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АНАЛИЗА НА СТАТУСОТ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGS)  
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ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА  
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Оваа анализа е дел од проектот „Градење меѓусекторски партнер-
ства за одржлив развој“ финансиран од Европската Унија, спрове-
дуван од Здружението „Конект“, „Агора“ – Центар за промовирање 
на граѓански вредности и Бугарската мрежа на Глобалниот договор 
на ООН.

Главната цел на проектот е зајакнување на јавнo-приватниот дија-
лог и активното учество на граѓанското општество и деловниот сек-
тор во остварување на стратегиските Цели за одржлив развој - ЦОР 
(Sustainable Development Goals - SDGs1) во согласност со реформски-
те активности на земјата како дел од процесот на интеграција во 
Европската Унија.

Следствено, цел на оваа анализа и предмет на ова истражување е 
разгледување на тековниот контекст и состојбите во врска со спро-
ведување на ЦОР во нашата земја и нивната поврзаност во процесот 
на пристапувањето на земјата кон ЕУ.

Конкретно, анализата се спроведе со цел: мапирање на тековните 
иницијативи и активности во земјата; поврзување на проектот со 
други иницијативи за успешно спроведување и влијание; и дефини-
рање и истакнување на врските помеѓу ЦОР и реформите за ЕУ инте-
грација во земјата. 

Во анализата се прикажани активностите што се планирани и спро-
ведени од страна на релевантните институции и организации во 
земјата, и тоа на ниво на централна власт со фокус на клучните ми-
нистерства, потоа организациите на граѓанското општество, делов-
ни организации (комори, организации на работодавачи и мрежи) и 
меѓународната заедница (УНДП, ЕУ и Светска банка).

1 Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/
RES/70/1)
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Методологијата на истражувањето вклу-
чува применување квалитативни алатки 
и методи за прибирање податоци и ана-
лиза, како што се анализа на документи 
и спроведување интервјуа со клучни за-
сегнати страни. Истите се користени во 
разни фази од истражувањето и логички 
се надоврзуваат и надополнуваат. 

АНАЛИЗА НА 
ПОСТОЕЧКИТЕ 
РЕЛЕВАНТНИ  
ДОКУМЕНТИ

Во рамките на истражувањето се иден-
тификувани и анализирани врските по-
меѓу ЦОР и реформите за интеграција во 
ЕУ врз основа на разгледување клучни 
документи, како што се: извештаи на ЕУ 
за напредокот на земјата, достапните 
национални документи за јавни политики 
(планови, стратегии)   во однос на ЕУ-ин-
теграцијата и Националната програма за 
усвојување на законодавството на ЕУ.

Истражувањето е направено на по-
стојната правна рамка користејќи до-
кументи, стратегии и планови на меѓу-
народно и национално ниво за подобра 
анализа на состојбите и потребите. Беа 
земени предвид информациите за тоа кои 
се обврските и надлежностите на одре-
дени институции и организации, како и 
можностите за подобрување и ефикасно 
спроведување на политиките и страте-
гиите за одржлив развој. 

Со деск-анализата се разгледани и ана-
лизи и извештаи на релевантните домаш-
ни и странски организации за развојот 
и напредокот на земјата во процесот на 
интеграција во ЕУ.

ПРИБИРАЊЕ  
ПОДАТОЦИ - ИНТЕРВЈУА

Анализата се базира на примарни и се-
кундарни податоци кои вклучуваат со-
бирање информации од релевантните 
засегнати страни. Согласно потребите 
на методологијата на истражување беа 
прибрани податоци кои овозможуваат 
извлекување релевантни заклучоци на 
национално ниво. 

Податоците се прибрани од претставни-
ци на целните групи. За оваа цел во рамки 
на истражувањето беа развиени и при-
менети посебни прашалници за истражу-
вање, наменети за клучните институции, 
граѓански организации и деловните ор-
ганизации, како и претставници на меѓу-
народната заедница, преку кои се приби-
рани потребните информации за нивните 
ставови, мислења и искуства во врска со 
главните прашања на истражувањето. 

Прашањата што се третирани во рамки-
те на оваа анализа ставаат акцент на 
неколку клучни теми како: актуелните 
состојби и трендовите поврзани со спро-
ведувањето на Целите за одржлив развој 
(ЦОР) кај нас, националните стратегиски 
приоритети и политиките во контекст 
на ЦОР, мерките и активностите на ре-
левантните институции, организации 
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и други чинители во процесот на спро-
ведување на ЦОР, врските помеѓу ЦОР и 
реформите за ЕУ-интеграција во земјата, 
како и наредни чекори, планови и пре-
дизвици во поглед на ЦОР.

За целите на истражувањето се спро-
ведени 15 интервјуа со клучни засег-
нати страни од различни сектори или 
претставници на: меѓународната заед-
ница (УНДП, Светска банка и Делегација 
на ЕУ), неколку клучни министерства 
(МТСП, МЖСПП, МНР, МЕ, СЕП) и граѓан-
ски и бизнис-организации и платформи 
(МЦМС, ЦИКП, Реактор, ССКЗМ, БКМ, Коа-
лиција Маргини, Платформа против сиро-
маштија).

Анализата ќе послужи како основа за 
понатамошното промовирање и примену-
вање на Целите за одржлив развој (ЦОР) 
на ниво на земјата. 
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АНАЛИЗА НА СТАТУСОТ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGS)  
И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА ВО ЕУ

Одржливиот развој генерално претставува економски развој кој 
се спроведува без осиромашување на природните ресурси. Како 
термин и концепт согласно неговата употреба се дефинира на 
различни начини, меѓутоа најраспространетата дефиниција и 
разбирање што се користи во литературата гласи: „Одржливиот 
развој е развој што ги задоволува потребите на сегашноста без 
да ја загрози можноста на идните генерации да ги задоволат 
своите потреби“. Ова дефиниција стана позната и се користи со 
публикацијата „Нашата заедничка иднина“2 од 1987 година која 
е документ на Светската комисија за животна средина и развој 
(World Commission on Environment and Development - the Brundtland 
Commission). 

Модерниот концепт на одржливиот развој го опфаќа севкупниот 
процес на планирање и креирање политики со поставување кон-
кретни цели и очекувани резултати, како и спроведување мерки и 
активности врз основа на одредени вредности и принципи кои ќе 
придонесат кон благосостојба. Тој најчесто се однесува на про-
грес и развој во три области: социјалата, економијата и животната 
средина кои се меѓусебно поврзани и заедно го сочинуваат одрж-
ливиот развој. Секако, фокусот на одржливиот развој е далеку 
поширок од овие три области и се однесува исто така на обезбе-
дување едно силно, здраво и правично општество, преку задово-
лување на различните потреби на сите луѓе и заедници, сега и во 
иднина, промовирање лична благосостојба, социјална кохезија и 
создавање на еднакви можности за сите. Одржливиот развој во 
денешно време претставува клучен предизвик со кој се соочуваат 
сите земји и светот како целина, и е основата за денешната во-
дечка глобална рамка за меѓународна соработка – Агендата 2030 
и Целите за одржлив развој (ЦОР). Во овој контекст, меѓународни-
те институции и земјите во светот континуирано прават напори за 
воспоставување и спроведување соодветни цели и рамки на раз-
вој. Така, првично Целите за одржлив развој беа дефинирани во 

2 Report of the World Commission on Environment and Development: 
 Our Common Future http://www.un-documents.net/our-common-future.

pdf, Осло, 20 март 1987
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Милениумските развојни цели (Millennium 
Development Goals - MDGs)3 односно Ми-
лениумската декларација од страна на 
Организацијата на обединетите нации 
(ООН), која меѓу другото беше фокусира-
на кон намалување на сиромаштијата и 
гладот, превенција од опасни болести и 
проширување на основното образование. 

Милениумската декларација и Миле-
ниумските развојни цели за 15 години 
остварија огромен придонес во подигну-
вањето на јавната свест, зголемување на 
мобилизирањето на политичката волја и 
ресурси за ставање крај на сиромаштија-
та. Особено голем напредок постигнаа во 
неколку важни области, како што се: на-
малување на сиромаштијата во приходи, 
обезбедување пристап до вода и сани-
тарни мерки, намалување на смртноста 
кај децата и драстично подобрување 
на здравјето на мајките. Тие, исто така, 
придонесоа за започнување глобално 
движење за бесплатно основно образо-
вание, инспирирајќи ги земјите да инве-
стираат во своите идни генерации. Многу 
важно, Милениумските цели направија 
големи чекори во борбата против ХИВ/
СИДА и други болести што може да се из-
лечат, како маларија и туберкулоза4. 

Милениумските развојни цели се појавија 
во 2015 година и како нивно продолжу-
вање од страна на ООН беа развиени и 

3 United Nations Millennium Declaration, 18 
September 2000

4 UNDP, Sustanable Development Goals, 
Background of the goals,

 http://www.undp.org/content/undp/en/
home/sustainable-development-goals/
background.html

усвоени Целите за одржлив развој во 
документот „Трансформирање на нашиот 
свет: Агенда 2030 за одржлив развој“5. 
Главното мото на документот гласи „Ни-
кој не смее да биде запоставен“ и истиот 
е усвоен од страна на сите земји член-
ки на ОН. Документот содржи 17 цели за 
одржлив развој, преку кои се предвиду-
ва да се стави крај на екстремната сиро-
маштија, нееднаквоста, неправдите и да 
се заштити нашата планета. Оваа агенда 
има времетраење и рок за исполнување 
до 2030 година. 

Одржливиот развој на глобално ниво 
е поддржан и преку иницијативата на 
Глобалниот договор на Обединетите на-
ции6 која претставува движење за пот-
тикнување на компаниите низ светот да 
усвојат и применат одржливи и социјал-
но одговорни практики. Глобалниот до-
говор претставува рамка која ги збли-
жува компаниите заедно со агенциите 
на ОН и граѓанските организации преку 
почитување десет принципи на развој 
во областите на човековите права, тру-
дот, животната средина и антикорупција. 
Глобалниот договор беше промовиран од 
страна на ООН во 2000 година и оттогаш 
кон него се приклучени повеќе од 13.000 
компании и други чинители во над 160 
земји низ светот. Глобалниот договор е 
присутен и активен и во нашата земја од 
2004 година и истиот се промовира преку 
локалната мрежа на глобалниот договор.

5 Transforming our world: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development (A/RES/70/1)

6 United Nations Global Compact, https://
www.unglobalcompact.org
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ШТО ПРЕТСТАВУВААТ 
ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ 
РАЗВОЈ (ЦОР)?

1



17

АНАЛИЗА НА СТАТУСОТ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGS)  
И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА ВО ЕУ

 1.1  ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ 
И ОПИС НА ЦЕЛИТЕ ЗА 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Целите за одржлив развој (ЦОР), инаку 
познати и како Глобални цели, ги засе-
гаат сите сектори на владеењето и раз-
војот. Агенда 2030 е глобална по природа 
и универзална според примената, затоа е 
применлива за сите земји, како за разви-
ените така и за тие во развој, при што се 
земаат предвид различните национални 
состојби, капацитети и ниво на развој. На 
овој начин се адресираат универзални 
грижи и предизвици, истовремено при-
фаќајќи дека секоја земја се соочува со 
различни потреби, приоритети и способ-
ност да одговори на предизвиците и ба-
рањата на Агендата 2030.

Глобалните Цели за одржлив развој прет-
ставуваат сет од 17 цели, 169 специфич-
ни цели и 230 индикатори. Новите цели се 
уникатни и се базираат на три столба или 
области на одржливиот развој: социјала, 
економија и животна средина. Тие пови-
куваат на акција од страна на сите земји, 
за промовирање на напредок во развојот 
притоа штитејќи ја планетата. 

Целите за одржлив развој се залагаат 
за крај на сиромаштијата преку изград-
ба на одржливи стратегии и акции за 
економски раст и решавање на социјал-
ните потреби вклучувајќи образование, 
здравствена заштита, социјална заштита 
и можности за работа, паралелно и со 
справување со климатските промени и 
заштитата на животната средина.

Клучните чинители во спроведувањето 
на Агендата за 2030 година се владите 
на земјите, кои треба да ги приспособат 
политиките што ја одразуваат нивната 
национална реалност и да обезбедат ре-
гулаторни и поттикнувачки структури за 
да помогнат во постигнувањето на нови-
те цели. 

Покрај централната улога на владите, 
новата агенда бара и да се развијат гло-
бални партнерства со што и другите чи-
нители, вклучувајќи го и системот на ОН, 
но и другите регионални и меѓународни 
институции, невладините организации, 
граѓанското општество и приватниот 
сектор се од суштинско значење за под-
дршка на земјите, особено оние со по-
малку ресурси и капацитети, во постиг-
нувањето на нивните цели.

