
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА СЕКТОРСКАТА
ГРУПА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

СРГ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Формирана во: 2015

Број на членови: 23, државни
институции x 20 членови, граѓански
организации x 3 членови

Број на одржани седници во 2020:
Два оперативни состанока, 8.6.2020
и 7.10.2020
Претседавач на СРГ:  
министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство на РСМ

87

13

Дражавни институции (87%)

Граѓански организации (13%)

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ
Во 2020 година, Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство работеше на неколку
нацрт документи во секторот земјоделство и рурален
развој.  Нацрт-националната стратегија за
земјоделство и рурален развој 2021-2027 беше
финализирана во декември 2020 година и
поднесена до владата во јануари 2021 година.

Министерството работеше на програмирање на помошта од ИПА 3, при што најрелевантниот
документ се однесува на одржлива и конкретна економија за рурален развој. Овој акциски
документ треба да придонесе за подобрена и одржлива конкурентност, и се однесува на
прозорец 4, тематскиот приоритет 2; развој на приватниот сектор, трговија, истражување и
иновации, и тематскиот приоритет 3: земјоделство и рурален развој.
Како дел од техничката соработка и со помош од ФАО, шест програми се во процес на
спроведување, вклучително и поддршка за приватизација на земјоделско земјиште и
поддршка за интегриран развој на заедниците. Северна Македонија учествува во шест
регионални програми поддржани од ФАО, и три програми финансирани од други донатори,
но спроведени од ФАО..

Другите активности во 2020 година вклучија
отворање на постапка за измена и дополнување на
Законот за земјоделство и рурален развој кој ја
регулира постапката за поднесување пријави за програмата на директни исплати



ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

Членството во секторската група е
прецизно дефинирано, но функционирањето
на секторската група е предмет на примена
на општиот, нацрт деловник за работа.

Не е одржана ниту една пленарна сесија
во 2020 година.
Членовите на секторската група редовно
се покануваат на состаноци, кога тие се
одржуваат.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

3 граѓански организации учествуваат во
секторската група, со статус на членови.

Проблеми сo е-мејл комуникациите спречија
соодветна соработка со една од граѓанските
организации.

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

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

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.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Агенда: акциски фишеа и стратегиски
одговори за ИПА 3.

Јасно да се дефинираат улогата, задачите и постапката за избор на граѓански претставници во
секторската група.

Да се подготви акциски план за работа на секторската група во првиот квартал од годината.

Да се ревидираат нацртите на стратегиските документи за ИПА 3.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

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.

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

На веб-страницата на МЗШВ да се објават активностите на секторската група.

Записници од состаноците на
секторската група се водат со претходно
утврдена форма и содржина и се
доставуваат до учесниците.

На веб-страницата на МЗШВ нема
достапни информации за работата на
секторската група.

Во 2020 година, министерството генерално
тесно соработуваше со граѓанските
организации, академската и експертската
заедница, но преку други програми.

Прашањата што се разгледуваат се
премногу технички и министерството се
сомнева дека граѓанските организации
можат да дадат значаен придонес.

Одржани се два оперативни состанока
на кои не се поканети граѓанските
претставници кои се членови на
секторската група.

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.


