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П Р Е Д Г О В О Р

П Р Е Д ГО В О Р

Подготовката на Извештаите во сенка за следење на 
работата и ефектите од секторските работни групи за 
2019, 2020 и 2021 година се спроведе под хипотезата 
дека секторските работни групи се значајни тела одго-
ворни за креирање и мониторинг на секторските поли-
тики во Република Северна Македонија, како и форум 
за донаторската координација во поддршка на импле-
ментација на политиките. 

Секторскиот пристап беше нотиран како сеопфатен 
принцип на ИПА 2 преку кој се оценува и  одредува 
нивото на кое државата се квалификува за искористу-
вање на целосна секторска поддршка, за чија цел во 
периодот 2015-2020 се оформија 12 секторски работ-
ни групи. Со започнување на програмирањето за ИПА 3 
за периодот 2021-2027 година институциите продолжу-
ваат со секторскиот пристап и со функционирањето на 
секторските работни групи.  

Иако формално секторските работни групи имаат по-
тенцијал да бидат креатори на секторските политики, 
наодите од мониторингот на СРГ во 2021 укажуваат на 
уназадување во однос на функционалноста, учество-
то на граѓанските организации и ефектите од рабо-
тата на СРГ. Благо подобрување се нотира во однос 
на транспарентноста на работењето со оглед на тоа 
дека институциите одговориле на повеќе од 85% од ба-
рањата за информации од јавен карактер, што е за 4 
% повеќе од 2020 година. Отвореност се нотира и во 
зголемената комуникација со оглед дека во 2021 годи-
на претставници на сите 12 секторски работни групи 
ја прифатија поканата за интервјуа со проектниот тим 
што ја следи работата на СРГ. 

Преку анализа на состаноците на секторските работни 
групи, 251 одговор од институциите преку алатката при-
стап до информации од јавен карактер, 12 интервјуа со 
ИПА-координатори и разговор со 26 граѓански органи-
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зации вклучени во секторските работни групи, ги издвојуваме след-
ниве клучни наоди од мониторингот на СРГ за 2021 година:

 � Во 2021 година се одржале вкупно 11 пленарни 
состаноци на Секторските работни групи и 8 оперативни 
состаноци, што е намалување во однос на 2020 година, 
кога вкупно се одржале 19 пленарни состаноци и 21 
оперативен состанок. 

 � Ниту една од 12-те секторски работни групи не го 
исполнила зададениот минимум за одржување на бројот 
на годишни пленарни состаноци според својот деловник 
или нацрт-деловникот, додека 4 секторски работни 
групи1 не одржале ниту еден пленарен состанок. 

 � Во пет СРГ од вкупно дванаесет секторски работни групи 
граѓанските организации воопшто не учествувале во 2021 
година. Во  четири секторски работни групи граѓанските 
организации не учествувале поради тоа што не се одржал 
состанок, а во една СРГ поради тоа што не биле поканети 
граѓански организации2. 

 � Секторските работни групи кои имале пленарен состанок 
на кои биле поканети граѓанските организации не ги 
ажурирале целосно податоците за претставниците 
на граѓанските организации, па дел од нив биле 
испратени на погрешни или на непостојни адреси, со 
што дополнително се намалува просторот за граѓанско 
учество.

 � И покрај тоа што ИПА 3-регулативата предвидува 
граѓанските организации да имаат простор за суштинско 
учество во програмирањето и секторските политики, 
во пракса недостига простор за суштинска вклученост 
на граѓанските организации за време на пленарните 
состаноци и вклучување претставници на граѓанските 
организации на оперативните состаноци на СРГ. 

 � Иако донаторската координација се предвидува да се 
организира како дел од секторските работни групи, сепак 
преку мониторинг-алатките не се нотирани содржини во 
агендата на состаноците на СРГ, кои во 2021 година биле 
фокусирани на донаторска координација. 

1 Правда; Реформа за јавна администрација; Интеграција на Роми и Внатрешни 
работи 

2 СРГ Конкурентност и иновации
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Според мониторинг на состојбата, во 2021 година сепак се пре-
земаа охрабрувачки чекори, кои го зајакнаа структурниот дијалог. 
Секретаријатот за европски прашања (СЕП) го започна процесот на 
промена на деловниците со цел да се подобри севкупната работа на 
секторските работни групи и да се уреди учеството на граѓанските 
организации и донаторите.  На интервјуата претставниците на инсти-
туциите истакнаа дека се отворени за промена на деловниците во 
кои ќе се регулира подетално и учеството и улогата на граѓанските 
организации. Во 2022 година се очекува да се подобри предвидли-
воста на динамиката и функционалноста, со што ќе се креира кален-
дар на состаноците на сите СРГ, ќе се објават фазите на следното 
ИПА-програмирање, како и релевантните документи за секторските 
политики. Од разговорите со граѓанските организации јасно се на-
веде барањето за учество на ниво на техничките состаноци со цел 
тие да бидат вклучени во сите фази на развивање и носење на поли-
тиките. 

КАКО ПОНАТАМУ?

СЕП треба итно да пристапи кон консултации за новите деловни-
ци на СРГ, кои мора да содржат одредби преку кои ќе се подобри 
суштинското учество на ГО, пред сѐ, преку достапност до материјали 
и до информации од оперативен карактер, како и преку одржување 
воведни обуки за новите претставници заради темелно разбирање 
на процесот на секторските политики и ИПА- програмирањето. Вак-
вите обуки треба да се однесуваат и на претставниците на ГО во 
Секторските мониторинг-комитети. Новите деловници треба да ја 
прецизираат и постапката за избор и работа на претставниците на 
ГО, вклучително и начинот на консултации со поширокиот граѓан-
ски сектор. Доследно да се реализираат плановите за подобрување 
на вклученоста, предвидливоста на работата и транспарентноста на 
секторските работни групи. 

П Р Е Д Г О В О Р
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В О В Е Д Н И  И Н Ф О Р М А Ц И И

ВОВЕДНИ 
ИНФОРМАЦИИ

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ

ФОРМИРАНА: 2017 година

БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ: 97 членa, институции x 51, 
граѓанските организации x 21 и донаторска 
заедница x 25

БРОЈ НА ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ ВО 2021: 
2 x пленарни состаноци 25.5.2021 и 30.6.2021 
година

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СРГ: министерот за 
образование (МОН) и наука и министерот за 
труд и социјална политика (МТСП)

Г РАФ И КО Н  1 . 
Процентуална застапеност на различните 
претставници во секторската работна 
група за образование, социјална политика и 
вработување

22%

26%

52%

Државни 
институции

Донаторска 
заедница

Граѓански 
организации
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М Е Т О Д О Л О Ш К И  П Р И С Т А П

МЕТОДОЛОШКИ 
ПРИСТАП

За потребите на овој извештај беа комбинирани повеќе истражу-
вачки методи за собирање, обработка и анализа на податоците. 
Истражувањето беше поделено на деск-истражување и теренско/
онлајн-истражување. 