СЕДУМНАЕСЕТТЕ ЦЕЛИ  
ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ СЕ:

 t Цел 1. Крај на сиромаштијата во сите 
нејзини форми насекаде;

 t Цел 2. Крај на гладувањето, 
постигнување безбедност на 
храната и подобрување на 
исхраната и промовирање одржливо 
земјоделство;

 t Цел 3. Обезбедување здрав живот и 
промовирање на благосостојбата за 
сите од сите возрасти;

 t Цел 4. Обезбедување инклузивно и 
правично квалитетно образование 
и промовирање на можностите за 
доживотно учење за сите;
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 t Цел 5. Постигнување родова 
еднаквост и зајакнување на сите 
жени и девојки;

 t Цел 6. Обезбедување пристап до 
и одржливо управување со вода и 
санитарни услови за сите;

 t Цел 7. Обезбедување пристап до 
прифатлива, сигурна, одржлива и 
модерна енергија за сите;

 t Цел 8. Промовирање инклузивен и 
одржлив економски раст, целосно 
и продуктивно вработување и 
пристојна работа за сите;

 t Цел 9. Изградба на приспособлива 
инфраструктура, промовирање 
инклузивна и одржлива 
индустријализација и поттикнување 
иновации;

 t Цел 10. Намалување на нееднаквоста 
во и меѓу земјите;

 t Цел 11. Остварување инклузивни, 
безбедни, приспособливи и одржливи 
градови и населби;

 t Цел 12. Обезбедување модели 
на одржлива потрошувачка и 
производство;

 t Цел 13. Да се   преземат итни мерки за 
борба против климатските промени и 
нивното влијание;

 t Цел 14. Зачувување и одржливо 
користење на океаните, морињата и 
морските ресурси за одржлив развој;

 t Цел 15. Заштита, обновување и 
промовирање одржливо користење 
на копнените екосистеми, одржливо 
управување со шумите, борба против 
опустинувањето и спречување 
деградацијата на земјиштето и 
загубата на биодиверзитетот;

 t Цел 16. Промовирање мирни и 
инклузивни општества за одржлив 
развој, обезбедување пристап 
до правдата за сите и градење 
ефикасни, одговорни и инклузивни 
институции на сите нивоа;

 t Цел 17. Зајакнување на средствата за 
имплементација и ревитализација на 
глобалното партнерство за одржлив 
развој.
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 1.2  ПОТРЕБАТА, УЛОГАТА И 
ВАЖНОСТА НА ЦЕЛИТЕ  
ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Поставувањето цели е многу важно, од 
различни аспекти и причини. Целите како 
такви се алката што ги поврзува нашите 
акции и резултатите што ги постигнува-
ме, во насока на реализација на нашата 
визија и мисија. 

Согласно ова, Целите за одржлив развој 
се од суштинско значење за општествена 
мобилизација, за заедничка борба про-
тив сиромаштијата и за постигнување-
то на одржливиот развој. Без тоа, многу 
е тешко во еден динамичен, поделен и 
преоптоварен модерен свет да се изве-
дат конзистентни напори и акции кон по-
стигнување на нашите заеднички цели. 

Донесувањето глобални цели им помага 
на поединците, организациите и владите 
во светот полесно и ефикасно да се усо-
гласат околу насоките, во суштина, да се 
фокусираат на она што навистина е важ-

но за нашата иднина. Понатаму, поставу-
вањето одредени цели овозможува соз-
давање и одржување притисок и чувство 
на одговорност на светските лидери и 
владите за реализација на еден усвоен 
план и стратегија за развојот на светот 
во правилната насока. 

Поставените Цели за одржлив развој 
овозможуваат развивање на еден заед-
нички систем на вредности за сите земји, 
поголема соработка и вмрежување, како 
и размена на искуства и добри практики 
на овој заеднички пат. Преку тоа се пот-
тикнуваат и се развиваат различни за-
едници и мрежи на експертиза, знаење и 
практика за решавање на предизвиците 
за одржлив развој. 

Поставените цели ги мобилизираат клуч-
ните засегнати страни и центри на моќ, 
лидерите на заедниците, политичарите, 
владите, научната заедница, невладини-
от сектор, меѓународните организации, 
донаторските организации и фондациите 
да работат заедно за постигнување на 
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овие заеднички цели. Овој процес на вм-
режување и соработка помеѓу повеќе за-
сегнати страни е од суштинско значење 
за справување со комплексните предиз-
вици на одржливиот развој и борбата 
против сиромаштијата, гладот   и болести-
те и овозможува постигнување поголеми 
ефекти и резултати во сите области од 
развојот на заедницата.

Искуството и резултатите, кои беа по-
стигнати со Милениумските развојни 
цели (MDGs), се добар пример и поттик за 
светот во целина и земјите членки на ООН 
да се продолжи уште порешително и ин-
тензивно во работата кон спроведување 
на новите Цели за одржлив развој (ЦОР). 

Според извештајот за напредокот на Ми-
лениумските развојни цели од 2015 го-
дина на глобално ниво, како резултат 
на оваа глобална иницијатива во сите 8 
клучни цели кои беа предвидени е по-
стигнат значителен напредок, особено 
во намалувањето на сиромаштијата, кон-
тролата на болестите и подобрен е при-
стапот до образование и инфраструктура 
во земјите во развој7. Овој извештај дока-
жува дека, со добро планирани и насоче-
ни интервенции и стратегии, соодветни 
ресурси и политичка волја, дури и најси-
ромашните земји можат да направат зна-
чителен напредок во развојот. 

Сепак, извештајот, исто така, посочува 
дека и покрај големиот успех постојат и 
нерамномерни постигнувања и недоста-
тоци во многу области, особено за ран-
ливите и сиромашни групи граѓани. Така, 
сé уште е евидентна родовата нееднак-
вост, големи разлики помеѓу сиромашни-

7 The Millenium Development Goals Report, 
UN 2015

те и богатите луѓе, руралните и урбани 
средини, климатските промени и дегра-
дација на животната средина, како и по-
стоењето на конфликтите како една од 
поголемите закани за човештвото. Спо-
ред ова, работата не е завршена и мора 
да продолжи развојот и во новата ера.

Нашата држава во последните 20-ина го-
дини се наоѓа во еден континуиран про-
цес на трансформација и транзиција, кој 
според досегашните анализи и извештаи8 

не се одвива според посакуваната дина-
мика и резултати. Слична е ситуацијата 
во поглед на одржливиот развој гене-
рално, вклучително и во меѓународните 
рамки на одржливиот развој, како што се 
МDGs и ЦОР, чие спроведување во нашата 
земја заостанува. 

ЦОР претставуваат еден важен модел и 
механизам за развојот на една земја и 
како таков се очекува да бидат прифате-
ни од страна на целиот државен апарат 
и од сите останати клучни чинители во 
општеството. 

8 Извештаите на ЕУ за периодот 2012-
2016, Извештаите на СИГМА http://www.
sigmaweb.org/countries/the-former-
yugoslav-republic-of-macedonia-sigma.
htm  
), Извештаите на ГРЕКО (https://www.coe.
int/en/web/greco/-/greco-says-the-
former-yugoslav-republic-of-macedonia-
makes-no-substantial-progress-urges-
more-action-to-apply-recommendations 
), Извештаите на Стејт департмент на 
САД за состојбата со човековите права, 
Извештаите на „Фридом хаус“ (https://
freedomhouse.org/report/freedom-
world/2018/macedonia), Извештајот 
на Светска банка (https://www.
worldbank.org/en/country/fyrmacedonia/
publication/fyr-macedonia-systematic-
country-diagnostic-seizing-brighter-
future-for-all) 
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НАОДИ ОД 
ИСТРАЖУВАЊЕТО

2
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АНАЛИЗА НА СТАТУСОТ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGS)  
И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА ВО ЕУ

 2.1  АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ И 
ТРЕНДОВИ ПОВРЗАНИ  
СО СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ 
РАЗВОЈ (ЦОР) ВО НАШАТА 
ЗЕМЈА

Наскоро ќе се наполнат три години 
од усвојување на Целите за одржлив 
развој (ЦОР) од страна на ООН преку 
Резолуцијата на Генералното собрание 
на ООН 70/1 Трансформирање на нашиот 
свет: Агенда 2030 за одржлив развој 
на 25 септември 2015, односно две 
години од нивното актуелизирање кај 
нас преку потпишување на документот 
„Партнерство за одржлив развој: 
Стратегија на Обединетите нации 2016-
2020“, која обезбедува стратегиско-
акциска и правна рамка за активностите 
на ОН во земјата за периодот 2016-2020. 

Базирано на анализата на документи, 
како и спроведените интервјуа со 
клучните информирани лица од неколку 
сектори и профили се покажа дека 
институциите, граѓанскиот сектор и 
бизнис-заедницата имаат основни 
познавања за ЦОР, особено за дел од 
Целите кои спаѓаат во нивните области 
на дејствување, за што на директен или 
индиректен начин се информираат или 
спроведуваат одредени активности 
во процесот на нивната работа. 
Меѓутоа, ова генерално важи за дел 
од институциите и организациите кои 
се на некој начин во комуникација и 
соработка со меѓународните организ-

ации, како што се агенциите на ОН (UNDP, 
UNICEF, UN Women, UNFPA, WHO, ILO и др.) 
или програми поддржани од страна на 
Европска Унија, Светска банка, УСАИД, 
Швајцарската агенција за развој, други 
странски донатори. Сепак, и во тие 
случаи информирањето и вклученоста 
се мошне ограничени, еднократни и 
поврзани само за конкретните цели, 
проекти и активности.

Кога зборуваме за состојбите на 
пошироко ниво, за информи р а носта на 
општата јавност, но дури и за институции 
и организации кои немаат допирни точки 
со настани и активности од овој тип, 
ситуацијата е поразлична и тие имаат 
дури поограничени познавања и уште 
помала вклученост.

МИЛЕНИУМСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ, 
КАКО ПОЧЕТНА ОСНОВА ЗА ОДРЖ-
ЛИВ РАЗВОЈ

Милениумските развојни цели (MDGs) им 
претходеа на Целите за одржлив развој 
(ЦОР), па е релевантно да се согледа ни-
вото на нивното спроведување во наша-
та држава и начините како тие потоа се 
надградуваат со ЦОР. 

Во нашата земја Милениумските развојни 
цели беа спроведени на ограничено или 
маргинализирано ниво, само за одреде-
ни цели и области, не системски, без по-
себен фокус и плански документ, што на-
лага поинаков третман или постапување 
во иднина со ЦОР, доколку се стремиме 
кон нивно целосно прифаќање и спрове-
дување.
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Голем дел од институциите и организа-
циите немаат конкретни информации за 
тоа колку Милениумските развојни цели 
беа опфатени и земени предвид од стра-
на на државата и кои се нивните ефекти 
во одржливиот развој на земјата. Само 
мал дел од министерствата во периодот 
на нивното спроведување ги препозна-
вале Милениумските развојни цели и ги 
земале предвид во подготовка на раз-
војни документи или спроведување на 
одредени активности и проекти. 

За степенот на исполнување на MDGs има 
извештај на глобално ниво со препораки 
и заклучоци, а дел од земјите имаат из-
работено и посебни извештаи за спрове-
деното од МDGs. 

Владата има изготвено неколку извеш-
таи за нивото на остварување на Ми-
лениумските развојни цели. Тие пока-
жуваат дека државата во изминатиот 
период остварила одреден напредок во 
социо-економската сфера, одредено на-
малување на невработеноста и одреден 
напредок има и во однос на заштитата на 
животната средина. Меѓутоа, во доменот 
на сиромаштијата и на социјалните раз-
лики, како и кај разликите меѓу одделни 
ранливи категории граѓани, потребна е 
поголема посветеност со цел да се до-
стигне планираното ниво.9

Нашата земја генерално не забележа 
крупен напредок во исполнувањето на 
МDGs и нивното спроведување не беше 

9 Извештај на Република Македонија 
за напредокот во остварувањето на 
Милениумските развојни цели, 2009 
година

толку успешно. Напротив, во одредени 
сегменти на неколку важни теми, како што 
се образованието, здравството, сексуал-
ното и репродуктивно здравје и сл. имаше 
и назадување на развојните процеси.

Многу од институциите се соочуваат со 
тешкотии во приклучувањето на слични 
иницијативи и пракси поради недостигот 
на соодветен персонал, како и ангажма-
нот во други активности. Од друга стра-
на, приоритетите на земјата многу брзо 
се менуваат и не се поставуваат цели кои 
треба да се следат на долг рок. Промените 
во власта и политичките кризи во земјата 
дополнително ги отежнуваат развојните 
процеси.

Општ впечаток е дека Милениумските раз-
војни цели беа многу општи, со ниски кон-
кретни цели и постоеше перцепција дека 
тие се повеќе за сиромашните држави и 
земјите во развој, за разлика од ЦОР, кои 
сега се универзални, многу подетални, 
пофокусирани и разработени со потцели, 
конкретни резултати и индикатори. 

