
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
Секторската работна група за
образование, социјална политика и
вработување е формирана во 2017
година, при што од усвојувањето на деловникот за работа на СРГ не се направени 
промени. Транспарентноста на самата СРГ е на релативно високо ниво, на 
веб-страницата на МТСП, продолжи редовното објавување на работните материјали, 
агендите и придружните документи од состаноците на СРГ

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 19 претставници на ГО (22% од вкупниот број членови), во улога на членови. 
Сепак, учеството на состаноците во текот на 2021 година од страна на граѓанските 
организации е на релативно ниско ниво. Една од причините е грешката во самите 
електронски адреси на претставниците, при што иако најголемиот дел од организациите 
се уредно поканети, не ја добиле поканата.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

За зголемување на капацитетите на ГО, потребни се промени во деловникот на СРГ во 
однос на детализирање на надлежностите на претставниците на граѓанскиот сектор, 
како и воведување пракса за избор на членови.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

СРГ одржа два пленарни состаноци, со што е една од трите СРГ кои одржале најмногу 
состаноци во текот на 2021 година. На првиот пленарен состанок беа дискутирани 
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 вториот состанок беше 
дискутиран драфт-текстот за акциската програма во рамките на ИПА 3 „ЕУ за подобрена 
здравствена заштита, родова еднаквост и социјална заштита“.   

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА
2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
И ВРАБОТУВАЊЕ

2019
2 x состаноци:

20.09.2019
19.12.2019

2020
2 x состаноци:

20.09.2019
19.12.2019

2021
2 x состаноци:

20.09.2019
19.12.2019



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

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

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. 

Образование

Стратешки
програми и планови:

Нови законски решенија:
• Закон за образование на возрасни
• Закон за учебници и други наставни и дидактички  
   материјали во основно и средно образование  
• Закон за стручно образование и обука (се  
   очекува во текот на 2022 година да биде изгласан)
 

Измени и дополнувања на
Закони во собраниска процедура:
• Закон за наставници и стручни соработници 
   во основното и средното образование
• Закон за Бирото за развој на образованието
• Закон за просветна инспекција
• Закон за основното образование
• Закон за иновациска дејност
• Закон за високото образование 
• Закон за научноистражувачката дејност

Социјална политика и вработување
Клучен стратешки документи на МТСП е ревидираната програма
за реформи во вработување и социјална политика (ЕСРП) 2020-2022 година. 

Нови стратешки програми и планови:
Национална стратегија за вработување 2021-2027 година, со акциски план за вработување 2021-2023,  Национална 
стратегија за формализирање на неформалната економија 2021-2022, Национална стратегија за развој на социјалните 
претпријатија 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 вработување 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 година

Ново законско решение:
Закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна 
сопственост на државата
Измени и дополнувања на Закони:
Закон за младински додаток, Закон за волонтерство, Закон за работни односи, Закон за заштита на децата, Закон за 
социјална заштита, Закон за вработување и работа на странци
 

Предлог-законот за образование на возрасни
е во собраниска процедура, додека новиот
предлог-закон за учебници и други наставни
и дидактички материјали во основно и средно образование беше повлечен од собраниската процедура.
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