Во рамките на деск-истражувањето беше направена детална 
анализа на документи, закони и стратегии кои се од важност 
за работата на оваа СРГ (повеќе информации видете во делот  
користени материјали). Покрај тоа беа поднесени 22 барања 
за информации од јавен карактер до Министерството за обра-
зование и наука и Министерството за труд и социјална политика, 
како надлежни институции за работата на оваа СРГ. За сите 22 
поднесени барања навремено е добиен уреден одговор. 

Што се однесува до теренскиот/онлајн-делот на истражувањето, 

спроведовме интервју3 со координаторот од страна на држав-
ните службеници од Министерството за образование и наука и 

Министерството за труд и социјална политика, како и интервју4 
со претставник на граѓанските организации кои се дел сектор-
ската работна група. Иако методолошкиот пристап предвидува 
организирање фокус-групи, мал број претставници од органи-
зациите присуствуваа на состаноците во текот на 2021 година. 
Оттаму, само еден член на секторската работна група ја прифати 
поканата за интервју.

Покрај интервјуата, истражувачкиот тим беше уредно поканет да 
ги набљудува и двете седници на секторската работна група, одр-
жани електронс 21 година. 

Според методологијата за мониторинг, работата на секторските 
работни групи ја следевме во рамките на пет сегменти: 

 � Функционалност на СРГ;

 � Граѓанско учество во СРГ;

 � Капацитети на ГО за придонес и учество  
во работата на СРГ;

3 Интервјуто со координаторките од Министерството за образование и наука и 
Министерството за труд и социјална политика беше одржано на 18.1.2022

4 Интервју со претставник на ГО, член на СРГ за образование, социјална политика 
и вработување беше одржана на 1.2.2022
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 � Ефекти од работата на СРГ;

 � ИПА.

Според методологијата за мониторинг на работата и ефектите од 
секторските работни групи, ефектите од работата на СРГ за овие 
пет сегменти ги мериме преку 31 стандард и 21 показател. Преку 
оценување на овие стандарди (1 е најниско ниво, 3 е највисоко ниво) 
го следиме напредокот во работата на 12-те секторски работни гру-
пи на годишно ниво. 

Сепак, за разлика од минатогодишниот извештај, во овој извештај, со 
оглед дека пет од дванаесетте СРГ не одржаа пленарни состаноци 
во текот на 2021 година, а поголемиот дел од стандардите и показа-
телите се директно врзани со самите состаноци на СРГ, одлучивме 
да не ги оценуваме поединечно сегментите во рамките на извешта-
ите. Ваквиот метод се однесува на сите СРГ, вклучително и за СРГ 
што одржаа пленарни состаноци во текот 2021 со цел да се запази 
истиот методолошки пристап за сите 12 СРГ. 
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Во текот на 2021 година, МОН и МТСП 
изработија повеќе измени на стратешки 
важни политики во секторите образова-
ние, социјална политика и вработување. 
Со оглед на обемноста на изработените 
и дел веќе усвоени закони и програми, во 
овој сегмент на извештајот ќе се осврнеме 
поединечно на трите сектори од надлеж-
ност на оваа секторска работна група.

ОРАЗОВАНИЕ

Во 2021 година, Министерството за обра-
зование и наука (МОН) подготви три нови 
законски решенија кои се од важност на 
секторот образование. Станува збор за 

Законот за образование на возрасни5, 
Закон за учебници и други наставни 
и дидактички материјали во основно 
и средно образование6 и Законот за 
стручно образование и обука7. Сите 
три закони се целосно нови законски 

5 Процесот на подготовка на Законот за 
образование на возрасни е започнат на 1.11.2019 
година и е достапен на Енер: https://ener.gov.mk/
Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_
reg_detail&itemid=55565 

6 Процесот на подготовка на Законот за 
учебници и други наставни и дидактички 
материјали во основно и средно образование 
е отворен на 3.3.2021 година и достапен 
на Енер: https://ener.gov.mk/Default.
aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_
detail&itemid=64178 

7 Процесот на подготовка на Законот за стручно 
образование и обука е отворен на 18.4.2021 
година и достапен на Енер: https://ener.gov.mk/
Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_
reg_detail&itemid=66198 

ДЕЛ
СЕКТОРСКИ 
ПОЛИТИКИ

1

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55565
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=64178
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=64178
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=64178
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=66198
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=66198
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55565
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55565
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55565
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=64178
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=64178
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=64178
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=66198
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=66198
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=66198
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текстови, кои во текот на 2021 година биле изработени. Предлог-
законот за образование на возрасни е во собраниска процедура, 
додека новиот предлог-закон за учебници и други наставни и дидак-
тички материјали во основно и средно образование беше повлечен 

од собраниската процедура во текот на јули 2021 година8. Во однос 
на Законот за стручно образование и обука завршени се јавните рас-
прави и се очекува во текот на 2022 година да биде изгласан. Покрај 
овие нови законски решенија, МОН дополнително подготвил измени 
на следните закони кои се исто така во собраниска процедура:

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
наставници и стручни соработници во основното и 
средното образование

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
Бирото за развој на образованието

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
просветна инспекција

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
основното образование

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
иновациска дејност

 � Закон за изменување и дополнување на Законот 
за високото образование (на предлог на група 
пратеници)

 � Закон за дополнување на Законот за 
научноистражувачката дејност (на предлог на група 
пратеници)

Поголем дел од предлог-измените и новите законски решенија се 
базираат на стратешките определби на министерството, пред сѐ, 

нотирани во Стратегијата за образование 2018-20259, но и пое-
динечните концепциски документи како што е концепцијата за 
основното образование, која е донесена во март 2021 година10.

