
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
СРГ нема свој посебен деловник за
работа или друг документ што ја уредува
нејзината работа. Ваквата поставеност ја
става под знак прашалник функционалноста
на самата група. Недостатокот на институционална поткрепеност, процедури и 
надлежности придонесува да не е целосно јасно кои се внатрешните надлежности на 
СРГ.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 3 претставници на ГО, во улога на членови и заменици членови. 
Претставниците на граѓанските организации биле поканети, но не присуствувале на 
единствената средба одржана на СРГ во 2021. Оттаму, потребно е подобрување на 
комуникацијата помеѓу членовите, Министерството, како и другите граѓански 
организации што дејствуваат во секторите животна средина и климатски акции.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Граѓанските организации не се информирани што точно се случува во СРГ, и оттука не 
може да се измери нивното влијание во работата, како и нивното учество во 
надлежностите на секторската работна група.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

На 17 јуни беше одржан единствениот состанок на секторската работна група 2021 
година, на кој биле разгледувани стратешкиот одговор на МЗСПП во однос на 
тематскиот приоритет животна средина и климатски промени во рамки на ИПА 
3-програмата и акциските фишеа за акциската програма на ИПА 3 во 2021 и 2022 година.

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

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
КЛИМАТСКИ АКЦИИ

2019
1 x состанок:

19.12.2019 

2020
1 x состанока:

17.06.2020
2021
1 x состаноци

17.06.2021



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Ако во текот на 2019 и 2020 година МЖСПП беше, пред сѐ, концентрирано на изработка на 
стратешката рамка во однос на политиките и законите клучни за секторот животна средина и 
климатски акции, во текот на 2021 година голем дел од тие закони беа усвоени од страна на 
Собранието на РСМ. Имено, во текот на 2021 година беа донесени осум закони, од кои еден е 
дополнување на постоен закон:

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. 

Клучни стратешки
документи

Стратегијата за животна
средина 2014-2020 и 

Националниот план за управување
со отпад 2020 - 2030 година 

• Закон за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк
• Закон за дополнување и изменување на Законот за амбиентален воздух
• Законот за управување со акумулатори и батерии и отпадни батерии и акумулатори
• Закон за управување со електрична и електрична опрема
• Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад
• Закон за управување со пакување и пакуван отпад
• Закон за управување со дополнителни текови на отпад
• Закон за управување со отпад

• Закон за инспекциски надзор во животната средина
• Закон за заштита на природата
• Закон за индустриски емисии
• Закон за климатска акција

Главниот фокус на Министерството во текот на 2021 биле отпадните политики, како и заштитата 
на животната средина и воздухот. Сите овие донесени закони во 2021 година започнале со 
консултации користејќи го Единствениот национален електронски регистар на прописи на РСМ во 
текот на 2019 година, како и со отворени дискусии со граѓанските организации. Покрај овие донесени 
закони, во фаза на подготовка и во разни стадиуми на процедури (доставени до Владата или во 
собраниска процедура) се и следните закони: 
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