
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
СРГ има деловник за работа, но
документот е во форма на нацрт-текст
и не е формално приспособен на
потребите и насоките од претседавачот
иако барањето за тоа е доставено до СЕП уште во 2018 година. Овие слабости се очекува 
да бидат надминати со донесување на новиот деловник, во чие финализирање со свои 
предлози и сугестии учествуваат и претставници на СРГ.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во овој сегмент е направен позитивен исчекор во работата на СРГ во однос на 
изминатите три години. Во 2021 година за првпат граѓанските организации беа поканети 
на единствениот пленарен состанок на СРГ, за разлика од 2019 и 2020 година кога ГО не 
беа дел од одржаните состаноци. 

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Потребно е да се формализира процесот на учество на ГО во работата на оваа СРГ како 
членови или како набљудувачи низ еден отворен и инклузивен процес да се направи 
избор на членови на СРГ од редот на граѓанските организации.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

СРГ во 2021 година продолжи со слабата динамика на работа и одржа само еден 
состанок во годината. Оваа динамика на работа се чини недоволна за да може да се 
следи остварувањето на акциските планови за спроведување на Националната 
транспортна стратегија 2018-2030, да се подготвуваат стратешки документи, 
релевантни развојни програми или плански документи, да се следат и оценуваат 
постигнувањата и да се предлагаат и преземаат корективни мерки. 

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРОТ ТРАНСПОРТ ВО
ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА ТРАНСПОРТ 

2019
1 x состанок:

26.09.2019

2020
1 x состанок:

03.07.2020

2021
1 x состанок:

23.06.2021



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Со Законот, предложен од група пратеници, се овозможува да се реализира Меморандумот што 
Владата го потпиша со Конзорциумот „Бехтел и Енка“ како стратешки инвеститор за изградба на 
автопатите Тетово – Гостивар, Струга – Ќафасан, како и Прилеп – Битола. Законот е донесен по итна 
постапка и без процес на јавни консултации. 

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. 

Донесен е Законот за
утврдување јавен интерес и 

номинирање стратешки партнер
за имплементација на проектот

за изградба на инфраструктурниот 
Коридор 8 и Коридорот 10  во РСМ. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА

• Законот за постапување со бесправно изградени објекти
- Измените беа усвоени откако беше неуспешен обидот за донесување нов Закон за регулирање на статусот 
на бесправно изградени објекти со кои требаше да се овозможи легализација на бесправни градби 
изградени во периодот од 3 март 2011 година до 1 јануари 2021 година. 

• Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
- Целта на измените беа да се овозможи, редовно спроведување на возачките испити во услови на 
пандемијата предизвикана од Ковид-19.

• Законот за внатрешната пловидба
- Измените се однесуваат на инспекцискиот надзор во внатрешната пловидба и намалување на висина на 
глобите во однос на прекршоците регулирани со Законот

• Законот за јавните патишта
- Направените измени овозможуваат исклучоци во однос на растојанието меѓу државните патишта и 
железничките пруги  

• Законот за сигурност во железничкиот систем
- Одложена е примена на одредбата од членот 13 став (6) за 1 година.

• Со дополнувањата на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај
- Направени се интервенции наметнати од пандемијата со Ковид-19. 

ЗАПОЧНАТИ АКТИВНОСТИ  
Во декември 2021 година на ЕНЕР е објавено известување за почеток на процесот за подготовка на 
Законот за воздухопловство и текстот на Нацрт-законот. Донесувањето нов закон се образложува со 
нецелосна усогласеност на прописите за воздухопловство со новините во стандардите и 
препорачаните практики од Анексите на Чикашката конвенција и во прифатените ЕУ-регулативи и 
директиви од Спогодбата за воспоставување на ЕЗВО. 
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