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Нашата мисија 

 

 

Да ја вратиме СИЛАТА КАЈ НАРОДОТ! 

 

Јас проф. Др. Солза Грчева, Претседател на Глас за Македонија:  

✓ Ви ветувам дека сè што е направено незаконски, со кршење на 

Уставот, законите, меѓународното право и конвенциите, со 

кршење на волјата на народот, мора да се поништи 

✓ Преспанскиот договор, донесен на ваков начин ќе биде 

раскинат, а АСНОМ ќе го вратиме во Уставот 

✓ Ви ветувам битка за запишување на државата под името: 

„Република Македонија“ во ОН 

✓ Ви ветувам жестока борба и системско спречување на 

корупцијата 

✓ Криминалците зад решетки, парите назад во народната каса 

✓ Ви ветувам дека нема да има партиски институции, туку 

институции кои ќе му служат на јавниот интерес 

✓ Ви ветувам правна држава и правда за сите 

✓ Ви ветувам државна ревизија која ќе ги испита од почеток 

криминалната приватизација и денационализација 
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✓ Ви ветувам дека вашиот глас ќе се слуша постојано, а не само 

на избори 

✓ Ви ветувам силна национална економија, одлична 

инфраструктура и целосно гасифицирана држава 

✓ Ви ветувам домаќинско работење 

✓ Ви ветувам сериозно и достоинствено образование, здравство и 

култура 

✓ Ви ветувам дека набргу ќе станеме моќни производители на 

храна и посакувана туристичка дестинација 

✓ Ви ветувам чиста и безбедна животна средина 

✓ Ви ветувам држава од која нема да сакаме да избегаме со 

првиот автобус 

✓ Ви ветувам СУВЕРЕНА држава 

На овие избори Глас за Македонија излегува со храбри, чесни и 

потковани со знаење луѓе.  

 На парламентарните избори 2020, излезете масовно да кажете „НЕ“ 

на згазеното достоинство и сиромаштијата. Верувајте силно во големите 

промени кои ќе ги правиме заедно. 

 

 

Силата кај народот! 

Токму Вашиот глас ќе ѝ даде шанса на Македонија! 
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Зад нас се години, полни со искушенија и падови. Уште во 

формирањето на партијата реков дека „глас“ повеќе означува крик за сите 

случувања во државата веќе 30 години, а во дадениов политички момент е и 

платформа за обединување и ширење на вистината и љубовта кон модерна и 

напредна Македонија.  

Глас за Македонија, е во основа антикорупциска партија. Сметаме дека 

сè лошо што ни се случуваше, е резултат од две работи: од безмилосен 

грабеж на народот и од незнаење. Нашата борба и системско спречување на  

огромната корупција ќе биде жестока, неселективна и без остаток. Ние тој 

процес ќе го тераме до крај, бидејќи сме чисти и неизвалкани. Да не 

заборавиме никогаш дека и уставното име го изгубивме (засега), поради 

корумпирани и уценети политичари. А за да го искорениме незнаењето од 

политиката и од институциите, секој вистински стручен човек, без разлика на 

неговата партиската книшка, ќе има подеднаква шанса да раководи. Мала 

земја сме за да ги бркаме најдобрите стручњаци на пат во еден правец, или 

да ги делиме на „наши“ и „ваши“. Ова, ниту една друга партија не е во 

состојба да го направи. А токму во тоа е клучот за нормализација на 

државата. 

Глас за Македонија, е глас за заштита на традиционалните вредности 

со прифаќање на современите, прогресивни трендови и стандарди. Глас за 

демократија, глас за слобода, правда, еднаквост, и солидарност. Глас за 

Република Македонија со силни, независни и ефикасни, непартизирани 

институции кои уживаат доверба кај граѓаните. Држава која ќе ја гарантира 

еднаквоста на сите граѓани преку владеење на правото и доследно 

почитување и спроведување на законите. Над сè, Глас за Македонија е, и ќе 

остане на браникот на македонските национални интереси! 

Здружувањето во Глас за Македонија е природен и логичен рефлекс на 

луѓето кои, не само што чувствуваат, туку и се сосема убедени дека нашата 

држава е систематски претворана во „небиднина“. Мора итно да тргнеме по 

сосема различен пат, затоа што сегашниов, очигледно и без сомнеж, нè води 

кон бездна. Во изминатите две години ваквото владеење, овој танц на 

волците кои само ја менуваат својата кожа, но не и својата суштина, конечно 

нè доведе и до срамен историски пораз. Тие, во својата немоќ да направат 
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нормална, богата, правна и праведна држава,  мислат дека нашиот замислен 

„светол пат“ треба да води преку понижен, дури и избришан македонски 

народ, јазик, историја и култура. Толку знаат, толку ценат, толку и можат. 

Ние не мислиме така и нема да биде така! Нашата борба која започна 

со бојкотот на референдумот, допрва ќе прерасне во борба за враќање на сè 

она што го изгубивме со срамните, асиметрични договори. Нашето право 

како народ на самоопределување, е врвна меѓународна норма. За него ќе се 

бориме и таа битка ќе ја добиеме. Во моментот кога ќе ги тргнеме 

марионетските, корумпираните структури и кариеристи кои нè понижија 

најмногу сега, но да не се лажеме, и во децениите наназад, нашите 

универзални права ќе бидат прифатени од сиот слободен и цивилизиран 

свет. Тоа ќе се случи кога ќе имаме храброст на волците да им ја одереме 

кожата за да останат разголени пред целиот народ кој е ЕДИНСТВЕНИОТ 

суверен во државата. 

Република Македонија е во историско премрежје на сличен начин како 

што била и во 1903 и во 1941 година.  Ако 2018/2019 беше годината на голем 

политички пораз за Македонија, беше и година на јасно и цврсто искажано 

„не“ на над 80% Македонци и други етнички заедници, кои застанаа во 

одбрана на својата макотрпно создадена татковина. Тоа го ценам и им се 

поклонувам. Ете тоа е историја! Ние како партија бевме на чело на фронтот 

кој се бореше да допре алармот до секој град и село. Ајде сите заедно, 

годините кои следат да ги претвориме во наша надеж, наша борба, наш 

триумф. Ние знаеме, ние можеме, непоколебливи сме, нашата љубов кон 

татковината е неизмерна. Од таму ќе ги исцрпиме сите решенија кои, 

верувајте, постојат. Веќе сега формираме тим од врвни експерти кои се 

спремни, по промената на власта да се зафатат со правна битка за 

раскинување на овој погубен договор. 

  Нема да дозволиме да влеземе во историјата на исчезнатите 

цивилизации како народ кој самиот себе се укинал, како народ кој самиот 

себе не се сакал доволно, како народ што сакал да биде нешто друго, од тоа 

што веќе е. Нашите предци знаеле дека сме мал, но горд Европски народ, 

народ од светот на цивилизациите. Ќе бидеме ли пример за современ модел 

на геноцид, без насилство? Секако нема. 
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На сите странски претставници кај нас им порачувам дека нивните 

големи интереси  мора да ги решаваат така што ќе ја имаат предвид 

македонската приказна, затоа што секогаш кога македонскиот народ бил 

изоставен, тоа било на општа штета. Тоа го зборувал и пишувал и Крсте 

Петков Мисирков и плејада на наши видни учени преродбеници. Денес, 

недоветни, неморални, алчни, полуобразувани политичари насила го свртеа 

тркалото на историјата и нè вратија на почетоците на создавањето на 

македонска национална посебност и самосвест.  

Не е лесно и никогаш не било, кармата ни е таа и секогаш била истата,  

и ние успешно со неа се носиме низ вековите. Нема причина сега, кога 

имаме своја држава, сега да потклекнеме.  

Во кој политички амбиент се роди ГЛАС за Македонија? 

Како што полно пати сум изјавила, партиите на власт кои се менуваат 

циклично со променети лидерства од осамостојувањето до денес, нè 

доведоа до работ, не само на сиромаштијата, туку на работ на опстанокот на 

државата Република Македонија. Се однесуваат како егиостични деца, како 

деликвенти кои на крајот ќе ја изедат својата мајка. Сите можни показатели 

ни го потврдуваат ова. Во 2017 година дотеравме до стапка на раст на 

економијата од 0%. Просечната вредност на композитниот индекс на 

квалитетот на владеењето и институциите во 2016 за нашата земја беше 

негативен (-0.7), наспроти +0.5 на земји споредливи со нашата. Македонија 

води во корупција, сиромаштија, лошо образование, загадување, 

невработеност, си поигруваат со редефинирање на државата, дури ја 

преименуваа, а нас нè обезличија. Општа распродажба на сè што сме 

стекнале со љубовта, знаењето и мудроста на постарите генерации. Тие 

заедно, ги срушија сите референтни системи, влегуваат во политика само за 

да се збогатат, подгазуваат под себе судови, медиуми, институции, создаваат 

атмосфера на страв и вазална послушност. Нема ниту еден функционален 

систем, ниту една здрава институција. Немаме задоволни граѓани! Блоковите 

кои ги споменувам погоре и од кои ги береме „горчливите плодови“ на 

ваквото живеење, нема да се демократизираат и реформираат. Владеат на 

ист начин, само книшките се менуваат. Одамна немаат ниту јасна идеолошка 
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матрица.  Нивната природа на бизнис здруженија не може поинаку. Од тоа 

се хранат, од тоа владеат и нема да се променат. 

Но, проаѓа времето на уценети политичари од кои завршивме како 

грубо уценета држава. Заминува и времето на популисти кои ветуваат брда и 

долини, а имаат празни каси; тие се соголени пред народот. 

Почитувани, на државата ѝ треба целосен ремонт. Само луѓе 

наоружани со знаење, повторувам со знаење, со љубов кон татковината, со 

посветеност, со работа, без криминални хипотеки, со храброст, можат да 

направат драматични промени.  Дојде време да се понуди пот, чесна работа 

и многу знаење. Не ни се потребни гломазни партии со клиентелистичко 

членство, но здружување на умни и посветени луѓе кои утре ќе ја вратат 

силата кај народот, како во вистинска демократија. Граѓанинот не смее да 

биде само гласач на избори. Тој треба да има инструменти со кои ќе 

одлучува, контролира, предлага. Ние ќе му ги вратиме изгубените права. 

Дојде време за трет пат, за нови луѓе. Камбаните ги бијат последните 

ѕвона за спас. Од нас зависи.  

Никој не може државата да ја уредува подобро од нас самите,  а 

воедно и ние самите мора да разбереме дека Македонија нема веќе 

капацитет за нејзина злоупотреба за лични цели и корист. Македонија 

повеќе  не може да биде мајка на егоистични деца. 