За соодветно да се прифатат Целите за 
одржлив развој, потребно е да постои 
декларирана спремност, фокус и план за 
нивното спроведување. Милениумските 
развојни цели, кои беа воведени и промо-
вирани помпезно на почетокот на новиот 
милениум во светот, кај нас во првите го-
дини исто така добија внимание, меѓутоа 
со текот на времето тие сè помалку беа 
земени предвид, и во целина и во пракса 
малку беа прифатени и постапено според 
нив. Истото може да се случи и со ЦОР, до-
колку не се постават во јасно дефинирана 
рамка. 
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 2.2  ПРАВНА РАМКА И КЛУЧНИ 
СТРАТЕГИСКИ ДОКУМЕНТИ 
ШТО ПРОМОВИРААТ 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Нашата земја располага со солидна правна 
рамка која го промовира одржливиот развој 
на земјата како од аспект на Уставот така 
и со останатото приспособено законодав-
ство10. Покрај тоа, во поглед на планирање-
то и спроведувањето на успешен одржлив 
развој на национално ниво се подготвени и 
се следат низа среднорочни и долгорочни 
плански документи и стратегии кои се фо-
кусирани на различни делови од одржли-
виот развој, како: Национална стратегија за 
одржлив развој во Република Македонија 
2009-2030, Програма за одржлив локален 
развој и децентрализација 2015-2020, На-
ционална стратегија за намалување на си-
ромаштијата и социјалната исклученост во 
РМ 2010-2020, Стратегија за родова еднак-
вост 2013-2020, Стратегија за животна сре-
дина и климатски промени 2014-2020 и низа 
други секторски стратегии и документи. 
Националната стратегија за одржлив раз-
вој на РМ е со временска рамка 2009-2030, 
а нејзиното мото е: „Подобра иднина пре-
ку промени - користење на нашето богато 
општествено, културно и природно наслед-
ство на урамнотежен начин“. 

Изработката на НСОР беше еден од при-
оритетите наведени во Европското пар-

10 Устав на РМ, 17 ноември 1991 и сите 
амандмани (член 8, 42, 43, 44 итн.), 
Законите поврзани со заштита на 
животната средина, воздухот, бучавата, 
природата, водите, управувањето со 
отпадот и сл., Законите од областа 
на еднаквите можности, трудот и 
социјалната заштита и сл. 

тнерство со државата од 2004 година, 
односно барањата за реформи на земјата 
на патот кон пристапување на ЕУ, како 
и обврска за исполнување наведена во 
„Стратегијата на државата за интегра-
ција во Европската Унија“11. Националната 
стратегија за одржлив развој се состои 
од два дела: Дел I, кој ја содржи целокуп-
ната стратегиска рамка и Дел II, кој ја со-
држи стратегиската основа за поддршка, 
а нејзиното имплементирање е во насока 
на обезбедување економски развој кој е 
социјално одговорен и праведен, прифат-
лив за животната средина и кој се потпи-
ра врз основните постулати на граѓанско-
то општество.

Националната стратегија за одржлив 
развој се заснова врз: а) принципите за 
одржлив развој прифатени на глобално 
ниво а дефинирани на Конференција за 
животна средина и развој на ОН (Рио де 
Жанеиро, 1992) со цел Агенда 21 да биде 
во функција, б) Декларацијата и планот 
за имплементација од Јоханесбург 2002 
усвоена на Светскиот самит за одржлив 
развој, в) принципите на Милениумската 
декларација на ОН во кои се содржани 
Милениумските развојни цели и г) прин-
ципите развиени во обновената Страте-
гија за одржлив развој на ЕУ, усвоена од 
страна на Европскиот совет во 2006 год.12

11 Национална стратегија за интеграција 
на РМ во Европската Унија, Скопје, 
септември 2004 (https://www.sobranie.
mk/WBStorage/Files/Nacionalna_
strategija%2006.09.04.PDF) 

12  Национална Стратегија за одржлив 
развој на Република Македонија (2009-
2030)
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НСОР како документ е развиен низ кон-
султативен процес од страна на домаш-
ни експерти од различни области во 
соработка со 7 секторски и 4 меѓусек-
торски работни групи во кои биле вклу-
чени претставници на локалните власти, 
академијата, граѓанскиот и деловниот 
сектор. Стратегијата се базира на прет-
ходните позитивни искуства на сите 
вклучени страни на исполнувањето на 
стандардите кои земјата ги има прифа-
тено на меѓународен план, особено тие 
што се однесуваат на приближување на 
земјата кон ЕУ.

Стратегиската структура на која се бази-
ра оваа Стратегија е фокусирана на шест 
главни области и тоа: политика и правна 
рамка; животна средина; енергија; рура-
лен развој; социјални прашања; и мали и 
средни претпријатија; инфраструктура и 
транспорт и индустрија. 

Стратегијата се базира на три водечки 
принципи и тоа: 1) Владата да има инова-
тивна, поддржувачка и водечка улога во 
однос на општините и приватниот сектор; 
2) да се воведе е-управување и 3) крат-
корочниот фокус да биде насочен кон ви-
сокообразованата работна сила, со цел 
да се спречи понатамошниот „одлив на 
мозоци“.

Бидејќи претставува долгорочен до-
кумент, Стратегијата има долгорочни, 
среднорочни и краткорочни цели според 
кои нашата земја ќе требаше веќе да биде 
членка на ЕУ и ќе имплементираше пилот 
и демонстрациски проекти за одржлив 
развој. 

Во таа насока се налага потреба од неј-
зино ревидирање и приспособување со-
гласно реалноста и принципите, целите 
и индикаторите на Агенда 2030 односно 
ЦОР.

Еден од останатите клучни документи за 
одржливиот развој, особено за социјал-
ната сфера, е и Националната страте-
гија за намалување на сиромаштијата и 
на социјалната исклученост, чија глав-
на цел е намалување на сиромаштијата 
и социјалната исклученост во земјата 
преку подобро користење на располож-
ливите човечки и материјални ресурси, 
подобрување на условите за живеење, 
за работење и на општествените услови 
на сите граѓани, системско и институци-
онално содејство во функција на побрз 
развој, повисок стандард и поквалитет-
но живеење13.

Во Стратегијата се опфатени следниве 
подрачја: вработување и пазар на труд, 
сиромаштија и социјална обесправеност, 
здравствена заштита, долготрајна нега, 
образование, социјална заштита, транс-
порт, комуникации и домување.

Во подготовката на Стратегијата се зе-
мени предвид повеќе стратегиски доку-
менти, закони, планови, анализи, инфор-
мации и други извори, кои даваат слика 
за досегашните процеси и решенија во 
оваа област. Се согледуваат и се предла-
гаат можни решенија што значат унапре-
дување на положбата и социјално вклу-

13 Национална стратегија за намалување 
на сиромаштијата и на социјалната 
исклученост во Република Македонија 
2010-2020, Влада на РМ, МТСП.
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чување на лицата кои по разни основи ги 
немаат можностите што се обезбедуваат 
системски.

Важен документ за унапредување на 
еден од главните сегменти на одржли-
виот развој е и Стратегијата за родова 
еднаквост14 која претставува стратеги-
ски документ на земјата со цел унапре-
дување на еднаквите можности на жени-
те и мажите во севкупното општествено 
живеење. Овој документ има цел да обе-
збеди рамка за целосна еднаквост на 
жените и мажите како крос-секторски, 
хоризонтален и универзален социјален 
и политички приоритет. Исто така, овој 
документ ги поставува основните че-
кори и специфичните насоки за целосно 
постигнување на родовата еднаквост во 
нашата земја.15 Стратегијата се сосре-
доточува на неколку области (човекови 
права, процеси на одлучување, здрав-
ство, социјална заштита, образование, 
насилство и медиуми) и е поткрепена со 
Национален план за акција за родова ед-
наквост за период од четири години, кој 
предвидува преземање на краткороч-
ни и среднорочни активности, кои ќе се 
реализираат преку годишни оперативни 
програми. 

Во редот на стратегиски документи кој 
е базиран и води кон подобрување на 
правната рамка за одржлив развој е и 
Стратегијата за животна средина и кли-

14 Стратегија за родова еднаквост 2013-
2020, Влада на РМ, МТСП, јануари 2013, 
Скопје.

15 Проценка на имплементацијата 
на Националниот план за родова 
рамноправност 2007-2012 година

матски промени 2014-2020, чија главна 
цел и визија е насочена кон зачувување, 
заштита и унапредување на квалитетот 
на животната средина и квалитетот на 
животот на граѓаните, со цел да се овоз-
можи одржлив раст кој ќе придонесе кон 
постигнување на глобалните цели за жи-
вотна средина.16 Овој документ понатаму 
е насочен кон следење и исполнување на 
принципите на прифаќање на концептот 
за одржлив развој од страна на земја-
та, како начин кој води кон економски 
напредок и социјална благосостојба на 
начин кој нема негативни последици врз 
животната средина, потоа заложбите на 
земјата за приклучување кон ЕУ и испол-
нување на обврските на меѓународните 
договори за заштита на животната сре-
дина и климатските промени.

Нашата држава е децентрализирана 
земја со поделена власт помеѓу инсти-
туциите на централно и локално ниво. 
Согласно ова, и одржливиот развој со-
одветно се развива на овие две нивоа, 
а затоа се потребни посебни политики 
и мерки за одржлив развој на локално 
ниво. За оваа цел Владата освен НСОР со-
одветно подготвува програма за одрж-
лив локален развој и децентрализација. 
ПОЛРД претставува основен стратегиски 
документ за развојот на локалната само-
управа и децентрализацијата во земјата. 
Преку програмата за одржлив локален 
развој и децентрализација е операци-
онализирана определбата на нашата 
земја да продолжи со поттикнување на 

16 Стратегија за животна средина и 
климатски промени 2014-2020, Влада на 
РМ, МЖСПП, мај 2015
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одржливиот локален развој, доброто ло-
кално владеење и создавање услови за 
поактивна, поефективна и поиновативна 
улога на локалните власти во оствару-
вањето на националните цели за раст и 
развој17. Документот се базира на чети-
ри клучни оски и тоа: добро управување 
и развој на институционална рамка за 
интегриран локален раст и развој; раст 
заснован на знаење преку зајакнување 
на локалната конкурентност и инова-
тивност; инклузивен раст, преку овозмо-
жување еднаков пристап до локалните 
услуги за сите граѓани; и одржлив раст 
заснован на одговорно користење на 
природните ресурси.

Последната верзија на ПОЛРД е за пери-
одот 2015-2020 и е шести по ред план-
ски документ посветен на натамошниот 
развој на децентрализираната власт, од 
1999 година до денес. 

Во контекст на одржливиот развој, од 
страна на Владата се подготвени и се 
ставени во функција низа други сектор-
ски стратегиски документи, кои ги под-
држуваат горенаведените документи 
како што се: Стратегија за регионален 
развој 2009-2019, Стратегија за животна 
средина и клима (2014-2020), Национал-
на стратегија за заштита на природата 
(2017– 2027), Национална стратегија за 
намалување на сиромаштијата и социјал-
ната исклученост 2010-2020, Стратегија 
за родова еднаквост 2013-2020, Стра-
тегија за унапредување на енергетската 

17 Програма за одржлив локален развој 
и децентрализација во Република 
Македонија 2015-2020, Влада на РМ; МЛС.

ефикасност (2015-2020) и други план-
ски документи на национално и локално 
ниво.

Нашата земја, како и голем број држави 
од регионот и пошироко, како членка на 
ООН се приклучи на процесот на инте-
грирање и усогласување на ЦОР во неј-
зините национални развојни политики 
и стратегии. Во овој поглед Владата на 
24 октомври 2016 со агенциите на ОН го 
има потпишано документот Партнерство 
за одржлив развој: Стратегија на Обе-
динетите нации 2016-2020 (UNDAF)18 која 
обезбедува стратегиска и правна рамка 
за активностите на ОН во земјата за пе-
риодот 2016-2020. 

Овој договор за партнерство е насочен 
кон воведување и спроведување на ЦОР 
преку приоритизирање на целите, ре-
зултатите и индикаторите кои агенци-
ите на ОН и националните партнери се 
усогласиле дека имаат особено значење 
за земјата во првиот петгодишен период 
на спроведување на Агендата 2030. Така 
се утврдени пет приоритетни области 
на соработка: вработување, социјално 
вклучување, добро управување, одрж-
ливост на животната средина и родова 
еднаквост.

Документот содржи шест поглавја. По-
главјето 1 го опишува контекстот на 
земјата фокусирајќи се на пет области: 
вработување, социјална инклузија, до-
бро владеење, животна средина и ро-
дова еднаквост, каде што се гледаат 

18 Partnership for Sustainable Development: 
United Nations Strategy 2016-2020, UN 
Country Team Skopje
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најголемите предизвици. Поглавјето 2 ги 
претставува програмските активности и 
агенциите на ОН и националните партне-
ри кои се вклучени во секоја од петте об-
ласти, заедно со дополнителен нов при-
оритет (во рамките на областа социјално 
вклучување) кој е поврзан со приливот 
и транзитот на бегалците и мигрантите. 
Поглавјето 3 дава преглед на потребните 
ресурси и стратегијата за мобилизација 
на ресурси. Поглавјето број 4 ја опишу-
ва управувачката структура и страте-
гиите за имплементација. Поглавјето 5 
воспоставува календар за мониторинг 
и евалуација. Поглавје 6 содржи правни 
аспекти за процесот на спроведување на 
договорот.

