем243;

 � зголемување на пристапот на децата од поправните 
установи до рехабилитација, ресоцијализација, 
едукација и здравствени услуги244, и

 � развој и спроведување на здравствениот индекс од 
прекугранично загадување на воздухот245.

Секторската работна група за здравство е релативно нова и е осно-
вана со цел да се адресираат централно прашањата за јавните 
здравствени политики. Иницијалниот состанок на оваа секторска 
работна група е одржан на 28 февруари 2020 година, а со истата 
претседаваат премиерот Оливер Спасовски, министерот за здрав-
ство Венко Филипче, раководителот на секторот за соработка при 
Делегацијата на ЕУ во Скопје, Никола Бертолини, а учествуваа и 
регионалниот директор за Европа при СЗО Ханс Клуге, претставници 
од меѓународни институции, претставници од граѓанскиот сектор и 
членовите на секторската група. 

Секторската работна група ја предводи Министерството за здрав-
ство и во неа се вклучени претставници од различни државни органи 
и институции чии надлежности се поврзани со имплементацијата на 
политиките за здравство, а по потреба во нејзината работа ќе бидат 

243 Analysis of Secondary and Tertiary Healthcare System Effectiveness

244 Increase Access to Rehabilitation, Resocialisation, Education and Health Services of 
Children in the Correctional Facilities

245 Transboundary Air Pollution Health Index Development and Implementation
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вклучени и други институции, како и претставници на граѓанскиот 
сектор.

Оваа секторска работна група е наменета за утврдување на приори-
тетите за финансирање од ЕУ и други донатори, следење на нивната 
имплементација и координација на целокупната странска помош 
за развој на секундарната и терцијарната здравствена заштита во 
Република Северна Македонија. На тој начин, достапните средства 
од различни извори ќе бидат насочени кон поддршка на национал-
ните здравствени политики.

Имајќи го предвид фактот дека секторската група е одговорна за 
донаторската координација во секторот, таа во нејзината работа ги 
интегрира и донаторите (ЕУ и билатералните донатори) и меѓународ-

ните организации кои се активни во секторот здравство (агенциите 
на ОН, Светска банка и др.).

Работата на оваа секторска група е од исклучително значење и 
преку неа, во наредниот период, треба да се дефинираат приори-
тетите за реформа на здравствениот систем во Република Северна 
Македонија, и да се поддржи јакнењето на здравствените капацитети. 
Ова прашање добива поголема релевантност во услови на пандемија 
со коронавирусот и потребата за создавање подобри предуслови за 
справување со болеста КОВИД-19. 

Секторска работна  
група за здравство

Секторска работна група за здравство е формирана во 
2020 година. Работата и функционирањето на Сектор-
ската работна група за здравство се регулирани со де-
ловникот за работа и со решението за формирање на 
секторската група. Претседавач на секторската работна 
група е министерот за здравство. Секторската работна 
група ја сочинуваат претставници од државните инсти-
туции кои имаат надлежност во оваа област и од неза-
висни претставници од други релевантни организации, 
како што се економски, социјални, академски и граѓан-
ски организации. Седум (7) претставници на граѓански-
те организации се вклучени во работата на секторската 
работна група со статус на набљудувачи. Првата пле-
нарна седница на секторската работна група е одржана 
на 21.02.2020.

“
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Секторската работна група за здравство е основана во 2020 година, 
како последна - 12-та секторска работна група. Всушност, оваа сек-
торска работна група претставува форум за меѓуресорска соработка, 
со мандат за спроведување на задачите на експертско ниво во врска 
со формулирањето и спроведувањето на националните секторски 
политики, вклучувајќи ги и оние кои се релевантни за интеграцијата 
во ЕУ, како и за користењето на развојната помош, генерално, а осо-
бено помошта од ИПА-програмата на Европската Унија. 

Работата и функционирањето на Секторската работна група за 
здравство се регулирани со деловникот за работа и со решението за 
формирање на работната група. Деловникот за работа е усвоен на 
првиот пленарен состанок од страна на сите членови. Решението за 
формирање на секторската работна група е донесено од страна на 
министерот за здравство.

Секторската работна група за здравство го следи примерот на сите 
претходно основани секторски групи, па оттука во нејзин состав 
влегуваат: претседавач, заменик-претседавач и секретаријат (од 
Министерството за здравство) и членови. Со оваа секторска работна 
група претседава министерот за здравство. Копретседавач е прет-
ставникот од Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија. 
Согласно донесеното решение, членовите на секторската работна 
група се именуваат по предлог на министерствата кои учествуваат во 
нејзината работа. Притоа, членовите треба да бидат номинирани од 
одделенијата/секторите во релевантните министерства кои се одго-
ворни за формулирање на секторските политики и за управување 
со донаторски програми. Дополнително, во секторската работна 
група се вклучени независни претставници од други релевантни 
организации (како што се економски, социјални, академски и граѓан-
ски организации). Членовите од граѓанските организации во оваа 
секторска работна група имаат статус на набљудувачи. Конкретно, 
во Секторската работна група за здравство се претставени вкупно 
7 граѓански организации, и тоа: Фондацијата Отворено општество 
Македонија, ХEРА - Асоцијација за здравствена едукација и истра-
жување, ХОПС – Опции за здрав живот, Скопје; Здружението ЕСЕ, 
Центарот за регионални истражувања и соработка „Студиорум“, 
Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ - ЗАЕДНО 
ПОСИЛНИ, и Здружението за ретки болести „Живот со предизвици“.

Кога е применливо, претседавачот има овластување да покани и 
други релевантни учесници, доколку смета дека тоа е потребно за да 
се олесни работата на оваа секторска група. Доколку е потребно и 
во консултација со членовите на секторската работна група, претсе-
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давачот поканува – на привремена или постојана основа - експерти 
со потребната техничка експертиза за извршување технички работи 
во врска со работата на оваа група. 

Секторската работна група за здравство одлучува за соработката со 
заинтересираните страни (чинители). Согласно деловникот за работа, 
заинтересирани страни се здруженијата и фондациите, невладините 
организации и другите институции со јавни овластувања, како и други 
правни и физички лица кои се засегнати од работата на оваа сектор-
ска група, како што се формулирање и спроведувато на секторските 
политики и стратегии, или одредување приоритети и реализација на 
инфраструктурните проекти. Претседавачот на секторската работ-
ната група може да вклучи и претставници од заинтересираните 
страни (како надворешни членови). 

Иницијалната седница на Секторската работна група за здравство 
се одржа на 28 февруари 2020 година. На оваа пленарна средба беа 
презентирани главните наоди од анализата на системот за секун-
дарна и терцијарна здравствена заштита, акцискиот план, како и 
приоритетите од проектниот распоред на Министерството за здрав-
ство.
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКОТО 
УЧЕСТВО И ПОТРЕБА ЗА 
РЕВИДИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ 
ЗА ИЗБОР НА ГРАЃАНСКИ 
ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СЕКТОРСКИТЕ 
РАБОТНИ ГРУПИ
Силно граѓанско општество е витална компонента 
на секоја демократија и подразбира вредност само 
по себе. Тоа претставува и негува плурализам и 
придонесува во креирањето поефективни политики, 
фер и одржлив развој, и инклузивен напредок246. Со 
јасно изразување на грижите на граѓаните, граѓан-
ските организации, кои се недржавни, непрофитни 
структури во кои луѓето се организираат за да оства-
рат заеднички цели и идеали247, се гласни во нивните 
барања, јавноги застапуваат потребите на конститу-
ентите и ја јакнат партиципативната демократија. 

Со индикативниот стратегиски документ, во сектор-
скиот приод се потврдува потребата од зголемување 
на довербата на граѓаните во институциите и вклучу-
вање на граѓанските организации во креирањето на 
политиките и легислативните процеси на инклузивен 
и транспарентен начин248. Во рамките на процесот 
на пристапување во ЕУ, политиките неминовно се 
развиваат преку процес на структурен дијалог меѓу 
раѓанските организации и институциите. 

Структурниот дијалог претставува заедничка 
комуникација и соработка помеѓу институциите, 
граѓанското општество и граѓаните. Целта на струк-
турниот дијалог е граѓанското општество и граѓаните 
да учествуваат во креирањето на политиките кои се 
значајни за нивниот живот.

246 European Commission, The roots of democracy and 
sustainable development: Europe’s engagement with Civil 
Society in external relations, Brussels 2012, стр. 1, достапно 
на: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF

247 Дефиниција преземена од European Commission, The roots of 
democracy and sustainable development: Europe’s engagement with 
civil society in external actions, Brussels, 2012

248 Ревидиран индикативен стратегиски документ, стр. 15

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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Учеството на граѓанските организации придонесува за целокупниот 
напредок на државата, со стремеж за транспарентно, одговорно, 
ефективно и легитимно управување, подобра социјална инклузија и 
отворено општество. Сепак, свеста и вештините на јавната админи-
страција да соработува со граѓанското општество на инклузивен и 
транспарентен начин треба да бидат зајакнати. Од друга страна, тра-
дицијата на несоработка и недостиг на доверба меѓу институциите 
и граѓанските организации го стеснува просторот за конструктивна 
комуникација. Во таа насока, владата и граѓанските организации 
треба да изнајдат организиран и предвидлив начин за зајакнување 
на соработката и за истакнување на придобивките од воспоставе-
ниот структурен дијалог. 

Во процесот на пристапување во ЕУ, граѓанските организации треба 
активно да учествуваат во програмирањето, имплементацијата и сле-
дењето на успешноста на процесите и политиките. Индикативниот 
стратегиски документ на Европската Унија ја потврдува заложбата за 
подобрување на демократските процеси на национално и на локално 
ниво и го охрабрува учеството на граѓанските организации249. Освен 
тоа, документот упатува на поддршка што ќе се обезбеди за импле-
ментација на Стратегијата за соработка со граѓанските организации, 
со фокус на обезбедување репрезентативност и учество на граѓан-
ското општество, вклучувајќи ги и организациите за правата на 
жените и за подобрување на дијалогот меѓу владата и граѓанското 
општество. 

Во таа насока, секторскиот приод ги препознава секторските работни 
групи и Советот за соработка со и за развој на граѓанскиот сектор, 
како консултативни механизми што треба да го организираат и да го 
овозможат дијалогот меѓу институциите и граѓанските организации. 

Консултативните механизми се тела што ги формира државата и 
во кои се вклучени граѓаните и граѓанските организации, со цел да 
влијаат врз различни јавни политики и да го практикуваат структур-
ниот дијалог. Советот е консултативен механизам на владата преку 
кој се влијае на креирањето на политиките за развој на граѓанското 
општество и се подобруваат практиките на дијалог и соработка, 
додека секторските работни групи се форуми за меѓуресорска 
соработка со мандат за спроведување на националните секторски 
политики, вклучувајќи ги и оние кои се релевантни за интеграцијата 
во ЕУ. 

249 Ревидиран индикативен стратегиски документ, стр. 17
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Анализата во оваа публикација ќе се задржи на граѓанското учеството 
во секторските работни групи. Имено, врз основа на спроведениот 
мониторинг на состојбата во секторските работни групи може да се 
заклучи дека граѓанското учество е различно уредено во секоја сек-
торска група. Начинот на кој се вклучени граѓанските организации 
често се разликува од една до друга секторска група и се спроведува 
преку неколку различни механизми:

 � преку јавниот повик „Отворено со граѓанскиот 
сектор“, објавен од страна на Секретаријатот за 
европски прашања, каде што од организациите се 
бара да се регистрираат и да го наведат своето 
поле на интерес и област на дејствување, а потоа 
врз основа на апликациите СЕП доставил пократка 
листа до надлежните министерства (по сектори), 
којашто министерството може да ја прошири 
согласно потребите250;

 � по иницијатива на надлежното министерство, 
се испраќа директен допис до одредени 
граѓански организации со барање да номинираат 
набљудувачи во секторската работна група. Ваквите 
дописи биле доставени врз основа на претходни 
искуства и соработка со организациите од областа 
на работата на конкретната секторска група251;

 � преку прифаќање на пошироката дефиниција 
за вклучување „недржавни актери“ од страна на 
конкретна секторска група, во која се вбројуваат 
и граѓанските организации, стопанските комори 
и приватниот сектор, при што одговорниот орган 
не ги вклучува граѓанските организации, туку 
соработува само со другите недржавни актери252;

250 Секторска работна група за реформа на јавната администрација - 12 граѓански 
организации со статус на членови; Секторска работна група за правда - 8 граѓански 
организации со статус на членови; Секторска работна група за внатрешни работи - 
4 граѓански организации со статус на членови;

251 Секторска работна група за управување со јавните финансии - 7 граѓански 
организации со статус на набљудувачи; Секторска работна група за интеграција на 
Ромите - 17 граѓански организации со статус на членови.