  ГЛАС за Македонија, како модерна, демократска партија која 

политички се позиционира во центарот, поддржува еднакви можности и 

економска слобода. Центристите, иако се баланс помеѓу екстремните 

политички крила на лево и десно, секако не се мешавина од нив. Имаат 

сопствени јасно изградени политики, во чиј фокус се: 

Реални, а не идеолошки решенија за реални проблеми, балансиран 

буџет, еднакви можности со нагласка на личната одговорност, 

децентрализација на моќта на власта, стимулирање на јавно-приватни 

партнерства и посебно на мали бизниси, правна држава и правна сигурност, 

инвестирање во човечкиот капитал, заштита на социјалниот капитал, заштита 

на природните богатства и на животната средина. Над сè, беспоштедна 

борба со корупција и департизација на институциите. Луѓето треба да 

разберат дека всушност партизацијата на општеството е највисок вид на 
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корупција. Со други зборови, тоа е трет пат кој промовира економски раст и 

богатство, но се залага истовремено и за поголема социјална правда, а 

државата ја смета како одговорна за овозможување на овие политики.  

 

Да ни е вечна Македонија, модерна и држава на задоволни луѓе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

8 
 

Содржина 

 

АКЦЕНТИ ОД ПРОГРАМАТА ................................................................................................. 9 

1. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ............................................................................................ 31 

2. ПРАВОСУДСТВО И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ..................................................... 33 

3. ПРОМЕНИ ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ ....................................................................... 45 

4. ДЕПАРТИЗАЦИЈА И ДОМАЌИНСКО РАБОТЕЊЕ ........................................................... 47 

5. ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ  ПРАВА .......................................................................... 49 

6. ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС ............................................................................................... 67 

7. ПОМОШ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО 

КОВИД - 19 ......................................................................................................................... 84 

8. ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................................................. 87 

9. ЗДРАВСТВО ................................................................................................................ 111 

10.     ЗЕМЈОДЕЛИЕ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ .......................................................................... 124 

11. ЕКОЛОГИЈА ............................................................................................................ 136 

12. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ .................................................................................................. 155 

13. КУЛТУРА И УМЕТНОСТ ........................................................................................... 160 

14. МЕДИУМИ ............................................................................................................. 184 

15. РОДОВА ПОЛИТИКА .............................................................................................. 191 

16. ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ ....................................................................................... 231 

17. ДИПЛОМАТИЈА ...................................................................................................... 235 

 

  



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

9 
 

АКЦЕНТИ ОД ПРОГРАМАТА 

 

 

1. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

➢ Враќање на АСНОМ-ска Македонија во преамбулата на Уставот 

➢ Штетните договори ќе бидат еднострано раскинати 

➢ Неприменување на Преспанскиот договор за домашна употреба, како прв чекор 

➢ Постапка пред ООН за запишување на државата под името “Република 

Македонија“ 

➢ Нема повеќе соседите кои не го признаваат постоењето на македонската нација и 

јазик да ни пишуваат наша историја 

➢ Македонскиот јазик е единствен службен јазик на целата територија на државата 

➢ Обновување и отворање на нови лекторати за македонски јазик 

➢ Заштита на националните ресурси: нема концесии на странски компании за 

искористување на водите, рудите, минералните суровини и другите природни 

богатства 

 

 

2. ПРАВОСУДСТВО И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА 

➢ Државна ревизија, силен и независен ревизор за криминалната приватизација и 

денационализација; овие процеси ќе се отворат, а жртвите ќе доживеат конечно 

задоволување на правдата 

➢ Носење Закон за потекло на имот 

➢ Носење Закон за конфискување на нелегално стекнат имот 

➢ Криминалците зад решетки, парите назад во народната каса 

➢ Нема застарување на ниту едно кривично дело, ниту застарување на 

одлежувањето на затворска казна  
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➢ Забрана за вршење на политичка функција и јавна функција, како и забрана за 

вработување на државната и јавната администрација во случаите на злоупотреби 

на службената положба и овластување 

➢ Креирање на нова законска и институционална рамка која ќе оневозможи 

злоупотреби во системот на јавните набавки 

➢ Целата тендерска документација на увид на јавноста 

➢ Задолжително пристапување кон целосна реформа на Јавното обвинителство со 

цел поефикасно гонење на високопрофилираните случаи на организиран 

криминал и корупција 

➢ Укинување на привилегиите и бенефициите за носителите на јавни функции, 

унапредување на системот на надзор над веродостојноста на податоците во 

анкетните листови за имотната состојба на носителите на државни и јавни 

функции, воведување на заострени казни во случај на некредибилност и 

ненавремено ажурирање на релевантните податоци, зголемување и ефикасност во 

надзорот над начинот на финансирањето и финансиско-материјалното работење 

на политичките партии од страна на Државниот завод за ревизија 

➢ Народот ќе го избира Државниот јавен Обвинител на непосредни избори 

➢ Воведување граѓански модел на контрола над работата на судиите и обвинителите 

➢ Носење на Закон за Уставен суд 

➢ Воведување уставна жалба/тужба како механизам за заштита на човековите 

слободи и права пред Уставниот суд 

➢ Преиспитување и рационализација на постојната судска мрежа 

➢ Воспоставување на државен орган за извршување на судските пресуди 

➢ Целосно менување на казнената политика на државата и промоврирање на 

пробацијата и алтернативните мерки на извршување санкции и креирање 

политики на ресоцијализација и интеграција на поранешните осуденици и 

намалување на рецидивизмот 

➢ Јакнење на независноста, ефикасноста и капацитетите на сите релевантни 

чинители во антикорупциската сфера (Државната комисија за спречување на 
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корупцијата, Државниот завод за ревизија, Финансиската полиција, Управата за 

перење пари и Агенцијата за управување со конфискуван имот) 

➢ Превенција на коруптивните практики преку воведување на антикорупциска 

едукација во рамките на образовниот процес и соодветни медиумски кампањи 

 

 

3. ПРОМЕНИ ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ 

➢ Македонија - една изборна единица 

➢ За секоја промена во Уставот, народот ќе одлучува на задолжителен референдум 

➢ За секое барање за отповикување на Владата се распишува задолжителен 

референдум 

➢ За секое законско решение, народот по собрани 25.000 потписи во рок од 6 

месеци, може да одржи референдум и да го промени законското решение 

(народни референдумски инцијативи) 

➢ Отповикливост на функционери, со законски утврдени критериуми; оној кој го 

избира функционерот, може и да го отповика 

➢ Намалување на бројот на министерства, бројот на пратеници, советници итн. 

➢ Мал и ефикасен државен апарат 

 

 

4. ДЕПАРТИЗАЦИЈА И ДОМАЌИНСКО РАБОТЕЊЕ 

➢ Нема повеќе партиски директори на јавните претпријатија 

➢ Ќе овозможиме целосен систем на јавна контрола на јавните конкурси 

➢ За таа цел ќе го промениме Законот за јавни претпријатија 

➢ Без разлика на имањето или не на било која партиска книшка, на секој со 

професија и знаење ќе му се даде подеднаква шанса за вработување и 

напредување во кариерата 

➢ Ќе ги исчистиме јавните претпријатија од коруптивни тендери и однесување 
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➢ Ќе се намали бројот на непотребни агенции, измислени за тошење на народни 

пари 

➢ Јавната администрација мора да се намалува секоја година за 10%, до најмногу 

30%. Во најголем дел, процесот ќе се одвива синхронизирано со тековните 

пензионирања, со прераспределба на постојниот кадар на соодветни работни 

позиции.  На  вишокот административни работници ќе им се понуди можност за 

работа по моделот јавно-приватно партнерство 

➢ Најмногу два мандата за секој функционер; потоа истиот се враќа на својата 

професија 

➢ Ќе се намали бројот на функционери на секое ниво 

➢ Привилегиите ќе се намалат: еден функционер, една плата, без хонорари 

➢ Патните трошоци за сите функционери, вклучително пратениците ќе се преполоват 

➢ Бројот на службени возила ќе се намали за една половина 

➢ Членството во Надзорни и Управни одбори ќе се третира како општествено 

полезна работа и нема да се добиваат хонорари за тоа 

➢ Бројот на советници на премиерот ќе биде најмногу 20 

 

 

5. ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ  ПРАВА 

➢ Граѓанинот како извор на суверенитетот – измени и дополненија на Изборниот 

законик, со кои ќе може на иницијатива на граѓаните да се отповикуваат 

пратениците на Собранието, советниците на општините и на Град Скопје, доколку 

недоследно, непринципиелно и незаконски ги вршат своите обврски 

➢ Политички плурализам, слободни и фер избори – воведување изборен модел со 

една изборна единица и отворени листи, еднаков пристап на партиите до изворите 

на финансирање и медиумите за нивно претставување, реформирана и 

професионализирана Државна изборна комисија составена од правни експерти, 

наместо партиски претставници. 
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➢ Поделба на власта и демократска политичка контрола на власта - јавност и 

поефикасна политичка контрола над работата на Собранието, преку создавање 

отворени канали на комуникација со медиумите, граѓаните и невладините 

организации, и неменување на начинот и процедурата на избор на Претседателот 

на државата (непосреден избор од страна на граѓаните) 

➢ Независни и ефикасни институции, отворени и одговорни пред граѓаните – 

намалување на бројот и рационализација на министерствата и другите органи на 

државната управа, како и намалување на бројот на избрани и именувани 

функционери, и избор на носителите на државни и јавни функции врз основа на 

објективни критериуми (професионално знаење и искуство, морален кредибилитет 

и интегритет на личноста) 

➢ Човекови слободи и права – еднаков пристап на сите граѓани до секое работно 

место и до секоја јавна функција, градење систем на кариера и заслуга („мерит 

систем“) и прекин на праксата на партиски вработувања и унапредувања; 

задолжително целосно гарантирање на приватноста на граѓаните преку заштита на 

личните податоци и ограничување на можноста за противзаконско следење на 

комуникациите; унапредување на работничките права во дијалог со синдикалните 

организации и работодавачите; поефикасно спроведување на трудово-

инспекцискот надзор; унапредување на правата на лицата со попречености и 

посебни потреби; проактивна улога на Постојаната анкетна комисија за заштита на 

слободите и правата на граѓанинот при Собранието. 

 

 

6. ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 

➢ Јакнење на националната економија 

➢ Правна држава и правна сигурност за сите деловни и физички лица 

➢ Одредување на приоритетни гранки кои имаат најголем потенцијал за 

националната економија: производство на храна, туризам и угостителство, 

занаети, услуги, информатички технологии, уметности,... 
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➢ Акцент на регионалниот развој со ползување на регионалните предности и 

ресурси 

➢ Економија за иден подинамичен, траен и одржлив развој 

➢ Засилување и одржување висок степен на фискална слобода преку лесен начин 

на пресметување и плаќање даноци 

➢ Ограничување и намалување на непродуктивните расходи, за сметка на 

капиталните инвестиции 

➢ Воведување фискално правило според кое стапката на годишниот буџетски 

дефицит (а преку него и големината на јавниот долг) ќе биде помала од 

стапката на растеж на бруто домашниот производ (БДП) на земјата 

➢ Интензивирање на активностите за подобрување на инфраструктурата во 

земјата (патишта, железници, електроенергетска мрежа,...) 

