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КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА СЕКТОРСКАТА
РАБОТНА ГРУПА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Стратегијата за животна средина е, пред сѐ, клучен стратешки документ на Министерството за животна
средина и просторно планирање бидејќи ја дава насоката во која државата ќе инвестира и планира да се
развива во однос на животната средина. Со истекот на самата стратегија настанува празнина во
стратешкиот пристап. Во текот на периодот за кој се известува донесен е и Нацрт-извештајот за
стратегиска оцена на животната средина и Национален план за управување со отпад 2020 - 2030
година, но во рамките на секторската работна група не беа дискутирани законски или дополнителни
стратешки политики во рамките на областа на животната средина и климатските акции. Дополнително,
законот што бил предложен од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање бил
Законот за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија национален парк, при
што консултациите за овој закон започнаа во 2019 година. Статусот на овој предлог-закон е сѐ уште отворен
за консултации по што ќе следуваат процедурите за носење на овој закон во Собранието на Република
Северна Македонија. Во ноември 2020 година, на прелиминарниот закон реагираа голем дел од
граѓанските организации во областа на заштитата на животната средина, организирајќи кампања за
доставување коментари директно до самото министерство. На почетокот на јули 2021 година, Собранието
на Република Северна Македонија го донесе Законот за прогласување на дел од Шар Планина за
национален парк, со што заврши повеќегодишниот процес на креирање и носење на овој закон.

Во однос на секторските политики, нема значителни промени во
однос на извештајот од 2019 година. Во текот на 2020 година имаше
неколку поместувања во однос на политиките во секторот за животна
средина. На 32. седница на Владата на РСМ се усвоија шест пакет-
закони во областа управување со отпад со цел да се усогласат со
регулативите на ЕУ за управување со отпад. На седницата беа
утврдени текстовите на законите за управување со отпадот, на
законот за проширена одговорност на производителот во
управувањето со посебни текови на отпад, на законот за управување
со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и
електронска опрема, на предлог-законот за управување со
дополнителни текови на отпад во системот за проширена одговорност
на производителите, на предлог-законот за управување со пакување и
отпад од пакување, како и на предлог-законот за управување со
батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори. Законите во
следниот период ќе бидат дадени на усвојување во Собрание, но
значајно е да се спомене дека не беа предмет на дискусија на
секторската работна група во текот на 2020.

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ
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Државни институции (58%)

Донаторска заедница (40%)

Граѓански организации (2%)

СРГ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Формирана во: 2015 година
Број на членови: 82 членa (согласно последниот одржан
состанок), институции x 47, граѓанските организации x 2 и
донаторската заедница x 33. Секторската работна група
нема решение за формирање, оттаму се покануваат за
учество во работата на СРГ по потреба различни чинители,
во зависност од темата.
Број на одржани седници во 2020: Еден состанок,
22.6.2020 година
Претседавач на СРГ: министерот за животна средина и
просторно планирање на РСМ

https://bit.ly/3j6UoV4
https://bit.ly/2UmyfHK
https://dejure.mk/zakon/zakon-za-proglasuvanje-na-del-od-shar-planina-za-nacionalen-park
https://vlada.mk/node/23660


ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

СРГ нема развиен деловник за работа

СРГ не изработила годишен план за работа
СРГ не изработила годишен извештај за работа

Поканата со локација, дневен ред, време и
придружни материјали се испраќаат по
електронски пат до сите членови.

Членството не е прецизно дефинирано и
именувано на СРГ
СРГ нема деловник, ниту решение за
формирање на СРГ
Членовите/односно учесниците на СРГ
редовно се поканети за состаноците.

Членовите/учесниците на СРГ не се навремено
(најмалку 10 дена пред состанокот) поканети
на состаноците.

Се водат записници во утврдена форма и
содржина и се испраќаат до учесниците. Сепак,
записниците се испраќаат со задоцнување од
неколку месеци.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Одржан еден состанок на СРГ.

На состанокот биле презентирани и дискутирани
акциските фишеа и стратешките одговори
предвидени во рамките на ИПА 3, поврзани со
животната средина и климатските промени, како и
Рамката за соработка на ОН за одржлив развој за
периодот 2021-2025 година.

2020 година била користена како подготвителна
година за програмирањето на ИПА фондовите.

Надлежностите, начинот на учество на членовите и начинот на работа на СРГ да се уредат со деловник за
работа, кој, според министерството, се во завршна фаза со креирање на истиот. Истиот треба да уреди на кој
начин ќе се обезбеди учество на претставниците на ГО во самата СРГ.

Да се користи форумот на СРГ и да се обезбеди поширок опфат во евалуацијата и креирањето на следните
чекори за изработката на нови стратегии.

Да се обезбеди простор за поголемо учество и искористување на капацитетите на граѓанските
организации.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

Да се креираат годишни извештаи за работата на СРГ, годишна програма за СРГ и план за состаноци.

УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Во СРГ членуваат три граѓански организации со
статус на членови.

На единствената седница на СРГ одржана во 2020
година, три граѓански организации биле поканети
да учествуваат.

Граѓанските организации сметаат дека немаат
експертиза, ниту се запознаени со случувања
во СРГ

Според државните службеници надлежни за СРГ,
претседавачот навремено одговорил на
иницијативите на граѓанските организации.

Според министерството, коментарите на
граѓанските организации биле вклучени во
документите на кои работела СРГ.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Според државните службеници надлежни за
СРГ, капацитетот на граѓанските организации
е на релативно високо ниво.

Учеството на граѓанските организации во
работата на СРГ придонесува за поквалитетни
документи во рамки на ИПА планирањето.

Не може да се зборува за ефикасно учество на
ГО во СРГ доколку се има предвид слабата
динамика на состаноците, како и минималната
комуникација помеѓу членовите на СРГ надвор
од самите состаноци.

Улогата на претставниците ГО во самата СРГ е
повеќе формална отколку што даваат
суштински придонес во нејзината работа.

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.ама за СРГ и план за состаноци.