252 Секторска работна група за конкурентност и иновации 
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 � според воспоставените процедури од механизмот 
на ИПА II за граѓанско учество во секторскиот 
приод, со кои граѓанските организации се 
номинирани да учествуваат во конкретна секторска 
работна група и да го претставуваат граѓанското 
општество253;

 � по барање за номинирање членови од граѓанскиот 
сектор, испратено од одговорното министерство 
за конкретна секторска работна група до Советот 
за соработка со и за развој на граѓанскиот сектор, 
како советодавно тело на Владата на Република 
Северна Македонија254;

 � преку комбинирање на различни механизми за 
обезбедување граѓанско учество во нивната 
работа, одредени министерства ја користат листата 
доставена од СЕП и од мрежите на граѓанските 
организации кои номинираат свои претставници, а 
истовремено поднесуваат и барање до Советот за 
соработка со и за развој на граѓанскиот сектор за 
номинирање членови од граѓанскиот сектор255.

Од спроведениот мониторинг на состојбата може да се заклучи дека 
не постои унифициран начин на кој се организира и уредува член-
ството и учеството на граѓанското општество во секторските работни 
групи. Во некои решенија за формирање соодветни секторски 
работни групи граѓанските организации се полноправни членови, 
додека во други решенија тие се наведени како набљудувачи. Сепак, 
без разлика на статусот, во голем број случаи граѓанските орга-
низации може да ги споделуваат своите мислења и да учествуваат 
во дискусиите. Она што недостига е присуството на граѓанските 
организации на техничките состаноци каде што се подготвуваат 
документите и програмирањето, со цел да дадат суштински предлози, 
додека нивното учество е обезбедено на пленарните состаноци 
каде што се презентираат документите во финална фаза, кои потоа 
ретко подлежат на промени. Воедно, иако повеќето деловници на 
секторските работни групи препорачуваат релевантните документи 

253 Секторска работна група за транспорт - 3 граѓански организации со статус на 
членови; Секторска работна група за земјоделство и рурален развој - 3 граѓански 
организации со статус на членови.

254 Секторска работна група за регионален и локален развој - 5 граѓански организации 
со статус на членови.

255 Секторска работна група за образование, вработување и социјална политика - 11 
граѓански организации со статус на членови.
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да се испратат 14 дена однапред, за дел од состаноците работните 
документи и агендата беа испратени непосредно пред состанокот, 
па претставниците на граѓанските организации не беа во можност 
темелно да се подготват и да дадат конструктивен придонес на 
самите состаноци. Во насока на постигнување успешен структурен 
дијалог, недостига календар и план на настани и состаноци што ќе ја 
направи соработката предвидлива и ќе обезбеди присуство на сите 
чинители. 

Сепак, едно од клучните прашања во процесот на учество во сектор-
ските работни групи е репрезентативноста на граѓанското општество. 
Во Република Северна Македонија постојат голем број граѓански 
организации кои се исклучени од консултативните механизми и не 
учествуваат во носењето одлуки во рамките на секторскиот приод. 
Од прегледот на членовите назначени со решенијата за секторските 
работни групи се заклучува дека бројот на застапени граѓански 
организации варира од 3 до 17, со можност на средбите да се вклу-
чат и други организации. Од интервјуата и фокус-групите може да се 
заклучи дека институциите сметаат дека, преку назначените претстав-
ници, граѓанското општество е доволно застапено на состаноците 
на секторските работни групи. Сепак, од дискусиите на секторските 
консултации со членовите на граѓанските организации дојдовме до 
заклучок дека претставниците на граѓанските организации најчесто 
ги претставуваат сопствените ставови и ставовите на организацијата 
од која доаѓаат. Иако се вклучени во секторот како претставници 
во одредена област, тие немале мандат да го претставуваат ставот 
на поширокото граѓанско општество, ниту пак имале можност да се 
консултираат со него, најчесто поради краткиот временски рок во 
кој се закажани состаноците и поради отсуството на таквата прак-
тика. Оттука, може да се заклучи дека не постои механизам кој ќе 
обезбеди структурирано и организирано учество на граѓанското 
општество и дека недостига соодветен модел за избор на граѓански 
претставници во секторските работни групи. Потребни се заложби 
за зајакнување на политичкиот дијалог во кој институциите ќе ги 
вклучат граѓанските организации на локално и на национално ниво 
и ќе ги поддржат истражувањата што се темелат на докази, во насока 
на унапредување на работата во секторот, и ќе ја зајакнат соработ-
ката преку транспарентно и отворено работење. Моделот за избор 
на претставници од граѓанскиот сектор ќе обезбеди легитимен про-
цес во кој граѓанските организации кои се членови на секторските 
работни групи ќе бидат обврзани да ја зголемат својата комуника-
ција со другите граѓански организации што работат во областа, да 
ги информираат за целите, агендата и динамиката на состаноците 
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на секторските работни групи и да ги консултираат за одлуките кои 
се носат и кои ги застапуваат на состаноците. Иако постапката може 
да се разликува за секоја секторска работна група, учесниците од 
граѓанскиот сектор треба да имаат статус на членови, а не статус на 
набљудувачи. 

Процесот на ревидирање на моделот за избор на граѓански прет-
ставници треба да вклучува: 

 � информирање и доближување на секторскиот 
приод и важноста на постоењето на секторските 
работни групи за граѓанското општество и за 
градењето на структурниот дијалог;

 � јакнење на капацитетите на граѓанските 
организации за тие конструктивно да придонесат 
во работата на секторите и секторските групи;

 � организирање консултации со граѓанското 
општество и со институциите во врска со моделот 
за избор на претставници од граѓанското 
општество; 

 � вклучување на формалните консултативни 
механизми (членовите на секторските работни 
групи и членовите на Советот за соработка со 
и развој на граѓанскиот сектор) во процесот 
на креирање на соодветно решение, имајќи ги 
предвид практиките и процедурите, и

 � креирање едукативна и консултативна платформа 
која ќе претставува ресурсен простор за 
споделување на секторските документи и за 
консултации. 
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РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА  
ВО СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ 
ГРУПИ
Секторските работни групи (СРГ) во рамките на 
надлежните министерства претставуваат широко 
поставени меѓуресорски форуми за разгледување, 
креирање и следење на политиките поврзани со 
процесот на пристапување во Европската Унија 
(ЕУ), чијашто реализација е поддржана преку 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА). 
Вградувањето на родовата перспектива256 во СРГ 
подразбира интегрирање и промоција на принци-
пот на еднаквост меѓу жените и мажите (и другите 
родови малцинства) и недискриминација во секоја 
фаза од процесот на градење, донесување, спро-
ведување, следење и евалуација на политиките. 
Родовата перспектива ги зема предвид постојните 
нееднаквости и различните потреби на жените 
и мажите и вклучува хоризонтален пристап257. 
Индикативната стратегиска рамка за ИПА II (2014- 
2020)258 за нашата земја ја вклучува родовата 
еднаквост како хоризонтална тема, но и како дел 
од приоритетните области за поддршка преку ИПА 
II.

Националната законска рамка за родова еднаквост 
во Република Северна Македонија предвидува 
задолжително вградување на родовата перспек-
тива во работењето на сите државни органи и 
институции и во креирањето и имплементацијата на 

256 Закон за еднакви можности на жените и мажите, „Службен 
весник на РМ“ бр. 6/2012 и бр. 166/2014

257 Овој пристап подразбира дека жените и мажите не се 
хомогени групи, па оттука е важно да се земат предвид 
заемните и истовремено неразделни влијанија на други 
карактеристики или идентитети, како што се: попреченоста, 
образованието, возраста, економскиот и социјалниот 
статус, етничката припадност, расата, бојата на кожата, 
сексуалната ориентација, државјанството, религијата или 
верското убедување и други карактеристики, за да може да 
се анализира на кој начин тие влијаат и придонесуваат кон 
различните искуства со дискриминацијата (EIGE, достапно на: 
https://eige.europa.eu/thesaurus/overview).

258 European Commission, Instrument for Pre-Accession Assistance 
(IPA II), Indicative Strategy Paper for the Republic of Macedonia 
(2014 – 2020), adopted on 19/08/2014

https://eige.europa.eu/thesaurus/overview
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политиките и стратегиите. Законот за еднакви можности на жените 
и мажите259 пропишува дека интерресорската консултативна и сове-
тодавна група за еднакви можности на жените и мажите (формирана 
од Владата, а координирана од Министерството за труд и социјална 
политика) е должна „[...] да го промовира концептот на вклучување на 
родовите аспекти во генералните политики на сите јавни институции; 
да ја следи интеграцијата на концептот во секторските политики, во 
соработка со социјалните партнери и институциите од поединечните 
области; да го следи прогресот на хармонизацијата на национал-
ното законодавство со законодавството на Европската Унија и со 
европските стандарди во областа на родовите прашања...“ (член 
10, став 8). Исто така, член 11 и член 12 од овој закон предвидуваат 
надлежното Министерство за труд и социјална политика да го коор-
динира процесот на интеграција на принципот на родова еднаквост 
во генералните и во секторските политики на сите јавни институции, 
преку работата на координаторите и замениците координатори за 
еднакви можности назначени во самите институции. 

Покрај важноста на националната правна рамка, како земја-канди-
датка за членство во ЕУ, значајна е и постојната регулатива на ЕУ, 
како и одредбите содржани во Планот за акција за родова еднаквост 
на ЕУ260 (GAP II). Имено, родовата еднаквост е фундаментална вред-
ност на ЕУ вградена во Договорот од Лисабон261, додека Планот за 
акција за родова еднаквост на ЕУ ја нагласува потребата од родова 
анализа, вградување на родовата перспектива во програмите и во 
програмирањето на помошта (вклучително и во ИПА II), како и родова 
осетливост во евалуацијата на финансиската помош од програмите 
на ЕУ наменети за земјите-кандидатки и земјите во развој262.

Оттука, вградувањето на родовата перспектива во работењето на 
секторските групи е обврска на институциите во согласност со 
националната правна рамка и стратегиските документи во областа 
родова еднаквост, Индикативната стратегиска рамка за ИПА II 
(2014- 2020)263, како и пошироката регулатива на ЕУ и стратешката 
определба на земјата за членство во Унијата.

259 Закон за еднакви можности на жените и мажите, „Службен весник на РМ“ бр. 6/2012 
и бр. 166/2014

260 Gender Action Plan 2016 – 2020, Council of the European Union, 26.10.2015

261 Treaty of Lisbon, Official Journal of the European Union 2007/C 306/01 

262 Gender Action Plan 2016 – 2020, Council of the European Union, 26.10.2015

263 European Commission, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II), Indicative 
Strategy Paper for the Republic of Macedonia (2014 – 2020), adopted on 19/08/2014
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Наоди од мониторингот  
на работењето на секторските  
работни групи
Со цел да се процени на кој начин и во која мера се вградува родовата 
перспектива во работењето на СРГ, методологијата за мониторинг 
на работата на СРГ вклучи и сегмент што го истражува и овој аспект. 
Пристапот во однос на добивањето податоци за овој извештај беше 
воспоставен во рамките на матрицата за следење на работата на 
секторските работни групи. Методологијата опфаќа мониторирање 
и следење на политиките што се дискутираат на самите седници, 
како и интервјуа со надлежните ИПА-координатор(к)и на секторските 
работни групи за добивање дополнителни информации за разби-
рањето и за примената на родовата перспектива во работењето на 
СРГ. 