➢ Малите и средни претпријатија (МСП) – столб во идниот модел за развој на 

македонската економија 

➢ Врзување во синџири на работа на големите со малите и средни претпријатија, 

како должност на соодветните министерства 

➢ Стимулирање на отворање на start up фирми кои две години ќе бидат 

ослободени од давачки кон државата; маркетингот за овие нови, мали фирми 

ќе е помогнат од соодветното министерство и ќе биде бесплатен 

➢ Зголемување на ликвидноста преку навремено исплаќање на побарувањата за 

МСП, скратување на рокот за наплата на 15 дена 

➢ Диверзификација на производството на стоки и услуги што се нудат на 

домашниот, а кои би можеле да се нудат и на странските пазари 

➢ Стимулирачки мерки за постојните и новите фирми во областите на услугите, 

земјоделието, конкурентските индустрии (особено на преработувачката 

индустрија) 

➢ Создавање македонски економски брендови од постојни и од нови иновативни 

производи (галички кашкавал, беровско сирење, мед, земјоделско-

прехрамбени специјалитети, ќилими, филиграни, везови, Е-бизнис,...) 
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➢ Зајакнување на капацитетите на училиштата за занаети и нивно  

преструктуирање во образовниот систем 

➢ Обезбедување бесплатен маркетинг на странските пазари од страна на 

државата за уникатните македонски брендирани производи 

➢ Развивање деловна клима за привлекување странски и домашни директни 

инвестиции; особено поттикнување на странските директни инвестиции (СДИ) 

кои ќе отвораат истражувачко-развојни центри за ангажирање на млади 

стручни и научни кадри од Македонија, како и СДИ кои своите добивки ќе ги 

реинвестираат во Република Македонија 

➢ Поповолни услови за инвестиции за домашните и инвеститорите од 

дијаспората 

➢ Посебна фискална и институционална поддршка на градежните компании за 

нивно настапување на регионалните тендери (пазари) 

➢ Мерки за зголемување на понудата и потрошувачката на домашни производи 

➢ Субвенционирање на домашното производство на стратегиски стоки и услуги, 

како замена за исти или слични производи што се увезуваат од странство 

➢ Стимулирање на автохтоните сорти на земјоделски производи и гарантирање 

на сигурен пласман 

➢ Отворање на откупно-дистрибутивни центри за планирање, откуп, сортирање, 

ладење, доработка и дистрибуција на земјоделско-прехрамбени производи 

➢ Поттикнување на алтернативни извори на енергија: изградба на нови 

национални хидроцентрали и на мали куќни хидроцентрали и 

водоснабдителни станици, изградба на ветерници, фотоволтаични системи, 

засилено воведување и проширување на гасификациската мрежа во земјата до 

целосна гасификација 

➢ Ефекти - воспоставување и одржување макроекономска стабилност, како услов 

за иден долгорочен, траен и одржлив стопански растеж на Република 

Македонија. 
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7. ОБРАЗОВАНИЕ 

➢ Градење на единствен модел на задолжително десетгодишно образование, со 

функционално поврзување на основното и средното образование 

➢ Флексибилно стручно образование, хармонизирано со пазарот на труд, преку 

концептот на дуално образование; барем 30% од наставата мора да е практична 

настава 

➢ Ширење на мрежата на воспитно-образовни институции за децата од 

предучилишна возраст преку: отворање на нови градинки со изградба или 

адаптација на постојни објекти, поттикнување разновидни форми на 

предучилишно образование за деца до 6 години (работа по скратени програми за 

полудневен или двочасовен престој во градинките), организирање на подвижни 

градинки во руралните места и помалите населени места, субвенционирање на 

различни модели на опфат на деца како приватни градинки 

➢ Создавање услови за далечинско учење, доживотно учење и образование за 

возрасни, брза преквалификација, стимулирање на изучувањето на занаети, 

претприемнички вештини, Е-бизнис 

➢ Изучување и негување на македонскиот литературен јазик на сите нивоа на 

образование, независно од јазикот на кој се изведува наставата 

➢ Доследна примена на растот на платите на наставниците преку законски утврдени 

коефициенти 

➢ Годишни акциони програми за професионален и кариерен развој на наставниците 

и стандардизиран, објективен и непристрасен систем на вреднување 

➢ Воведување на концептот наставник-волонтер 

➢ Вработување на нов наставен кадар со селекција од најдобрите студенти и 

волонтери 

➢ Изградба на модерен студентски град во Скопје 

➢ Изградба на модерни студентски домови во Битола, Штип, Тетово 
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➢ Помош во домувањето, сместувањето во студентските и ученичките домови, и 

субвенционирање во изнајмувањето соби 

➢ Државата на секој студент кој изнајмува приватно легло, ќе му дава помош од 3000 

денари месечно 

➢ Субвенциониран дневен топол оброк за сите ученици и студенти 

➢ Државата ќе склучи договори со заинтересирани ресторани кои ќе понудат 

квалитетно нутриционистичко мени за студенти и ученици; обврска на рестораните 

ќе биде да подготвуваат оброци од македонски производи 

➢ Студентска/ученичка карта  за субвенциониран превоз, литература, посети на 

културни настани и користење на спортски објекти 

➢ Национален фонд за стипендирање и поддршка на ученичкиот и студентскиот 

стандард 

➢ Основање фонд за научноистражувачка дејност 

➢ Основање фонд за најталентираните студенти во сите области 

➢ Бесплатен пристап за академската заедница до научни бази на податоци и е-

библиотеки од сите области на науката 

➢ Реформи во начинот на финансирање на високото образование 

➢ Евалуација според европски стандарди 

➢ Имплементација на сеопфатен образовен информациски систем 

➢ Нов сектор во Министерство за образование и наука за анализи и квалитет на 

образованието 

➢ Воведување на национални стандарди за избор на професори во наставно-научни 

звања 

➢ Воспоставување систем со кој образовните установи ќе го гарантираат квалитетот 

на своите програми, квалификациите и резултатите од учењето 

➢ Дигитална продукција на образовни содржини 

➢ Соработка, инвестирање, учество и стимулација на работодавачите во 

образованието и обуката 
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➢ Секој правен субјект кој има годишна добивка над 3 милиони евра во денарска 

противвредност, ќе мора да одвои од добивката најмалку 0.5% за наука и 

образование 

 

 

8. ЗДРАВСТВО 

➢ Реформи во здравствениот буџет заедно со одделување на Фондот за здравство 

(како побарувач на услуги во име на пациентите) и Министерството за здравство-

ЈЗУ и ПЗУ (како понудувачи на услуги во полза на пациентите) 

➢ Реорганизација на Фондот за здравствено осигурување според начелата на 

задолжително и дополнително здравствено осигурување, со почитување на сите 

човекови права и слободи за истото 

➢ Изедначување на јавниот и приватниот здравствен систем на неколку нивоа, со 

одредување на референтни цени на  услугите, одредување на основи и 

дополнителни пакети на услугите, и овозможување на доплата со цел поголема 

достапност на здравствениоте услуги за пациентите, подигнување на квалитетот и 

поголемо искористување на постоечкиот кадар 

➢ Воведување  посебни протоколи за работа на општите матични доктори и на 

специјалистите по семејна медицина, со што ќе се обезбеди подобра грижа за 

пациентите, ќе се избегнат непотребните преупатувања и ќе се минимизира 

можноста за лекарски превид и грешка 

➢ Овозможување поволно кредитирање за отворање нови ординации и нивно 

субвенционирање во почетниот период, со што ќе се овозможи отпочнување со 

работа на заинтересираните доктори и нивна самостојност, вклучително и на 

помладиот лекарски кадар 

➢ Отворање и развивање регионални клиничко-болнички центри според утврдени 

стандарди, со што ќе се обезбеди поголема достапност на здравствените услуги и 

нивен поголем квалитет 
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➢ Програма и реформи во здравственото осигурување преку воведување: Прв 

државен здравствен фонд и Втор приватен здравствен фонд 

➢ Програми за континуирана едукација на децата и младите во тек на лекувањето 

➢ Програми за социјална и психолошка поддршка на заболените од малигни и тешки 

хронични заболувања, како и на нивните семејства 

➢ Програми за здравствена едукација преку образовниот систем 

➢ Проект за соработка помеѓу здруженијата и Министерството за здравство 

➢ Воведување Закон за аптекарска дејност 

➢ Укинување на возрасната граница (од 26 години) за примање додаток на лица со 

одредени попречености 

 

 

9. ЗЕМЈОДЕЛИЕ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

➢ Земјоделието како стратешка стопанска гранка – со цел обезбедување на многу 

повисоко ниво на доход од земјоделските производители, како и на стабилност во 

обезбедувањето на потребите за храна во Република Македонија 

➢ Развивање на македонското село како важен фактор во севкупниот развој на 

Република Македонија – со инвестиции и развој, вклучување на младите во 

руралниот простор, здружувањето/формирањето задруги и обезбедувањето 

финансиска и институционална поддршка (ефикасен систем за инвестиции во 

руралните средини, целосна поддршка за искористување на средставата од ЕУ и 

други фондови, програми за финансирање, модернизацијата на македонското 

земјоделско производство преку микрокредитирање, кредити со субвенционирани 

камати, финансиски лизинг и преку кредитни гаранции) 

➢ Нема да има ниту едно село без добар пат до него, без сигурен водовод и без 

енергенси 

➢ Одржливо, технолошки високо развиено, модерно и конкурентно земјоделско 

производство, преку формирање земјоделски буџет на ниво на рурална општина и 
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со темелење на земјоделската економија на научно и стручно знаење и стекнати 

практични искуства 

➢ Политика на наследување и мерки за окрупнување и консолидација на 

земјоделското земјиште за долгорочно зголемување на поседот и окрупнување на 

земјоделското земјиште, како и добивање на површини погодни за 

имплементација на модерно интензивно производство 

➢ Помагање на органското производство и производство на веќе заборавените 

автохтони сорти - финансиска помош од државата при постапкита за конверзија на 

почвата, одгледување на семето и садниот материјал, како и приплодни животни 

за органско производство; поддршка на сертификацијата на производството и 

производите од органското земјоделство, промоцијата и извозот на органските 

производи; производство на органски биолошки ѓубрива и биолошки средства за 

заштита на растенијата; воведување на органски произведена храна во болниците, 

градинките и училиштата; субвенционирање за отварање на посебни органски 

ресторани во руралните и урбаните туристички места. 