UNDAF на некој начин претставува мо-
ментална ЦОР-платформа, која како стра-
тегија на работа на Обединетите нации 
(сите UN агенции) е усогласена со ЦОР и 
е прифатена, односно усвоена од страна 
на Владата на РМ, преку Министерство за 
надворешни работи (МНР). Тоа е документ 
што претставува договор за партнерство 
помеѓу ОН и државата со што се одреду-
ваат приоритетите на развој на средно-
рочно ниво или за период од 5 години 
(2016-2020). UNDAF е подготвен во кон-
султација со владата и е официјално при-
фатен и потпишан од нејзина страна и со 
тој документ државата на некој начин ги 
има утврдено своите среднорочни прио-
ритети за одржлив развој. 

 Документот содржи приоритизација на 
мерки и области на кои работат агенции-
те на ОН во земјата, а истите се совпаѓа-
ат или засноваат врз Целите за одржлив 

развој. Така, УНДП и другите агенции со 
активностите кои ги спроведуваат во 
земјата адресираат дел од проблемите и 
го поддржуваат развојот на ЦОР.

За да се започне со процесот на прето-
чување на Целите за одржлив развој на 
Агендата 2030 на национално ниво во 
земјата, Владата на РМ во соработка со 
агенциите на ОН започна активности за 
интегрирање на ЦОР во националниот 
процес на планирање. Активностите е 
предвидено да се спроведат во неколку 
фази почнувајќи со приоритизирање на 
ЦОР и локализирање на целите и избор на 
локални показатели како основа за изра-
ботка на Акциски план за ЦОР 2016-2020 
за надградба на постојната Национална 
стратегија за одржлив развој 2009-2030 и 
подготовка на Национален план за спро-
ведување на ЦОР 2016-203019. Меѓутоа, 
овој процес сè уште се наоѓа во првата 
фаза, односно досега Владата и агенци-
ите на ОН успеале да ги приоритизираат 
дел од целите и истите да ги разработат 
во рамките на документот „Партнерство 
за одржлив развој (UNDAF) 2016-2020“. 

Во рамките на UNDAF, секоја од агенциите 
на ОН има развиено и работи на посебни 
области и проекти (на пр. добро владе-
ење, социјално вклучување, животна 
средина и сл.). Така агенциите на ОН, како 
дел од нивните надлежности и акциски 
планови, работат во материјализирање 
на UNDAF, а со тоа и во подобрување на 

19 Предизвиците со преточувањето на 
Агендата за одржлив развој 2030 во 
националното планирање на одржливиот 
развој и улогата на СЗО, Маргарита С., и 
Снежана Ч.



30

развојот на земјата, меѓутоа е потреб-
но и постоењето и функционирањето на 
институционално водство и партнерство 
и чувство на сопственост во рамките на 
овие процеси. 

ЦОР на земјите членки на ОН треба да им 
служат како водич, па тие согласно нив 
да ги приспособат и да ги прифатат цели-
те во своите документи и потоа во прак-
са да ги спроведуваат. Нашата земја има 
голем број документи за политики, како 
национални, регионални и локални про-
грами и стратегии за развој кои се изгот-
вени од страна на различни чинители, за 
различни области и се донесени и важат 
за различни временски периоди. Но, за 
тоа колку истите се усогласени со Цели-
те за одржлив развој, има различни мис-
лења и ставови. Така, дел од претставни-
ците на институциите сметаат дека доку-
ментите се прилично добро усогласени и 
во нив на еден или друг начин се наоѓаат 
елементи и се рефлектирани насоките и 
принципи кои се предвидуваат со ЦОР. 
Меѓутоа, некаде има и отстапување, осо-
бено во оние документи што биле изгот-
вени пред 2015 година.

Дел од институциите и организациите 
тврдат дека водат сметка да ги инкор-
порираат ЦОР, особено во рамките на до-
кументите и други процеси за кои се тие 
одговорни. Со неколку исклучоци, ова е 
генерално случај кога има вклученост, 
одредени насоки или барања од страна 
на меѓународните организации или пар-
тнери во тие процеси. Друго е прашањето 
колку тоа се прави соодветно и плани-
рано, со посебна намера и фокус на ЦОР, 

колку постои конвергенција помеѓу нив и 
дали тие документи и политики потоа со-
одветно се имплементираат. 

ЦОР на ОН на глобално ниво се релативно 
нови, согласно тоа и насоките и методо-
логијата на ОН за нивно спроведување 
се предмет на постојано ажурирање и 
дополнување, така што е неопходна це-
лосна посветеност и цврст ангажман за 
нивно следење и усогласување со опре-
делбите и од страна на нашата држава. 

Дел од институциите и организациите 
сметаат дека постои доволно простор 
за подобрување на овој план, односно 
дека има многу слабости или празнини 
и само мал број креатори на политики, 
институции или поединци во нив реално 
се запознаени со ЦОР и обврските кои 
произлегуваат од нив, како и потребата 
за нивно презентирање во националните 
документи за јавни политики. 

За друг дел од испитаниците ЦОР како ре-
левантна тема актуелно не се наоѓаат на 
нивото на приоритети заедно со другите 
теми и области и во последните некол-
ку години фокусот на Владата е повеќе 
во процесот на ЕУ-интеграција, односно 
целите и барањата што се поставени во 
рамките на овој процес. Но и тука исто 
така има простор и потреба за подобру-
вање на состојбите и поефикасно рабо-
тење, особено во поглед на приспособ-
ување на правната регулатива, реформа 
во неколку клучни области, како и да се 
постигне поголема моќ на апсорпција на 
ЕУ-фондови.
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 2.3  РАЗВИВАЊЕ НА МЕРКИ 
И ПОЛИТИКИ ЗА ЦОР НА 
НИВО НА ДРЖАВАТА

Процесот на развивање на мерки и поли-
тики кои се однесуваат на ЦОР се наоѓа 
на почетна основа или позиција и е по-
требно да се воспостави систематизиран 
пристап во развојот на истите. Процесот 
на креирање политики со префиксот ЦОР 
треба да е повеќе присутен и повеќе раз-
виен, но моментално не се наоѓа на ниво 
на приоритетите во државата. 

Според повеќето интервјуирани, држа-
вата треба да го смени пристапот кон 
меѓународните процеси и политики, како 
што се ЦОР и кон целокупниот процес на 
реформи треба посуштински да се работи 
како од страна на државните институции 
така и од останатите чинители. 

Во првата година кога ЦОР беа глобално 
усвоени кај нас исто така имаше нивно 
промовирање и формално беше декла-
рирана волјата од страна на државата 
за нивно прифаќање. Меѓутоа, според 
интервјуираните, сè уште нема сериозни 
заложби и ангажман за нивно материја-
лизирање.

Владата на РМ преку МНР е потписник на 
UNDAF и природно е да се очекува да се 
развијат политики во рамките на инсти-
туциите, односно UNDAF да се рефлекти-
ра во документите на министерствата, 
годишните програми, стратегии и сл. 

Од друга страна агенциите на ОН кога го 
прават UNDAF се водат генерално од сво-
ите проекти и програми за кои обезбеду-

ваат финансирање притоа спроведувајќи 
ги заедно со министерствата, меѓутоа 
повеќето интервјуирани сметаат дека 
министерствата не покажуваат сопстве-
ност врз овие документи.

Покрај процесот на консултација околу 
изготвување на UNDAF, досега не по-
стои друг посебен процес во функција на 
ЦОР. Институциите или организациите се 
учесници во други процеси на креирање 
на политики и стратегии за развој, уче-
ствуваат во работни групи за подготовка 
на закони и слично, меѓутоа тешко е да се 
каже дали во овие процеси има елементи 
или осврт на ЦОР. Само во неколку случаи 
се забележуваат иницијативи за рефери-
рање и инкорпорирање на ЦОР во доку-
менти за анализа и креирање политики, 
како што се изработка на GAP analysis 
(анализа на прогресот) на ЦОР од страна 
на Канцеларијата на постојаниот коор-
динатор на ОН (UNRC), Отворено владино 
партнерство, Проценка на ефикасноста 
на животната средина (Environmental 
Performance Review) и сл.

Во овој контекст, треба да се прави раз-
лика помеѓу процесите што се реали-
зираат на ниво на креирање одржливи 
политики од спроведувањето на кратко-
рочни проекти. Кај нас има многу проекти 
и тие секако дека придонесуваат во по-
добрување на состојбите, но потешко се 
креираат и се спроведуваат долгорочни 
политики. 

Според прибраните информации од ин-
тервјуата, се забележуваат разни прин-
ципи и искуства на целните групи од 
учеството во процесите за креирање 
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на политики. Честопати вклученоста на 
граѓанскиот сектор, а понекогаш и на 
институциите е формална, нема конзи-
стентност на процедурите, нема доволно 
време што се остава на располагање за 
доволно информирање, како и за разгле-
дување на документите со цел учесници-
те да можат соодветно да ги предложат 
своите решенија. Многу е честа праксата 
на донесување закони по итна постапка. 

Интервјуираните сметаат дека е потре-
бен интегриран пристап во креирањето 
на политиките за одржлив развој, ко-
ординација со постојните стратегиски 
документи и вклученост на целокупната 
институционална структура. 

 2.4  МЕХАНИЗМИ ЗА 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 
МЕЃУИНСТИТУЦИОНАЛНА 
И МЕЃУСЕКТОРСКА 
КОМУНИКАЦИЈА И 
СОРАБОТКА

Обврски и улога во спроведувањето на 
одржливиот развој, особено во контекст 
на остварување на Целите за одржлив 
развој во нашата земја имаат голем број 
чинители. Владата преку своите мини-
стерства и други државни институции 
и органи е директен носител на овие 
процеси, дополнително, граѓанските ор-
ганизации и агенции на ОН, како и биз-
нис-заедницата играат важна улога во 
имплементација на програмски актив-
ности и мерки кои придонесуваат кон 
остварување на Целите за одржлив раз-
вој. 

Владата и министерствата генерално се 
институциите кои ги креираат полити-
ките на национално ниво. Согласно тоа, 
нивната улога е и во спроведување на 
политиките, а дополнително е потреб-
но тие да развијат и повеќе практики на 
следење и оценка на имплементацијата 
на сопствените политики и документи. Во 
овој контекст министерствата се одго-
ворни за тоа да се погрижат и за воведу-
вање, имплементација и следење на ЦОР 
и генерално одржливиот развој на земја-
та, и тоа со утврдени точни критериуми 
и индикатори за следење. Покрај креи-
рање политики и документи, од инсти-
туциите се очекува да изградат посебен 
систем што ќе се ангажира соодветно да 
се имплементираат ЦОР, преку основање 
посебни тела и органи, комисии или сек-
тори во рамките на министерствата, како 
и самите министерства на генерално 
ниво кои ќе се занимаваат поблиску со 
следењето и имплементацијата на овие 
цели и одржливиот развој во глобална 
смисла.

Како што може да се заклучи, досега над-
лежностите и обврските за воведување 
на Целите за одржлив развој се прене-
сени на агенциите на ОН во соработка со 
националните институции, а во одредени 
случаи и со невладиниот сектор. 

Во овој контекст најголем дел од сого-
ворниците сметаат дека носители на 
процесот на спроведување на ЦОР тре-
ба да се институциите, а меѓународните 
организации да бидат олеснувачи или 
помагатели во процесот. Ова особено е 
важно (или неопходно) поради фактот 
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дека државните институции се креатори 
на политиките и тие треба да одговара-
ат и за нивното спроведување. Меѓутоа, 
дел од испитаниците сметаат дека УНДП 
и другите агенции на ОН како претстав-
ници на ООН и надлежни за Агенда 2030 
како меѓународен документ потребно е 
уште повеќе да се залагаат за нивно со-
одветно промовирање, локализирање и 
применување во рамки на националните 
политики и проекти.

Во државата постојат и неколку посебни 
тела и органи кои се надлежни за спро-
ведување и следење на политиките и 
мерките за одржлив развој, како што е 
Националниот совет за одржлив развој и 
неколку други совети и комисии основа-
ни за посебни процеси и документи.

Националниот совет за орджлив раз-
вој (НСОР) се формираше во 2012 година 
со цел спроведување на Националната 
стратегија за орджлив развој. НСОР има 
солиден состав и силни ингеренции во 
однос на креирањето на политиките за 
одржлив развој и координација на про-
цесот, меѓутоа покажува слаба актив-
ност. 

Кабинетот на ЗПВРМЕП, кој актуелно е ин-
ституција координатор на процесот на 
одржлив развој, поради концентрација 
на голем број на ингеренции и различни 
приоритети нема доволен капацитет за 
имплементација на политиките за одрж-
лив развој. Од друга страна, нема јасно 
дефинирана мапа на други институции 
и засегнати страни и нивната улога во 
процесот на водење политики и проце-
сот на одржлив развој. Техничката група 

за поддршка на НСОР може да сугерира 
активности, но нема мандат за коорди-
нација на политиката на одржлив развој. 
Немањето посебен акциски план за На-
ционалната стратегија за одржлив раз-
вој, како и ЦОР во земјата предизвикува 
застој на процесот на координација на 
спроведувањето на Стратегијата и Цели-
те за одржлив развој.

