
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА
СЕКТОРСКАТА ГРУПА ЗА РЕГИОНАЛЕН И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ
Во извештајот за напредокот на земјата за 2020
година, Европската комисија забележува дека
Северна Македонија е посветена на
децентрализацијата, и дека општините го
подобриле своето финансиско управување во
однос на собирање на локалните даноци, додека
владата -во партнерство со општините и
Здружението на единиците на локалната
самоуправа (ЗЕЛС) – започнала процес за реформа
на законодавството за системот на локална
самоуправа, со цел на општините да им се дадат
дополнителни овластувања и финансиски ресурси.

Иако годишните расходи на политиките за регионален развој постепено се зголемуваат, земјата
треба да воведе интегриран систем за планирање, управување и следење на регионалниот развој.

Целта е да се надминат диспаритетите меѓу статистичките региони и да се изготват политики кои ги
решаваат конкретните потреби на економски неразвиените и демографски хендикепираните
области.
Важно е земјата значително да ја зајакне политиката за регионален развој, да ги подобри
воспоставените финансиски инструменти за нејзино спроведување, и да ги подобри
административните капацитети на централно и на локално ниво.

Во исто време, 2020 година го означи почетокот на активности за програмирање на ИПА 3 која го
покрива периодот 2021-2027 година:

а) ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Албанија и Северна Македонија 2021- 2027;

Во 2020 година, во рамките на ИПА 2 има пет програми за прекугранична соработка: Косово-
Северна Македонија, Бугарија – Северна Македонија, Грција – Северна Македонија, Северна
Македонија – Албанија, и Србија – Северна Македонија, од кои последната е единствената програма
во времетраење од 4 наместо 7 години.

б) ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Косово и Северна Македонија 2021 – 2027;

в) ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Србија и Северна Македонија 2021- 2027;

г) ИНТЕРРЕГ ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Бугарија и Северна Македонија 2021-
2027;

д) ИНТЕРРЕГ ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Грција и Северна Македонија 2021-
2027;

ѓ) ИНТЕРРЕГТ програма за евро-медитеранско партнерство 2021 – 2027;

е) АДРИОН - транснационална транзициска програма за програмирањето по 2020 година



Членството во секторската група е прецизно
дефинирано во деловникот за работа и соодветно
се применува.
Деловникот за работа предлага одржување на
најмалку 4 состаноци годишно. Одржан е само
еден состанок во 2020 година.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Членовите на секторската група редовно се
покануваат на состаноците.

На веб-страницата на МЛС не се објавуваат
информации за работата на секторската група.
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Дражавни институции (59%)

Граѓански организации (16%)

Донаторска заедница (18%)

Академска заедница (7%)

СРГ ЗА РЕГИОНАЛЕН И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

За состаноците на секторската група се водат
записници со претходно дефинирана форма и
содржина и истите се доставуваат до учесниците.
Сепак, записниците се доставуваат со
задоцнување од неколку месеци.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

Во 2020 година, на состаноците не се поканети
претставници од други граѓански организации,
академската заедница и експертската јавност
кои не се членови.

Граѓанските претставници не се охрабрени да
предлагаат точки за дневниот ред, т.е. не
постои двонасочна комуникација за темите што
ќе се дискутираат на состаноците.

На граѓанските претставници им се остава
доволно време за да се вклучат преку давање
мислења и препораки на состаноците.

7 граѓански организации учествуваат во
секторската група, со статус на членови.
Ставот на претседавачот на состаноците е
транспарентен и отворен кон а сите членови.

Копретседавач на СРГ: Делегација на ЕУ во
Република Северна Македонија

Претседавач на СРГ: Министерство за локална
самоуправа

Број на одржани седници во 2020:
1 пленарна сесија, на 27.11.2020

Број на членови: 44, институции x 26 членови, граѓански
организации x 7 членови, академска заедница х 3
членови, и донаторска заедница x 8 членови

Формирана во: 2019

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.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Улогата на граѓанските претставниците во
секторската група е повеќе формална, наместо да
обезбедува суштински придонес во нејзината работа.

Со оглед на слабата динамика на состаноци, како и
минималната комуникација вон состаноците на
секторската група, не може да се зборува за
ефективно граѓанско учество.

Граѓанските претставници не добиваат повратни
информации дали нивните предлози и коментари
се земаат предвид.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Темите дискутирани на состаноците на
секторската група се однесуваат на акциските
документи и стратегискиот одговор за ИПА 3,
поврзани со реформата на јавната
администрација.
Одржана е една пленарна сесија, спротивно на
одредбата од деловникот за работа за четири
состаноци годишно.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

Да се измени и дополни деловникот за работа за да се дефинира моделот за избор на граѓански претставници,
нивната улога и мандат.

Да се зголеми динамиката на состаноци на секторската група за да се развиваат стратегиски и плански
документи, и да се следат постигнатите резултати од постојните стратегии и планови.

Граѓанските претставници да бидат вклучени во сите фази од креирањето документи кои спаѓаат во опфатот на
работа на секторската група.

Да се донесе годишен план за работа на секторската група во првиот квартал од годината.
На веб-страницата на МЛС да се објават сите неопходни документи поврзани со работата на секторската група.