➢ Ќе се изгради карго аеродром за брз транспорт, посебно за раноградинарските 

производи 

➢ Слободните и погодни за обработка парцели, кои се сега во владение на државата 

приоритетно ќе се доделуваат за обработка и производство на земјоделси 

производи; тоа ќе биде бесплатно, како и обезбедувањето на семенскиот 

материјал/расади  и ѓубривата во првите две години 

➢ Строга контрола на ѓубривата и пестицидите кои се употребуваат во соработка со 

Земјоделските факултети 

 

 

10. ЕКОЛОГИЈА – ПРОГРАМА ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ 

➢ Гасификација на целата држава 

➢ Мерки за намалување на загадувањето од транспортот 

➢ Изградба на брз и модерен трамвај во Скопје  
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➢ Подобрување на јавниот градски транспорт, воведување во градови и села каде не 

постои сега и стимулирање на неговата секојдневна употреба 

➢ Две модерни железенички линии, со брзи возови 

➢ Ограничување на употребата на автомобили со високи емисии 

➢ Стимулирање на употреба на автомобили со минимални емисии 

➢ Категоризација и зони со ниски емисии 

➢ Динамично регулирање на брзината на движење во зависност ог загадувањето 

➢ Модернизација на улиците и канализацијата 

➢ Редовно миење на уличните површини 

➢ Селекција на отпадот во целата држава 

➢ Изградба на 4 модерни регионални депонии 

➢ Стимулирање на инвестиции за рециклажа на отпадот 

➢ Строга забрана за увозен отпад 

➢ Мерки за намалување на загадувањето од домашно греење: ширење на мрежата 

на Топлификација; гасификација на домаќинствата; строги стандарди за користење 

на дрва и јаглен; инкриминација на палењето на гуми, облека, пластика, кабли, 

масла…  

➢ Програма за помош за замена со еколошки начин на топлење; енергетски 

ефикасни згради  

➢ Мерки за намалување на загадувањето од индустријата: контрола врз големите 

загадувачи  

➢ Нема да има диви депонии; политика на нула одпадоци 

➢ Зелени појаси во близина до фреквентни булевари 

➢ Нови паркови, нови зелени површини секаде каде е возможно 

➢ Стимули за енергетска ефикасност, зелени фасади и покриви 

➢ Соработка со градовите-пионери во сферата на борбата со загадувањето  

➢ Информативни мерки - Проширување на мрежата од станици за мерење на 

квалитетот на воздухот; Систем за рано предупредување и прогнозирање на 

загадувањето; Изработка на конкретен План за дејство при значително загадување; 
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Отчетност и претставување на резултатите секоја календарна година; Образовни 

програми и кампањи за подигнување на свеста. 

 

 

11. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

➢ Максимално намалување на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде во 

Македонија  

➢ Обезбедување безбедност на храната и промовирање одржливо земјоделие  

➢ Обезбедување пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија за 

сите  

➢ Промовирање одржлив и инклузивен економски раст  

➢ Урбано и просторно планирање за хуман и рамноправен живот на сите граѓани, во 

хармонизација со природната средина  

➢ Заштита, обновување и промовирање на одржливо користење на копнените 

екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против опустинување, 

запирање и враќање на деградацијата на земјиштето и запирање на загубата на 

биодиверзитетот  

➢ Одговорен и правилен менаџмент со природните ресурси на Република 

Македонија - евиденција, мапирање, заштита и одржливо користење 

➢ Управување со хемикалии и целиот отпад, како и значително намалување на 

производството на отпад преку рециклирање и други мерки 

 

  

12. КУЛТУРА И УМЕТНОСТ 

➢ Заштита и афирмација на културното и националното богатство: Културното 

наследство е главниот столб, симбол и синоним за еден идентитет и затоа 

императивно значење даваме на реформата на системот на заштита на 

спомениците на културата од материјална и духовна природа, од примена на 
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непосредната заштита врз движното и недвижното културно добро, неговото 

евидентирање, документирање, валоризирање, конзервирање и презентирање. 

➢ Создавање услови во кои културата ќе може да биде и извор на егзистенција 

(надвор од буџетските корисници)  

➢ Културен туризам – инвестирање во големиот неискористен потенцијал што го има 

Република Македонија, со користење на странски искуства и консолидирање на 

стратегијата за развој на овој вид туризам, со што ќе се проширува социјалната 

основа на културата, ќе се подобрува стандардот на населението и културата на 

живеење 

➢ Креативни индустрии - поврзани со културно алтернативниот туризам, ќе го 

поттикнат развојот на применетата уметност и обновувањето на старите занаети и 

вештини  

➢ Поврат-реституција на културното наследство изнесено надвор од државата: 

Недоволната и неефикасна грижа за културното наследство, доведе до тоа вредни 

артефакти (икони, монети, други археолошки предмети) да се шверцуваат и 

продаваат на меѓународниот пазар, а дел од тоа да се користи и за ретуширање на 

историјата. Ќе се заложиме тие скапоцени предмети да се ватат таму каде што 

припаѓаат, во нашата држава  

➢ Јакнење на основните институции во културата - со обезбедување современа 

опрема и квалитетен кадровски состав, при што меродавни ќе бидат само 

професионалните способности и одговорното работење, како при оценка на 

постојниот кадар, така и при новите вработувања и напредувањето на кариерата 

➢ Специјални фондови за младите таленти - истакнатите уметници ќе бидат следени, 

поддржувани и поттикнувани во себереализирање до врвовите на уметноста, а со 

тоа ќе ја афирмираат и Република Македонија низ светот 

➢ Воспоставување резиденцијални објекти за размена на уметници - во 

адаптирани/конвертирани објекти со културна и историска вредност, ќе 

функционираат преку посебни проекти и програми финансирани од државата 
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➢ Целосно отстранување на партиски, субјективни и други пристрасни влијанија при 

државното финансирање на проекти од областа на културата и уметноста 

 

 

13. МЕДИУМИ 

➢ Целосна деполитизација, департизација и декриминализација на медиумите во 

Македонија, како еден од носечките столбови на секое демократско општество 

➢ Темелни реформи на законската регулатива за медиумите и медиумските услуги 

➢ Преиспитување на финансирањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, преку сведување на оптимално и реално работење согласно 

економската состојба на државата 

➢ Безусловно почитување на македонскиот културен идентитет односно неговиот 

говор, јазик и писмо 

➢ Воведување државна легитимација за секој медиумски работник, како мерка за 

враќање на професионалноста на медиумските работници 

➢ Строго почитување на работничките права на медиумските работници 

➢ Почитување на регулативите за авторски права од страна на медиумските субјекти, 

како и од нивните коминтенти 

➢ Воведување инспекција на маркетинг агенциите заради слободно и реално 

движење на рекламниот капитал и промотивно работење 

➢ Ограничување на политичккот маркетинг исклучиво во предизборни кампањи, и 

одвојување минимален простор за промоција, по симболична сума, како надомест 

за медиумите 

 

 

14. РОДОВА ПОЛИТИКА 

➢ Едукација, промовирање и заштита на женските човекови права; Заштита на 

социјалните права на жените; Обезбедување заштита на жените од сите видови 

насилство 
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➢ Елиминирање на поделбата на професиите според пол и возраст; Ефективно 

користење на буџетските средства за влијание на популационите состојби; 

Зголемувањето на можностите за учество на жените во технолошките, 

информатичко-комуникациските процеси и истражувањата; Поттикнување и развој 

на женското претприемништво; Валоризација на трудот на жените во аграрниот 

сектор 

➢ Целосна здравствена заштита на жените и постојан пристап до здравствените 

услуги; Креирање квалитетни превентивни програми и обезбедување здравствени 

услуги во сите делови на државата; Вложување во истражувања и ширење 

информации за здравјето на жените 

➢ Политики со кои сите жени се обезбедуваат со адекватно социјално и економско 

осигурување при невработеност, мајчинство, болест, инвалидност и старост; 

Директна државна интервенција за искоренување на сиромаштијата; Креирање 

системи за обезбедување приходи за живот, мерки за преживување и организации 

за самопомош 

➢ При развод, државата редовно исплаќа алиментација, а потоа државата ја наплаќа 

од разведениот брачен другар. Нема неисплата, нема фалсификат прикажани 

примања на обврзаниот за исплата, нема доцнење на исплатата 

➢ Создавање недискриминаторско образование и обуки; Подобрување на 

можностите на жените до научните истражувања, информатичката технологија и 

стручната обука; Промовирање на доживотното образование и обука на жените; 

Информирање на жените и девојчињата  

➢ Зголемување на способностите на жените за активно учество во политиката и 

преземањето лидерски позиции; Создавање национални и локални механизми за 

политичко унапредување на жените; Инкорпорирање на половите перспективи во 

јавните политики и програми за одржлив развој 

➢ Вклучување на жените во процесите на разрешување конфликти и спорови од 

внатрешна и надворешна природа; Зголемување на трошоците за едукација за 
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мир; Промовирање на ненасилните форми на разрешување на споровите и 

конфликтите со учество на жените 

➢ Зголемување на учеството на жените во медиумите во својство на креатори на 

медиумската политика; Промовирање на нестереотипно претставување на жените 

во медиумите; Финансиска поддршка на жените кои ќе инвестираат во медиумите 

и комуникацијата; Медиумите промотори на жените 

➢ Воспоставување позитивни културни ставови и практики во однос на девојчињата и 

жените во спортот; Поддршка на девојчињата во спортот; Креирање можности за 

претприемништво во спортот; Креирање фискални олеснувања и ослободувањa од 

одредени давачки со цел поддршка на женскиот спорт; Создавање програми за 

поддршка на спортски судијки, тренерки и спортски новинарки 

 

 

15. ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ 

➢ Донесување нов Закон за Агенција за разузнавање; На глобално ниво драстично е 

променет каталогот на безбедносни ризици и закани; Постојниот закон не е 

компатибилен на новата безбедносна парадигма 

➢ Донесување посебен закон за Воената служба за безбедност и одбрана (во 

последниот реформски процес за оваа служба не е обезбедена посебна позиција  

во организациониот безбедносен дизајн и истата има статус на служба-сектор со 

нејасно дефинирани овластувања) 

➢ Донесување Закон за вонредна состојба и формирање на национално тело за 

вонредна состојба со јасно утврдени надлежности и временска рамка на 

функционирање 

➢ Донесување Закон за демократска контрола на одбранбениот и безбедносниот 

систем 

➢ Донесување Закон за демократска и цивилна контрона на приватниот безбедносен 

сектор и приватната безбедносна индустрија 
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➢ Донесување Национална стратегија за професионализација и департизација во 

функционирањето на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни 

работи како клучни институции во оваа област, Агенцијата за национална 

безбедност, Агенцијата за разузнавање, Управата за финансиско разузнавање, 

Финансиската полиција и другите  безбедносни институции кои функционираат на 

територијата на државата 

➢ Јакнење на буџетите за одбраната и безбедноста како гаранција за унапредување 

на нивното професионално ниво, интегретитет и достоинство 

➢ Борба против корупцијата во одбранбените и безбедносните институции и 

ефикасни резултати во таа борба 

➢ Предлагање програма за редовни, континуирани обуки за припадниците на 

полициските и безбедносните сили за секоја измена и дополнување на законите 

поврзани со нивното работење со цел да се обезбеди солидна основа за примена 

на нивните законски овластувања 

➢ Обезбедување на владеење на правото во областа на одбраната и безбедноста на 

сите нивоа на организациониот дизајн 

➢ Ревизија на Долгорочниот план за развој на одбраната – 2014-2025 како основен 

документ за реформа 

➢ Ревизија на Стратегијата за развој на глобалниот комуникациско-информациски 

систем во МО и АРМ 

➢ Ревизија на Планот за дивестирање на несуштинските објекти во МО и АРМ 

➢ Анализа на придонесот и учеството на Република Македонија во мисиите 

предводени од НАТО, ЕУ и ООН и промоција на овие активности во јавноста со цел 

јакнење на безбедносната култура и свест кај нашите граѓани 

➢ Инклузија на академската и експертска заедница во донесување на национална 

стратегија за развојот на одбранбениот систем после влезот во НАТО 

➢ Ревизија на системот за повеќегодишно планирање, програмирање и извршување 

на буџетот  - во рамките на оваа методологија како и на поделбата на 

проектираните буџетски категории 
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➢ Подобрување на финансиската структура и средства потребни за покривање и 