Организациите од граѓанскиот сектор 
ретко се вклучуваат во формални тела, 
работни групи и иницијативи кога се из-
работуваат важни стратегиски докумен-
ти, особено тие што се однесуваат на ЦОР.

Еден позитивен пример и модел што 
може да се издвои е Отворено владино 
партнерство20 преку кој се создаде еден 
механизам што ги вклучува сите реле-
вантни чинители од различни сектори. 
Сличен отворен, транспарентен и пар-
тиципативен процес беше спроведен во 
процесот на ревидирање на „Програмата 
за одржлив локален развој и децентра-
лизација (2015-2020)“ и подготовката на 
новиот Акциски план 2018-2020 на оваа 
Програма. Двата процеса се конципи-
рани за широк опфат на клучните акте-
ри преку работни групи и јавни работни 
средби или форуми на кои се дискутираат 
и креираат политиките. Во двата процеси 
има институција која е задолжена за ко-
ординирање на процесот, истовремено 
се овозможува вклученост на сите цел-
ни групи, на исто рамниште и тежина, не 
само владата и институциите туку и еди-

20 Национален Акциски план за отворено 
владино партнерство 2018-2020, јули 
2018 (http://www.mio.gov.mk/?q=mk/
documents/open-government-partnership)



34

ниците на локалната самоуправа, невла-
дините организации, бизнис-заедницата 
и други засегнати страни.

Во двата процеса има назначени одго-
ворни лица по институциите кои веќе се 
стекнаа со искуство и пракса на комуни-
кација и соработка и како резултат исти-
от пристап може многу лесно да се иско-
ристи или реплицира. Ова може да послу-
жи како еден позитивен пример кој може 
да се спроведе и во рамките на процесот 
на планирање и спроведувањето на ЦОР.

Карактеристичен е и фактот што два-
та процеса беа под покровителство на 
меѓународниот фактор (ЕУ и УНДП) и беа 
раководени од страна на надлежни ми-
нистерства (МИОА и МЛС). Во нивното 
спроведување имаше експертска и тех-
ничка надворешна поддршка (ЦИКП и КСР), 
како и активна вклученост на други ре-
левантни државни институции и невла-
диниот сектор. Ова докажува дека про-
цесите што се спроведуваат на отворен 
и транспарентен начин, преку активна 
координација и соработка од сите засег-
нати страни како пристап може да биде 
мошне успешен. Сличен пристап треба 
да се аплицира и во контекст на воведу-
вањето и остварувањето на ЦОР. 

Агенда 2030 и Целите за одржлив развој 
претставуваат широка палета области 
и приоритети за развој. Нашата држава 
како мала и средно развиена земја не 
би можела да одговори на предизвикот 
на спроведување на сите цели во кра-
ток или среднорочен период. Затоа е 
потребно целите што е можно повеќе да 
бидат локализирани и да се приоритизи-

раат врз основа на итноста, важноста и 
можностите на земјата да се справи со 
прашањата кои се покриени со нив. 

Како такви прашања интервјуираните 
најчесто ги сметаат економскиот развој 
и вработувањето бидејќи оттаму потоа 
потекнуваат и други можности. Сиро-
маштијата, исто така, треба да биде во 
фокусот на интервенции од страна на др-
жавата, потоа подобрување на условите 
со социјалата, здравството и образова-
нието, подобрување на доброто управу-
вање (реформи во администрација, пра-
восудство итн.).

Во составот и работата на НСОР учеству-
ваат клучните институции согласно при-
оритетите за одржлив развој на земјата и 
тоа: Кабинет на заменик-претседателот 
на Владата за економски прашања, Ми-
нистерство за економија, Министерство 
за труд и социјална политика, Министер-
ство за животна средина и просторно 
планирање, Министерство за локална 
самоуправа, Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и 
Секретаријат за европски прашања, Ми-
нистерство за здравство, а по потреба 
можат да се приклучат и претставници 
на Собранието, Македонската академија 
на науките и уметностите (МАНУ), стопан-
ските комори, експерти и претставници 
на граѓанскиот сектор. 

Работата на Националниот совет за 
одржлив развој, покрај другото, е повр-
зана и со нашето членство во европско-
то семејство, вклучувајќи го тука и ис-
полнувањето на дефинираните цели во 
стратегијата Европа 2020, како и опфат 



35

АНАЛИЗА НА СТАТУСОТ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGS)  
И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА ВО ЕУ

на економските, социјалните и останати-
те димензии на Агенда 2030 на ОН. Еден 
од најважните приоритети на Национал-
ниот совет е да даде насоки за зголемен 
економски раст на државата и социјал-
на благосостојба во општеството, но во 
исто време да обезбеди насоки за соод-
ветна заштита на животната средина и 
ефикасно користење на природните ре-
сурси, приспособување кон условите на 
климатските промени и промовирање на 
енергетската ефикасност.

НСОР како највисоко тело е конципиран 
за да ги рефлектира принципите на ин-
клузивност, координација и соработка 
помеѓу клучните владини институции, 
академијата и науката, невладиниот сек-
тор, па дури и законодавниот дом. Меѓу-
тоа, според испитаниците вклучени во 
оваа анализа, може да се заклучи дека 
НСОР вистински не профункционирал, тој 
е воспоставен формално и не одржува 
редовни седници, туку само неколку пати 
се организирани состаноци од промоти-
вен карактер. За неговата поддршка во 
функционирањето е предвидена и воспо-
ставена посебна техничка работна група 
која треба да спроведува активности со-
гласно насоките на НСОР и координато-
рот (ЗПВРМЕП), меѓутоа таа била свикана 
само еднаш за ажурирање на Национал-
ната стратегија за одржлив развој, и тоа 
било направено уште пред да се донесат 
целите. 

НСОР неопходно е да располага со еден 
ефикасен оперативен механизам или 
секретаријат кој ќе работи на материја-
лизирање на политиките кои НСОР ќе ги 

предлага, како што впрочем е предвиде-
но и во рамките на Националната страте-
гија за одржлив развој, каде што е разви-
ена добра структура на институционална 
поставеност и интеракција со цел опера-
ционализација и спроведување на оваа 
стратегија.

Фактот дека НСОР не е соодветно активен 
и не ја извршува својата функција може 
да се забележи и од тоа дека тој не е пре-
познаен кај институциите и организаци-
ите и тие не се информирани за неговото 
постоење, односно функционирање.

Само дел од институциите или организа-
циите (Кабинет на заменик-претседател 
на Владата на РМ задолжен за економски 
прашања, МНР, агенции на ОН) на некој 
начин одржале информативни настани за 
промовирање на работата на НСОР, нив-
ната улога во него или, пак, за Целите за 
одржлив развој. 

Во рамките на НСОР и неговите институ-
ции членки не постои јасно дефиниран 
пристап и процес за координација и со-
работка. 

Покрај НСОР, на национално ниво над-
лежности и обврска за спроведување 
мерки и активности за одржлив развој 
имаат и посебните државни институции, 
министерства и агенции кои работат во 
посебни области.

Спроведувањето на одржливиот развој 
на земјата, вклучително и водењето на 
процесот на воведување и спроведу-
вање на ЦОР според доделените надлеж-
ности треба да го направи Кабинетот на 
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заменик-претседателот на Владата над-
лежен за економски прашања кој прет-
седава со НСОР. Претходно, оваа задача 
била во рамки на надлежностите на МЖ-
СПП, додека и МНР исто така се појавува 
како клучна институција во процесот, 
особено во контекст на соработката со 
меѓународните организации и како по-
тписник на документот UNDAF во име на 
Владата на РМ. Актуелно, овој триаголник 
на комуникација и соработка не е многу 
активен, следствено недостига и алката 
на поврзување и понатамошната коорди-
нација со другите чинители. 

Според интервјуираните, Националниот 
механизам за координација (Кабинетот 
на ЗПВРМЕП), а дополнително и другите 
институции не располагаат со доволно 
човечки капацитети и експертиза за да 
се справат со предизвиците на ЦОР. Ко-
ординации и мултисекторски пристап е 
потребно да биде присутен уште во фа-
зата на планирање, а потоа и во фаза на 
спроведување и следење на напредокот.

Институциите и организациите што на 
некој начин се вклучени во активности 
поврзани со ЦОР истото го прават преку 
соработката со меѓународните органи-
зации (агенции на ОН и други меѓународ-
ни организации или донатори) во рамки 
на одредени програми или проекти.

Најголем дел од испитаниците изјавува-
ат дека процесот на ЦОР кај нас се наоѓа 
на почетна основа или позиција бидејќи 
сè уште не постои јасен дефиниран став, 
план и насоки како државата ќе се пози-
ционира и кои обврски треба да ги презе-
ма за формализација и материјализација 

на ЦОР. Процесот тековно не е доволно 
присутен во јавниот живот, политиките и 
активностите на сите релевантни чини-
тели. 

Националните институции и организации 
сметаат дека е потребно понатамошно 
дефинирање и локализирање на ЦОР, со-
гласно контекстот, потребите и можно-
стите со кои располага земјата. Нивниот 
став е дека овој процес треба да тече 
под покровителство на UNRC или УНДП и 
националната институција координатор 
за одржлив развој – Канцеларијата на 
ЗПВРМЕП.

 2.5  СОСТОЈБИ СО 
ОДРЖЛИВИОТ  
РАЗВОЈ ВО ЗЕМЈАТА

Резултатите од анализата покажуваат 
дека генерално одржливиот развој во 
земјата заостанува, а Целите за одржлив 
развој допрва ќе треба да се разработат 
и инкорпорираат во системот на држа-
вата. Ако се земе предвид фактот дека 
ЦОР или Агендата на одржлив развој има 
условно кажано рок или визија на спро-
ведување до 2030 година, ситуацијата 
можеби не е толку алармантна и доколку 
работите набрзо се ставаат во функција 
може да се достигне трендот на светско 
ниво. Напредокот не е сосема воедна-
чен и секој сектор има своја динамика, 
зависно од типот и посветеноста на не-
кои прашања или итноста од одредени 
потребни решенија, така што резултатите 
не се секаде исти. 
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Од друга страна, во зависност од кој 
аспект се проценуваат состојбите, за од-
редени цели и индикатори, нашата земја 
има голем напредок, дел од нив се во 
процес на спроведување и уште пред ЦОР 
да бидат ставени во функција. Целите и 
индикаторите се многу општи и е потреб-
но на ниво на држава да има на некој на-
чин расчленување на прашањата, нивно 
локализирање или допрецизирање спо-
ред контекстот и состојбите на земјата. 

Што се однесува на општиот развој, др-
жавните институции како и невладини-
от сектор (меѓународни организации, 
граѓанскиот сектор и бизнис-заедница-
та) во земјата континуирано спроведу-
ваат мерки и активности кои се во функ-
ција на подобрување на состојбите со 
одржливиот развој на национално ниво, 
особено во поглед на економско зајакну-
вање, социјална заштита и заштита на 
животната средина, кои се главните 
оски на одржливиот развој. Странските 
донатори (Европска Унија, УСАИД, Свет-
ска банка, амбасадите, агенциите на 
ОН и други) вложуваат големи напори и 
финансиски средства во спроведување 
голем број развојни проекти во различни 
области.

Меѓутоа, кога станува збор конкретно 
за процесот на воведување и спрове-
дување на Целите за одржлив развој, во 
таа форма и содржина, според тие стан-
дарди и принципи кои се предвидени 
согласно Агенда 2030, се забележува не-
доволна подготвеност и ангажирање за 
нивна имплементација.

Од анализата на достапните докумен-
ти, како и од резултатите на интервјуа-
та со клучни информирани лица може да 
се заклучи дека на централно ниво има 
проблеми за да се сфати концептот, исто 
така и на локално ниво каде што концеп-
тот на ЦОР воопшто не е пренесен или 
промовиран и не се води сметка за повр-
заните ефекти и тие не се земаат пред-
вид во креирањето политики.

Кога би се дала една квантитативна 
оценка, таа формално би требало да биде 
висока, особено поради добрата правна 
рамка, ако се земат предвид законите 
и другите документи за јавни политики 
кои постојат во нашата земја кои веќе 
добро се усогласени со ЕУ-регулативи-
те и новите практики на меѓународно 
ниво, меѓутоа, имајќи ја предвид нивната 
практична примена и колку квалитетно 
институциите ги имплементираат тие по-
литики, оценката би била многу ниска.

Впечатокот е дека она што се прави не е 
систематизирано и плански со индика-
тори преку кои ќе се следи степенот на 
преточувањето на ЦОР. Активностите се 
спроведуваат без следење и оценка на 
ефектите што, пак, е клучно за подобру-
вање на состојбите.