8 „Предлог-законот за учебници повлечен од Собрание. Ќе оди на нова јавна 
расправа“, Факултети.мк, објавено на 1.7.2021 година, достапно на https://www.
fakulteti.mk/news/01072021/predolog-zakonot-za-uchebnici-povlechen-od-sobranie-
kje-odi-na-nova-javna-rasprava 

9 Стратегија за образованието за 2018-2025 година, МОН, достапно на http://mrk.mk/
wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf 

10 Концепција за основно образование, МОН, достапно на https://mon.gov.mk/stored/
document/Koncepcija%20MK.pdf 

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://www.fakulteti.mk/news/01072021/predolog-zakonot-za-uchebnici-povlechen-od-sobranie-kje-odi-na-nova-javna-rasprava
https://www.fakulteti.mk/news/01072021/predolog-zakonot-za-uchebnici-povlechen-od-sobranie-kje-odi-na-nova-javna-rasprava
https://www.fakulteti.mk/news/01072021/predolog-zakonot-za-uchebnici-povlechen-od-sobranie-kje-odi-na-nova-javna-rasprava
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
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Иако најголем број од законските промени и решенија се во собра-
ниска процедура и сѐ уште не се донесени, во овој сегмент би ги 
издвоиле измените на Законот за субвенциониран студент-
ски оброк и измените донесени на 30.6.2021 година11. Имено, со 
измените на овој закон се промени самиот концепт на субвенциони-
рањето студентски оброк, при што првичниот модел предвидуваше 
поголема контрола и услови за економските оператори што би ги 
сервисирале студентските оброци. Со донесените промени, сите 
редовни студенти добиваат по 2400 денари во 9 месеци од годината 
на своите банкарски сметки, при што се губи можноста за поголема 
контрола врз средствата и за што можат да се наменат.

Во однос на стратешките програми и планови, во текот на 2021 годи-
на беа донесени следните програми и планови, а кои се од важност 
за секторот образование: 

 � Стратешки план на Министерството за образование 
и наука 2022-2024

 � Програма за остварување и развој на дејноста во 
ученичкиот стандард за 2021

 � Програма за остварување и развој на дејноста во 
студентски стандард за 2021

 � Програма за изградба и реконструкција на основни 
училишта за 2021

 � Програма за изградба и реконструкција на средни 
училишта за 2021

 � Концепција за основно образование 

 � Национални стандарди за постигањата на ученици 
на крајот на основното образование

 � Стандарди за интеркултурно образование, во 
основно образование

Дел од овие документи се стандардни годишни програми кои ги 
носи самото министерство, но важно е да се издвојат стратешкиот 
план на министерството за периодот 2022-202412, концепцијата 

11 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на законот за 
субвенциониран студентски оброк, „Службен весник“ бр.150 од 5.7.2021 година, 
достапен на https://www.mf.ukim.edu.mk/sites/default/files/Zakon%20za%20
izmena%20i%20dopolnuvanje%20na%20Zakon%20za%20subvencioniran%20
studentski%20obrok.pdf 

12 Стратешки план на Министерството за образование и наука 2022-2024, МОН, 
достапно на: https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki%20plan%20%202022-
2024.pdf 

https://www.mf.ukim.edu.mk/sites/default/files/Zakon za izmena i dopolnuvanje na Zakon za subvencioniran studentski obrok.pdf
https://www.mf.ukim.edu.mk/sites/default/files/Zakon za izmena i dopolnuvanje na Zakon za subvencioniran studentski obrok.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki plan  2022-2024.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki plan  2022-2024.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://www.mf.ukim.edu.mk/sites/default/files/Zakon za izmena i dopolnuvanje na Zakon za subvencioniran studentski obrok.pdf
https://www.mf.ukim.edu.mk/sites/default/files/Zakon za izmena i dopolnuvanje na Zakon za subvencioniran studentski obrok.pdf
https://www.mf.ukim.edu.mk/sites/default/files/Zakon za izmena i dopolnuvanje na Zakon za subvencioniran studentski obrok.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki plan  2022-2024.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Strateshki plan  2022-2024.pdf
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за основно образование13, како и изработените стандарди за 
интеркултурно образование во основно образование, кои се клуч-
ните стратешки документи што ги обликуваат и следните чекори на 
Министерството во следните години во секторот образование.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ

Еден од клучните стратешки документи на Министерството за труд 
и социјална политика е ревидираната програма за реформи во вра-
ботување и социјална политика (ЕСРП) 2020-2022 година. Самиот 
документ ги сочинува главните аспекти за целите на Министерството 
во секторите социјална политика и вработување, со што дава про-
екција на чекорите во измените на другите секторски политики во 
нивната надлежност. Оттаму, важно е да се напомене дека на првата 
седница на секторската работна група, одржана во 2021 година, 
беше дискутирано за годишниот извештај за имплементацијата на 

овој стратешки документ14.

Во текот на 2021 година, Министерството подготви еден целосно 
нов закон (Законот за материјално обезбедување на невработени 
лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна соп-
ственост на државата) и шест измени и дополнувања на следните за-
кони важни за секторите социјална политика и вработување:

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
младински додаток

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
волонтерство

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
работни односи

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
заштита на децата

 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 
социјална заштита

13 Концепција за основно образование, МОН, достапно на https://mon.gov.mk/stored/
document/Koncepcija%20MK.pdf 

14 Министерство за труд и социјална политика „Годишен извештај за 2020 година за 
Ревидираната програма за реформи во вработување и социјална политика“, мај 
2021, достапно на: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/SRGrupa/Aneks4_izvestaj_
samoocena_prilog1_revidirana.pdf 

https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/SRGrupa/Aneks4_izvestaj_samoocena_prilog1_revidirana.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncepcija MK.pdf
https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/SRGrupa/Aneks4_izvestaj_samoocena_prilog1_revidirana.pdf
https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/SRGrupa/Aneks4_izvestaj_samoocena_prilog1_revidirana.pdf
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 � Закон за изменување и дополнување на Законот за 

вработување и работа на странци15

Во однос на стратешките планови и стратегии, Министерството за 
труд и социјална политика во текот на 2021 година ги донесе и изме-
ни следните стратегии и планови:

 � Национална стратегија за вработување 2021-2027 
година, со акциски план за вработување 2021-2023

 � Национална стратегија за формализирање на нефор-
малната економија 2021-2022

 � Национална стратегија за развој на социјалните прет-
пријатија во РСМ 2021-2027 и акциски план за неа 
2021-2023

 � Стратегија за промовирање на волонтерството 2021-
2025 и акциски план за спроведување 2021-2025

 � Стратегија за родова еднаквост 2021-2026

 � Оперативен план за активни програми и мерки за вра-
ботување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година