зголемување на трошоците на нашите мисии во странство 

➢ Основање фонд од Буџетот за подобрување на мотивацијата и унапредување на 

воспоставената структура на воениот персонал, унапредување на статусот на 

професионалните војници после завршување на нивната служба во МО, јакнење на 

системот на кариера во Министерството за одбрана и Министерството за 

внатрешни работи, но и во останатите институции на безбедносниот систем 

➢ Унапредување на концептот Министерство за одбрана во заедницата и 

полицискиот концепт на работење во заедницата 

➢ Транспарентност во прикажувањето на Регистар на склучени договори од страна на 

Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, но и во 

останатите институции на безбедносниот систем 

➢ Транспарентност во прикажувањето на податоците за просечна плата според 

стручна подготовка/звање во областа на одбраната и безбедноста 

➢ Јакнење на превентивните механизми во работењето 

➢ Почитување на човековите слободи и права од страна на припадниците на 

безбедносниот систем 

 

 

16. ДИПЛОМАТИЈА 

➢ Воспоставување на систем на континуирана едукација на дипломатскиот кадар - 

Основање на дипломатска академија со вклучена практична работа од три месеци 

во дипломатско-конзуларните претставништва на РМ во други држави во текот на 

летниот период; Обука на шефовите на дипломатско-конзуларните претставништва 

кои не се именувани од редот на дипломатскиот кадар; Задолжително изучување 

на јазикот, историјата, политичкиот систем и културата на државата во која се 

именувани, за што дипломатите ќе бидат подложени на тестирање 

➢  Ревизија и унапредување на законот за надворешни работи - Реорганизација на 

министерството за надворешни работи; Промена на соодносот на дипломатскиот и 
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недипломатскиот кадар при предлагање и именување на шефови на дипломатско-

конзуларни претставништва; Овозможување на дипломатите во министерството за 

надворешните работи и дипломатско-конзуларните претставништва напредок во 

кариерата врз основа нивните постигнувања, вештини и способности 

➢ Намалување на нефункционалноста на дипломатите преку поактивно учество и 

одговорност – Поднесување на обврзувачки нацрт-план и програма според која 

планираат да работат и да ја претставуваат државата пред отпочнувањена 

мандатот и истата треба да биде одобрена од претседателот на државата и 

министерот за надворешни работи; Престанок на функцијата на дипломатите кои 

недолично ја обавуваат својата работа, или кои на било кој начин го нарушуваат 

угледот на државата; Евалуација на работата на дипломатскиот кадар во 

дипломатско-конзуларните претставништва на секои шест месеци, до 

завршувањето на мандатот, при што ако дипломатите не ја обавуваат функцијата 

соодветно ќе бидат заменети во најкус можен рок 

➢ Одговорно водење на дипломатско-конзуларните претставништва - Формирање на 

тело во рамките на МНР кое ќе ја оценува ефикасноста на дипломатскиот и 

административно-техничкиот кадар во дипломатско-конзуларните претставништва 

преку интерна контрола и преку создавање на биро за жалби во секое 

дипломатско-конзуларно претставништво; Утврдување на реалните потреба од 

постоечките дипломатско-конзуларни претставништва; Утврдување на потребата 

од отворање на нови дипломатско-конзуларни претставништва или соодветно 

претставување на државата во други држави преку амбасадори на трети држави, 

поставување на амбасадори во амбасади на трети држави 

➢ Домаќинско работење, што значи и повеќето држави кои не се од највисок 

приоритет за соработка, ќе имаат дипломатски претставници со седиште кај нас 

➢ Развивање на јавната дипломатија во и надвор од нашата држава - Отворање на 

културно информативни центри во сите дипломатско-конзуларните 

претставништва каде македонските иселеници и сите останати ќе можат да ги 

добијат потребните информации за РМ и секогаш ќе бидат во тек со сите новости и 
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случувања; Формирање на економски оддел во секое дипломатско-конзуларно 

претставништво за потребите на македонските компании; Промовирање на 

културна размена со другите држави преку размена на студенти,овозможување на 

пракса на наши студенти во странство и обратно, претставување на македонската 

култура, јазик и промовирање на македонските производи 

➢ Овозможување на наследниците на македонските бегалци од Егејска Македонија да 

се стекнат со право да добијат македонско државјанство; иселениците да добиваат 

државјанство преку докажано потекло низ генерации, а не преку актуелна адреса на 

живеење во државата, која повеќето ја немаат 
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1. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

 

 

 

 

Во сите години од осамостојувањето на Република Македонија, не постоеше 

вистинска грижа од државата за националните интереси на македонците како 

државотворен народ. Секогаш со нив се тргуваше, се потклекнуваше пред неразумни 

барања, се занемаруваше јазикот, традициите, културното наследство, не се инвестираше 

на вистински начин во разни научни истражувања, немавме соодветна промоција на 

вредностите. 

 Овој деградирачки процес конечно кулминираше со потпишувањето на 

таканаречениот Преспански договор, со кој името “Република Македонија“ беше 

избришано од нашиот Устав. Беше отстранет и нашиот државотворен темел, а тоа е 

АСНОМ-ска Македонија. Сосема неразумно, од македонци, не направија “граѓани на 

Република Северна Македонија“. Станавме единствен народ во светот без основното 

право на самоопределување. Само поради голема корупција на уценети политичари, 

станавме уценета држава. И самиот процес на донесување на новите уставни промени во 

почетокот на 2018 година беше целосно насилнички изведен, повторно со уцени, со 

кршење на Уставот, законите и собранискиот деловник.  Најважно од сè, беше игнорирана 

јасно изразената волја на граѓаните од септември 2017 година, кога на референдум за ова 

прашање излегоа само 36.7% од граѓаните. Со тоа цврсто застанаа на страна на своето име 

и идентитет. Повторно Уставот беше прекршен со тоа што не беа задолжителни 

резултатите од референдумот. 

 Глас за Македонија застана цврсто на браникот на нашето уставно име и беше еден 

од организаторите на бојкотот на референдумот. Глас за Македија ветува дека:  

- Веднаш ќе престане со негова примена за внатрешна употреба  

- Овој договор еднострано ќе го раскине 

Еднострано раскинување на сите штетни договори! 
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- Ќе започне процес на запишување на државата под нејзиното единствено име: 

Република Македонија 

Понатаму, потпишан е договор за добрососедство со Република Бугарија каде 

Македонија се согласува соседите да вршат ревизија на нашата историја. Истото тоа се 

направи и со Република Грција. Познат ни е односот кон македонскиот идентитет и 

македонскиот јазик од овие наши соседи. Едноставно, тие за нив не постојат. Глас за 

Македонија е за вистинско добрососедство со сите соседи, но не прифаќа уцени кои 

допрва следуваат. Тоа мора да биде реципрочен однос на доверба и соработка, исчистен 

од болните идеи за големи држави какви сонуваат за жал сè уште нашите соседи. 

Глас за Македонија, нема да дозволи вакви неразумни уцени и ќе ги укине овие 

бизарни комисии. Историјата е наука, а не политика. Нема ценкање околу нашите херои, 

писатели, нашето трагично минато. Сите тие се вградиле во идеата за независна држава 

Македонија, независно во која држава живееле.  

Глас за Македонија не навлегува во митови и легенди, туку почитува наука. А 

науката, и тоа познати светски имиња, јасно ја потврдуваат единственоста на 

Македонците како посебен народ и посебноста на македонскиот јазик. Околу овие две 

прашања нема ниту пазарења, ниту компромиси. Овие две одредници не смеат да бидат 

тргувани во ниту еден случај, за ниту една цел. 

Затоа, Глас за Македонија во Уставот ќе ги заштити уставното име “Република 

Македонија“ и македонскиот јазик како единствен службен јазик на целата територија на 

државата.  

Глас за Македонија ќе ги обнови затворените лекторати за македонски јазик 

ширум светот и ќе отвори нови. Ќе ги зголеми буџетските средства за изучување на 

јазикот, историјата, културата, археологијата, ќе ги негува вековните традиции. 

Образовниот систем ќе посвети големо внимание на овие важни прашања кои се во 

основата на нашето постоење и различност. 

Глас за Македонија ќе ги продлабочи специјално културните врски со нашите 

иселеници. Тие се дел од нас и нашата заедничка историја и култура. 
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2. ПРАВОСУДСТВО И БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ 

КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА 

 

 

 

 

Пред законот и правдата, сите граѓани мораат да бидат исти. Затоа ќе водиме 

политика во рамки на правото, а не право прилагодено на потребите на политиката, како 

што се практикува со децении! 

Перцепцијата на јавноста за нивото на независност и непристрасност на 

правосудните институции е на мошне ниско ниво, било како последица на нивното 

претходно негативно искуство, или поради очигледното влијание на извршната власт врз 

процесот на правораздавањето. Пристапот до правдата останува крајно ограничен, со 

оглед на нефункционалноста на постојниот систем за обезбедување на бесплатна правна 

помош, високите судски трошоци на постапката, како и трошоците за застапување од 

страна на адвокатите и лошото ниво на адвокатските услуги кое го нудат бранителите по 

службена должност. Со ова припадниците на социјално најзагрозените, ранливи слоеви 

од општеството остануваат без никаква, или во најмала рака, без квалитетна правна 

помош која би им овозможила ефикасно остварување на нивните слободи и права преку 

судска заштита на истите. Квалитетот на правдата е на најниско ниво и нееднаков за сите 

граѓани и правни лица, како и нееднаков на ниво на целата територија на државата. Кон 

ова придонесуваат одредени практики на пристрасност во постапувањето во случаи во 

кои е инволвирана и самата држава, нејзините органи и официјални претставници, или, 

пак, кога станува збор за моќни компании кои се јавуваат како странки во постапката. Врв 

за ваквата перцепција секако е скандалозното и криминогено однесување на 

специјалната јавна обвинителка, за што во тек е и судска постапка. 

Покрај перцепцијата на пристрасност, за лошиот квалитет на правдата влијае и 

ниското ниво на стручност, компетентност и професионалност на дел од судиите, 

Системско искоренување на корупцијата!  

Еднаква правда за сите! 
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обвинителите и стручниот кадар вработен во правосудниот систем, како и неефикасноста 

и отсуството на добар менаџмент на предметите и на институциите, воопшто. Во овој 

контекст, различното толкување и недоследната примена на законите врз исти фактички и 

правни состојби влијае негативно во насока на нееднаков третман на сите граѓани пред 

законот, како и креирање на правна несигурност која произлегува од неконзистентноста 

на домашната судска пракса. Дополнително, наместо ефикасен заштитник на интересите 

и правата на граѓаните во управните спорови во кои се одлучува за остварување на 

животно значајни права, управните судови преку нивното одбивање да се впуштат во 

мериторно одлучување, се ставаат на страна на нефункционалните органи на управата, со 

што се оневозможува навремена и ефикасна судска заштита од какви било 

пречекорувања на човековите слободи и права сторени со акт на органите на управата. 