Понатаму, како земја немаме исполнето 
одредени клучни предуслови или потре-
би, на пример, немаме попис на населе-
ние и домаќинства, процес кој е круција-
лен за планирање, немаме стратегија 
за развој туку само за економски раст, 
не се почитуваат законот и принципите 
за рамномерен регионален развој, нема 
поврзаност помеѓу бизнис-заедницата 
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со образовните институции и државни-
те агенции при подготвување студиски 
програми кои ќе ги подобрат состојбите 
на економски оператори. Имаме голема 
администрација која во голема мера е 
нефункционална. Само во одредени об-
ласти имаме забележано напредок. 

Домашните институции и организации не 
преземаат поголема иницијатива, улога 
или значајни активности во контекст на 
Целите за одржлив развој (ЦОР), односно 
за нивното промовирање, воведување, 
спроведување и на крај следење и из-
вестување. Тие најчесто се вклучуваат 
во активности или проекти што се спро-
ведуваат од страна на агенциите на ОН 
или, пак, проекти на други меѓународни 
организации и донатори. Повеќето ин-
ституции и организации учествуваат во 
активности за подготовка на документи 
или политики, а најнапредна форма на 
интервенција во контекст на ЦОР на дел 
од организациите е спроведување про-
екти што третираат една конкретна цел 
од рамката на ЦОР.

Самите институции или министерствата 
не започнуваат нови процеси врз база 
на сопствени иницијативи, не работат на 
посебни анализи или проекти за Целите 
за одржлив развој и тие немаат посебни 
програми или акциски планови за нивно 
воведување и понатамошно спроведу-
вање, било на ниво на политики или ак-
тивни мерки. Единствената стратегиска 
рамка која се користи и во неа ги вграду-
ва ЦОР е UNDAF.

Од анализа на достапните податоци и ин-
тервјуата произлегува и дека одредени 

сегменти од невладиниот сектор, некол-
ку здруженија на граѓани и бизнис-орга-
низации работат на поединечни проекти 
кои го носат предзнакот на ЦОР, меѓутоа 
тие генерално се ориентирани кон одре-
дени краткорочни проекти или теми, што 
подразбира преземање ограничени или 
еднократни мерки и активности кои на 
крај не може да го произведат очекува-
ниот ефект за Целите за одржлив развој. 

 2.6  ВКЛУЧЕНОСТ НА  
БИЗНИС-ЗАЕДНИЦАТА  
И ДРУГИТЕ ЧИНИТЕЛИ

Глобалните предизвици на современите 
општества што се опфатени и со Целите 
за одржлив развој се многу комплекс-
ни и бараат вклучување на сите опште-
ствени чинители. Иако државите се 
примарно одговорни преку политиките 
и мерките да работат на постигнување 
на ЦОР, неопходно е активно вклучување 
на бизнис-секторот, граѓанскиот сек-
тор, академијата, медиумите што имаат 
специфични ресурси и можности да при-
донесат кон агендата за одржлив развој. 
Вклучувањето на бизнис-заедницата е 
од особено значење поради тоа што неј-
зиното влијание е клучно во областите, 
како што се економскиот развој, влија-
нието врз животната средина, работната 
сила, енергијата, животниот стандард 
итн. Без нивно директно вклучување, на-
предок во овие области е невозможен. 
Дополнително, денес е општоприфатено 
дека за еден бизнис да биде успешен на 
долг рок, неопходно е да води сметка за 
своите еколошки и општествени влија-
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нија и да се развива на принципите на 
одржлив бизнис. Во оваа насока, ЦОР 
претставуваат единствена можност за 
бизнис-секторот активно, преку својот 
бизнис да се вклучи во постигнување 
одржлив развој кој на среден и долг рок 
ќе донесе корист како за општеството 
така и за самиот бизнис. Од друга стра-
на, граѓанскиот сектор е носител на 
интересот на групите на граѓани, и има 
длабинско познавање на потребите и 
предизвиците со кои се соочуваат граѓа-
ните, а особено одредени ранливи групи. 
Граѓанските организации поседуваат 
експертиза и промовираат нови приоди 
во решавањето на општествените про-
блеми. Тие истовремено се коректив на 
државата и деловниот сектор, но и пар-
тнер во заедничко постигнување на ЦОР.

Во оваа насока, неопходно е директно 
вклучување на овие општествени чини-
тели во Агендата 2030 и постигнувањето 
на ЦОР во нашата земја. Досегашните ана-
лизи укажуваат на тоа дека граѓанските 
организации и бизнис-заедницата не се 
значително вклучени во спроведување-
то на ЦОР. Додека дел од граѓанските 
организации кои работат во области по-
врзани со некоја од Целите за одржлив 
развој се информирани за ЦОР и имаат 
идентификувано можности за вклучу-
вање во нивното спроведување, компа-
ниите, со исклучок на неколку лидери во 
доменот на општествената одговорност, 
речиси и да не се запознаени со аген-
дата за одржлив развој. Иако претстав-
ници на бизнис-организации се членови 
на НСОР, учеството е повеќе на ниво на 
споделување информации и недостига 

проактивно и директно вклучување во 
конкретни активности.

Испитаниците опфатени со анализата 
исто така сметаат дека е потребна пого-
лема вклученост и подобрување на кому-
никацијата и соработката на Владата со 
граѓанскиот сектор, особено поради тоа 
што кај граѓанските организации и биз-
нис-заедницата има голем потенцијал, 
експертиза и капацитети кои можат да 
ги надополнуваат владините мерки и 
активности кон одржливиот развој на 
земјата.

Досега вклученоста и соработката на 
владиниот со граѓанскиот сектор не е на 
нивото кое се предвидува со национал-
ните документи или меѓународната прак-
са. Со исклучоци, во повеќето случаи 
вклученоста е формална, ad-hoc или во 
краток временски рок кој не го овозмо-
жува искористувањето на сите можно-
сти и потенцијал за придонес во проце-
сите и ГО да предложат нивни решенија.

Во нашата земја од 2004 година е акти-
вен и Глобалниот договор (United Nations 
Global Compact) кој беше промовиран од 
страна на УНДП, а се применува преку 
Македонската мрежа на глобалниот до-
говор. Најголем дел на членките на Мре-
жата доаѓаат од бизнис-заедницата и 
тие даваат голем придонес за развојот 
на различни општествени сфери, како и 
продлабочување на учеството на при-
ватниот сектор во развојот на опште-
ството преку активна соработка со ин-
ституциите и граѓанските организации 
преку разни форми на општествена од-
говорност, кои истовремено се и едни од 
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клучните приоритети на Македонската 
мрежа на глобалниот договор. Клубот на 
одговорни бизниси формиран од „Конект“ 
во 2017 година исто така ги здружува ре-
сурсите и капацитетите на бизнис-заед-
ницата во постигнување на ЦОР. Во оваа 
насока, државата може да ги искористи 
веќе постоечките платформи за опште-
ствена одговорност на претпријатијата 
за градење меѓусекторски партнерства 
во спроведувањето на ЦОР.

 2.7  ГЛАВНИТЕ ПРИДОБИВКИ  
НА ЗЕМЈАТА ОД ЦОР

Соодветното воведување на ЦОР во си-
стемот на одржлив развој на земјата и 
нивното спроведување ќе влијае многу-
кратно на позитивен начин на подобру-
вањето на низа процеси. Секако, тие ќе 
придонесат и ќе ги подобрат условите 
за развој на земјата. Првенствено, ќе се 
подобри економијата на ниво на земја-
та, делот на вработување и квалитет на 
живот, образование, социјална заштита, 
родова еднаквост и други области.

Друга клучна придобивка ќе биде воспо-
ставувањето на еден поинаков и по-
суштински систем на вредности, начин 
на планирање и организирање на држа-
вата. Имплементацијата на ЦОР ќе овоз-
можи развивање на земјата преку поста-
вување цели и визија на развој, систем 
на управување врз база на приоритети 
и цели, кои лесно може да се измерат и 
да служат како основа за постојан или 
одржлив развој на земјата, што ќе при-
донесе за постигнување подобри резул-
тати, притоа треба тие да се мерат соод-
ветно и свесно.

ЦОР понатаму може да покренат транс-
формација на моменталните политики и 
начинот на кои тие се развиваат. Притоа, 
ќе овозможат вклучување и интегри-
рање на сите луѓе или прашања кои нив 
ги засегаат во една интегрирана рамка 
на одржлив развој или интегриран при-
стап во решавање на прашањата и иден-
тификување на тие прашања кои досега 
се занемарени или недоволно следени 
од страна на државата. Друг момент е 
и можноста на собирање и следење на 
податоците што ќе овозможи поинформи-
ран пристап на институциите за реакција 
по одредени проблеми.

ЦОР тргнуваат од мотото на вклучување 
на сите (граѓани). Така, процесот отвора 
можности на соработка и учество на сите 
чинители до секој граѓанин поединечно 
бидејќи ЦОР не би можеле да се спрове-
дат доколку не се вклучат сите чинители 
во процесот.

Во оваа смисла, како многу важна придо-
бивка ќе биде едукативната компонента 
и промената на свеста на луѓето, како и 
нивна поголема информираност за да ја 
сфатат вистинската суштина и важноста 
на ЦОР, но и нивните обврски, како и об-
врските на институциите за да се спро-
ведат овие цели.

Едната од најважните придобивки е гра-
дењето позитивен имиџ на земјата преку 
успешно имплементирање на целите. 

ЦОР е добра алатка за конципирање на 
секторските политики и програмата на 
Владата за спроведување сеопфатни 
реформи. Алатка преку која може да се 
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идентификуваат добрите и успешните 
политики, закони и практики, но и недо-
статоците кои е потребно да се кориги-
раат. Преку ЦОР, како што е предвидено 
и во „Цел 17 – Создавање партнерства 
за одржливост“ се создава можност за 
ширење партнерства, соработка, разме-
на на искуства, добивање финансиска и 
техничка помош, вклучување на акаде-
мијата, приватниот сектор. 

Придобивките би биле и во тоа дека ќе 
стане јасно дека во конципирањето на 
различни политики и стратегии неопход-
но е да се има предвид мултисекторски-
от и мултидимензионалниот пристап и 
поврзаноста на секторите и областите 
и меѓусебните ефекти. ЦОР даваат една 
добра структура или модел на управу-
вање, како и за креирање политики, до-
несување одлуки врз основа на докази 
(evidence based decision making). Начинот 
на формирање на политиките врз база на 
цели и индикатори кој е воспоставен со 
ЦОР и тоа ќе го овозможи и ќе ја смени 
културата на одлучување и управување. 

Можностите за подобрување на состој-
бите во одржливиот развој се поголеми 
доколку се создадат услови за сеопфат-
на имплементација на ЦОР вклучувајќи го 
и пристапот до правда и владеењето на 
правото. 

 2.8  ПОВРЗАНОСТА НА 
ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ 
РАЗВОЈ СО ПРОЦЕСОТ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА 
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Одржливиот развој веќе подолго време 
е во центарот на европскиот проект. До-
говорите на ЕУ промовираат економски, 
социјални и еколошки димензии и ЕУ е 
посветена на развојот што ги задово-
лува потребите на сегашноста без да ја 
загрози способноста на идните генера-
ции да ги задоволат своите потреби. За 
ЕУ суштината на одржливиот развој зна-
чи достоинствен живот и благосостојба 
за сите луѓе на планетата што ги спојува 
економскиот просперитет и ефикасност, 
мирни општества, социјалното вклучу-
вање и одговорност за животната сре-
дина21. 

Европската Унија во 2010 ја има усвоено 
Стратегијата Европа 2020 (Europe 2020 
strategy22), а и поединечните земји член-
ки на нејзина основа имаат усвоени свои 
национални стратегии за одржлив раз-
вој. Исто така, голем број од земјите има-
ат формирано национални тела (совети, 
комисии, комитети) за одржлив развој. 
Стратегијата Европа 2020 е агендата на 
ЕУ за раст и работни места за тековната 
деценија. Во неа се нагласува паметниот, 
одржлив и инклузивен раст како начин 
за надминување на структурните слабо-

21 Communication of EC (COM 2016 739), Next 
steps for a sustainable European Future, 
2016

22 Europe 2020, A European strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth, 2010
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сти во европската економија, подобру-
вање на нејзината конкурентност и про-
дуктивност и поткрепување на одржлива 
социјална пазарна економија

Главните политики на Стратегијата за 
одржлив развој на Европската Унија 
вклучуваат: проценка за влијанието на 
одржливоста, подобрување на внатреш-
ната координација на политиките помеѓу 
различни сектори на институциите на 
Европската Унија и развивање национал-
ни планови за одржливост од страна на 
земјите членки.

Стратегијата бара нов пристап и проме-
ни при креирањето на политиките и е прв 
сериозен обид на Унијата да користи ин-
тегриран и холистички пристап во упра-
вувањето, поголема ко херентност на по-
литиките во рамки на Европската Унија, 
подобрено владеење (управување, рако-
водење) на сите нивоа и зголемување на 
финансиските ресурси за имплементи-
рање на потребните политики. 