 � Ревидиран оперативен план за активни програми и 
мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 
2021 година

 � Програма за развој на дејноста за заштита на децата 
за 2022 година

 � Програма за остварување социјална заштита за 2022 

година16

Најголемиот дел од овие програми произлегуваат токму од креи-
раните законски решенија и ЕСРП 2020-2022 година. Во однос на 
законите, дел од измените и дополните се од технички карактер и 
дополнување на одредени празнини што се забележани при импле-
ментација на законите, но и од суштински аспект ако го земеме при-
мерот за измените на Законот за работни односи каде се направија 

15 Набројаните закони се достапни на страницата на Министерството за труд и 
социјална политика на https://mtsp.gov.mk/zakoni.nspx 

16 Набројаните документи се достапни на страницата на Министерството за труд и 
социјална политика на https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx 

https://mtsp.gov.mk/zakoni.nspx
https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
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суштински промени во однос на целта на Владата на 
РСМ денот недела да стане неработен ден за поголе-
миот број вработени, но и зголемувањето на дневници-
те за оние што работат во професиите што ќе одлучат 
да работат во недела. 

Важно е да се забележи дека од сите наведени доку-
менти, во текот на 2021 година на двете пленарни сед-
ници на СРГ се дискутираше само за евалуацијата на 
имплементацијата на ЕСРП во 2020 година.



Д Е Л  1 
С Е К Т О Р С К И  

П О Л И Т И К И
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2.1 ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА

Секторската работна група за образова-
ние, социјална политика и вработување 
е формирана во 2017 година, при што од 
усвојувањето на деловникот за работа на 
СРГ не се направени промени. Со оглед 
на тоа што не беа направени промени на 
Деловникот за работа во текот на 2021 го-
дина, тој и понатаму е клучен документ за 
регулирањето на работата на самата СРГ. 

Членството во СРГ, како и во 2020 година 
така и во 2021 година, остана непроме-
нето. Вкупниот број на поканети членови 
изнесува 97 члена, од кои 51 се претстав-
ници на институциите, 21 претставник на 
граѓанските организации и 25 претстав-
ници од донаторската заедница. Члено-
вите од државните институции редовно 
се ажурираат во согласност со проме-
ните во надлежните институции, при што 
истото важи и за донаторската заедница. 
Од друга страна пак не се ажурираат по-
датоците и членувањето на граѓанските 
организации. 

Во текот на 2021 година беа одржани два 
пленарни состанока на СРГ образование, 
социјална политика и вработување. Први-
от се одржа на 25.5.2021 година, додека 
вториот се одржа на 30.6.2021 година. 

ДЕЛ
ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
НА СРГ

2
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Во однос на почитувањето на деловничките обврски за членот 12 
точка еден од Деловникот на СРГ образование, социјална полити-
ка и вработување, кој се однесува на доставувањето на поканите со 
предлог дневен ред во рок од 10 дена пред самиот состанок, може-
ме да забележиме дека не било испочитувано од страна на сектор-
ската работна група. Имено, поканата за вториот одржан состанок 
била испратена на 24 јуни17, односно седум дена пред одржување-
то на самиот состанок. Дополнително, не е испочитуван членот 11, 
точка два, кој се однесува на редовноста на состаноците, при што 
се предвидени еден состанок на три месеци. Ваквата одредба во 
суштина предвидува четири состаноци годишно, при што во текот на 
2021 година секторската работа група се сретнала два пати. Покрај 
овие технички забелешки, истражувачкиот тим забележа и дека дел 
од електронските адреси на граѓанските организации се погрешни, 
при што не сите претставници на граѓанските организации ја доби-
ле поканата, иако фигурираат како членови на секторската работна 
група.

Со оглед на ваквите технички препреки што се појавуваат во целосна-
та имплементација на деловникот, претставниците на МТСП и МОН 
укажуваат на јасната потреба на ревидирање на самиот деловник. 
Од една страна, почитувањето на досегашните одредби е важно за 
самите претставници, но во пракса е тешко остварливо поради не-
предвидливите агенди на копретседавачите (министрите) на самата 
секторска работна група и непредвидливоста на темпото на работа 
на стратешките документи во надлежност на самата СРГ. Дополни-
телно важно според претставниците на МТСП и МОН е дефинирање-
то на целта на самите СРГ, односно дали ќе биде платформа каде 
ќе се дискутираат сите стратешки политики или ќе остане во оваа 
форма. Од друга страна, пак, претставничката на граѓанските орга-
низации што присуствуваше на двата состанока, напоменува дека е 
потребно подетално регулирање на членството на граѓанските орга-
низации, начинот на избор, но и внатрешната координација помеѓу 
самите граѓански организации. Гарантирањето на бројот на соста-
ноците е важен сегмент, но, според неа, поважни се и суштинските 
прашања во однос на тоа што ќе се дискутира на самите состаноци 
и како граѓанските организации ќе обезбедат поголемо вклучување.

Во декември 2021 година по иницијатива на Секретаријатот за 
европски прашања (СЕП) се одржа состанок со претставници на 
сите институции што претседаваат со СРГ, на кој бил претставен и 

17 Добиена електронска покана за пленарната седница
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дискутиран новиот нацрт-деловник за работа за сите 12 СРГ. Повеќе 
информации за планираните измени во Деловникот за работа, како 
и за процесот на неговото донесување можете да прочитате во делот 
Предговор. 

Транспарентноста на самата СРГ е на релативно високо ниво, 
особено со воведувањето директно испраќање на записници по завр-
шување на самите состаноци до сите членови на СРГ. Дополнително, 
продолжи забележаниот пристап за објавување на работните мате-
ријали, агендите и придружните документи на веб-страницата на 

Министерството за труд и социјална политика18. Оттаму, можеме 
да забележиме дека ваквата пракса е одличен пример и за другите 
министерства што раководат со секторски работни групи.

2.2 ГОДИШЕН ПЛАН  
И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Секторската работна група не подготвува годишен план и годишен 
извештај за својата работа. Ваквите документи не се предвидени во 
самиот деловник за работа на СРГ. 

