
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
СРГ за конкурентност и иновации треба
да ја зголеми својата функционалност
преку поголем број состаноци, кои ќе им
овозможат на сите засегнати страни
поголема вклученост во процесот на зголемување на конкурентноста на македонската 
економија и поттикнување на иновациите. 

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Со оглед на отсуството на преземените активности за вклучување на граѓанските 
организации во работата на секторската работна група, потребно е да се преземат мерки 
низ транспарентен процес за да се обезбеди нивното вклучување. Моделот на 
вклучување што ќе се примени се очекува да се утврди во новиот деловник за работа на 
СРГ што е во подготовка.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Секторската работна група нема членови од редот на граѓанските организации и оттука 
не може да се анализира нивниот капацитет.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Трета година по ред СРГ одржува по само еден состанок годишно, на кој биле 
презентирани стратешките одговори за ИПА 3, Прозорец 4: Конкурентност и инклузивен 
раст, тематски приоритет 2: развој на приватниот сектор, трговија, истражување и 
иновации. Со тоа не ги исполни очекувањата дека во оваа СРГ треба да се дискутира за 
политиките и правците на поттикнување на конкурентноста и иновациите низ соработка 
на сите засегнати страни.  

 ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРОТ КОНКУРЕНТНОСТ И
ИНОВАЦИИ ВО ТЕКОТ НА 2021
ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА
ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И
ИНОВАЦИИ
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истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Според најавите, требаше да бидат изготвени до крајот на 2021 година, но и двата стратешки 
документа сè уште се во подготвителна фаза. Изготвувањето на Националниот развоен план беше 
најавено на почетокот на 2021 година, за разлика од Стратегијата за смарт-специјализација, која како 
сеопфатен модел за одржлив економски раст, се најавува со години и нејзиното изготвување постојано 
се пролонгира.

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. 

Националниот 
развоен план и 

Стратегијата за 
смарт-специјализација

Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија 2021- 2031 година

Беше усвоена во текот на 2021 година. Една од целите на стратегијата е зголемување на 
конкурентноста на планските региони преку јакнење на нивниот иновациски капацитет, 
оптимално користење и валоризирање на природното богатство, човечкиот капитал и 
економските особености на различните региони. 

Законски решенија кои се во фаза на изработка:

• Предлог-законот за инсолвентност, 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. 
Нацрт-текстот беше објавен на ЕНЕР во март 2021 година.

• Предлог-законот за јавно-приватно партнерство, треба да 
овозможи транспонирање на Директивата 2014/23/ЕУ за 
доделување на договорите за концесија и понатамошно 
усогласување со најдобрите стандарди и меѓународни 
практики во соодветната област, односно изготвување на 
стабилна и конзистентна законска рамка за доделување 
договори за јавно-приватно партнерство, вклучително и 
концесиите како вид јавно-приватно партнерство. 
Нацрт-текстот беше објавен на ЕНЕР во април 2021 година.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Усвоен е Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции 
вклучуваа промена во условите за доделување финансиска поддршка на компании што инвестирале во 
услови на Ковид-19, како и за доделување дополнителна финансиска поддршка за компаниите што ќе 
реализираат инвестициски проекти во помалку развиените плански региони. 
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