Наодите од истражувањето упатуваат на неколку важни заклучоци. 
Прво, само две секторски работни групи во рамките на својата работа 
дискутирале за влијанието на конкретните разгледувани политики 
од аспект на родовата еднаквост. Имено, во 2019 година само сек-
торските работни групи за образование, вработување и социјална 
политика, како и за земјоделство и рурален развој, ја интегрирале 
родовата перспектива во својата работа. 

Второ, свесноста за потребата и важноста на родовите политики 
и родовите аспекти во политиките сè уште е на ниско ниво. ИПА-
координатор(к)ите кои ги подготвуваат седниците на СРГ имаат 
генерално недоволно познавање за потребата и важноста од вклучу-
вање на родовата перспектива и родовата анализа во креирањето и 
спроведувањето на политиките во надлежност на СРГ. 

Трето, кога ќе се спомене родовиот аспект во рамките на секторските 
работни групи, често се поврзува само со еднаквата застапеност и 
со правото на учество во СРГ, односно бројот на жени наспроти 
бројот на мажи кои се членови во работните групи. Па така, во едно 
од интервјуата со ИПА-координатор на СРГ беше нагласено дека 
сите, без разлика на полот, имаат еднаков пристап во учеството во 
секторската работна група, но посебните дискусии и анализи на 
влијанието на политиките од родова перспектива не се дел од рабо-
тата на СРГ. Ова тесно поимање на родовата перспектива само низ 
призмата на еднаквата застапеност на жените и мажите во СРГ значи 
дека повеќето СРГ не ја земаат предвид родовата перспектива во 
креирањето на документите за политиките, што понатаму се одразува 
и на индикаторите за мерење на ефикасноста на политиките кои 
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ја исклучуваат родовата еднаквост. Имајќи предвид дека родовите 
нееднаквости (доминантно на штета на жените) постојат во секој 
општествен сегмент во нашата земја264, непостоењето на родови 
анализи на стратегиските и на акциските документи за политики на 
СРГ го доведува во прашање влијанието на тие политики врз родо-
вата еднаквост во земјата. Без вклучување на родовата перспектива 
во креирањето на политиките и стратегиските документи не може да 
се процени дали политиките влијаат на унапредување на родовата 
еднаквост, дали ја влошуваат постојната негативна состојба или пак 
одржуваат статус кво на постојните нееднаквости.

Четврто, координаторките и координаторите (или заменичките/
замениците) за еднакви можности на жените и мажите назначени 
во институциите речиси никогаш не учествуваат во работата на 
секторските работни групи. Според Законот за еднакви можности 
на жените и мажите265, координатор(к)ите за еднакви можности и 
нивните заменички /заменици имаат надлежност да ја интегрираат 
родовата перспектива во стратегиските планови и политики на 
ресорните министерства и буџетите, па оттаму нивното вклучување 
во работењето на СРГ е неопходно како придонес во родовата пер-
спектива на политиките.

Препораки
Имајќи ги предвид наодите, а со цел да се унапреди работата и резул-
татите на секторските работни групи во поглед на интегрирањето на 
родовата перспектива, се издвојуваат следниве препораки:

 Î Задолжително интегрирање на родовата 
перспектива во работењето на сите секторски 
работни групи, што подразбира родово одговорно 
креирање на политики и промоција на родовата 
еднаквост во секоја фаза од процесот на градење, 
донесување, спроведување, следење и евалуација 
на политиките. Дискусиите и работата поврзана 
со креирањето, следењето и евалуацијата на 
политиките, како и утврдувањето на приоритетните 
области за финансирање од ЕУ и координацијата 
на странската помош, треба да се базираат на 
родовите анализи за состојбите во конкретните 
сектори и области кои се во фокусот на 
работењето на секторските работни групи;

264 Башевска, М. 2019. Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2019: 
Мерење на родовата еднаквост. Скопје: UNDP-UN Women

265 Закон за еднакви можности на жените и мажите, „Службен весник на РМ“ бр. 6/2012 
и бр. 166/2014
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 Î Развивање на специјално дизајнирани обуки/
модули за членовите на СРГ за интегрирање 
на родовата перспектива во креирањето, 
имплементацијата и следењето на политиките, 
со фокус на практични примери и апликации во 
работата и надлежностите на секторските работни 
групи. Овие обуки треба да бидат дополнување на 
модулите за родовата еднаквост и во креирањето 
родово одговорни политики наменети за 
службениците во јавната администрација266;

 Î Вклучување на координатор(к)ите (и заменичките/
замениците) за еднакви можности во секторските 
работни групи;

 Î Вклучување на претставнички/ци на граѓанските 
организации (и платформи или мрежи) кои имаат 
посебна експертиза и активно работат во областа 
на родовата еднаквост, не само во набљудувачкиот 
статус, туку и како поддршка во работењето на 
секторските работни групи;

 Î Заради бројот на секторските работни групи 
и потребата од вградување на родовата 
перспектива во работењето на секоја од нив, 
да постои флексибилност во вклучувањето на 
претставничките/ците од граѓанските организации 
кои работат во областа на родовата еднаквост, 
овозможувајќи (по потреба) исти претставнички/ци 
да бидат дел од повеќе секторски работни групи.

266 Министерство за информатичко општество и администрација, Соопштение, 
29.9.2017, достапно на: http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/print/1393

http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/print/1393
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Инструментот за претпристапна помош 
ИПА II (2014-2020) претставува рамка за 
обезбедување претпристапната помош 
во периодот 2014-2020 година. Истата 
потекнува од Повеќегодишната финан-
сиска рамка на Европската Унија во 
рамките на тековната седумгодишна 
финансиска перспектива. 

Она што е карактеристично за ИПА II е неј-
зиниот стратегиски фокус. Стратегиските 
документи за земјите од проширувањето 
се специфични документи кои треба 
да обезбедат посилна сопственост од 
страна на земјите-корисници, преку инте-
грирање на нивните агенди за реформи 
и развој. Постои и повеќекорисничка 
стратегија, која ги опфаќа приоритетите 
за регионална соработка или за терито-
ријална соработка.

ИПА II е насочена кон реформи во рамките 
на дефинираните сектори. Овие сектори 
опфаќаат области кои се тесно поврзани 
со стратегијата за проширување, како 
демократија и управување, владеење на 
правото или раст и конкурентност. Овој 
секторски приод промовира структурни 
реформи кои имаат за цел да помогнат 
да се трансформира одреден сектор и 
истиот да се приближи до стандардите 
на ЕУ.

ИНСТРУМЕНТОТ ЗА 
ПРЕТПРИСТАПНА 
ПОМОШ ИПА II  
(2014-2020)

IIДЕЛ
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Т А Б Е Л А  3 :  
Основни информации, Инструментот за претпристапна 
помош ИПА II (2024-2020)

ИПА II

ИЗНОС 11,699 милијарди евра

КОРИСНИЦИ
Турција, Исланд, Албанија Црна Гора, 
Србија, Косово, Босна и Македонија

ПРИОД
Секторски приод (Sector-Wide Approach – 
SWAp)

ФОКУС Резултатите

ВКЛУЧЕНОСТ
Поголема вклученост на Европскиот 
парламент, Советот и на парламентите на 
државите-членки

УПРАВУВАЊЕ
(Ин)директно 

Споделено

СТРУКТУРА Сектори

ПРОГРАМИРАЊЕ

Повеќегодишна финансиска рамка 
(Multiannual Financial Framework – MFF)

Национален стратегиски документ 
(Country Strategy Paper – CSP)

Секторски програми

Клучни документи на ИПА II
 Î Повеќегодишна финансиска рамка на 

Европската Унија, 7-8 февруари 2013

 Î Регулатива за ИПА (16 март 2014 година, 
ретроактивно)

 Î Заедничка регулатива за имплементација 
(11 март 2014 година) и Регулатива за 
имплементација на ИПА 2 (2 мај 2014 година)

 Î Стратегиски документ за повеќе држави 
(Multi-Country Strategy Paper)

 Î Национален стратегиски документ (Country 
Strategy Paper)
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Стратегиска и  
правна рамка
Регулативата за ИПА II стапи во сила на 16 март 2014 година и се 
применува ретроактивно од 1 јануари 2014 година. Регулативата за 
ИПА II е дополнета со Заедничка регулатива за имплементација, која 
е збир на поедноставени и усогласени правила и процедури за спро-
ведување на сите инструменти на ЕУ за надворешни акции, како и 
со Регулативата за спроведување на ИПА II донесена од страна на 
Европската комисијата на 2 мај 2014 година.

Т А Б Е Л А  4 : 
Алокација по сектори, средства за РСМ (изразени во милиони 
евра), Инструмент за претпристапна помош ИПА II (2024-2020)

Приоритетни  
области/сектори

2014 2015 2016 2017 2018-2020 Вкупно

2014-2020

1. Реформи во рамки 
на подготовките за 
членство во Унијата

39,7 17,9 35,6 26,9 85,8 205,9

Демократија и 
владеење

66,1 56,8 122,9

Владеење на правото 
и темелни права

54,0 29,0 83,0

2. Економски, 
социјален и 
регионален развој

41,0 38,7 38,0 46,0 135,1 298,8

Животна средина и 
климатска акција

61,3 51,6 112,9

Транспорт 56,4 56,5 112,9
Конкурентност и 
иновации

46,0 27,0 73,0

3. Вработување, 
социјалната политика, 
образование, 
унапредување на 
родовата еднаквост 
и развој на човечки 
ресурси

0,0 14,0 13,0 0,0 26,2 53,2

Образование, 
вработување и 
социјална политика

27,0 26,2 53,2

4. Земјоделство и 
рурален развој

5,0 18,3 5,0 22,0 56,0 106,3

Земјоделство и 
рурален развој

50,3 56,0 106,3

ВКУПНО 85,7 88,9 91,6 94,9 303,1 664,2
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Инструментот за  
претпристапна помош  
ИПА II и Република  
Северна Македонија
Основните правни акти на национално ниво кои се однесуваат на 
ИПА II се:

 ¡ Законот за ратификација на Рамковната спогодба267;

 ¡ Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите 

и структурите во рамките на системот за индиректно 

управување со Инструментот за претпристапна помош ИПА 

II(Уредбата) 268 ;

 ¡ Секторските спогодби, и

 ¡ Финансиските спогодби.

Овие акти се однесуваат на индиректното управување на претпри-

стапната помош за периодот од 2014 до 2020 година. Индиректно 

управување со ИПА II е метод на управување во рамките на кој 
Европската комисија доверува задачи за спроведување на одре-
дени буџетски програми или акции од страна на Република Северна 
Македонија, притоа задржувајќи ја целокупната крајна одговорност 
за општото спроведување на буџетот.

Рамковна спогодба е спогодба меѓу Република Северна Македонија, 
застапувана од страна на Владата на РСМ, и Европската комисија за 
постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за 
Република Северна Македонија, во рамките на спроведувањето на 
помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).

Уредбата го воспоставува системот за индиректно управување 
со ИПА II во Република Северна Македонија, преку утврдување на 
меѓусебните односи на органите и структурите за спроведување на 
програмите од ИПА II со метод на индиректно управување.

267 Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија, 
застапувана од страна на Владата на Република Македонија, и Европската комисија 
за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република 
Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.99/2015)

268 Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките 
на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА II), („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2016)
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Секторски спогодби се спогодби кои уредуваат повеќе детали во 
врска со програмите на одделните сектори, притоа надополнувајќи 
ја Рамковната спогодба, и кои меѓу другите аспекти, утврдуваат и 
мерки преку кои треба да се спроведе помошта.

