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Формирана: 2015 година
Претседавач: Министерот за транспорт и врски
Членови: претставници на МТВ, други институции, 
донаторската заедница и на граѓанскиот сектор
Број на претставници на ГО: 3
Состаноци во 2019: 1 - 26.9.

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
ТРАНСПОРТ

Предлагање мерки што треба
да се преземат и подобрување
на соработката и размената
на работните искуства.

Подготовка на препораки 
и мислења, во согласност 
со ИПАII.

Обезбедување дека користењето 
на донаторската помош е во согласност 
со стратешките политики на Владата.

Обезбедување транспарентност
и широко учество
на релевантни партнери и заинтересирани
страни во фазите на планирање.

Идентификување на можните недостатоци 
и проблеми во планирањето на 
програмите и проектите.

Разгледување на документите 
за стратегиско планирање,
во контекст на ИПАII.

Ревизија и дополнување
на идентификуваните проекти.
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истражување во акција

*Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата 
е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество Македонија, Центар за европски                       
стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги 
одразува ставовите на Европската унија.

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА 
ТРАНСПОРТ

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

ПРЕДИЗВИЦИ КАКО ДА СЕ 
ПОДОБРИМЕ

Подобрување на комуникацијата 
со пошироката јавност, преку користење 
на дигитални алатки 
(интернет-страници, социјални медиуми, 
онлајн презентации итн.).

Зголемување на бројот на граѓанските 
организации кои се заинтересирани и 
имаат капацитет да учествуваат 
во работата на СРГ.

Редовна и континуирана динамика 
во одржувањето на состаноците на СРГ.

Мал број одржани состаноци,
што резултира со недоволна

комуникација помеѓу членовите на СРГ.

Недоволна вклученост и искористеност 
на капацитетите на претставниците 

на граѓанските организации.

Ненавременост на активностите што 
следуваат по одржувањето на средбите 

на СРГ, кои можат значително да 
го унапредат консултативниот процес.

Мала транспарентност и нередовно 
објавување на неопходните документи. 

Редовна размена на информации со 
надворешните институции и со 
граѓанските организации, кои на некаков 
начин се вклучени во работата на СРГ. 

Мал број канали за информирање 
на пошироката јавност за својата работа.

Обезбедување поголема вклученост, 
ангажираност и посветеност во 
работењето на оваа секторска 
работна група. 