18 Достапни материјали поврзани со работата на СРГ за образование, социјална 
политика и вработување: https://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-
socijalna-politika.nspx 

Д Е Л  2 
Ф У Н К Ц И О Н А Л Н О С Т  

Н А  С Р Г

https://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx
https://mtsp.gov.mk/srg-obrazovanie-vrabotuvanje-i-socijalna-politika.nspx
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Д Е Л  3 
Г Р А ЃА Н С К О  

У Ч Е С Т В О

Граѓанските организации што имаат свои 
претставници останаа непроменети во те-
кот на 2021 година. Наведените органи-
зации имаат свои претставници во СРГ за 
образование, социјална политика и вра-
ботување:

 � Реактор – Истражување  
во акција

 � Македонска платформа 
против сиромаштија

 � Фондација „Отворено 
општество“

 � Федерација на синдикати 
од Македонија

 � Здружение на работода-
вачи во Македонија

 � Македонски центар за 
граѓанско образование

 � Фондација „Чекор по 
чекор“

 � Нансен дијалог-центар 
Скопје

 � Ресурсен центар; 

 � Коалиција на младински 
организации „Сега“

 � Фондација „Агро-центар 
за едукација“

 � ИПА-механизам

ДЕЛ
ГРАЃАНСКО 
УЧЕСТВО

3
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 � Унија на независни и автономни синдикати  
од Македонија

 � Бизнис-конфедерација на Македонија

 � Ромалитико

 � РЕДИ

 � Ромски образовен фонд Македонија

 � Сумнал

 � Инсок

Сепак, учеството на состаноците во текот на 2021 година од стра-
на на граѓанските организации е на релативно ниско ниво. Една од 
причините е грешката во самите електронски адреси на претстав-
ниците, при што иако најголемиот дел од организациите се уредно 
поканети, не ја добиле поканата. 

Претставниците од надлежните министерства се согласни дека е 
обезбеден простор за учество на граѓанските организации, но често 
изостанува нивното учество во зависност од дискутираните теми. Од 
друга страна, пак, претставничката од граѓанскиот сектор напоме-
нува дека е тешко следењето на самата секторска работна група, но 
и дека често се дискутираат веќе финални продукти, за кои е теш-
ко да се коментира во краток временски период. Еден од главните 
предизвици во текот на 2021 година беше одржувањето на седници-
те онлајн, при што и претставниците на надлежните министерства и 
претставничката од граѓанскиот сектор се согласни дека го намалил 
просторот за дискусија.

Како што забележавме и во 2020 година, работната група има разви-
ено пракси за учество на граѓанското општество и обезбедува про-
стор за учеството на претставниците на ГО. Сепак, постои простор 
за подобрување во ажурирањето на податоците на членовите на 
СРГ, во поширокото консултирање на самите документи, но и поде-
талното уредување на надлежностите на членовите од граѓанскиот 
сектор во самиот деловник. 

Иако за само еден стратешки документ беше дискутирано во текот 
на 2021 година на седниците на СРГ, сепак граѓанските организации 
учествуваа во нивното креирање преку специфични работни групи 
за изработка на погоре наведените стратешки документи. 
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Д Е Л  3 
Г Р А ЃА Н С К О  

У Ч Е С Т В О

Капацитетите на претставниците на граѓанските организации не се 
променија во споредба со 2019 и 2020 година, особено имајќи го на 
ум континуитетот на организациите што од самиот почеток се вклу-
чени во работата на секторската работна група.

Како што нотиравме и во 2020 година, граѓанските организации сме-
таат дека се добро подготвени во однос на темите во секторите на 
секторската работна група, но има голем потенцијал за зголемување 
на нивното учество на теми што можеби тие не ги покриваат. Оттаму 
е важно регулирањето на членството, но и опфаќањето на што по-
голем број организации што работат во секторот за да се обезбеди 
поголем квалитет на евентуалните коментари и креирањето целис-
ходни политики во секторите образование, социјална политика и 
вработување. Државните претставници од друга страна, пак, слично 
како и претставничката од граѓанскиот сектор, напоменуваат дека 
дополнителната соработка пред и по состаноците е од круцијално 
значење, пред сѐ, за да се обезбеди и поголема вклученост на орга-
низации со експертиза што можеби не се дел од СРГ. 

Непредвидливоста на процесите и динамиката на самата СРГ и по-
натаму остануваат еден од главните предизвици за целосно иско-
ристување на капацитетите на граѓанските организации, како и за 
граѓанскиот сектор така и за државните претставници. Оттаму, важ-
но е да се воспостави пракса на јасно дефинирање на чекорите што 
ќе ги презема секторската работна група, како и темите и докумен-
тите што ќе бидат во фокусот уште на почетокот на годината, со цел 
граѓанските организации да се подготват, но и да се консултираат 
со другите граѓански организации. 
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Д Е Л  4 
К А П А Ц И Т Е Т И  

Н А  Г О

Капацитетите на претставниците на 
граѓанските организации не се про-
менија во споредба со 2019 и 2020 
година, особено имајќи го на ум кон-
тинуитетот на организациите што од 
самиот почеток се вклучени во рабо-
тата на секторската работна група.

Како што нотиравме и во 2020 годи-
на, граѓанските организации сме-
таат дека се добро подготвени во 
однос на темите во секторите на 
секторската работна група, но има 
голем потенцијал за зголемување 
на нивното учество на теми што мо-
жеби тие не ги покриваат. Оттаму е 
важно регулирањето на членството, 
но и опфаќањето на што поголем 
број организации што работат во 
секторот за да се обезбеди поголем 
квалитет на евентуалните коментари 
и креирањето целисходни политики 
во секторите образование, социјал-
на политика и вработување. Држав-
ните претставници од друга страна, 
пак, слично како и претставничката 
од граѓанскиот сектор, напомену-
ваат дека дополнителната соработ-
ка пред и по состаноците е од кру-
цијално значење, пред сѐ, за да се 
обезбеди и поголема вклученост на 
организации со експертиза што мо-
жеби не се дел од СРГ. 

ДЕЛ
КАПАЦИТЕТИ  
НА ГО

4
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Непредвидливоста на процесите и динамиката на са-
мата СРГ и понатаму остануваат еден од главните пре-
дизвици за целосно искористување на капацитетите на 
граѓанските организации, како и за граѓанскиот сектор 
така и за државните претставници. Оттаму, важно е да 
се воспостави пракса на јасно дефинирање на чекори-
те што ќе ги презема секторската работна група, како 
и темите и документите што ќе бидат во фокусот уште 
на почетокот на годината, со цел граѓанските организа-
ции да се подготват, но и да се консултираат со другите 
граѓански организации. 
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Д Е Л  5
Е Ф Е К Т И  О Д  

Р А Б О Т А Т А  Н А  С Р Г

5.1 ПЛЕНАРНИ  
СОСТАНОЦИ

Во текот на 2021 година беа одржани два 
пленарни состанока на секторската ра-
ботна група за образование, социјална 
политика и вработување. 