Финансиска спогодба е годишна или повеќегодишна спогодба склу-
чена помеѓу Европската комисија и Владата на РСМ за спроведување 
на финансиската помош на Унијата преку акција која спаѓа во рам-
ките на опсегот на Регулативата за спроведување на ИПА II.

Oргани и структури  
на системот  
за индиректно  
управување со ИПА II
Со Уредба на Владата269 се воспоставени органите и структурите на 
системот за индиректно управување со ИПА II, кои се задолжени за 
управувањето, контролата, надзорот, следењето, евалуацијата, изве-
стувањето и внатрешната ревизија на помошта од ИПА II. Тие се:

 � Националниот координатор за ИПА (во 
понатамошниот текст НИПАК);

 � Националниот координатор за авторизација (во 
понатамошниот текст НАО), и

 � Оперативните структури.

НАО ја воспоставува управувачката структура составена од 
Националниот фонд и Одделението за поддршка на националниот 
координатор за авторизација (НАО).

Ревизијата на помошта од ИПА II ја врши Ревизорското тело за ИПА, 
согласно Законот за ревизија на Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА).

Системот за управување и контрола на помошта од ИПА II го сочину-
ваат НИПАК, НАО, управувачката структура и оперативните структури.

Системот за внатрешна контрола на помошта од ИПА II го сочинуваат 
управувачката структура и оперативните структури.

269 Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките 
на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА II), „Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2016
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Национален  
координатор  
за ИПА (НИПАК)
НИПАК е орган во системот за индиректно управување со ИПА II 
назначен од страна на Владата на РСМ. Тој ги извршува функци-
ите и одговорностите согласно Рамковната спогодба, а во рамките 
на извршувањето на своите функции ги користи капацитетите на 
Секретаријатот за европски прашања при Владата на РСМ.

Секторот за координација на фондовите од ЕУ и другата странска 
помош при Секретаријатот за европски прашања на Владата на РСМ 
ја извршува функцијата Секретаријат на НИПАК. Секретаријатот на 
НИПАК подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работата 
на НИПАК во однос на извршувањето на неговите функции за стра-
тегиско планирање, координација на програмирањето, следење на 
спроведувањето, евалуација и известување за помошта од ИПА II.

НИПАК ги уредува меѓусебните односи со НАО и со раководителите 
на оперативните структури, со потпишување меѓусебни договори за 
имплементација на помошта од ИПА II во системот за индиректно 
управување со ИПА II. НИПАК е должен да го информира НАО за 
сите промени во воспоставениот систем за внатрешна контрола во 
рамките на Секретаријатот на НИПАК. 

НИПАК доставува годишна изјава за управувањето и збирен извештај 
за функционирањето на системот за управување и контрола во врска 
со неговите надлежности и обврски до НАО, најдоцна до 15 јануари 
секоја година. 

Збирниот извештај вклучува преглед на извештаите од внатрешната 
ревизија, ревизорското тело и другите релевантни тела за контрола, 
анализа на природата и обемот на грешките и идентификуваните 
слабости во системите, преземените или планираните корективни 
активности, како и следењето на дадените наоди и препораки.

НИПАК е одговорен за координација на мерките за обезбедување 
поголема искористеност на расположливите средства преку помошта 
од ИПА, како и за постигнување на целите утврдени со програмите 
во рамките на ИПА II.
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Национален  
координатор за  
авторизација (НАО)
НАО е орган во системот за индиректно управување во ИПА II, назна-
чен од страна на Владата на РСМ, и ги има следниве задолженија:

 � ги извршува функциите и одговорностите во 
согласност со Рамковната спогодба и Секторските 
спогодби што произлегуваат од Рамковната 
спогодба270;

 � во рамките на извршувањето на своите функции, ги 
користи капацитетите на Секторот за управување 
со средствата од инструментот за претпристапна 
помош ИПА во рамките на Министерството за 
финансии;

 � доставува годишна изјава за управувањето со 
одделни програми од ИПА II во однос на целосната 
одговорност за финансиското управување и 
законитоста и регуларноста на трансакциите, како и 
за одговорноста за функционирањето на системот 
на управување и внатрешна контрола до Европската 
комисија, најдоцна до 15 февруари секоја година;

 � во рок од триесет дена по стапувањето во сила на 
соодветната финансиска спогодба, до Европската 
комисија и до НИПАК доставува план за набавка/
финансиски проекции за програмата, односно 
за акцијата што се спроведува со финансиската 
спогодба;

 � одговорен е веднаш да ја информира Европската 
комисија за секоја значајна промена во однос 
на системот за управување и контрола со ИПА 
II, за испитување и одобрување пред нејзиното 
спроведување.

Меѓусебните односи на НАО со НИПАК и со раководителите на 
оперативните структури се уредуваат со потпишување меѓусебни 
договори за имплементација на помошта од ИПА II во рамките на 
системот за индиректно управување со ИПА II. Во конкретен случај 

270 Член 9 од Рамковната спогодба дава можност за надополнување на спогодбата 
преку натамошно утврдување на соодветни секторски спогодби кои, меѓу другите 
аспекти, утврдуваат и мерки преку кои треба да се спроведе помошта.
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на отсуство или спреченост за работа на НАО, одредена конкретна 
работна задача која не е во исклучителна надлежност на НАО може 
да биде извршена од страна на државен службеник, по претходно 
конкретно овластување од страна на министерот за финансии, при 
што НАО ја задржува крајната одговорност.

Управувачка структура
Секторот за управување со средствата од инструментот за претпри-
стапна помош ИПА во рамките на Министерството за финансии ја 
извршува функцијата на управувачка структура. Управувачката струк-
тура ги извршува функциите и одговорностите согласно Рамковната 
спогодба и секторските спогодби што произлегуваат од член 9 од 
Рамковната спогодба и за истите одговара пред НАО.

Управувачката структура е составена од Национален фонд и 

Одделение за поддршка на националниот координатор за автори-

зација (НАО) во рамките на Министерството за финансии. Задачите и 
одговорностите на Националниот фонд и Одделението за поддршка 
на националниот координатор за авторизација (НАО) се соодветно 
одвоени.

Националниот фонд ги врши271 следниве задачи:

 � одржување и организирање на централните 
банкарски сметки на ИПА;

 � барање финансиски средства и добивање на сите 
исплати од буџетот на Унијата;

 � одобрување на трансферот на таквите исплати до 
оперативните структури или до примателите;

 � враќање финансиски средства во буџетот на 
Унијата последователно на налозите за поврат на 
средства издадени од Европската комисија;

 � поддржување на НАО при подготовката на 
финансиското известување до Европската комисија, 
и

 � работење со електронски сметководствен систем 
на пресметковна основа, кој обезбедува навремени, 
точни, целосни и веродостојни информации.

271 Анекс А, клаузула 3(3) од Рамковната спогодба
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Националниот фонд го поддржува НАО при извршувањето на него-
вите задачи во однос на управувањето на сметките и финансиските 
операции272 на ИПА II:

 � изготвува и поднесува изјава за расходите до 
Европската комисија со прецизирани:

 ¡ настани и исплатени трошоци;

 ¡ онаму каде е применливо, вклучува и информации 
за предфинансирање во барањата за плаќање и 
потврдува дека тие произлегуваат од веродостојни 
сметководствени системи на пресметковна основа, 
како што е утврдено во согласност со точка (б), дека 
се точни и се базираат на проверливи придружни 
документи и биле предмет на верификации од 
оперативните структури и од управувачката 
структура. По затворањето на програмата, НАО 
обезбедува завршна финансиска изјава за 
расходите;

 � обезбедува постоење на сметководствен систем 
на пресметковна основа кој ја регистрира и ја 
зачувува, во електронска форма, сметководствената 
евиденција за секоја акција/активност/операција, 
и кој ги поддржува сите потребни податоци 
за изготвување барања за плаќање и годишни 
финансиски извештаи или изводи. Таквиот 
систем обезбедува навремена, точна, целосна и 
веродостојна информација и вклучува евиденција 
на надоместливи износи, надоместени износи и 
повлечени износи последователно на откажувањето 
на целата или на дел од помошта од ИПА II за 
програма или акција;

 � обезбедува трансфер на финансиски средства на 
оперативните структури или приматели;

 � ги проверува, онаму каде што е применливо, 
постоењето и точноста на елементите за 
кофинансирање и го обезбедува постоењето 
на доволно ресурси во Националниот фонд за 
справување со можните дефицити како резултат на 
задоцнетиот трансфер на финансиски средства од 
Европската комисија или пак налози за поврат на 
средства издадени од истата;

272 Анекс А,клаузула 2(3) од Рамковната спогодба
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 � врши финансиски приспособувања потребни во 
врска со нерегуларностите273;

 � ги зема предвид резултатите на сите ревизии 
спроведени од страна на или со одговорност на 
Ревизорското тело кога изготвува и поднесува 
финансиски извештаи или изводи и апликации за 
плаќање, и

 � служи како контакт-точка за проток на финансиски 
информации помеѓу Европската комисија и 
корисникот на ИПА II за какви било прашања во 
врска со финансиските одредби од Рамковната 
спогодба.

Одделението за поддршка на националниот координатор за автори-
зација (НАО) му помага на НАО во извршување на задачите од Анекс 
А, клаузула 2(4) и клаузула 2(5) од Рамковната спогодба, односно:

 � ја гарантира законитоста и регуларноста на 
основните трансакции;

 � става во сила ефективни и сразмерни мерки 
против измама, земајќи ги предвид ризиците што 
се идентификувани и обезбедува известување, 
со постојано информирање на службата за 
координација против финансиска измама (ОЛАФ);

 � е одговорно за следење на континуираното 
исполнување од страна на управувачката 
структура и применливите оперативни барања што 
произлегуваат од Рамковната спогодба274;

 � обезбедува постоење и ефективно функционирање 
на системите за внатрешна контрола за 
спроведување на помошта од ИПА II;

 � обезбедува известување за управувачките и за 
контролните системи и ги прегледува капацитетите 
за програмирање и спроведување на персоналот 
во рамките на оперативните структури вклучени во 
програмирањето и спроведувањето на акциите; 

 � обезбедува дека известувачкиот и информацискиот 
систем е воведен и дека е функционален;

273 Согласно членовите 41, 42 и 51 од Рамковната спогодба

274 Според точките (а), (б) и (г) од член 12(3) од Анекс Б на Рамковната спогодба
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 � ги следи наодите од ревизорските извештаи од 
ревизорското тело;

 � ги зема предвид резултатите на сите ревизии 
спроведени од страна на ревизорското тело;

 � веднаш ја известува Европската комисија за каква 
било значајна промена во однос на системите 
за управување и контрола, за испитување и 
одобрување пред нивното спроведување, и

 � ја координира, секогаш кога тоа е соодветно, 
подготовката на консолидирани акциски планови, 
посветувајќи внимание на сите поголеми слабости 
кои се откриени во системите за управување и 
контрола. 

НАО ги изготвува документите предвидени275 со Рамковната спо-
годба и до 15 февруари наредната финансиска година ги поднесува 
до Европската комисија.

Раководителот на управувачката структура ги организира и ги 
координира Националниот фонд и Одделението за поддршка на 
националниот координатор за авторизација и е одговорен за навре-
мено, законито и квалитетно извршување на задачите пред нивното 
одобрување од страна на НАО.

Управувачката структура подготвува Прирачник за внатрешни 

постапки за работа во однос на извршувањето на задачите за 

управување со сметките и финансиските операции и ефективно 

функционирање на системите за внатрешна контрола за импле-

ментација на ИПА II.

