
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА СЕКТОРСКАТА
РАБОТНА ГРУПА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИИ

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ

Во текот на 2020 година во секторот не е донесен ниту еден
стратешки документ или законско решение. Но, се работело на
подготовка на две релевантни законски решенија чие јавно
објавување е поместено во првите месеци на 2021 година.

Првиот е нов Предлог-закон за јавно-приватно партнерство, чиј
текст е објавен во март 2021 година на Единствениот национален
електронски регистар на прописи - ЕНЕР со што беше овозможено
информирање и вклучување на јавноста во изготвувањето на ова
законско решение. Предлагач на законот е Министерството за
економија, а носењето на овој закон е образложено со потребата за
транспонирање на Директивата 2014/23/ЕУ за доделување на
договорите за концесија и понатамошното усогласување со
најдобрите стандарди и меѓународни практики во соодветната
област, односно изготвување стабилна и конзистентна законска
рамка за доделување договори за јавно-приватно партнерство,
вклучително и концесиите како вид јавно-приватно партнерство.

Второ законско решение е Предлог-законот за инсолвентност, чиј нацрт-текст е исто така објавен на
ЕНЕР во март 2021 година. И овој нацрт-зaкон е изготвен од страна на Министерството за економија во
соработка со Меѓународната финансиска корпорација – IFC (групација на Светска банка). Со законот
треба се овозможи заштита на инвеститорите и нивните бизниси, пофлексибилна и поедноставна
постапка за малите бизниси, појаснување на условите за учество на доверителите во стечајните
постапки. Исто така се предвидуваат одредби за навремено реструктурирање на претпријатијата со
потешкотии со цел должникот да преговара за опциите за намирување на долгот со своите доверители.
Воедно се врши усогласување со Директивата 2019/1023 на Европскиот парламент и Советот од
20.6.2019 година, за рамката за превентивно преструктурирање, за ослободување од долгот и
дисквалификациите и за мерките за зголемување на ефикасноста на постапките во врска со
преструктурирањето, инсолвентноста и ослободување од долгот, како и со Измени и дополнувања на
Директивата ЕУ 2017/1132 (Директива за преструктурирање и инсолвентност).

Иако беше најавено, во 2020 година не е финализирана Стратегијата за паметна специјализација, како
сеопфатен модел за одржлив економски раст. Целта е стратегијата да се поврзе и да додаде вредност на
индустриската политика, како и стратегиите за конкурентност, иновации, истражување и развој.
Доцнењето во финализирањето на стратегијата е образложено со вонредните услови настанати со
пандемијата на ковид-19.



ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

СРГ работи според општиот Деловник за СРГ
развиен од СЕП за сите СРГ.

СРГ нема посебно решение за формирање и
работи според општото решение за формирање
на сите работни групи и оттука нема утврден
состав на членови од министерствата, другите
државни институции и т.н. недржавни актери.

СРГ не ги објавува јавно записниците од
одржаните седници

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

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

СРГ во 2020 година не вклучи во својата работа
граѓански организации, ниту како членови ниту
како набљудувачи.

Претставниците на СРГ велат дека се отворени за
ГО, но го сметаат формалното членството на ГО
како ограничувачко и оттука повикуваат секој што
сака да учествува во работата на СРГ да им се
обрати.

Од „недржавни актери“ во работата на оваа
секторска работна група учествуваат претставници
на 4 стопански комори.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Секторската работна група нема членови од
редот на граѓанските организации за да се
оценува нивниот капацитет.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Иако групата треба да има најмалку четири
состаноци годишно, во 2020 година одржала само
еден состанок на којшто се разговарало за ИПА 3.

Од СРГ велат дека редовно ја следат реализацијата
на странската помош и токму во координацијата на
институциите во однос на утврдување на проектите
што ќе ја добијат поддршката на донаторите ја
гледаат својата главна улога.

Според дел од стопанските комори, во СРГ треба
да се дискутираат политиките и правците на
поттикнување на конкурентноста и иновациите.

Според дел од стопанските комори, во СРГ треба да се дискутираат политиките и правците на поттикнување
на конкурентноста и иновациите.

СРГ треба да подготвува и јавно да објавува годишни планови за работа, годишни извештаи од работењето,
информации за составот, дневни редови на состаноците што се одржуваат, записници од состаноците,
спроведени консултации со засегнатите страни итн.

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:

СРГ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИИ

Формирана во: 2015

Број на членови: Податокот не е јавно достапен, а не е обезбеден ниту преку Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер

Претставници на ГО: 0

Број на одржани седници во 2020: Еден состанок, 22.6.2020 година

Претседавач на СРГ за конкурентност и иновации: Заменик на претседателот на Владата задолжен за
економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции

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.