Оттука, неопходно е да се зајакнат критериумите за избор и унапредување на 

судиите и обвинителите со цел да се избегнат какви било конфликти на интереси и да се 

осигура независност и непристрасност во нивното работење. Воедно, мора да се 

унапреди организацијата на судството во поширока смисла на зборот, преку 

унапредување на постојните методи на работа кон поголема ефикасност и 

транспарентност. Клучна улога во тоа треба да имаат и Судскиот совет и Советот на 

јавните обвинители, кои неминовно мораат да се модернизираат и да претставуваат 

вистински гарант на судската независност. Ова е дотолку повеќе значајно од причина што 

и натаму отсуствува лоцирање на одговорност за општите состојби во судството, како и за 

конкретното незаконско постапување на одделни судии и обвинители во поединечни 

предмети и ова повеќе не смее да биде случај. Во основата на проблемот е што членовите 

на овие два важни органа се одбираат по партиски критериуми.  

Република Македонија не демонстрираше непоколоблива и неселективна борба 

против корупцијата и каков било облик на судир на интереси, што беше овозможено 

преку нефункционирањето на предвидените институционални структури за надзор над 

финансиското работење на партиите, како и врз приходите на носителите на државните и 

јавните функции. Јакнењето на капацитетите на Државната комисија за спречување на 

корупцијата, Финансиската полиција и Управата за спречување на перење пари е 
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неминовност со цел ефикасно справување со феноменот на корупцијата и организираниот 

криминал. Секако дека клучен придонес во таа смисла треба да даде и реформираното 

Јавно обвинителство кое низ сопственото приоритизирање во постапувањето по 

предмети во кои постојат сомненија за сторени кривични дела или злоупотреба на 

службената положба и овластување од страна на носителите на функции треба да покаже 

дека посветено постапува во согласност со неговиот уставен и законски мандат како орган 

за гонење на сторителите на кривични дела. 

Со оглед на важноста на владеењето на правото како еден од темелните принципи 

на уставниот поредок на РМ и клучна претпоставка за функционирање на стабилна 

демократија, Глас за Македонија идентификува повеќе подрачја на сопственото 

дејствување во рамките на оваа програмска област, при што се утврдени неколку клучни 

точки по однос на кои се предлага преземање на релевантни мерки и активности, како и 

реализација на соодветни проекти, кои се опишани подолу. 

 

I ГЕНЕРАЛНО РЕДЕФИНИРАЊЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ 

1. Кадровска реформа на правосудството  

1.1. Спроведување на процедура на своевиден ветинг на носителите на 

правосудните функции преку проверка на професионалниот профил на сите судии 

и обвинители, севкупните перформанси од нивното досегашно работење, 

вклучително и постапувањето по конкретни предмети, проверка на нивната имотна 

состојба и евентуална поврзаност со одредени политички и криминални структури 

1.2. Промена во системот на избор, оценување, унапредување и разрешување на 

судиите и јавните обвинители врз строго дефинирани и објективни квалитативни 

критериуми 

1.3. Целосно нов модел на избор, оценување, унапредување и разрешување на 

судиите и обвинителите во отворена и транспарентна постапка, по спроведена 

јавна расправа во рамките на демократските и легитимни органи, која треба да 

овозможи избор на компетентни и високо морални личност кои уживаат углед во 

нивната средина и поседуваат високо ниво на личен и професионален интегритет и 
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дигнитет и да доведе до подигнување на кредибилитетот на судско-

обвинителската фела во стручната и во пошироката јавност 

1.4. Поголема јавност и транспарентност, како и граѓански модел на контрола над 

работата на судиите 

1.5. Зголемена одговорност на судиите и обвинителите за нивното противзаконско 

или неетичко работење, со можност за изрекување на целосна забрана за вршење 

на правни работи на оние судии и обвинители кои се огрешиле од законот 

1.6. Подигнување на критериумите за вработување на стручни судски 

јавнообвинителски соработници и лица во судската и јавнообвинителската служба/ 

администрација 

1.7. Промени во процедурата за избор на кандидати како и во квалитетот на 

почетната обука на Академијата за судии и јавни обвинители кои треба да 

овозможат соодветен избор на кадри за идни судии и обвинители, како и нивно 

стекнување со релевантни знаења и вештини за вршење на функцијата непосредно 

по нивниот избор 

1.8.  Избор преку непосредни избори на државниот јавен обвинител 

2. Подигнување на статусот на судската и обвинителската професија и 

гарантирање на целосна независност 

2.1. Зајакнување на финансиската независност на судството преку зголемување на 

судскиот буџет на потребното ниво од 0,8% од вкупниот буџет на државата 

2.2. Гарантирање на целосна автономија и слобода во вршењето на судиската и 

јавнообвинителската професија, преку воспоставување механизми за итна 

реакција во случај на притисоци и влијанија врз судиите и обвинителите од која и 

да било страна 

3. Редефинирање на улогата на Судскиот совет и на Советот на јавни 

обвинители 

3.1. Соединување на постојниот Судски совет и Советот на јавни обвинители во 

Правосуден совет како единствено тело со надлежност за обезбедување на услови 

за непречено функционирање на судската власт, избор, оценка, унапредување и 
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разрешување на судиите и јавните обвинители и заштита и унапредување на 

нивниот статус во јавноста и општеството 

3.2. Изработка на посебна методологија за избор, унапредување, оценување и 

казнување на судиите и обвинителите согласно меѓународните искуства и 

досегашните недостатоци детектирани во домашната пракса 

3.3. Депрофесионализација на членовите на Судскиот совет и Советот на јавни 

обвинители, односно на Правосудниот совет, во случај да се пристапи кон негово 

формирање 

3.4. Поголема отвореност, јавност и транспарентност во работата на Судскиот совет 

и Советот на јавни обвинители, односно на Правосудниот совет, со обезбедено 

задолжително и активно учество на јавноста (адвокатите, правните експерти, 

претставници на граѓанските организации и медиумите) на неговите седници, со 

посебен фокус на постапките за избор, унапредување, оценување и казнување на 

судиите и обвинителите 

4. Реорганизација на судството и јавното обвинителство 

4.1. Рационализација на судската и јавнообвинителската мрежа во насока на 

ефикасно, квалитетно и воедначено спроведување на правдата на целата 

територија на државата, изедначување на обемот на работа на секој судија и 

обвинител и намалување на непотребните трошоци, но не и на штета на правото 

на пристап до правда за секој граѓанин 

4.2. Преиспитување на мрежата на основните судови во смисла на сведување на 

дел од нив во подрачни одделенија на поголемите основни судови од нивниот 

регион, како и намалување на бројот на основни судови со проширена надлежност 

4.3. Намалување на бројот на апелациони судови заради изедначување на нормата 

на судиите и осигурување на конзистентност на судската пракса 

4.4. Ново место и улога на управното судство со посебен акцент врз засилување на 

ефикасноста на управното судство и негово реформирање 

4.5. Обезбедување на зголемена независност и висок степен на професионалност 

на судиите на Уставниот суд преку подигнување на критериумите за нивен избор, и 
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измени во постапката за нивно именување, како и воведување јавно сослушување 

на кандидатите за судии во соодветните комисии и тела на Собранието 

4.6. Кадровско и организационо јакнење на капацитетите на Уставниот суд за 

извршување на неговата уставна надлежност за контрола на уставноста и 

законитоста, и за постапување по барања за заштита на слободите и правата на 

човекот и граѓанинот 

4.7. Ќе донесеме конечно Закон за Уставен суд за да се одбегнат произволните 

толкувања и ќе ја оттргнеме политиката од неговото одлучување 

5. Реформа и реорганизација на јавното обвинителство 

5.1. Суштинско реформирање на Јавното обвинителство во насока на негова 

целосна професионализација, елиминирање на политичките влијанија, но и 

поголема ажурност и транспарентност во постапувањето 

5.2. Ќе воведеме целосно нов модел на избор на Јавниот обвинител на РМ преку 

транспарентна, јавна постапка на сослушување на сите кандидати пред 

соодветните работни тела и комисии на Собранието, а потоа тие предлози ќе одат 

на непосредни избори. Народот ќе го избира државниот Јавен обвинител. 

6. Ревидирање на улогата на Државното правобранителство во заштитата на 

имотните интереси на државата 

 

II ПРИСТАП ДО ПРАВДАТА И КВАЛИТЕТ НА ПРАВОРАЗДАВАЊЕТО 

1. Поефикасен пристап до правдата 

1.1. Еднаков пристап до правдата и судовите за сите граѓани, на кои треба да им се 

овозможи во разумен рок да ги заштитат нивните права 

1.2. Внатрешна реорганизација и воведување на поефикасни методи за работа и 

постапување на судовите во насока на намалување на бројот на рочишта и 

превенирање на предолгото траење на постапките 

1.3. Олеснување на пристапот до правосудните институции преку надминување на 

физичките бариери за лицата со посебни потреби, како и на јазичните бариери за 

лицата со оштетен слух и говор 
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1.4. Востановување на ефикасен систем на бесплатна правна помош во согласност 

со меѓународните стандарди 

2. Подигнување на квалитетот на правораздавањето 

2.1. Обезбедување правна сигурност на граѓаните и конзистентна судска пракса 

преку зајакната улога на Врховниот суд и апелационите судови во таа насока 

2.2. Континуирана едукација на судиите, обвинителите и нивните стручни 

соработници која треба да овозможи унапредување на нивните знаења и вештини 

во насока на донесување на квалитетни, издржани и образложени одлуки  

2.3. Воведување пракса на испраќање на судии и стручни соработници на 

практична работа и стручно усовршување во Европскиот суд за човекови права и во 

други реномирани меѓународни судови и инкорпорирање на европските и 

меѓународните стандарди во домашното правораздавање 

3. Медијација, адвокати, нотари и извршители 

3.1. Преземање конкретни чекори на Министерството за правда и Комората на 

медијатори за афирмација на улогата на медијацијата како алтернативен начин на 

решавање на споровите и нејзина поголема промоција меѓу граѓаните 

3.2. Воведување на задолжителна обврска за медијација во спорови од мала 

вредност и друг вид граѓански предмети со цел растеретување на судовите и нивна 

поголема ефикасност 

3.3. Поддршка на професионалните комори на адвокати, нотари, извршители и 

медијатори во насока на развивање на зголемена етичка и дисциплинска 

одговорност на нивните членови 

3.4. Воведување на нов концепт на полагање на правосуден испит, како и на испит 

за извршители, нотари, медијатори и вештаци 

3.5. Основање на Адвокатска академија чија задолжителна обука ќе претставува 

предуслов за стекнување со лиценца за вршење адвокатска дејност, во насока на 

подигнување на квалитетот на адвокатурата 
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3.6. Менување на системот на поставување на судски преведувачи и судски 

вештаци, како и периодично оценување на нивната работа со цел обезбедување 

на поквалитетен превод и вештачење во судските постапки 

3.7. Ревидирање на работата на нотарите и извршителите, во насока на спречување 

на арбитрарните и противзаконски практики на работење, на штета на граѓаните 

3.8. Ќе се формира државна Агенција/Управа за извршување на судските пресуди, 

наместо сегашните извршители кои делуваат како посебни правни лица 

3.9. Појасна регулација на тарифите за адвокатски, нотарски, извршителски и 

медијаторски услуги, водејќи сметка за реалните трошоци и вложениот труд на 

правните професионалци и за стандардот на граѓаните 

3.10. Попрецизно уредување и исплата на трошоците од страна на судовите на 

бранителите по службена должност, судските преведувачи и вештаци за услугите 

дадени од нивна страна 

 

III КАЗНЕНА ПОЛИТИКА И ПЕНИТЕНЦИЈАРЕН СИСТЕМ 

1. Реформи на казнената политика на државата во насока на нејзино 

воедначување на целата територија на државата 

2. Пенитенцијарен систем 

2.1. Нема да има застарување на ниту едно кривично дело 

2.2. Нема да има застарување на одлежување на затворска казна 

2.3. Подобрување на условите на лишување од слобода, сместување и престој на 

лицата осудени на издржување казна затвор во сите казнено-поправни установи во 

државата и отстранување на сите системски недостатоци констатирани во 

извештаите за превенција од тортура (пренатрупаност, лоши хигиенски услови, 

недостиг на медицински третман, отсуство на работна ангажираност, коруптивни 

практики, итн.) 