На 25 мај 2021 година секторската 
работна група одржа пленарен соста-
нок на кој беше дискутиран извештајот 
за имплементацијата на проектот за 
техничка поддршка за реформа „ЕУ за 
млади“ и извештајот за имплементација 
на ревидираната програма за реформи 
во вработување и социјална политика 
(ЕСРП) за 2020 година. 

На 30 јуни 2021 година, секторската 
работна група го одржа вториот плена-
рен состанок, при што беше дискутиран 
драфт-текстот за акциската програма 
во рамките на ИПА 3 „ЕУ за подобрена 
здравствена заштита, родова еднаквост и 
социјална заштита“. 

5.2 ОПЕРАТИВНИ  
СОСТАНОЦИ

Во текот на 2021 година, само еден тех-
нички состанок бил организиран во рам-
ките на секторската работна група. Исти-
от се одржал на 9.3.2021 година, при што 
тема на состанокот била подготовката 
на извештајот за спроведување на ЕСРП 

ДЕЛ
ЕФЕКТИ ОД 
РАБОТАТА  
НА СРГ

5
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програмата 2020-2022. Претставниците на граѓанските органи-
зации не се поканети на оперативните/техничките состаноци.

Со оглед на тоа што нема учество на претставниците на граѓан-
ските организации, едно од можните решенија за интензиви-
рање на соработката и зголемувањето на граѓанското учество е 
зголемувањето на бројот на ваквите состаноци и вклучувањето 
на граѓанските организации во нив. Од една страна, тоа би ја 
зголемила информираноста на претставниците на граѓанските 
организации, а, од друга, би им овозможило на државните инсти-
туции да креираат политики со поголема вклученост на органи-
зациите. 
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Инструментот за претпристапна помош 
ИПА 3 се однесува на програмскиот период 
2021-2027 година. Европската комисија го 
воведе овој инструмент со новата Финанси-
ска перспектива на Европската Унија. ИПА 
3 е воведена со усвојувањето на Регулати-
вата за воспоставување на Инструментот и 
Регулатива со правила и принципи за спро-
ведување на ИПА 319 од страна на Европска-
та Унија, кои се поврзуваат со други фон-
дови, програми и инструменти на Унијата, а 
првенствено со Инструментот за соседство, 
развој и меѓународна соработка20. 

Според структурата, ИПА 3 е поделена на 
пет прозорци, а секој прозорец се состои 
од тематски приоритети:

1. Владеење на правото, 
фундаментални права и демократија;

2. Добро владеење, усогласување на 
законодавството, добрососедски 
односи и стратешка комуникација;

19 Regulation of the European Parliament and of the 
Council establishing the Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA III) COM/2018/465 final.

20 Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument (NDICI)

ДЕЛ
ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ПРЕТПРИСТАПНА 
ПОМОШ ИПА 3 
(2021-2027)

6

Д Е Л  6
И Н С Т Р У М Е Н Т  З А  П Р Е Т П Р И С Т А П Н А 

П О М О Ш  И П А  3  ( 2 0 2 1 - 2 0 2 7 )
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3. Зелена агенда и одржлива поврзаност;

4. Конкурентност и инклузивен раст;

5. Територијална и прекугранична соработка.

Повеќе информации за програмирањето на ИПА 3 (2021-2027) може 
да прочитате во извештајот ИПА - хоризонтално прашање.

6.1 ПРОГРАМИРАЊЕТО НА ИПА 3 (2021-2027) 
ВО РАМКИТЕ НА СЕКТОРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ВРАБОТУВАЊЕ

Средствата од ИПА 3 предвидени за секторите образование, социјална 
политика и вработување се дел од ПРОЗОРЕЦ 4. Конкурентност и 
инклузивен раст, Тематски приоритет 1: Образование, вработување, 
политики за социјална заштита и инклузија, и здравство. За 2022 
година е програмиран Акцискиот документ „ЕУ за подобрена здрав-
ствена и социјална заштита и родова еднаквост“, за кој е предвиден 
вкупен буџет од 11.1 милиони евра, од кои 11 милиони евра е поба-
раниот износ од ИПА 3. Што се однесува до акциите „ЕУ за работни 
места и можности “ и „ЕУ за човечки капитал“, кои се предвидени 
за 2023 и 2024 година сѐ уште не се изработени акциски фишеа, 
односно станува збор само за стратегиски одредници во најрана 
фаза, кои можат во иднина да претрпат измени. 

file:///C:/Users/user/Dropbox/!%20%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8%202022/%d0%a4%d0%9e%d0%9e%d0%9c/12%20%d0%98%d0%97%d0%92%d0%95%d0%a8%d0%a2%d0%90%d0%98/FOOM-Izvestaj%20vo%20senka-OBRAZOVANIE%20VRABOTUVANJE-2021-01%20Folder/../../../../../../38970/Downloads/à
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Т А Б Е Л А  1 . 
Програмирањето на ИПА 3 (2021-2027) за секторите образование, 
вработување и социјална политика

ПРОЗОРЕЦ 4:  
КОНКУРЕНТНОСТ И ИНКЛУЗИВЕН РАСТ

Тематски приоритет 1: Образование, вработување, политики за 
социјална заштита и инклузија и здравство

Период за спроведување: 2022 година 

Акција Проценет 
вкупен 
буџет

(милиони евра)

Баран 
придонес 

од ИПА
(милиони евра)

План/аранжмани за 
имплементација

ЕУ за 
подобрена 
здравствена 
и социјална 
заштита 
и родова 
еднаквост

11.12 11.0 Предвидено е 
акцијата да се 
спроведува преку 
директно управување, 
преку набавка, 
што вклучува 
договори за услуги, 
набавки и работи. 
Акцискиот документ 
и придружните 
материјали се 
доставени до 
службите на 
Европската Комисија 
во ноември 2021 
година.

