
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ  НАОДИ  ОД  ИЗВЕШТАЈОТ  ВО  СЕНКА  ЗА
СЕКТОРСКАТА  РАБОТНА  ГРУПА  ЗА  ТРАНСПОРТ

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ

Согласно Националната транспортна стратегија 2018-2030, која е клучниот стратегиски документ
во секторот транспорт, 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
2020 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 инфраструктура, како и на изработката на проектна документација.

СРГ ЗА ТРАНСПОРТ

Формирана во: 2015

Број на членови:
36 со Решение од 2.7.2020 година
(од нив 16 се заменик-членови)

Број на одржани седници во 2020:
Еден состанок, 3.7.2020

Претседавач на СРГ: Државен
советник за транспортна политика
во Министерството за транспорт и
врски на РСМ

81

19

Донаторска заедница и меѓунаросни институции (81%)

Државни институции (19%)

Во текот на 2020 година во секторот транспорт
не е донесен ниту еден позначаен стратешки
документ или законско решение. Од
Министерството за транспорт и врски
најавуваат дека во иницијална фаза на
подготовка се стратегиите за интелигентни
транспортни системи и за безбедност на
сообраќајот. Во однос на безбедноста на
сообраќајот, главната цел е да се создаде
основа за формирање посебно извршно тело со
одговорност за подобрување на безбедноста во
сообраќајот на патиштата со цел да се намалат
несреќите и бројот на жртви и повредени. Се
смета дека со ова тело би се обезбедил
системски пристап во однос на безбедноста во
сообраќајот и би се покриле сите аспекти што сега се третираат од повеќе институции:
Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Јавното
претпријатие за државни патишта и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на
патиштата.



ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

СРГ има деловник за работа, но документот е
во форма на нацрт-текст и не е формално
прилагоден на потребите и насоките од
претседавачот, бидејќи Министерството за
транспорт и врски не добило повратен одговор
од СЕП на доставените предлози за измена на
Деловникот.

Во СРГ членуваат 14 институции, а составот е
изменет со Решение во 2020 година со што бројот
на членови и заменици е намален на 36 од 39.

Пристапот до записниците за состаноците на
СРГ е ограничен за оние што не се членови на СРГ
со образложение дека содржат доверливи
информации.

СРГ не изготвува годишни планови за работа,
ниту изготвува и усвојува годишен извештај од
работењето.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Претставниците на ГО практично не се членови
на СРГ, ниту се вклучени како набљудувачи.

Во СРГ нема претставници на „недржавни
актери“, односно на академската заедница,
стопанските комори, синдикатите итн.

Од Министерство за транспорт и врски велат
дека ги идентификувале ГО што сакаат да ја
следат работата на СРГ и дека ги канат на
состаноците зависно од темата.

Поради нивната исклученост од работата
на СРГ, не може да се процени
капацитетот на ГО да придонесат за
креирањето подобри политики и влијание
во изборот на проекти од областа на
транспортот.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Иако СРГ треба да се состанува најмалку
еднаш на секои три месеци, и во 2020 година
таа одржала само еден состанок.

Претставниците на Министерството за
транспорт и врски истакнуваат дека
најголемиот товар за функционирањето на
СРГ паѓа врз членовите од ова министерство,
додека ангажманот и придонесот на членовите
од другите државни институции ги оценуваат
како недоволни и минимални.

СРГ има повеќе улога на оперативно тело за
координација на следењето на динамиката на
тековните проекти и планирање на следните
проекти, отколку на анализа на секторските
политики и стратегии.

Треба да се разгледа можноста да се одржуваат пленарни и оперативни седници на СРГ, со тоа што на
пленарните седници би се дискутирало за стратешките документи и политики и за нивното остварување со
сите членови на групата дополнети и со претставници на граѓанските организации, а на оперативните седници
би се разговарало на ниво на проекти што се во тек или се во процес на планирање на реализацијата со
учество на претставници на засегнатите институции.

Потребно е итно вклучување на претставници на ГО во работата на СРГ преку отворен и инклузивен процес
на избор.

Со оглед на отсуството на преземени активности за вклучување на граѓанските организации во работата на
СРГ потребно е да се преземат мерки низ транспарентен процес да се обезбеди нивното вклучување.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

Идентификуваните ГО велат дека не биле
поканети на единствениот состанок на СРГ
одржан во 2020 година и не биле консултирани
за кое било прашање од секторот транспорт.

ГО што сакаат да бидат вклучени во
работата на оваа СРГ проценуваат дека
имаат капацитет и можат да придонесат
во областите за во чие вклучување
изразуваат интерес.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

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.