Некои земји од Унијата, иако немаат из-
готвено стратегии за одржлив развој, 
имаат изготвено други документи (наци-
онални извештаи, прегледи и сл.) во кои 
е анализиран напредокот постигнат во 
спроведување на Агенда 21 или Агенда 
2030 и принципите на одржливиот развој. 

Во Стратегијата се вели дека одржливи-
от развој е на врвот на агендата и при-
оритетите на Европската Унија. Таа ги 
повикува земјите членки да изработат 
национални стратегии за одржлив развој 
со цел подобрување на координацијата 
на политиките на национално ниво. Исто 

така, земјите кандидати (за членство во 
Унијата) треба да се активно вклучени 
во нејзиното имплементирање, што е од 
значење за нашата земја која има аспи-
рации да стане членка на ЕУ.

Во 2016 година посветеноста на ЕУ за 
одржливиот развој, како и на Агенда 2030 
и Целите за одржлив развој, се афирмира 
и преку усвојување на документот Кому-
нике за следните чекори за одржлива 
европска иднина (Communication on next 
steps for a sustainable Europan future 23). 

Во овој документ се презентира клучна-
та улога што ЕУ ја имаше во процесот на 
изготвувањето на Агенда 2030 и се пот-
врдува дека таа е целосно во согласност 
и ја изразува визијата на Европа за еден 
развиен свет и одржлив развој. Затоа 
ЕУ е целосно посветена да биде лидер 
во спроведувањето на агендата од 2030 
година и Целите за одржлив развој, за-
едно со земјите членки, во согласност со 
принципот на супсидијарност. 

Во рамките на ова Комунике детално 
се образложени 10. приоритети на Ев-
ропска Унија за одржлив развој и детаљ-
но е пресликано нивното поврзување и 
придонес кон остварување на Целите за 
одржлив развој. Приоритетите на ЕУ се 
фокусираат на клучните предизвици на 
Унијата, како што се вработувањето, рас-
тот, демократските промени, цели кои 
истовремено се адресирани и во рамките 
на ЦОР.

Во јуни 2017 година Европската Унија 
преку Советот на Европа, Европскиот 

23 Ibid, 13



43

АНАЛИЗА НА СТАТУСОТ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGS)  
И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА ВО ЕУ

парламент, Европската комисија и прет-
ставниците на владите на земјите членки 
изготви нов заеднички документ – де-
кларација со наслов „Новиот европски 
консензус за развојот – Наш свет, наше 
достоинство, наша иднина“24 преку која 
уште еднаш го потврдуваат интересот, 
посветеноста и заложбите за одржлив 
развој, економски просперитет, социјал-
на инклузија, заштита на животната сре-
дина итн. преку целосно прифаќање и 
следење на духот на Агенда 2030 и Цели-
те за одржлив развој. Во рамките на овој 
документ, покрај декларативните залож-
би, е презентирана и конкретна рамка за 
акција за начинот на прифаќање и оства-
рување на ЦОР во рамките на Унијата .

 Од декември 2005 година нашата земја 
е кандидат за членство во Европската 
Унија, а во текот на 2019 година се оче-
кува земјата да добие датум за почеток 
на преговорите за членство во Унијата. 
Започнувањето на процесот на прего-
вори за членство во Европската Унија 
од една страна значи приближување и 
усвојување на нејзините придобивки и 
вредности, приспособување на закон-
ската рамка, како и целосна реформа и 
приспособување на македонските ин-
ституции кон начинот на функционирање 
на институциите на Унијата. 

Во процесот на приближување до Ев-
ропската Унија и исполнување на пред-
видените реформи во приоритетните 
области Владата подготвува Национална 

24 The new European consensus on 
development – “Our wolrd, our dignity, our 
future”

програма за усвојување на правото на ЕУ 
(НПАА)25. Ова програма претставува клу-
чен стратегиски документ, кој ги вклучу-
ва приоритетите, динамиката на усогла-
сување на националното законодавство 
со европското, како и приспособување-
то на националните институции кон ев-
ропските административни структури. Во 
рамките на последната ревизија на овој 
документ, концептот на одржлив развој 
и Агенда 2030 се референтна точка за 
креирање мерки и политики во неколку 
области, особено во делот на животната 
средина.

За напредокот на државата во процесот 
на интеграција Европската комисија ре-
довно подготвува годишни извештаи. Во 
последниот Извештај26 можат да се забе-
лежат оценки за умерен напредок во не-
колку области како реформата во јавната 
администрација, соработката на Влада-
та со граѓанскиот сектор, намалување 
на стапката на невработеност, доброто 
владеење, основните човекови права и 
слично, што на некој начин се предуслов 
за понатамошен одржлив развој.

Двата процеса, Агендата 2030 и исполну-
вањето на стандардите за зачленување 
на земјата во Европската Унија, се дефи-

25 Националната програма за усвојување 
на правото на ЕУ (НПАА) – Ревизија 2017-
2019.

26 Commission Staff Working Document, The 
former Yugoslav Republic of Macedonia 
2018 Report, Accompanying the document 
Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions 2018 
Communication on EU Enlargement Policy
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нитивно поврзани и во многу делови се 
забележува меѓусебно надополнување 
или конвергенција. 

Нашата земја во последните неколку го-
дини пофокусирано работи на процесот 
за членство во ЕУ и спроведување на 
внатрешните реформи согласно прио-
ритетите и барањата поставени од ЕУ. 
Меѓутоа, работејќи на интегративниот 
процес, ние индиректно работиме и на 
постигнување на ЦОР, бидејќи во нив се 
наоѓаат многу слични вредности. Секако 
дека има и многу прашања и теми кои се 
различно поставени. Во принцип, Агенда 
2030 е поуниверзална и поширока, но се-
како процесите се комплементарни и се 
надополнуваат. 

Агенда 2030 содржи една посебна фи-
лозофија на дејствување која бара еден 
пристап кој е многу партиципативен и 
интегриран. Со ЦОР се отвора една мно-
гу посуштинска и човечка димензија на 
проблематиката на одржлив развој кој 
на некој начин ги тангира сите граѓани 
преку максимата „никој да не биде запо-
ставен“, со ЕУ процесот на интеграција 
секако се тангирани и граѓаните, меѓу-
тоа на некој начин фокусот е повеќе на 
реперите или барањата за зачленување, 
во кои граѓаните учествуваат и не уче-
ствуваат. 

ЕУ-интегративниот процес може да биде 
и поголем мотив, со оглед на тоа дека 
има многу исти цели и принципи и при 
исполнување на едните се придонесува 
кон исполнување на другите. другите. 
Се чини дека процесот на пристапување 
кон ЕУ повеќе ќе придонесе за спрове-

дување на ЦОР бидејќи на некој начин ги 
прави задолжителни за земјата. 

Политички, ЕУ-интегративниот процес 
моментално кај нас има повеќе внима-
ние. Поголема предност и ресурси се 
посветени на тоа прашање отколку за 
ЦОР. Спроведување на ЦОР ќе помогне 
во следење на реформите кои се важни 
за ЕУ-интеграцијата. Всушност, исполну-
вањето на ЦОР значи спроведување на 
обврските произлезени од договорите 
на ООН и другите регионални документи 
кои секако се важни за приближување 
во ЕУ. 

За државата е важно што е можно повеќе 
да се поврзат, да се истакне и промови-
ра уште повеќе оваа врска помеѓу двата 
процеса. Голем број од основните прин-
ципи и цели на Агенда 2030 веќе се прет-
ставени во Националната стратегија за 
одржлив развој, и тие треба уште повеќе 
да се обработат и да се усогласуваат. 
НСОР е конципирана и според Страте-
гијата за одржлив развој на Европа во 
која исто така има елементи на Целите на 
одржлив развој.

 2.9  ПОНАТАМОШНО 
ПРОМОВИРАЊЕ, 
УНАПРЕДУВАЊЕ  
И СЛЕДЕЊЕ НА ЦОР

Информираноста и промовирањето на 
Целите за одржлив развој, не само кај 
општата јавност туку и кај релевантните 
засегнати страни не е на задоволително 
ниво. Само НСОР и неколку институции во 
неколку наврати одржале информатив-
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ни и промотивни настани на темата ЦОР. 
Исто така, УНДП и другите агенции на 
ОН кои работат во земјата во рамките на 
своите активности и во соработка со не-
кои од министерствата ги промовираат 
Целите за одржлив развој. 

Клучните институции, особено координа-
торот за одржлив развој ЗПВРМЕП, треба 
да преземе поголеми активности во оваа 
насока, да раководи и да координира и 
заедно со другите институции да бидат 
носители на процесот на информирање 
и промоција. Дополнително, овој процес 
на информирање треба да се спроведе и 
од страна на другите чинители во земја-
та, како што се УНДП и другите агенции на 
ОН, единиците на локалната самоуправа, 
граѓанските организации и бизнис-сек-
торот. Притоа, треба да се води сметка 
за суштинско, реално и јасно тие да се 
претстават во јавноста, со цел да се пре-
зентира клучната вредност и важност на 
целите. Во овој процес треба да се иско-
ристат сите можни модели и алатки за 
промоција почнувајќи од аудиовизуелни-
те средства и медиуми, социјалните мре-
жи и онлајн медиуми.

Исто така, е потребно уште во системот 
на образование да се зборува и да се 
презентираат Целите за одржлив развој 
во рамки на средното и високото обра-
зование. Граѓанскиот сектор, исто така, 
може да даде свој придонес во јакнење 
на свеста на граѓаните и од своја пер-
спектива да ги следат целите и да ин-
тервенираат кога е потребно во однос на 
политиките на Владата за тоа дали тие се 
според ЦОР, да бидат еден вид огледало 
и коректор на Владата.

Владата, а со тоа и институциите, неоп-
ходно е да имаат програма за одржлив 
развој базирана врз ЦОР, која потоа ли-
ниски треба да се спушти кон институ-
циите, како механизам и инструмент кој 
треба да помогне за креирање на поли-
тики, да се направат соодветни планови 
кои е потребно да се следат и на крај да 
се извести по нив. Се започнува со рам-
ки на политики или стратегиска рамка од 
која потоа ќе се произведат конкретни 
акциски планови, програми и активно-
сти. 

Агенда 2030 и ЦОР, земјите треба да ги 
прифатат доброволно и за начинот на 
нивното спроведување да подготват из-
вештаи. Нашата земја досега нема подго-
твено ваков извештај, за разлика од не-
колку земји од регионот, како на пример 
Словенија и Црна Гора. 

Моментално не постои посебна програ-
ма, а со тоа и соодветни механизми за 
следење на Целите за одржлив развој. 
Тоа што се спроведува во рамките на не-
колку активности не е класично следење 
бидејќи не се утврдени точни индикато-
ри или цели што треба да се исполнуваат, 
туку само идентификување на актуелни 
состојби. Меѓутоа, потребно е на ниво на 
држава да постои една општа и интегри-
рана рамка за следење на сите ЦОР. 

Во рамките на процесот на спроведу-
вање на UNDAF е воспоставен надзорен 
одбор или „Steering committee“ во кој 
членуваат претставници на агенциите на 
ОН (УНДП, УНИЦЕФ и УНФПА) и претставни-
ци на МНР, МЖСПП и МТСП. Тој е задолжен 
за следење на прогресот на UNDAF и при-
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оритетните области определени со него. 
Дополнително, постои и друг механизам 
на мониторинг организиран по посебни 
групи на ниво на секоја од агенциите на 
ОН или во рамките на нивните проекти 
каде што со претставници на релевант-
ните институции заеднички ги следат 
спроведувањето на конкретните проек-
ти. Тие на индиректен начин водат смет-
ка за тоа колку во посебните области што 
ги покриваат има напредок, а кој е повр-
зан со Целите за одржлив развој.

Најголемиот дел од информациите се 
наоѓаат и се собираат кај државните 
институции. НСОР како национален ко-
ординативен механизам е надлежен и 
за следење на одржливиот развој на 
земјата, да произведува извештаи и врз 
нивна основа да изгради и нови насоки 
за политики и спроведувањето на ЦОР. 
Во овој процес треба да помагаат секоја 
од надлежните институции и во нејзини 
рамки да води сметка и да известува за 
процесот соодветно на областите што 
таа ги покрива.

Една од најважните институции за сле-
дење и известување на национално ниво 
е Државниот завод за статистика (ДЗС), 
вклучително и за одржливиот развој. 
ДЗС ги собира и ги обработува податоци-
те за одржливиот развој според сетови 
на индикатори утврдени со Европската 
стратегија за одржлив развој, односно 
Стратегија за развој на ЈИЕ 2020, како 
и Националната стратегија за одржлив 
развој (2009-2030), меѓутоа тие сетови 
на податоци не се целосно усогласени со 
ЦОР. Постоечкиот сет на индикатори за 

одржлив развој ги обединува сите рас-
положливи индикатори во статистички-
от систем. Тие произлегуваат од редов-
ните истражувањата на носителите на 
официјалната статистика, методолошки 
се хармонизирани и меѓународно се спо-
редливи. 