Период за спроведување: 2023 и 2024 година

ЕУ за работни 
места и 
можности

13,5 11,0 Директно  
управување

ЕУ за човечки 
капитал

7,5 7,0 Директно  
управување
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https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/34S288k
https://bit.ly/34S288k
https://bit.ly/34S288k
https://bit.ly/34S288k
https://bit.ly/34S288k
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Т А Б Е Л А  2 . 
Акциски документ (2022) ЕУ за транспортно 
поврзување и безбедни патишта

АКЦИСКИ ДОКУМЕНТ (2022) ЕУ ЗА ПОДОБРЕНА ЗДРАВСТВЕНА  
И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Очекуван исход Придонес 
на ЕУ 

(износ во евра)

Индикативен 
придонес од 
трета страна

1. Подобрен систем и практики за 
здравје и безбедност при работа

2,500,000 0

2. Зголемена ефикасност на 
системот за превенција и заштита 
на родово и семејно насилство

1,000,000 120,000

3. Подобрен квалитет на 
социјалните услуги

1,500,000 0

4. Подобрен одговор на државата 
на главните здравствени закани во 
земјата

6,000,000 0

Вкупно 11,000,000 120,000
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I I . Д Е Л 
ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА  

ПОМОШ ИПА II (2014-2020)
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ДЕЛ

Д Е Л  7
Р О Д О В А  П Е Р С П Е К Т И В А  В О 

С Е К Т О Р С К И Т Е  Р А Б О Т Н И  Г Р У П И

РОДОВА 
ПЕРСПЕКТИВА 
ВО СЕКТОРСКИТЕ 
РАБОТНИ ГРУПИ

7
Интегрирањето на родовата перспектива 
претставува процес на проценка на им-
пликациите по жените и мажите на секое 
планирано дејство, вклучително и на зако-
нодавството, политиките и програмите, во 
секоја област и на секое ниво.21 Притоа, 
крајната цел е да се постигне родова ед-
наквост. Во националното законодавство 
на Република Северна Македонија вклучу-
вањето на родовата перспектива е дефи-
нирано со Законот за еднакви можности 
на жените и мажите22 и претставува обвр-
ска на сите државни органи и институции. 
Пропуштањето да се инкорпорира ро-
довата перспектива подразбира носење 
родово неутрални или родово слепи по-
литики, кои не успеваат да ги адресираат 
постојните нееднаквости и можат да при-
донесат за продлабочување на родовите 
јазови.

21 European Institute for Gender Equality (EIGE), 
Glossary and Thesaurus, A-Z Index. Достапно 
на: https://eige.europa.eu/thesaurus/
terms/1185?lang=mk 

22 Закон за еднакви можности на мажите и жените. 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
6/12, 30/13, 166/14, 150/15 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 53/21. Член 
4, став 1, точка 10.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185?lang=mk
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185?lang=mk
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Родовата еднаквост е една од темелните вредности на Европската 
Унија (ЕУ).23 Истовремено, членството кон ЕУ е условено со почи-
тување и промовирање на овие основни европски вредности.24 Во 
Инструментот за претпристапна помош 2021-2027 (ИПА 3) предви-
дено е дека имплементацијата на ИПА 3 треба да биде водена од 
принципите на родова еднаквост и зајакнување на правата на жени-
те и девојчињата25, во линија со и во насока на исполнување на ми-
нималните стандарди утврдени со новиот План за акција за родова 
еднаквост на ЕУ 2021-2025 (ГАП 3) насловен „Амбициозна агенда за 
родова еднаквост и зајакнување на жените во надворешната поли-
тика на ЕУ“26. ГАП 3 се состои од пет столба на акција, а во рамките 
на третиот столб се предвидени активности во шест тематски обла-
сти.27 Во рамките на ГАП 3 рефлектирани се и целите на Страте-
гијата за родова еднаквост на ЕУ 2020-2025.28 Понатаму, во ИПА 3, 
родовата еднаквост е вклучена како една од специфичните цели, но 
и како тематски приоритет за поддршка.29 Притоа, потенцирано е 
дека родовата еднаквост е хоризонтална тема, која треба да биде 
соодветно рефлектирана и интегрирана во целокупниот процес на 
имплементација.30 Целите на претпристапната помош поставени во 
тематскиот приоритет посветен на родовата еднаквост во ИПА 3 це-
лосно кореспондираат со шесте тематски области предвидени со 
ГАП 3, што дополнително укажува на потребата од поврзување на 
овие два документа. Оттука, работата на секторските работни групи, 
како форум за меѓуресорска соработка со надлежности поврзани 

23 Consolidated Version of the Treaty on European Union. Член 2.  
Достапно на: https://bit.ly/3s4gjyR 

24 Ibid. Член 49, став 1.

25 Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 
15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance 
(IPA III). Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en 

26 EU Gender Action Plan (GAP) III – An Ambitious Agenda for Gender Equality and 
Women’s Empowerment in EU External Action. Достапно на: https://ec.europa.eu/
international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf 

27 Ibid. Во ГАП 3 предвидени се активности поделени во следните шест тематски 
области: ослободување од сите форми на родово базирано насилство, 
унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје и права, зајакнување 
на економските и социјалните права и зајакнување на девојчињата и жените, 
унапредување и еднакво политичко учество и лидерство, интегрирање на агендата 
за жени, мир и безбедност и предизвици и можности за зелена транзиција и 
дигитализација.

28 A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025. Достапно на: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152 

29 Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 
15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance 
(IPA III). Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en

30 Ibid.

https://bit.ly/3s4gjyR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en


47

Д Е Л  7
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со формулирање и имплементација на националните политики и ко-
ординација за програмирање, следење и евалуација на странската 
помош, треба да биде водена од и усогласена со ГАП 3.  Конечно, 
неопходно е да се има предвид заложбата на ЕУ, до 2025 година, 
најмалку 85% од сите нови надворешни програми и проекти да ја 
имаат родовата еднаквост како значајна или основна цел.31 

Значаен елемент на дефиницијата на секторскиот пристап кон ин-
тегрирањето на родовата перспектива е и градењето и јакнењето на 
техничките компетенции на сите вклучени во спроведувањето на сек-
торските политики.32 Оттука, особено значајно е и развивањето на 
капацитетите во оваа насока како на креаторите на политики, така и 
на лицата вклучени во нивното спроведување. 

Повеќе информации за родовата поставеност во СРГ може да 
прочитате во Извештајот во сенка за родовата перспектива во 
секторските работни групи.

