СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА

Арх.бр………………………..
Дата.............................

ДO: Здружение на граѓани Реактор – истражување во акција
Бул. Партизански одреди бр. 18/1-11
1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на Барање
ВРСКА: Допис со арх. бр. 21-1348/1 од 01.03.2021
Почитувани,
Во врска со доставеното барање од Ваша страна, со кое барате да Ви бидат
доставени документи и информации кои се дел од работата на секторската работна
група за животна средина и климатски акции (СРГ), Ве информираме за следното:
- Во врска со точка бр. 1, 2 и 3, бараните податоци може да ги најдете на
интернет страната на Министерството за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП), во делот документи;
-

Врска со точка 1 - ви ги доставувам во прилог

-

Врска со точка 2 – На веб страната на министерството се прикачени сите
измени на систематизацијата.

https://www.moepp.gov.mk/wpcontent/uploads/2017/12/Pravilnik%20za%20sistematizacija%20na%20rabotnite%20mesta%20vo
%20MZSPP.pdf

-

Врска со точка 3 – функционалната анализа е во фаза на изработка и истата
ке виде прикачена кога ке биде одобрeна од МИОА

-

Во врска со точка бр. 4, во прилог Ви доставуваме листа на избрани членови
односно заменик членови од невладини организации за секторската работна
група за животна средина и климатски акции (истото е објавено на интернет
страната

на

МЖСПП

и

може

да

го

најдете

на

следниот

линк

https://www.moepp.gov.mk/?cat=7&m=2016
Во прилог е Листа на институции (согласно доставени номинации од
соодветните институции) и други засегнати страни;
-

Состаноците се организираат со помош на проектот “Поддршка на ЕУ и
менаџирање со фондови ”, кој се спроведува од страна на Секретаријатот за
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европски прашања (СЕП) и во врска со точка бр. 5, 6 и 7, Ве известуваме дека
не располагаме со Годишен план за работа односно годишен извештај и
состаноците се одржуваат најмалку 1- 2 пати годишно;
-

Во врска со точка бр. 8, во прилог Ви доставуваме нацрт текст на Деловникот.
МЖСПП ќе подготви Решение за формирање на СРГ и Деловникот ќе биде
донесен во најбрз можен временски рок;

-

Во врска со точка бр. 9, 11, 13 и 15, Ве известуваме дека секторската работна
група за животна средина и климатски акции одржа состанок на 17.06.2020
година. Согласно насоките и упаствата за одржување на состаноци поради
настаната Ковид состојба , состанокот се одржа на интернет преку користење
на соодветна платформа. Состанокот беше организиран од страна на
проектот “Поддршка на ЕУ и менаџирање со фондови”. Во прилог може да го
најдете записникот од состанокот и материјатите кои беа разгледувани;

-

Во врска со точка бр. 10, 12, 14, 16 и 20, Ве известуваме дека посебно не се
одржуваат оперативни состаноци;
Воедно, сакаме да Ве известиме дека на истите состаноци, има пленарен дел
и оперативен дел.

-

Во врска со точка бр. 17, Ве информираме дека МЖСПП следи официјални
индикатори кои може да ги најдете на веб страната на Министерството на
следниот линк: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=746
Во прилог е Листата на ПАФ кои ја следат состојбата во областа на
животната средина, но не станува збор за индикатори кои ја следаат
работата на СРГ. Истите, се разгледувани на еден од состаноците на СРГ во
2019 год.

-

Во врска со точка бр. 18, еден од документите кој се подготвува за ИПА III
Програмата 2021-2027 е Стратешкиот одговор. Истиот, е подготвен од страна
на МЖСПП со поддршка на Делегација на ЕУ и проектот “Поддршка на ЕУ и
менаџирање со фондови ”, кој се спроведува од страна на Секретаријатот за
европски прашања (СЕП). Истиот, во нацрт верзија беше разгледан на
состанок на СРГ во 2020 год. Финалната нацрт верзија од документот е
доставена од страна на СЕП до Европската Комисија (ЕК) на одобрување.
Истата, ќе биде објавена по нејзино одобрување од страна на ЕК.

-

Во врска со точка бр. 19, во прилог Ви ја доставуваме Листата на учесници на
СРГ одржана во 2020 год. ;
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-

Во врска со точка бр. 20, Ве известуваме дека одговорни за достава на покана,
материјали и заклучоци од состанокот се СЕП односно проектот “Поддршка
на ЕУ и менаџирање со фондови ”,;

-

Во врска со точка бр. 21, Ве информираме дека немаме проекти поврзани со
КОВИД 19 пандемијата;

-

Во врска со точка бр. 22, Ве известуваме дека во МЖСПП во 2020 година не се
организирани обуки за родово одговорни/родово сензитивно работење.
Преставници од МЖСПП беа поканети од страна на Министерството за труд
и социјална политика (МТСП) да учествуваат на работилница: Вклучување на
родовата

преспектива

во

процесот

на

стратешко

планирање

на

министерствата и во програмското буџетирање. Работилницата се одржа
преку интернет платформа на 21-22.12.2020 година во рамки на проектот
‘”Промоција на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно,
инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија”,
финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и
Шведската агенција за меѓународна соработка и развој - Сида, спроведен од
UN Women.
-

Во врска со точка бр. 23, по барање на Министерството за труд и социјална
политика за доставување на Информација за преземени активности и
имплементирани мерки на програми и потпрограми во кои е вклучена
родовата преспектива, Министерството за животна средина и просторно
планирање до МТСП достави Информација која се однесува на Програмата
за инвестирање во животната средина за 2020 година. Исто така, согласно
обврските кои произлегуваат од процесот на Родово одговорно буџетирање
според Стратегијата за РОБ и методологијата за РОБ, потребно е МЖСПП да
изготви Извештај за родово одговорно буџетирање за 2020 година.
Извештајот веќе е во завршна фаза и истиот ќе биде доставен до
Министерството за труд и социјална политика и објавен на интернет
страната на Министерството за животна средина и просторно планирање.КИ

АКЦИИ
Ви благодариме на соработката!
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