Во септември 2018 година ДЗС ја објави 
последната публикација27 статистич-
ки податоци за следење на степенот 
на реализација на концептот за одрж-
лив развој во рамките на која се земени 
предвид стандардите и принципите со-
гласно Европската стратегија за одрж-
лив развој за следење на степенот на 
реализација на концептот за одржлив 
развој. Во оваа публикација ДЗС најаву-
ва дека во иднина ќе воспостави нова 
рамка за следење на степенот на реали-
зација на целите на одржливиот развој, 
дефинирани со Агендата 2030 на ООН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Одржлив развој, 2018 (Sustainable 
development, 2018), Државен завод за 
статистика
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Националниот сет на индикатори со-
држан во НСОР 2009-2030 претставува 
една солидна појдовна основа, меѓутоа 
потребно е сетот да се ревидира, реор-
ганизира и соодветно да се приспособи 
според структурата на индикатори на 
ЦОР. Тој треба да ги одразува национал-
ните приоритети и треба да содржи јасно 
дефинирани индикатори за секоја цел, 
информации за изворот на податоците и 
субјектот задолжен за обезбедување на 
индикаторот. За напредокот да може да 
се следи, потребно е да се усвојат наци-
онални индикатори за секоја цел, преку 
широки консултации во кои ќе се вклучат 
сите засегнати страни и институциите 
да воспостават соодветни механизми за 
следење и известување, согласно цели-
те и индикаторите на ЦОР. Потоа, на го-
дишно ниво да известуваат за тоа како 
тие се спроведуваат. Дополнително на 
ова, и меѓународната заедница, граѓан-
ските организации и бизнис-секторот 
можат да направат одредени анализи, 
зависно од областите на кои тие работат.
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КЛУЧНИ НАОДИ

 y На ниво на земјата, во последните де-
цении од страна на различни фактори 
(странски и домашни) континуирано се 
вложува во развојни проекти и актив-
ности за подобрување на општестве-
ните состојби. Оваа поддршка е во кон-
текст на процесот на интеграцијата 
на земјата во ЕУ и НАТО и во насока на 
прифаќање на меѓународни стандарди 
и политики, од кои голем дел нужно се 
однесуваат на одржливиот развој.

 y Нашата држава ја има изразено своја-
та политичка волја за прифаќање и 
спроведување на ЦОР со потпишување 
на документот „Партнерство за одрж-
лив развој: Стратегија на Обединетите 
нации 2016-2020“, развиен од ОН, кој 
обезбедува стратегиско-акциска и 
правна рамка за активностите на ОН во 
земјата за периодот 2016-2020.

 y Државата сè уште се соочува со теш-
котии во спроведувањето на реформи 
во неколку клучни области кои се од-
несуваат на генералната состојба со 
развивање и спроведување на рам-
ката на Целите за одржлив развој. Во 
последните неколку години се забе-
лежува недостиг на политичка волја и 
насочување кон други политики и при-
оритети, наспроти Целите за одржлив 
развој.

 y Земјата веќе располага со голем број 
документи или развојни политики кои 
на директен или индиректен начин 
се осврнуваат на одржливиот развој 
како што се Националната стратегија 

за одржлив развој 2009-2030. Во од-
редени случаи, во овие документи се 
третираат и ЦОР. Клучниот документ за 
ЦОР во земјава е развиен од страна на 
агенциите на ООН и како таков е при-
фатен од страна на Владата.

 y Постои структура за спроведување на 
ЦОР во државата на чело со НСОР, како 
национален сеопфатен механизам за 
одржлив развој. Паралелно, нацио-
налната институција координатор за 
одржлив развој – Канцеларијата на 
ЗПВРМЕП во соработка со надлежните 
министерства исто така е одговорна 
за преземање активности за коорди-
нација и спроведување на процесот на 
воведување, имплементација и сле-
дење на ЦОР во рамките на нивниот 
домен на работа, документи за поли-
тики или проекти за развој.

 y На ниво на институциите се забележу-
ва недостиг на соодветни ресурси и 
капацитети за да се одговори на пре-
дизвикот на фронтално спроведување 
на ЦОР. 

 y Државните институции и останатите 
релевантни чинители - меѓународ-
ната заедница, граѓанскиот сектор 
и бизнис-заедницата - поединечно 
преземаат активности насочени кон 
одржливиот развој (вклучително и за 
ЦОР) кои често се повремени и проек-
тно ориентирани, меѓутоа има малку 
заеднички иницијативи, а недостига и 
редовна, постојана и систематизира-
на соработка помеѓу сите сектори за 
спроведување на ЦОР.
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 y Иако Агенда 2030 и ЦОР се актуелни 
веќе од 2015 година, кога и се вове-
дени, на ниво на државата се забеле-
жува помала информираност како кај 
дел од институциите така и кај дел од 
другите чинители за важноста и при-
добивките од спроведување на ЦОР.

 y ЦОР на локално ниво сè уште се помал-
ку препознаени и свесно вклучени во 
локалните јавни политики. 

ЗАКЛУЧОЦИ

При оваа анализа на обемот и постоечки-
те политички пристапи кон прашањето за 
локализирање и спроведување на ЦОР, 
беа откриени многу недостатоци кои ба-
раат итно внимание од страна на држав-
ните институции и другите чинители во 
заедницата.

Главните заклучоци се следниве:

 y Сегашното законодавство и полити-
ки ја даваат главната рамка за лока-
лизирање и спроведување на ЦОР, но 
не успеваат да обезбедат конкретни, 
јасни и лесни механизми за спроведу-
вање.

 y Не постои крос-секторско партнер-
ство, разбирање и поддршка за клуч-
ните приоритети во рамките на ЦОР 
кон кои нашата земја ќе се насочи и 
во таа насока нема воспоставено ме-
ханизми за заедничка соработка меѓу 
клучните чинители.

 y Постои декларативна заложба од 
страна на Владата за преземање на 
обврските од Агенда 2030, но сè уште 

нема конкретни придвижувања во таа 
насока со јасно промовирање на ЦОР 
во рамките на институциите и кај по-
широката јавност. 

 y ЦОР повеќе се гледа како работа на 
агенциите на ООН кон која повремено 
се приклучуваат државните институ-
ции отколку како изворна заложба на 
државата во насока на решавање по-
големи општествени проблеми.

 y На локално ниво ЦОР воопшто не се 
препознаени ниту пак, вклучени како 
такви во процесите на донесување 
јавни политики на локално ниво.

 y Граѓанските организации и деловната 
заедница не се доволно информирани 
за начините и можностите со кои мо-
жат да влијаат повеќе врз прашањата 
поврзани со ЦОР и нивното спроведу-
вање. 

ПРЕПОРАКИ

Препораките што произлегуваат од ана-
лизата се однесуваат на различни аспек-
ти и нивоа од процесот на спроведување 
на Целите за одржлив развој. Тие даваат 
насоки пред сè за надлежните институ-
ции, но може да им послужат и на други-
те чинители во планирањето и спроведу-
вањето иницијативи во овој домен.

Политики за ЦОР:

 y Потребно е да се изгради и да се кул-
тивира силна политичка волја и проце-
сот на локализирање и спроведување 
на ЦОР да се институционализира со 
цел да се спроведат потребните ре-
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форми и да почне да се материјализи-
раат ЦОР.

 y Постоечките документи што упатуваат 
на одржливиот развој да се ажурира-
ат согласно Агенда 2030 и Целите за 
одржлив развој и да бидат приспосо-
бени на локалните услови и приори-
тети. Потребно е да се направи прио-
ритизирање на ЦОР и да се спроведе 
фокусиран пристап во одредени обла-
сти каде што има најмногу потреба, но 
и можности за развој.

 y Потребно е да се подготват нови до-
кументи (стратегии, програми, акци-
ски планови) на ниво на политики и 
програми преку кои ЦОР понатаму ќе 
се операционализираат, особено на 
институционално ниво и да се воспо-
стави систем на нивно воведување, 
спроведување, следење и известу-
вање. Овие процеси да се спроведат 
во консултација и вклученост на сите 
заинтересирани страни земајќи ги 
предвид нивните мислења, ставови и 
предлози.

 y Во процесот на воспоставување на 
ЦОР многу е важно да се направи по-
врзување со процесот на реформи 
за исполнување на предусловите за 
зачленување на земјата во Европска-
та Унија. Двата процеса делат слични 
и заеднички вредности и еден со друг 
се надополнуваат, затоа е потребно да 
се искористи ЕУ-интегративниот про-
цес во контекст на исполнување на 
Целите за одржлив развој кои се исто 
така препознаени и интегрирани во 

системот на вредности и политиките 
на Европска Унија.

 y Во овој контекст од особена важност е 
да се ревидира постојната Национал-
на стратегија за одржлив развој која 
треба да соодветствува согласно це-
лите, принципите и индикаторите на 
Агенда 2030, односно ЦОР.

 y За целите на следење на оствару-
вањето на ЦОР и известување за нив-
ниот прогрес е потребно да се воспо-
стави јасен, интегриран и редовен 
систем на мониторинг, кој ќе биде ко-
ординиран од страна на Националната 
институција координатор за одржлив 
развој – Канцеларијата на ЗПВРМЕП 
и Државниот завод за статистика со 
поддршка од другите надлежни инсти-
туции на централно и локално ниво. За 
оваа цел потребно е да се приспосо-
би националниот систем на следење 
согласно сетот на цели и индикатори 
на ЦОР. Овој процес ќе овозможи подо-
бра информираност за состојбите со 
остварување на одржливиот развој, 
односно ЦОР согласно утврдена ме-
тодологија и индикатори за следење, 
како и можност за идентификување 
и подобрување на критични точки во 
процесот на спроведување на ЦОР.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

 y НСОР е неопходно да биде во полн ка-
пацитет со вклучување на сите чле-
нови, да преземе повеќе акција и ак-
тивности за да ја оствари сопствената 
функција. Во овој процес од особена 
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важност е и потребата на НСОР да рас-
полага со еден ефикасен оперативен 
механизам кој ќе работи на материја-
лизирање на политиките кои НСОР ќе 
ги креира и нивното соодветно сле-
дење и известување.

 y Паралелно, националната институција 
која е координатор за одржлив развој 
– Канцеларијата на ЗПВРМЕП во сора-
ботка со надлежните министерства, 
исто така треба да преземе поголема 
активност за координација и спрове-
дување на процесот на воведување, 
имплементација и следење на ЦОР во 
рамките на нивниот домен на работа, 
документи за политики или проекти за 
развој.

 y Потребно е да се развие поголема ко-
ординација и соработка меѓу клучните 
засегнати страни, пред сè државните 
институции. Како и за други слични 
процеси на креирање и спроведување 
на политики и тука е потребно да се 
стави во функција веќе воспоставена-
та пракса за меѓуресорска соработка 
или меѓуинституционални работни 
групи и во рамките на процесот на 
интегрирање на барањата од Аген-
дата 2030 на национално ниво, со цел 
да се утврдат националните рамки и 
приоритети во посебен акциски план 
за операционализација на ЦОР и да се 
премине во негово спроведување.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА СИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ ЧИНИТЕЛИ

 y Покрај меѓуинституционалната со-
работка, неопходно е да се зајакнат 
партнерствата помеѓу институциите 
и другите сектори со цел максимизи-
рање на напорите, искористување на 
сета постоечка експертиза и потен-
цијален капацитет за да се постигнат 
подобри резултати. Покрај институ-
циите на национално и локално ниво, 
ЦОР треба да станат поголем фокус и 
предмет на работа и за граѓанските 
организации и бизнис-секторот. Овие 
два сектора особено можат да придо-
несат преку спроведување свои мерки 
и проекти, кои ќе бидат како надопол-
нување на институционалната агенда. 
Вклучувањето на бизнис-заедницата 
и граѓанскиот сектор мора да е проак-
тивно и на сите нивоа, од поставување 
на приоритетите и целите поврзани 
со ЦОР, развивањето на политиките 
до иницирање на заеднички приоди и 
акции за постигнување на ЦОР и сле-
дење на постигнувањето на агендата 
за одржлив развој. 

 y Агенциите на ОН кои се присутни во 
земјата треба да послужат како олес-
нувачи или помагатели во процесот и 
повеќе да се залагаат за соодветно 
промовирање, локализирање и приме-
нување на ЦОР во рамки на национал-
ните политики и проекти.
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 y Институциите како и другите чините-
ли треба повеќе и посуштински да се 
информираат, да се запознаваат и да 
ја зајакнат свеста за улогата и важно-
ста за ЦОР со цел понатаму да презе-
мат конкретни иницијативи и мерки за 
нивно спроведување. 

 y ЦОР на локално ниво треба повеќе да 
се промовираат и да достигнат и до 
локалните институции и организации, 
како и до сите други засегнати страни 
што можат да придонесат за нивното 
остварување. 

 y Општата јавност исто така треба да 
биде информирана преку поголема 
промоција и информирање за ЦОР и 
спроведување фокусирана кампања 
за креаторите на политики и нивни 
поддржувачи, како и општа кампања 
за пошироката јавност.
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