2.4. Решавање на проблемот на пренатрупаноста во КПД Идризово преку изградба 

на целосно нови затворски објекти и намалување на бројот на затвореници, 
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односно нивно преместување во други установи во земјата и зголемување на 

нивниот капацитет 

2.5. Реформа на Управата за извршување на санкциите, професионализација на 

казнено-поправните установи и на нивниот персонал преку подигнување на 

критериумите за избор на директор на Управата и на директори на поединечните 

казнено-поправни установи врзани со соодветно релевантно искуство во областа и 

значителен број години работен стаж поминат во струката 

2.6. Правично обесштетување за работата на осудените лица кои се наоѓаат на 

издржување на казната затвор во казнено-поправните установи 

2.7. Политики на ресоцијализација и интеграција на поранешните осуденици и 

намалување на рецидивизмот 

2.8. Промовирање на пробацијата и алтернативните мерки на извршување санкции 

 

IV ПОЛИЦИЈА  

- Реорганизација и модернизација 

- Ветинг и кадровска реформа 

- Намалување на појавите на прекумерна и непотребна употреба на сила од страна 

на полицијата и утврдување на јасна кривична одговорност која би резултирала и 

со дисциплински мерки кон инволвираните полициски службеници 

- Реформа на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди 

- Засилена борба против корупцијата во полицијата и безбедносните структури 

 

V БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И СУДИРИТЕ НА ИНТЕРЕСИ 

1. Окончување на политиките на неказнивост и неодговорност 

1.1. Преиспитување на амнестиите во 2011 и 2018 година 

1.2. Донесување на Закон за потекло на имотот 

1.3. Донесување на Закон за конфискација на нелегално стекнатиот имот 

1.4. Интервенција во повеќе од 40 системски закони во кои имаме озаконета 

корупција 
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1.5. Засилување на кривично-правните механизми на постигнување правда и 

утврдување кривична одговорност на сите граѓани под еднакви услови и со обезбедување 

на еднакви процедурални гаранции во текот на постапката за правично судење, без оглед 

на општествениот статус, имотната состојба, социјалното потекло или функцијата која 

евентуално ја извршуваат  

1.6. Ревидирање на постојното кривично-правно законодавство, во насока на 

незастарување на ниту едно кривично дело и незастарување на издржување на затворска 

казна, по примерот на Велика Британија 

1.7. Борбата против организираниот криминал и корупцијата треба да биде 

континуирана и правична, со крајна цел утврдување на кривична одговорност и 

изрекување на кривична санкција, како и конфискација на нелегално стекнатиот имот, 

проследено со забрана за вршење на професија, дејност или должност, вклучително и 

забрана за политичка активност, вршење на политичка и јавна функција, како и забрана за 

вработување во државната и јавната администрација, но и како мерка на генерална 

превенција на злоупотребите на службената положба и овластување. Кривично-правниот 

систем не смее да се злоупотребува за целите на политички реваншизам и освета, ниту 

пак да биде деградиран преку акти на договорање на политичка амнестија и 

ослободување од кривична одговорност. За инволвираните во слични дејствија во 

минатото да биде спроведена темелна истрага и истите да понесат одговорност 

1.8. Заживување на институтот „укажувачи“, преку соодветни институционални и 

процедурални заштитни механизми и гаранции за лицата кои ќе пријават постапување на 

штета на јавниот интерес 

1.9. Посебна грижа и заштита на жртвите на кривични дела 

2. Системско спречување на корупцијата и борба против истата 

2.1. Државната ревизија ќе го отвори процесот на криминалната приватизација и 

денационализација; жртвите ќе бидат обесштетени 

2.2 Кадровско и институционално зајакнување на сите релевантни чинители во оваа 

сфера и тоа 
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- Државниот завод за ревизија - заради навремено детектирање на незаконитости во 

трошењето на буџетските средства од страна на институциите на централната и 

локалната власт 

- Финансиската полиција, Управата за перење пари и Агенцијата за управување со 

конфискуван имот - во насока на вмрежување со меѓународните институции за 

откривање на трагата на парите и доследна имплементација на конфискацијата во 

случаи на организиран криминал и корупција, во полза на граѓаните и Буџетот на РМ 

2.2. Јакнење на независноста и непристрасноста на Државната комисија за спречување 

на корупцијата преку темелни промени во начинот на избор на нејзините членови во 

отворена и јавна постапка, преку јавно претставување на кандидатите во соодветните 

тела на Собранието и со учество на претставници на невладиниот сектор и релевантни 

експерти во антикорупциската сфера при изборот 

2.3. Проширување на надлежноста на ДКСК во насока на истражување на индициите 

за какви било коруптивни дејствија или злоупотреби на службената положба и 

овластување од страна на избраните и именуваните носители на јавни функции и 

покренување соодветни кривични постапки пред ЈОРМ 

2.4. Зајакнување на улогата на Комисијата во однос на иницирање соодветни постапки 

при констатирани неправилности во поглед на пријавувањето на стекнат имот и имотна 

корист од страна на носителите на државни и јавни функции 

3. Спречување и санкционирање на финансиските злоупотреби преку 

3.1. Редефинирана законска и институционална рамка за целосно спроведување на 

мерката конфискација на незаконски стекнат имот 

3.2. Зајакнат надзор врз финансирањето на политичките партии и медиумите 

3.3. Укинување на низа привилегии, поволности и бенефиции за носителите на јавни 

функции (патни трошоци и слично, како и преиспитување на законските услови за 

стекнување и користење на право на апанажа) кои создаваат услови за политичка 

корупција  

4. Елиминирање на можните конфликти на интереси, преку  
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4.1. Воспоставување механизми за ефикасна борба против клиентелизам, непотизам, 

хронизам и други практики на вработување, професионално напредување или каков и да 

било облик на стекнување на услуги и поволности вон законски утврдените критериуми и 

постапки 

4.2. Механизми за констатирање и санкционирање на судирот на интереси при 

вршење на одредени јавни функции или професии со други активности и дејности од 

страна на носителот на таа функција, односно професија. 
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3. ПРОМЕНИ ВО ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ 

 

 

 

 

Политичкиот систем кој се гради во сите овие 30 години од самостојноста на 

Македонија е создаден, не да му служи на јавниот интерес, туку цигла по цигла е граден 

од корумпирани политички „елити“ да служи на нивниот личен и партиски интерес. Тој е 

создаден да владеат вечно двете гарнитури кои ја доведоа Македонија на дното од 

Европа. Сите податоци покажуваат дека Македонија ја направија една од најсиромашните 

земји во Европа, една од најкорумпираните, земја со незадоволни граѓани кои 

секојдневно ја напуштаат. Едноставно, нашата земја е системски ограбувана. Има 

корупција во највисоките ешалони на секоја власт и спрега со олигарси кои самите ги 

создадоа. 

Од граѓанинот се бара само да гласа, а потоа неговиот глас и интерес не се земаат 

предвид.  

Глас за Македонија со важни и единствени промени во политичкиот систем ќе ја 

врати „СИЛАТА КАЈ НАРОДОТ“. Ќе применуваме секаде каде е потребно и што повеќе, 

таканаречена непосредна демократија. Демократија која не е карикатура, туку силен 

израз и почитување на народната волја, што е конечно во основата на секоја демократија. 

Најпрво, ќе извршиме промени во Изборниот законик, кој во сегашната суштина ги 

бетонира двете политички опции како единствени можни, а резултатот од нивното 

погубно владеење го живееме и чувствуваме сите. Македонија ќе биде една изборна 

единица, со отворни листи за пратеници, а медиумското претставување ќе биде еднакво 

за сите „тркачи“ во изборниот процес. Ќе ги преполовиме парите за партиите, а изборните 

кампањи ќе бидат скромни. Нема повеќе платени автобуси за бесмислени митинзи, за 

естрадни ѕвезди, изборниот поткуп најстрого ќе се казнува со елиминирање на партијата 

од изборниот процес. Парите за кампањи ќе бидат во рацете на независна фондација која 

ќе води строга контрола што и колку, со која намена се потрошило. И овие пари ќе се 

Референдумско изјаснување за секоја уставна измена! 
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преполоват. Македонија е сиромашна земја за да има еден од најскапите изборни 

процеси во Европа, сметано по глава на жител. 

По примерот на Швајцарија, која е една од најразвиените демократии, народот на 

референдум кој државата ќе мора да го организира како задолжителен, ќе решава за 

секоја промена во Уставот. Не Собранието, туку народот. 

Народот ќе решава и за импичмент, односно отповикување на владата, исто така 

на задолжителен референдум. Никогаш не се случило да Собранието, односно 

владеачкото мнозинство направи отповикување на свој министер или на целата влада. 

Тоа мора да се промени.  

Ќе бидат воведени и други таканаречени „народни референдумски иницијативи“ 

преку кои народот, по собрани 25.000 потписи кои ќе има можност да ги собира 6 месеци, 

на специјално за тоа организиран референдум, ќе има можност да оспори постоечко и 

предложи ново законско решение од било која област: образование, социјала, здравство, 

работни односи, итн. 

Нема повеќе молење за давање на оставка од функционер кој направил 

злоупотреба или се однесувал неетички. Ќе биде воведен механизам на „отповикливост“, 

со кој, оние кои го избрале, ќе можат и да го отповикаат од функциите. Глас за 

Македонија разработи два модела за отповикување: за избрани по мнозински систем 

(претседател, градоначалници) и по пропорционален (пратеници, советници). Овие 

механизми, по јасно утврдени критериуми ќе бидат ставени во законски рамки. 

Ниту еден функционер не смее да има повеќе од два мандата. Секој ќе се врати на 

својата професија. 