Оперативни структури
Оперативните структури ги сочинуваат институција или група инсти-
туции кои ги извршуваат функциите и ги преземаат одговорностите 
во согласност со Рамковната спогодба. Оперативната структура за 
ИПА II се формира за имплементација на одделна програма финан-
сирана со помошта од ИПА II. Оперативната структура за одделна 
програма финансирана со помошта од ИПА II ја формира Владата 
на Република Северна Македонија.

275  Член 59 (2) од Рамковната спогодба
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Оперативната структура за ИПА II ја сочинуваат: 

 � Секторот за централно финансирање и склучување 
договори во рамките на Министерството за 
финансии, во улога на договорен орган, и

 � Структурата на ИПА во рамките на институциите кои 
се корисници на помошта од ИПА II.

Оперативната структура за ИПА II е одговорна за подготовка, импле-
ментација, информирање и видливост, следење и известување и 
евалуација на програмата, согласно принципите за сигурно финан-
сиско управување. Поделбата на функциите и одговорностите меѓу 
институциите кои ја сочинуваат оперативната структура за ИПА II, 
нивните меѓусебни односи и односите со НИПАК се утврдени со опе-
ративни договори. Постои и оперативната структура за ИПАРД II.

Раководител на  
оперативната  
структура за ИПА II
Раководител на оперативната структура (ХОС) за ИПА II е орган во 
системот за индиректно управување со ИПА II што го назначува 
Владата на Република Северна Македонија. Во рамките на извр-
шувањето на функциите, ХОС ги користи капацитетите на Секторот 
за централно финансирање и склучување договори во рамките на 
Министерството за финансии.

По доделување на правото за имплементирање на буџетот од страна 
на Европската комисија, Раководителот на оперативната структура 
(ХОС) за ИПА II е одговорен за континуирано следење на исполну-
вањето на барањата за ефективен систем за внатрешна контрола276 
од страна на оперативната структура за ИПА II и за вршење надзор 
врз работата на оперативната структура за ИПА II. При извршувањето 
на работите, ХОС може да спроведе проверка на самото место во 
институциите во рамките на оперативната структура за ИПА II и за 
тоа ги известува НАО и НИПАК. Доколку ХОС утврди слабости во 
системот за управување и контрола, за тоа ги известува надлежните 
координатори на ИПА и дава препораки за преземање соодветни 
корективни мерки за надминување на слабостите во системот за 
управување и контрола. Доколку надлежниот координатор на ИПА 
не ги спроведе препорачаните мерки, ХОС (кој е одговорен да пре-

276 Член 6, став (1) од Уредбата, а во областите: а) контролна средина; б) управување со 
ризици; в) контролни активности; г) информација и комуникација, и д) активности за 
следење.
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земе соодветни заштитни мерки во однос на извршените плаќања и 
склучените договори) без одлагање ги известува министерот/рако-
водителот на институцијата која е корисник и НАО.

ХОС доставува до НАО годишна изјава за управување по одделна 
програма од ИПА II и збирен извештај во однос на финансиското 
управување и законитоста и регуларноста на трошоците и функ-
ционирањето на системот за управување и контрола, во врска со 
неговите надлежности и обврски, најдоцна до 15 јануари секоја 
година. Збирниот извештај треба да содржи резиме на извешта-
ите од внатрешните ревизии, контролите/проверките извршени од 
страна на раководителот на оперативната структура за ИПА II, кон-
тролите/проверките извршени од страна на управувачката структура, 
ревизорското тело и други релевантни тела за контрола, анализа на 
природата и обемот на грешките и идентификуваните слабости во 
системите, преземените или планираните корективни активности, 
како и следењето на дадените наоди и препораки.

ХОС е одговорен да го информира НАО за сите промени во воспо-
ставениот систем за внатрешна контрола во рамките на оперативната 
структура за ИПА II. 

Освен тоа, ХОС доставува план за набавка/финансиски проекции 
за програмата, односно акцијата што се спроведува во рамките 
на финансиската спогодба до НАО, најдоцна 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на соодветната финансиска спогодба. ХОС и 
надлежните координатори се одговорни за исполнувањето на актив-
ностите согласно роковите во планот за набавка/финансиските 
проекции.При извршувањето на задачите, ХОС е одговорен пред 
НАО.

Секторот за централно финансирање и склучување договори подго-
твува Прирачник за внатрешни постапки за работа, во кој подетално 
се опишуваат постапките за извршување на функциите согласно 
Рамковната спогодба. Прирачникот се донесува по претходно одо-
брување од раководителот на оперативната структура за ИПА II, 
министерот за финансии и со претходна согласност од НАО.

Во конкретен случај на отсуство или спреченост за работа на ХОС, 
одредена конкретна работна задача, која не е во исклучителна 
надлежност на ХОС, може да биде извршена од страна на државен 
службеник, по претходно конкретно овластување од министерот за 
финансии, притоа ХОС ја задржува крајната одговорност.
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Координатор на ИПА
Координатор на ИПА е лице назначено од министерот/раководителот 
на институцијата корисник на помошта од ИПА II и тоа е задолжено 
да раководи со структурата на ИПА воспоставена во министерството 
/институцијата корисник. Министерот/раководителот на институ-
цијата која е корисник на помошта од ИПА II и координаторот на 
ИПА во рамките на оперативната структура за ИПА II се одговорни за 
правилното и навремено извршување на задачите утврдени во опе-
ративниот договор. За извршените задачи утврдени во оперативниот 
договор, координаторот на ИПА одговара пред раководителот на 
оперативната структура за ИПА II.

Координаторот на ИПА доставува годишна изјава за управување и 
збирен извештај за функционирањето на системот за управување и 
контрола во врска со неговите надлежности и обврски до раково-
дителот на оперативната структура за ИПА II, најдоцна до 5 јануари 
секоја година. Збирниот извештај треба да содржи резиме на извеш-
таите од внатрешните ревизии, контролите/проверките извршени 
од страна на управувачката структура, ревизорското тело и другите 
релевантни тела за контрола, анализа на природата и обемот на 
грешките и идентификуваните слабости во системите, преземените 
или планираните корективни активности, како и за следење на даде-
ните наоди и препораки.

По доделувањето на правото за имплементирање на буџетот од 
страна на Европската комисија, координаторот на ИПА е одговорен 
за континуирано следење на исполнувањето на барањата за ефек-
тивен систем за внатрешна контрола277 од страна на структурата на 
ИПА.

Координаторот на ИПА е одговорен да го информира раководителот 
на оперативната структура за ИПА II за сите промени во воспоста-
вениот систем за внатрешна контрола во рамките на структурата на 
ИПА.

Доколку координаторот на ИПА утврди слабости во функциони-
рањето на структурата на ИПА во рамките на својата институција која 
е корисник на помошта од ИПА II, за тоа го известува министерот/
раководителот на својата институција која е корисник на помошта 
од ИПА II и раководителот на оперативната структура за ИПА II и е 
одговорен да преземе соодветни заштитни мерки во однос на извр-
шените плаќања и склучените договори во надлежност на својата 
институција-корисник.

277  Член 6, став (1) од Уредбата
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Министерот/раководителот на институцијата која е корисник и на 
координаторот на ИПА се одговорни за навременото надминување 
на сите слабости идентификувани во структурата на ИПА во институ-
ција која е корисник на помошта од ИПА II.

Структурата на ИПА подготвува Прирачник за внатрешни постапки 
за работа, во кој подетално се опишуваат постапките за извршување 
на нејзините функции и одговорности. Прирачникот за внатрешни 
постапки за работа278 се донесува по претходно одобрување од 
страна на координаторот на ИПА, министерот/раководителот на 
институцијата која е корисник на помошта од ИПА II и раководителот 
на оперативната структура, а по претходна согласност од НАО.

Надзор, контрола  
и ревизија
Системот за управување и контрола со ИПА II помошта е предмет 
на надзор, контрола и ревизија од страна на Европската комисија, 
Европската канцеларија против финансиски измами (ОЛАФ) и 
Европскиот суд на ревизори.

Системот за управување и контрола на помошта од ИПА II е предмет 
на ревизија од страна на Ревизорско тело. Системот за внатрешна 
контрола на помошта од ИПА II е предмет на надзор од страна на 
НАО.

НИПАК, НАО, управувачката структура и оперативните структури, 
како органи во рамките на системот за индиректно управување со 
ИПА II, се одговорни за постапување и преземање на сите корективни 
мерки по однос на наодите и препораките дадени како резултат на 
спроведените контрола и ревизија.

Управувачката структура и оперативните структури, како органи во 
рамките на системот за внатрешна контрола на помошта од ИПА II, 
се одговорни за постапување по однос на препораките дадени како 
резултат на надзорот извршен од НАО. НИПАК, НАО, управувачката 
структура и оперативните структури се одговорни да ги обезбедат 
сите потребни информации и документи, како и да ги преземат сите 
соодветни мерки за да ја олеснат работата на лицата кои имаат 
насоки за спроведување ревизии и контроли.

278  Член 10, став (9) од Уредбата
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Внатрешна ревизија
Органите и структурите во рамките на системот за индиректно 
управување со ИПА II се предмет на внатрешна ревизија согласно 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Министерот/
раководителот на институцијата-корисник е одговорен за обезбеду-
вање внатрешна ревизија на структурата на ИПА и/или за акциите што 
се во нејзина надлежност. Внатрешната ревизија на структурата на 
ИПА и/или на проектите што се во нејзина надлежност се спроведува 
најмалку еднаш годишно, согласно годишниот план кој го одобрува 
министерот/раководителот на институцијата која е корисник.

НИПАК, НАО, раководителите на управувачката структура и 
оперативните структури и министрите/раководителите на институ-
циите-корисници треба да ги спроведат препораките наведени во 
извештајот од спроведената внатрешна ревизија.

Раководителите на оперативните структури го информираат НАО 
за прогресот во реализацијата на препораките од внатрешната 
ревизија спроведени во оперативните структури. За прогресот во 
реализација на препораките од внатрешната ревизија на структурата 
на ИПА во рамките на институциите кои се корисници на помошта од 
ИПА II, координаторите на ИПА го информираат раководителот на 
оперативната структура за ИПА II.

Административни  
капацитети на системот  
за управување и контрола  
на помошта од ИПА II 
НИПАК, управувачката структура и оперативните структури секоја 
година подготвуваат Анализа за обемот на работата, во која се 
прикажува оптималниот број вработени. Анализата за обемот на 
работата, планот за вработување и планот за замена на НИПАК, 
управувачката структура и оперативните структури се доставуваат 
до НАО. Координаторите на ИПА доставуваат копија од анализата за 
обемот на работата и до раководителот на оперативната структура 
за ИПА II. НАО ги следи капацитетите на НИПАК, управувачката и 
оперативните структури.

Во однос на оперативната структура за ИПА II, координаторите на 
ИПА и раководителот на ЦФЦД доставуваат информација до НАО 
за секоја настаната промена во кадарот во рамките на своите над-
лежности, во врска со новите вработувања, прераспределбата 
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на вработените или заминувањето на вработен од структурата. 
Координаторите на ИПА доставуваат копија од информацијата за 
настанатата промена во кадарот и до раководителот на оператив-
ната структура за ИПА II.