7.1 РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО СРГ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОБРАЗОВАНИЕ, 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ 

Како што е нотирано и во минатите два извештаја во сенка, Сектор-
ската работна група за образование, вработување и социјална по-
литика континуирано ја интегрира родовата перспектива во својата 
работа. За оваа секторска работна група карактеристично е што има 
две водечки министерства – Министерството за образование и наука 
(МОН) и Министерството за труд и социјална политика (МТСП). Вра-
ботени од двете министерства во текот на 2021 година присуствува-
ле на неколку обуки за родово одговорно работење организирани 
во рамки на проектот „Унапредување на институционализацијата 
на РОБ преку системската интеграција на родовата перспектива во 
стратешкото планирање и програмирање на владините институции 
во Северна Македонија“, поддржан од Телото на Обединетите на-
ции за родова еднаквост и зајакнување на жените – UN Women. На 
овие обуки присуствувале административни службеници на стручно 
или раководно ниво во секторите и лица инволвирани во процесот 
на стратешко планирање и креирање на политиките во институции-

31 EU Gender Action Plan (GAP) III – An Ambitious Agenda for Gender Equality and 
Women’s Empowerment in EU External Action. Достапно на: https://ec.europa.eu/
international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf

32 EIGE, Glossary and Thesaurus, A-Z Index. Достапно на: https://eige.europa.eu/
thesaurus/terms/1359?lang=mk 

file:///C:/Users/user/Dropbox/!%20%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8%202022/%d0%a4%d0%9e%d0%9e%d0%9c/12%20%d0%98%d0%97%d0%92%d0%95%d0%a8%d0%a2%d0%90%d0%98/FOOM-Izvestaj%20vo%20senka-OBRAZOVANIE%20VRABOTUVANJE-2021-01%20Folder/../../../../../../38970/Downloads/a
file:///C:/Users/user/Dropbox/!%20%d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d1%83%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8%202022/%d0%a4%d0%9e%d0%9e%d0%9c/12%20%d0%98%d0%97%d0%92%d0%95%d0%a8%d0%a2%d0%90%d0%98/FOOM-Izvestaj%20vo%20senka-OBRAZOVANIE%20VRABOTUVANJE-2021-01%20Folder/../../../../../../38970/Downloads/a
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1359?lang=mk
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1359?lang=mk
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И З В Е Ш Т А Ј  В О  С Е Н К А 
ОД СЛЕДЕЊЕТО НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИТЕ НА СЕКТОРСКАТА РАБОТНА  
ГРУПА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ 
јануари – декември 2021

те, како и координатор(к)и за еднакви можности. Членови на сектор-
ската работна група се вработени од Секторот за еднакви можно-
сти при МТСП, како и координаторот за еднакви можности од МОН.  
Оваа секторска работна група во својот состав вклучува и граѓански 
организации што работат на унапредување на родовата еднаквост. 
Информациите добиени од надлежните министерства укажуваат 
дека родовата перспектива била вклучена во Стратешкиот план на 
МОН 2021-2023, како и дека родови анализи биле користени при 
подготовката и формулирањето на одредени мерки од Национална-
та стратегија за вработување 2021-2023.33 

Во текот на изминатата година, Оперативната структура за ИПА во 
МТСП, по претходна консултација со членовите на секторската ра-
ботна група за образование, вработување и социјална политика го 
изработила акцискиот документ за програмската 2022 година „ЕУ 
за подобро здравје и социјална политика и родова рамноправност“. 
Планираните акции и проекти од нацрт акцискиот документ биле 
презентирани на седницата на оваа секторска работна група одржа-
на на 30.6.2021 година. Во овој акциски документ, родовата еднак-
вост е предвидена како основна цел. Проектите предвидени со ак-
цискиот документ се во областа на безбедност и здравје при работа, 
поддршка на напорите за справување со родово базираното и се-
мејното насилство и подобрување на квалитетот на социјалните ус-
луги преку поддршка на системот за мониторинг и евалуација, како и 
унапредување на системот за лиценцирање. За мерење на ефектите 
од предложените проекти ќе бидат употребувани родово разделени 
индикатори. За изготвувањето на акцискиот документ не биле изра-
ботени и употребени посебни родови анализи, туку документот бил 
изготвен преку користење административни податоци од институци-
ите, статистички податоци од Државниот завод за статистика и јавно 
објавени и достапни анализи.

33 При подготовката на Националната стратегија за вработување 2021-2023 според 
информациите од МТСП била користена анализата: UN Women. N.Mojsoska-
Blazevski, J.De Henau. “Investing in a free universal childcare in the Republic of North 
Macedonia: Analysis of costs, short-term employment effects and fiscal revenue” 
(2019), достапна на: https://bit.ly/3Gosv2w 

https://bit.ly/3Gosv2w
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ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА  

ПОМОШ ИПА II (2014-2020)
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ФИНАЛНИ ЗАКЛУЧОЦИ  
И ПРЕПОРАКИ

1. Секторската работна група треба да ги ажурира по-
датоците на своите членови, особено електронските 
адреси на претставниците на граѓанскиот сектор.

2. Дополнително учество на граѓанските организации 
во оперативните/технички состаноци и дополнителни 
средби помеѓу претставниците на надлежните мини-
стерства и граѓанските организации со цел поголема 
размена на информации и предвидливост во процесите 
на секторската работна група.

3. Промени во деловникот на секторската работна 
група во однос на детализирање на надлежностите на 
претставниците на граѓанскиот сектор, како и воведу-
вање пракса за избор на членови и креирање задолжи-
телна годишна програма за работа и извештај за рабо-
тата во текот на годината.

КОРИСТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 ¡ Извештај на Европската комисија за напредокот на 
Северна Македонија за 2021 година

 ¡ Ревидираната програма за реформи во вработување 
и социјална политика (ЕСРП) 2020-2022 и годишниот 
извештај за имплементација на програмата за 2020 
година

 ¡ Нацрт-индикатори за проценка на перформансите 
(PAF Indicators) на СРГ за образование, социјална 
политика и вработување

 ¡ Националната програма за усвојување на правото на 
Европската Унија (НПАА) 2021-2025

 ¡ Одговори на доставени прашања врз основа на 
барање за слободен пристап до информации од 
јавен карактер

 ¡ Транскрипт од интервјуто со претставник на држав-
ните институции членови на СРГ за образование, 
социјална политика и вработување

 ¡ Транскрипт од интервјуто со претставничка на ГО 
што е учествува на СРГ за образование, социјална 
политика и вработување

 ¡ Увид во електронска комуникација со членовите на 
секторската работна група

 ¡ Деловникот за работа на Секторската работна група 
за образование, социјална политика и вработување

Ф И Н А Л Н И  З А К Л У Ч О Ц И  И  П Р Е П О Р А К И
К О Р И С Т Е Н И  М А Т Е Р И Ј А Л И
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