Пресек на  
управувањето  
на ИПА II во РСМ
Помошта од ИПА II во Република Северна Македонија ја спроведува279 
Европската комисија, како што е предвидено во финансиската регу-
латива, и тоа преку: 

 � директно управување од страна на одделите 
во ЕК, вклучувајќи ги и нејзините вработени 
во Делегациите на ЕУ и/или преку извршните 
агенции280;

 � индиректно управување, при што ЕК доверува 
задачи за спроведување на одредени буџетски 
програми или акции на корисникот на ИПА II281;

 � индиректно управување со субјекти, освен 
корисници на ИПА II282;

 � споделено управување со државите-членки283/284;

Основен стратегиски документ на ИПА II e Индикативниот стра-

тегиски документ 2014-2020285, во кој се дефинираат секторите, 
нивниот опфат и цели. Во однос на основните документи кои пона-

279 Член 7: Методи на спроведување, Закон за ратификација на Рамковната 
спогодба меѓу Република Македонија, застапувана од страна на Владата на 
Република Македонија, и Европската комисија за постапките за спроведување 
на финансиската помош од Унијата за Република Македонија, во рамките на 
спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), 
„Службен весник на Република Македонија“ број 99/2015

280 Како што е дефинирано во точка (а) од член 58 (1) од финансиската регулатива;

281 Како што е дефинирано во точка (i) од точка (в) од член 58(1) од финансиската 
регулатива, задржувајќи ја целокупната крајна одговорност за општо спроведување 
на 6уџетот, во согласност со член 58(2) од финансиската регулатива; 

282 Како што е дефинирано во точките (ii), (iii), (v) до (vii) од точка (в) од член 58(1) од 
финансиската регулатива;

283 Како што е дефинирано во точка (6) од член 58(1) од финансиската регулатива 
за програмите за прекугранична соработка кои ги вклучуваат државите-членки 
на Европската Унија и кои се спроведуваат во согласност со Регулативата за 
спроведување на ИПА II.

284 Програмите за прекугранична соработка со Албанија, Косово и со Бугарија, како и 
прекугранична соработка со Грција и Бугарија (програма Интеррег)

285 Ibid
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таму произлегуваат од стратегискиот документ, а кои го одредуваат 
секторскиот програмски карактер на ИПА II, заклучно со крајот на 
јули 2019 година, станува збор за вкупно 17 документи со секторска 
релевантност, и тоа:

 � две секторски програми, и

 � петнаесет акциски документи.

 � Покрај овие секторски специфични документи, 
постојат и други документи за ИПА II:

 � Програмата на ИПА за регионален развој (20014-
2020)286, со која управува специјално акредитирано 
национално тело287;

 � пет програми за прекугранична соработка со секоја 
од соседните држави288;

 � шест годишни акциски документи за учество во 
програмите на Унијата289, и 

 � пет годишни акциски документи за инструментот за 
интеграција во ЕУ290.

Г Р А Ф И К О Н  1 : 
Распределба на основните програмски документи  
со специфична секторска релевантност

Рапределба на секторските документи 
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Директно управување

286 http://ipard.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/IPARD-Programme-2014-2020_
C2019666_24-January-2019.pdf

287 http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

288 Кои подлежат на системот за споделено управување. 

289 Досега има вкупно шест акциски документи за секоја година од 2014 до 2019. 
Овие програми подлежат на системот за индиректно управување од страна на 
националните власти. 

290 Досега има вкупно пет годишни акциски документи за секоја година од 2014 до 
2019, освен за 2016 година. Овие програми подлежат на системот за директно 
управување од страна на одделите на ЕК, вклучувајќи ги и нејзините вработени во 
Делегациите на ЕУ и/или преку извршните агенции.

http://ipard.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/IPARD-Programme-2014-2020_C2019666_24-January-2019.pdf
http://ipard.gov.mk/wp-content/uploads/2019/03/IPARD-Programme-2014-2020_C2019666_24-January-2019.pdf
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
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Индиректното управување опфаќа две секторски програми, два 
акциски документи, делови од два акциски документи кои спаѓаат во 
споделено управување, а ги водат националните институции. Шесте 

акциски документи за учество во програмите на Унијата се исто така 
дел од индиректното управување. 

Специфично е тоа што за секторите кои имаат свои секторски про-
грами, спроведувањето на програмите291 е на релативно ниско ниво. 
Во однос на програмата за животна средина, климатски акции и 
енергетика се склучени само 2 договора, што претставува 9 % реа-
лизација. Од програмата за секторот транспорт се склучени само 2 
договора, што претставува 20 % реализација.

Директното управување опфаќа четиринаесет акциски документи, 
како и делови од два акциски документи што спаѓаат во споделено 
управување, но подлежат на системот за индиректно управување. 
Директното управување се применува и кај петте акциски документи 
од Финансискиот инструмент за интеграција во ЕУ.

Два од акциските документи се спроведуваат со индиректно управу-
вање преку меѓународните организации.

Г Р А Ф И К О Н  2 : 
Секторска перспектива за опфатот на секторот  
и за начинот како е распределено управувањето

Кој управува во секторските документи?
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Националните институции Меѓународни организацииТелата на ЕУ

291 Aleksandar Kolekeski - Assessment of IPA II Absorption Capacities in the Republic of 
Macedonia, Page 98; Instrument for Pre-Accession Assistance and the Western Balkans 
(European Movement Montenegro), Podgorica, June 2018.



232

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

Индиректно управување
Основни документи со кои државните институции работат во кон-
текст на индиректното управување со ИПА II се секторските програми 

и акциските документи.

Секторски програми кои подлежат на системот за индиректно упра-
вување се:

 � Секторска оперативна програма за животна 
средина и климатски акции 2014 – 2020, и

 � Секторска оперативна програма за транспорт  
2014 - 2020.

Акциски документи кои подлежат на системот за индиректно управу-
вање се:

 � Имплементација на системот за континуитет во 
работењето и за справување со катастрофи, фаза 2 
(ИПА 2014)292, и

 � Натамошен развој на капацитетите за истрага на 
местото на злосторството (ИПА 2014)293.

Делови од акциски документи кои подлежат на системот за индирек-
тно управување се:

 � Поддршка за секторот правда (ИПА 2014)294 – 
акциски документ кој почетно се спроведува 
со индиректно управување (од 2014 година), но 
во текот на 2018 година дел од националните 
надлежности за спроведување на оваа програма се 
трансферираат на Европската Унија, по што овој 
акциски документ подлежи на системот на директно 
управување од страна на Делегацијата на ЕУ во 
Скопје. Проектите за кои се склучени договори 
во периодот пред трансферот на надлежностите 
остануваат дел од индиректното управување до 
крајот на нивното спроведување;

 � Поддршка на ЕУ за вработување, образование и 
социјална политика 2017295 (индиректно управување 
само за резултатите 2 и 3, и тоа резултат 2: 
правичен пристап до квалитетно инклузивно 

292 Implementation of Business Continuity and Disaster Recovery System, phase 2 
(IPA2014) 

293 Further Development of the Capacities for Crime Scene Investigation (IPA 2014)

294 Support to the Justice Sector (IPA2014)

295 EU Support for Education, Employment and Social Policy IPA 2017 
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образование на сите нивоа, и резултат 3: подобрена 
вработеност и пристап до пазарот на труд и 
пристојна работа).

Директно управување
Акциски документи кои подлежат на системот за директно управу-
вање се основните документи со кои институциите на ЕУ работат во 

контекст на директното управување со ИПА II, односно: 

 � Поддршка на ЕУ за реформа и статистика на јавната 
администрација (ИПА 2017)296;

 � Поддршка на ЕУ за управување со јавните финансии 
(ИПА 2018)297;

 � ЕУ за владеење на правото (ИПА 2020) 298;

 � Миграција и азил, гранично управување и борба 
против тероризмот и организираниот криминал 
(ИПА 2016)299;

 � Поддршка на ЕУ за конкурентни и фер пазари 
2019300;

 � ЕУ за инклузија (ИПА 2019)301;

 � ЕУ за договор за реформа на младинскиот сектор 
(ИПА 2019)302; 

 � Земјоделство, рурален развој и безбедност на 
храна, ветеринарна и фитосанитарна политика 
(ИПА 2015)303, и

 � Поддршка на ЕУ за рурален развој и конкурентно 
одржливо земјоделство (ИПА 2019)304.

296 EU Support to Public Administration Reform &Statistics (IPA 2017) 

297 EU Support to Public Finance Management (IPA 2018) 

298 EU for Rule of Law (IPA 2020) 

299 Migration and asylum, border management and fight against terrorism and organised 
crime (AD IPA 2016) 

300 EU Supportfor Competitive and Fair Markets (IPA 2019)

301 EU for Inclusion (IPA 2019)

302 EU for Youth Sector Reform Performance Contract (IPA 2019) 

303 Agriculture, Rural Development and Food Safety, Veterinary and Phytos Sanitary Policy 
(IPA 2015)

304 EU Support for Rural Development and Competitive Sustainable Agriculture (IPA 2019)
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Делови од акциски документи кои подлежат на системот за директно 
управување се:

 � Поддршка за секторот правда (ИПА 2014)305 – 
акциски документ кој почетно се спроведува 
со индиректно управување (од 2014 година), но 
во текот на 2018 година дел од националните 
надлежностите за спроведување на оваа програма 
се трансферираат кон Европската Унија, по што 
овој акциски документ подлежи на системот на 
директно управување од страна на Делегацијата 
на ЕУ во Скопје. Проектите за кои се склучени 
договори во периодот по трансферот на 
надлежностите влегуваат во системот на директно 
управување;

 � Поддршка на ЕУ за вработување, образование и 
социјална политика 2017306 (директно управување 
само за резултатите 1 и 4, и тоа резултат 1: 
зајакнување на управувањето со секторите, 
политичката рамка и статистиката, и резултат 4: 
подобрен квалитет и достапност на социјалните 
услуги).

Индиректно управување  
преку меѓународните  
организации

 � Локална и регионална конкурентност 2014307 - 
индиректно управување преку Светска банка;

 � Поддршка за развој на приватниот сектор 2016308 - 
индиректно управување преку Европската банка за 
обнова и развој (ЕБОР).

Пресек на проектите  
управувани од страна  
на националните институции
Според јавно објавените податоци309 за бројот на договорите на 
ИПА кои се вклучени во делот на индиректното управување, може да 

305  Support to the Justice Sector (IPA2014)

306  EU Support for Education, Employment and Social Policy (IPA 2017)

307  Local and Regional Competitiveness (IPA2014)

308  Support for Private Sector Development (IPA 2016)

309  https://cfcd.finance.gov.mk

https://cfcd.finance.gov.mk/
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се забележи дека постои голема разлика меѓу опфатот на догово-
рите од ИПА I и ИПА II.  

Т А Б Е Л А  5 
Број на склучени ИПА-договори кои се управувани од страна на 
националните институции во периодот 2007-2013 година

ИПА I  
(2007-2013)

ПРОГНОЗА ЗА 
НОВА ОБЈАВА 

НА ПОВИК

ТЕКОВНО 
ОТВОРЕН 

ПОВИК

ЗАТВОРЕН 
ДОГОВОР

ВКУПНО

ИПА I - 
Компонента I

0 0 110 126

ИПА I - 
Компонента III

0 0 37 47

ИПА I - 
Компонента IV

0 0 25 27

ВКУПНО 0 0 172 200

Прегледот на договорите во периодот од 2009 година, кога започна 
реализацијата на ИПА I, укажува на тоа дека се склучени вкупно 200 
договори. Бројот на договори од ИПА II заклучно со крајот на јули 
2019 година изнесува 48.

ТА Б Е Л А  6 : 
Број на склучени ИПА-договори кои се управувани од страна на 
националните институции во периодот 2014-2020 година

ИПА II  
(2014-2020)

ПРОГНОЗА 
ЗА НОВА 

ОБЈАВА НА 
ПОВИК

ТЕКОВНО 
ОТВОРЕН 

ПОВИК

ЗАТВОРЕН 
ДОГОВОР

ВКУПНО

ИПА II (2014-2020) - 
Животна средина и 
климатски промени

11 2 9 24

ИПА II (2014-2020)  
- Транспорт

4 0 4 8

ИПА II 2014 
- Правда и 
внатрешни  
работи

0 0 12 12

ИПА II 2017 - 
Образование, 
вработување 
и социјална 
политика

1 0 3 4

ВКУПНО 16 2 28 48
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Ако се анализира структурата на договорите, се забележува дека 
досега се затворени вкупно 172 договори од ИПА I, што значи дека 
во моментов се активни вкупно 28 договори од оваа програма. 

Во однос на ИПА II, досега се затворени вкупно 28 проекти, за 16 
договори е најавена објава на нов повик, што значи дека во момен-
тов се активни само 2 договора од оваа програма, кои се дел од 
индиректното управување.

ИПА II како хоризонтално  
прашање во Извештајот  
за следење на работата  
и ефектите од секторските  
работни групи
Извештајот од сенка за следење на работата на секторските работни 
групи како хоризонтално прашање го обработува и Инструментот за 
претпристапна помош. Периодот опфатен во извештајот е од април 
2019 година до март 2020 година. Специфичните прашања на кои се 
осврнува овој дел од извештајот се поврзани со:

 � достапноста на актите и документите за ИПА II;

 � стапката на промена на вработените;

 � вработените во структурите на ИПА, распоредени 
според систематизацијата;

 � оперативната политика за задржување на 
вработените во структурите на ИПА;

 � оперативните програми за обука на вработените во 
структурите;

 � објавувањето на индикативниот календар за 
програмирање на ИПА;

 � информациите за годишната стапка на склучени 
договори од ИПА II;

 � информациите за годишната стапка на исплати од 
ИПА II;

 � информациите за неправилностите и измамите, и

 � достапноста на ревизорските извештаи.
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Г РАФ И КО Н  3 : 
Наоди поврзани со сегментот ИПА

1 2 3

Достапноста на актите и 
документите за ИПА II

Вработените во структурите на ИПА, 
распоредени според систематизацијата
Oперативната политика за задржување 
на вработените во структурите на ИПА

Oперативните програми за обука на 
вработените во структурите

Oбјавувањето на индикативниот 
календар за програмирање на ИПА

Информациите за годишната стапка  
на склучени договори од ИПА II

Информациите за годишната стапка  
на исплати од ИПА II

Информациите за неправилностите 
и измамите

Достапноста на ревизорските извештаи

Стапката на промена на вработените

НАОДИ ЗА СЕГМЕНТОТ ИПА

Достапност на актите  
и документите за ИПА II
Според методологијата за следење, еден од индикаторите се одне-
сува на проверката дали релевантните акти и документи кои се 
однесуваат на транспонирањето на Рамковната спогодба за ИПА II 
се јавно достапни на веб-страниците на надлежните институции.

Документите и актите што се однесуваат на транспонирањена 
Рамковната спогодба за ИПА II се основни документи според кои се 
спроведува помошта на национално ниво. Станува збор за:

 � Законот за ратификација на Рамковната 
спогодба310;

 � Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на 
органите и структурите во рамките на системот 
за индиректно управување со Инструментот за 
претпристапна помош ИПА II (Уредбата).311;

 � секторските спогодби, и

 � финансиските спогодби.

310 Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија, 
застапувана од страна на Владата на Република Македонија, и Европската 
комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за 
Република Македонија, во рамките на спроведувањето на помошта од Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА II), („Службен весник на Република Македонија” 
бр.99/2015)

311 Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките 
на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА II), „Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2016
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Законот за ратификација на Рамковната спогодба и Уредбата се 
јавно достапни на веб-страницата на Секторот за централно финан-
сирање и склучување договори (ЦФЦД). На својата веб-страница 

ЦФЦД ги има објавено и Рамковната спогодба за ИПА II и Уредбата 

за ИПА II. 

На веб-страницата на Секретаријатот за европски прашања, во 
менито „Пристапна поддршка“ постои опција „ИПА 2014-2020,“ 
но и покрај повеќе обиди за пристап линкот не е во функција312. 
Наведените документи ги нема ниту во регистарот на документите 
на СЕП313.

Секторските спогодби се парцијално достапни314 на соодветните 
веб-страници на одделни институции од системот. Не постои ниту 
една веб-страница која дава целосен и сеопфатен преглед на доку-
ментите.

И финансиските спогодби се парцијално достапни315 на соодвет-
ните веб-страници на одделни институции од системот. Не постои 
ниту една веб-страница која дава целосен и сеопфатен преглед на 
документите. 

Стапка на промена  
на вработените
Овој извештај ја следи стапката на промена на вработените во клуч-
ните институции316 од структурата на ИПА II. Како основа за следење 
се зема бројот на вработени и врз таа основа се пресметува и се 
следи стапката на промена. За целите на овој извештај, во текот на 
февруари и март 2020 година тимот испрати прашалници до над-
лежните институции. Врз основа на добиените одговори, може да се 
заклучи дека постои одреден степен на промена на вработените во 
клучните институции.

Вработени во структурите  
на ИПА распоредени според  
систематизацијата
Постојано вработените во структурите на ИПА се во согласност со 
систематизацијата на работните места и се во предвидениот број, 

312 http://www.sep.gov.mk/content/?id=154 (Пристапувано е еднаш седмично, во 
периодот од 15 јануари до 16 март 2020 година)

313 http://www.sep.gov.mk/content/?id=96#.Xo2rxsgzaUk

314 http://ipard.gov.mk/wp-content/uploads/2015/05/SECTORAL-AGREEMENT.pdf

315 http://www.mtsp.gov.mk/ipa.nspx

316 НИПАК, НАО, ПАО, ЦФЦД

http://www.sep.gov.mk/content/?id=154
http://www.sep.gov.mk/content/?id=96#.Xo2rxsgzaUk
http://ipard.gov.mk/wp-content/uploads/2015/05/SECTORAL-AGREEMENT.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/ipa.nspx
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за да се овозможи ефективно и ефикасно функционирање. Како 
основа се зема бројот на вработените по клучните институции.

Во јануари 2020 година, тимот испрати барање до надлежните инсти-
туции, но одговори доставија само дел од институциите. Од увидот 
во достапните податоци може да се утврди дека најголемиот број 
од вработените во структурата на ИПА се распоредени на работни 
места во согласност со систематизацијата. 

Оперативна политика  
за задржување на  
вработените во  
структурите на ИПА
Преку оваа категорија се следи дали постои, дали е усвоена и дали 
се применува оперативна политика со активни мерки за задржување 
на вработените во структурите на ИПА. Од достапните информа-
ции може да се заклучи дека за вработените од структурите на ИПА 
важат општите услови од Законот за работните односи317, како и од 
Законот за организација и работа на органите на државната управа.

Оперативни програми  
за обука на вработените  
во структурите на ИПА
Според методологијата за следење, еден од индикаторите се 
однесува на проверка на тоа дали постојат и дали се усвоени функ-
ционални програми за обуки на вработените во структурите на ИПА 
II за кои редовно се одвојуваат средства во рамките на Центарот за 
обука при Секретаријатот за европски прашања (СЕП). 

Од расположливите податоци и достапните документи не може да 
се утврди постоење на програми за обуки на вработените, ниту пак 
можат да се идентификуваат средства одвоени за таа намена.

Објавување на индикативен  
календар за програмирање на ИПА II
Според методологијата за следење, еден од индикаторите се 
однесува на тоа дали НИПАК изработува и објавува индикативен 
календар за програмирањето во ИПА II, со податоци за вклучените 
актери, потребните информации за програмирањето, очекуваните 
резултати, индикаторите за следење, одговорностите и сл.

317 „Службен весник на РМ“ бр. 74 од 8.5.2015
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Од расположливите податоци и достапните документи не може да се 
утврди дека НИПАК изработува и објавува ваков индикативен кален-
дар.

Информации за  
годишната стапка  
на склучени договори  
од ИПА II
Во оваа насока, следењето проверува дали на веб-страниците на 
НИПАК и ЦФЦД постојат јавно достапни и ажурирани информации 
за бројот на склучените договори за ИПА на годишно ниво. 

На веб-страницата на НИПАК е објавен извештај за 2018 година318 на 
англиски јазик, насловен „Извештај за имплементација на помошта 
од ИПА во 2018 година“319. Овој извештај содржи општи податоци, 
но нема прецизни информации за бројот на склучените договори на 
годишно ниво.

На веб-страницата на ЦФЦД, во менито „Тендери“ е вграден320 пре-
барувач кој дава општи информации за видот и бројот на склучените 
договори преку системот за индиректно управување, како дел од 
работата на националната структура за ИПА, но не постои можност 
за преглед на склучените договори на годишно ниво.

Информации за  
годишната стапка  
на исплати од ИПА II
За целите на овој извештај се следи дали се јавно достапни ажу-
рирани информации за стапката на исплати на ниво на ИПА на 
веб-страницата на НИПАК и ЦФЦД. На интернет-страницата на 
НИПАК е објавен извештај зa 2018321 на англиски јазик, насловен 
„Извештај за имплементација на ИПА помошта во   2018 година“322. 
Во истиот извештај постојат парцијални податоци за исплатите во 
дел од секторите, но нема прецизни и ажурирани информации за 
исплатите.

Од расположливите податоци и достапните документи може да се 
утврди дека постојат многу малку јавно достапни информации за 

318 http://sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/ipa2.pdf

319 Report on Implementation of the Assistance under IPA in 2018 

320 https://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=11&lang=mk

321 http://sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/ipa2.pdf

322 Report on Implementation of the Assistance under IPA in 2018 

http://sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/ipa2.pdf
https://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=11&lang=mk
http://sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/ipa2.pdf
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стапката на исплати на ИПА. Не постои документ или локација на 
веб-страница каде што има целосен и сеопфатен преглед на инфор-
мациите за стапката на исплати. 

Информации  
за неправилности  
и измами
Преку оваа категорија се следи дали има јавно достапни и ажу-
рирани информации за утврдените неправилности и измами. На 
веб-страницата на ЦФЦД, во менито „Неправилности“, се обја-
вени323 информации за тоа што се подразбира под „неправилност“ 
и „измама“. Освен тоа, постои и електронски формулар за пријаву-
вање неправилности и измами, како и линк директно до Европската 
канцеларија за спречување измами (ОЛАФ). 

На истата веб-страница се објавени публикации на ОЛАФ, односно 
Збирка324 анонимни случаи за структурните фондови на ЕУ и 
Практикум325 на истраги спроведени од ОЛАФ, во однос на над-
ворешната помош. Сепак, не можат да се најдат објавени и јавно 
достапни и ажурирани информации за утврдени неправилности и 
измами во случаи поврзани со управувањето на помошта од страна 
на институциите во рамките на националните структури. 

Достапност на  
ревизорски извештаи
Според методологијата за следење, еден од индикаторите се одне-
сува на проверката дали на веб-страницата на ревизорското тело 
за ИПА има јавно достапни и ажурирани извештаи од ревизијата на 
претпристапната помош од ЕУ.

Работите поврзани со ревизијата на системот за имплементација, 
раководење и контрола на Инструментот за претпристапна помош 
во Република Северна Македонија ги врши Ревизорско тело за ИПА. 
Ова тело е формирано со Законот326 за ревизија на Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА).

На веб-страницата на Ревизорското тело за ИПА327 постојат општи 

323 https://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=15&lang=mk

324 https://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/OLAF-Casebook.pdf

325 https://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/OLAF-Compendium.pdf

326 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/10, 43/14, 154/15, 27/16, 190/16 и 
83/18

327 http://www.aaipa.mk/index.php?lang=mk

https://cfcd.finance.gov.mk/?page_id=15&lang=mk
https://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/OLAF-Casebook.pdf
https://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/OLAF-Compendium.pdf
http://www.aaipa.mk/index.php?lang=mk


242

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020

информации за ИПА, поимник и контакти, информации за стандарди, 
завршна сметка и повеќе надворешни линкови. Сепак, со следење 
на оваа страница во период од два месеца328 не можеа да се најдат 
информации за објавените извештаи од ревизијата на претпристап-
ната помош од ЕУ.

Заклучоци за  
сегментот ИПА II 
Инструментот за претпристапна помош ИПА II за 2014-2020 година 
се спроведува тековно. До крајот на 2018 година329 се усвоени 
програми во вкупна вредност од 395 милиони евра, за кои се веќе 
склучени договори во износ од 151 милион евра330.

Постигнат е одреден напредок во однос на секторското програ-
мирање во кое би требало да учествуваат сите засегнати страни, 
вклучувајќи ги државните и недржавните чинители. Граѓанското 
општество е вклучено во процесот преку претставници од граѓан-
ските организации. 

Ревидираниот индикативен стратегиски документ331 за ИПА II беше 
усвоен во август 2018 година, со што се прави напор да се одговори 
на новите актуелни транснационални предизвици, како што се мигра-
цијата, тероризмот и насилниот екстремизам, климатските промени 
и економското управување. 

Ревидираниот индикативен стратегиски документ 2014-2020 од 
август 2018 година дава и нова дефиниција на секторите, и тоа: (1) 
демократија и владеење; (2) владеење на право и темелни права; 
(3) животна средина, климатски акции и енергетика; (4) транспорт; 
(5) конкурентност, иновации и земјоделство и рурален развој; (6) 
образование, вработување и социјални политики, и (7) регионална 
соработка и територијална соработка. 

Во најголем дел, помошта од ИПА II спаѓа во системот за директно 
управување, додека државните институции имаат помал удел преку 
индиректното управување. За дел од помошта постои и индиректно 
управување, преку меѓународните организации. Во споредба со ИПА 
I, учеството на државните институции во системот на индиректно 

328 Пристапувано е еднаш седмично во периодот од 15 јануари до 16 март 2020 година

329  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-
macedonia-report.pdf

330  Овој опфат не ја вклучува повеќекорисничката ИПА, достапна на:https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en

331  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-
indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.
pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf
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управување е значително намален.

Динамиката со која се спроведуваат договорите од ИПА II не е 
избалансирана, односно имплементацијата од страна на одделите 
на Европската комисијата, вклучувајќи ги и Делегациите на ЕУ, е 
значително побрза во споредба со имплементацијата од страна на 
националните власти. Главниот фактор на ризик што ја спречува 
брзата имплементација на претпристапните фондови од ИПА оста-
нува ограничениот административен капацитет на националните 
власти да подготват зрели проекти и потребата да се обезбеди 
одржливост на резултатите од проектите.

Основните правни документи за ИПА II се делумно достапни на 
веб-страниците на надлежните институции. Веб-страниците на 
институциите не овозможуваат лесно користење на информациите и 
за поголемиот дел од објавените податоци не може да се каже дека 
се целосни и ажурирани.

Постои одреден степен на промена на вработените во клучните 
институции, што влијае врз работата на институциите од структурата 
за ИПА. Најголемиот број од вработените во структурата за ИПА се 
распоредени на работни места според систематизацијата. За нив 
важат општите услови од Законот за работните односи332, како и 
Законот за организација и работа на органите на државната управа. 
Во таа смисла, не постои оперативна политика за задржување на 
вработените во структурите на ИПА. Од расположливите податоци 
и достапните документи не може да се утврди постоење на про-
грами за обуки на вработените во институциите од структурата на 
ИПА, ниту пак можат да се идентификуваат средства одвоени за таа 
намена. Од достапните податоци и документи не може да се утврди 
дали националната структура за ИПА изработува и објавува индика-
тивен календар за програмирање на ИПА II.

Извештаите за имплементација на помошта од ИПА II се објавуваат 
периодично за повеќе години, но не и на годишно ниво. Истите не 
содржат прецизни информации за бројот на склучените договори на 
годишно ниво. Постојат многу малку јавно достапни информации за 
стапката на исплати од ИПА II. Не постои документ или веб-страница 
кои обезбедуваат целосен и сеопфатен преглед на информациите 
за стапката на исплати. 

Објавени се информации за тоа што се подразбира под „непра-
вилност“ и „измама“, а воедно постои и електронски формулар за 
пријавување неправилности и измами до надлежните институции, 

332  „Службен весник на РМ“ бр. 74 од 8.5.2015 
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како и линк директно до Европската канцеларија за спречување 
на измами (ОЛАФ). Сепак, не можат да се најдат објавени и јавно 
достапни и ажурирани информации за утврдени неправилности 
и измами во случаи кога управувањето на помошта е доверено на 
националната структура за ИПА.

На веб-страницата на Ревизорското тело за ИПА не можат да се 
најдат информации за објавени извештаи од ревизијата на претпри-
стапната помош од ЕУ.

Препораки
Конкретните препораки што произлегуваат од наодите на овој извеш-
тај во однос на ИПА, како хоризонтално прашање, се следниве: 

 � Неопходно е да се изработува и објавува 
индикативен календар за програмирањето на 
помошта од ИПА II;

 � Потребно е да се издаваат годишни, а не 
периодични извештаи за имплементацијата на 
помошта од ИПА, и тие треба да содржат прецизни 
информации за бројот на склучените договори на 
годишно ниво;

 � Потребно е да се обезбеди ажуриран преглед на 
податоците за склучените договори од ИПА II на 
годишно ниво, одделно и збирно за секоја година и 
за секој сектор;

 � Потребно е да се овозможи ажуриран преглед на 
податоците за годишната стапка на исплати од ИПА 
II;

 � Неопходно е да се усвои и да се применува 
оперативна политика со активни мерки за 
задржување на вработените во структурите за ИПА;

 � Треба да се воведат и редовно да се спроведуваат 
програми за обуки на вработените во структурите 
за ИПА. Ваквите програми треба да се подготвени 
пред почетокот на годината, со јасно дефиниран 
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буџет за опфат на поголем број вработени;
 � Ревизорското тело за ИПА треба да ги направи 

јавно достапни извештаите од спроведените 
ревизии на својата веб-страница;

 � Потребно е објавување на интернет и 
овозможување полесен пристап до основните 
документи за ИПА II, со целосен и сеопфатен 
преглед на документите на едно место, вклучително 
и на регулативите на ЕУ, Законот за ратификација 
на Рамковната спогодба, Уредбата за ИПА II, 
секторските спогодби, финансиските спогодби и 
сите други релевантни документи;



246

И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 
За периодот јануари 2019 – февруари 2020



247

I I . Д Е Л 
ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА  

ПОМОШ ИПА II (2014-2020)

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И 
ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА РАБОТАТА НА СЕКТОРСКИТЕ 
РАБОТНИ ГРУПИ
Квалитативната проценка во овој извештај во сенка 
содржи коментари за општата динамика на сектор-
скиот приод кој се темели на податоците што му 
беа ставени на располагање на проектниот тим во 
текот на периодот опфатен со извештајот.

Во однос на проценката на перформансите, СРГ 
имаат воспоставена функционалност и пленарни 
состаноци кои се одржуваат барем еднаш годишно 
за секоја секторска група одделно. Секторскиот 
приод овозможува одредена флексибилност, што 
беше особено видливо во периодот на следењето, 
кога за прв пат беа воспоставени две нови сектор-
ски работни групи: за интеграција на Ромите и за 
здравство.

Оваа флексибилност е особено изразена во 
периодот на пандемијата со КОВИД-19 и прогла-
сувањето вонредна состојба во текот на месец 
март, што предизвика ново преосмислување на 
секторските приоритети, пренамена на средствата 
и изнаоѓање брзи и ефективни одговори на потре-
бите за справување со епидемијата. Во таа насока, 
координациите започнаа на крајот од периодот 
опфатен во овој извештај, но се очекува тие и 
натаму да предизвикуваат промена во логиката на 
интервенција со помошта од ИПА II.

Квалитетот на репрезентативноста на засегна-
тите страни ги запазува формалните барања и 
правилата за спроведување на помошта. Покрај 
претставниците од државните институции, во сек-
торските работни групи се редовно застапени 
и претставници од граѓанското општество, а во 
одредени специфични сектори учествуваат и други 
недржавни чинители. За периодот на следење 
опфатен во овој извештај е карактеристично тоа 
што државните институции во скоро сите сектор-
ски групи настојуваа да го подигнат нивото на 
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репрезентативност, преку вклучување на министрите во улога на 
претседавачи. Сепак, во следните години треба да се унапредува 
статусот и учеството на граѓанските организации во секторските 
работни групи, преку редовно вклучување во програмирањето и 
мониторингот на секторскиот приод.

Граѓанските организации се формално вклучени во работата на сите 
СРГ. Иако во периодот на следење беа направени одредени напори 
за номинирање претставници од граѓанските организации преку 
Советот за соработка со и за развој на граѓанскиот сектор, сепак 
не постои унифициран систем за избор на претставници од граѓан-
ското општество. Ваквата ситуација остава простор во иднина да се 
размисли за воспоставување модел за избор што ќе го овозможи и ќе 
го унапреди учеството на граѓанските претставници во секторските 
работни групи.

Во поглед на временскиот аспект, во случајот на 11 од вкупно 14 
секторски работни групи седниците во најголем дел беа одржани во 
последниот квартал од календарската година, додека две секторски 
работни групи (од кои едната е новоформирана) седниците ги одр-
жале во првиот квартал, а една секторска работна група одржала 
седница во вториот квартал. Ваквиот временски распоред се совпаѓа 
со донесувањето на индикаторите за помош од ИПА. Динамиката на 
одржувањето на средбите зависи од претседавачите на секторските 
работни групи. Па така, воспоставувањето годишни планови за актив-
ности на секоја секторска работна група би овозможило соодветно 
и редовно планирање на активностите, но и многу почести средби за 
разлика од досегашната практика. 

Во иднина треба да се работи на подобрување и на унапредување 
на пристапот до и на квалитетот на споделените информации и 
документи. Одредени информации за одржувањето на состаноците 
во просек се споделуваат една недела пред самиот состанок, а 
покрај поканата, приложените документи најчесто вклучуваат само 
агенда. Програмските документи и другите придружни стратегии или 
акциски планови често не се достапни, а на состаноците на сектор-
ските работни групи понекогаш вклучуваат напредни материјални 
расправи за кои претставниците на граѓанското општество не се 
претходно или соодветно информирани, што влијае на квалитетот 
на нивниот придонес во дискусиите. Во иднина, ваквата ситуација 
може да се надмине само доколку претседавачите, а по примерот на 
некои секторски работни групи, ги зголемат заложбите за организи-
рање средби, состаноци и дискусии со граѓанските организации и 
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со граѓаните и за споделување информации и јавни документи повр-
зани со опфатот на работата во рамките на секторските работни 
групи. 

Генералната дебата и усогласувањето на ставовите и заклучоците 
на секторските работни групи главно ја водат Делегацијата на ЕУ и 
претставниците од надлежните министерства од највисок ранг. На 
состаноците на СРГ кои се наменети за програмирање документи 
и активности се овозможува значително поле за влијание од дона-
торите во однос на координација на странската помош. Од аспект 
на граѓанското општество, вклучените претставници ги застапуваат 
нивните здруженија или фондации, но тие најчесто не дејствуваат 
како претставници на поширокото граѓанско општество во областа 
опфатена со конкретната СРГ.

Постои значителна можност за подобрување на квалитетот и навре-
меноста на активностите што следат по одржувањето на средбите 
на секторските работни групи и за унапредување на консултатив-
ниот процес, преку овозможување дополнителни онлајн дискусии и 
начини за информирање на пошироката јавност.

Потребно е да се обезбеди поголема документација и релевантни 
информации за да може да се следи конзистентноста на понудата 
на постојните проектни повици и акциските, односно годишните 
програми со стратегиските документи, пред сè со Индикативниот 
стратегиски документ. 

Извештаите во сенка од следењето на работата на секторските 
работни групи ќе се подготвуваат секоја година, што овозможува 
нотираните недостатоци и предизвици во тековната година допол-
нително и прецизно да се следат и во наредниот циклус. Покрај овој 
пристап, неопходно е да се следи и улогата што ќе ја има оваа форма 
на секторски приод при отпочнувањето на пристапните преговори 
меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, како и во 
координацијата на целиот процес. Учеството на граѓанското опште-
ство во овој период ќе биде од особено значење, имајќи ја предвид 
експертизата што организациите ја поседуваат за одредени области 
и теми. 