Ќе изградиме мал, евтин и ефикасен државен апарат. Ќе се намали бројот на 

министерства, непотребни, практично измислени агенции, бројот на пратеници, 

советници, итн. Тие треба да му служат на јавниот интерес, а не обратно.  
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4. ДЕПАРТИЗАЦИЈА И ДОМАЌИНСКО РАБОТЕЊЕ 

 

 

 

 

Нашите институции, пред сè јавните претпријатија, не функционираат за граѓаните. 

Со редовното назначување на нови, партиски директори при промена на власта, тие се 

украдени од народот и се место за вработување и унапредување на „заслужни“ и по 

правило неспособни партиски кадри. Никој веќе нема сигурност дека по заслуга ќе 

напредува или дека нема да биде сменет со новата гарнитура. 

Таквите институции се легла на корупција, на наместени тендери кои сите ги 

плаќаме од свој џеб. Зарем постои пошта во Македонија како сигурен сервис на 

граѓаните? Зарем на податоците од Катастар некој може да им верува? Зарем имате 

доверба во Водовод кој испорачува измислени сметки со измислени износи? И така е во 

секоја институција. Причината е едноставна. Системите како горните, а и сите други ги 

водат нестручни, партиски кадри. Секоја владеачка гарнитура добива список со 

директорски места и ги дели со коалиционите партнери како карти за играње. Тоа ќе 

престане! 

Само професија и знаење, а не партсика книшка. Глас за Македонија ветува дека 

нема повеќе партиски, туку способни раководни лица независно дали се или не во некоја 

партија. Премногу мала држава сме, со скромни човечки ресурси, за да ги препуштаме 

системите на партиски послушници, наместо на стручни луѓе. 

Партијата треба да создаде рамка во која најспособните во државата ќе ги водат 

системите. Ова е клучната реформа. Ова е нешто што не може да го направи ниту една од 

овие две до сега владеачки опции. Не мислат никогаш да си ја пресечат гранката на која 

удобно спијат веќе 30 години. Од тоа се хранат, се богатат, се репродуцираат. Доста беше! 

Зарем ќе дозволиме и понатаму со промена на власта да менуваме директори на 

болници, градинки, училишта? Ова го нема никаде, ќе го нема и кај нас за конечно да 

станеме нормална држава. Без оваа реформа, ќе тонеме сè подлабоко, ќе 

Само професија и знаење – не партиска книшка! 
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осиромашуваме, а младите кои не гледаат можност за вработување и за кариерен развој 

според компетенции и знаење, ќе бегаат во еден правец. 

Ова ние го можеме. Ова ние ќе го направиме први во цели 30 години на украдени 

и наказни јавни институции. 

Државата мора да се води домаќински, на ист начин како и сопствениот дом. Секој 

граѓанин мора да има увид во трошењето на народните пари и можност да реагира. 

Целите тендерски документации ќе бидат на увид.  

Ќе ги скратиме привилегиите на функционерите на секое ниво, бројот на 

функционери ќе се намали, ќе се намалат на половина парите за патни трошоци, посебно 

на пратениците кои сега земаат апсурдно големи износи, ќе се преполови бројот на 

службени возила. Повеќе никој кој е член на надзорен или управен одбор нема да зема 

хонорар. Тоа ќе се смета за општествено полезна работа. Еден функционер - една плата.  
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5. ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

                

 

 

 

 

              Сите овие години по стекнувањето на независноста, Република Македонија не 

успеа да создаде демократска држава со силни, независни и ефикасни институции коишто 

ќе уживаат соодветен кредибилитет меѓу граѓаните. Демократијата останува само привид 

на кој честопати се повикуваат политичките елити и претставниците на најголемите 

политички партии кои ја имаа клучната одговорност за водењето на државата, на тој 

начин злоупотребувајќи ја во насока на остварување на нивните цели, и притоа честопати 

користејќи се со сосема антидемократски методи. Така, демократијата останува форма 

која е лишена од нејзината подлабока суштина. Тоа се огледа во начинот на 

функционирање на целокупниот систем на владеење и во сите општествени сфери на 

живеењето. И натаму не се почитува целосно уставно загарантираниот принцип на 

поделба на власта, а Собранието останува подредено на преголемата концентрирана моќ 

на извршната власт, на која ѝ се потчинети и бројните институции кои треба да играат 

регулаторна и надзорна улога врз работењето на извршната власт.  

              Граѓаните остануваат отуѓени од институциите кои наместо нивните, ги 

претставуваат интересите на носителите на власта и партиите чии претставници се тие. 

Партизацијата, непотизмот и клиентелизмот со сите нивни штетни ефекти имаат длабоко 

навлезено во порите на сите институции кои ги инхибираат во нивното дејствување и 

оневозможуваат тие да претставуваат вистински израз на волјата на граѓаните и нивен 

ефикасен сервис.  

            Непостоењето на одговорност, отчетност и транспарентност врз работењето на 

голем дел од институциите, како и заштитата на избраните и именуваните функционери 

од страна на партијата која стоела зад нивниот избор, влијаат и на немање никаква 

Вистинска партиципативна демократија, наместо  

автократски или хибриден режим на владеење! 
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индивидуална одговорност што за последица доведува до уште поголема недоверба кај 

граѓаните.  

              Собранието останува заробено помеѓу волјата на лидерите на неколкуте клучни 

партии, а пратениците наместо интересите на граѓаните ги претставуваат исклучиво 

интересите на лидерите. Истовремено, собраниските комисии, освен понекогаш за дебати 

со формално учество на јавноста, главно остануваат затворени за јавна дискусија за 

горливите општествени прашања и не овозможуваат поголема граѓанска инклузивност во 

процесите на одлучувањето. Во таа смисла, Собранието не обезбедува институционален 

канал и механизми за продирање на идеите и предлозите на граѓаните, експертите и 

граѓанските организации до носителите на извршната власта, кои истите ќе мораат 

сериозно да ги земат предвид и вградат при носењето на одлуките и креирањето на 

политиките во определени области.  

              Бројот на законодавни и други инцијативи од страна на граѓаните останува 

извонредно мал, а пратениците недоволно свесни за нивната важност за негувањето на 

демократската култура во процесот на одлучување. За ова придонесува и високот праг на 

потписи кој го наметнува Уставот како нужен предуслов за поднесување на таквите 

иницијативи, вклучително и за организирање на референдум.  

              Начинот на избор на пратениците, како и отсуството на внатрепартиска 

демократија во самите партии се одразува и врз квалитетот на избраните претставници, а 

за тоа придонесува и неможноста да се гласа преку отворени листи со целосно 

почитување на преференцијалниот избор на секој гласач поединечно. Едновремено, 

фрагментираноста на гласањето во шест изборни единици влијае врз поништување на 

гласот за алтернативите кои ги нудат помалите политички субјекти и натамошно, 

неоправдано зацврстување на континуираната хегемонија во политичката сфера која ја 

уживаат неколкуте големи партии. Со ова, еден голем дел од граѓанството останува 

непретставено во законодавниот дом и оттука, тој не може да се нарече вистински 

репрезент на демократската волја на граѓаните. 

             Слободата на медиумите исто така останува на мошне ниско ниво, имајќи ги 

предвид спрегите помеѓу политиката и сопствениците на медиумите, како и неефикасните 
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инструменти за спречување на пропагандата и ниското професионално и етичко ниво на 

новинарската проефесија. За ова придонесува и невидливоста на јавниот радиодифузен 

сервис, кој не е во состојба објективно и навремено да ја известува јавноста за сите 

релевантни прашања од државно, национално и пошироко општествено значење, да ја 

подигнува нејзината свест и да придонесува кон промовирање на партиципативна 

демократска култура и демократска дебата која ќе води кон изнаоѓање решенија за 

најсензитивните прашања и проблеми. 

               Заробеноста на институциите и доминацијата на колективистичкиот дух на 

влијание на партиите и елитите врз севкупните политички и општествени процеси има 

свој одраз врз целосно пренебрегнување на индивидуализмот како клучна претпоставка 

на секое либерално демократско општество. Почитувањето на личниот и моралниот 

интегритет и достоинство на секоја личност е нужно за нејзино активно и рамноправно 

учество во сите процеси и правилно и соодветно искористување на личните, 

професионалните и други квалитети на секој граѓанин на Република Македонија. 

              Наспроти тоа, масовно е присутна појавата на дискриминација и нееднаков 

третман на граѓаните, како во однос на добивањето на одредени услуги кои согласно 

закон им следуваат, така и од аспект на нивниот пристап до институциите, работата и 

вработувањето, било да станува збор за државни институции и јавни установи, или за 

нееднаков третман од страна на приватни субјекти. 

             Обелоденувањето на прислушкуваните разговори во 2015 година дополнително го 

зајакна чувството на несигурност кај граѓаните поради можноста за системско 

нарушување на нивната приватност преку масовно следење на нивните комуникации, без 

постоење на ефикасни инструменти за ограничување на какво било самоволие и 

арбитрарно постапување од страна на безбедносните структури, спротивно на законските 

ограничувања и меѓународните стандарди во оваа област. 

             Прекршувањата на уставно загарантираните слободи и права е присутно во сите 

сфери на општественото живеење, и на него се особено изложени граѓаните кои им 

припаѓаат на вулнерабилните категории (социјално загрозени лица, Роми, лица со 

попречености, итн). 
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Наместо да претставуваат вистински заштитник на граѓаните и своевидна брана од 

повреди на нивните слободи и права од страна на администрацијата и органите на 

управата, Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација и 

правосудните органи не успеваат докрај да ја одиграат нивната улога преку ефикасно, 

неселективно и непристрасно постапување. 

              Во насока на надминување на констатираните состојби и аномалии во 

демократското функционирање на државата, како и со цел граѓаните конечно да станат 

суверени носители на демократските процеси, преку јакнење на нивниот независен статус 

и со доследно практично овозможување на целосно уживање на нивните слободи и 

права, Глас за Македонија идентификува повеќе подрачја на сопственото дејствување во 

рамките на програмската област „ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА“ во која се 

препознаени неколку клучни точки и се предлага преземање на релевантни мерки и  

активности и реализација на соодветни проекти, кои се опишани подолу.  

 

I ГРАЃАНИНОТ КАКО ИЗВОР НА СУВЕРЕНИТЕТОТ 

Враќање на местото на индивидуата како извор на суверенитетот и легитимитетот 

на државните институции и избраните претставници во Собранието, преку намалување на 

влијанието на политичките партии врз функционирањето на системот и економско, 

општествено и политичко јакнење на досега маргинализираната улога на поединецот 

може да се постигне и преку следниве неколку зафати: 

1. Унапредување и промовирање на облиците на непосредно демократско 

изјаснување на граѓаните што подразбира и уставни измени со цел за:  

1.1. Намалување на бараниот број потписи потребни за кандидатура за Претседател 

на РМ 

1.2. Намалување на бараниот број потписи потребни за предлагање референдум и 

граѓанска, односно законодавна иницијатива 

1.3. Предвидување на можност за отповикување на пратеникот кој во вршењето на 

неговиот мандат ќе го изгуби дадениот легитимитет од граѓаните 
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1.4. Предвидување на можност за распуштање, наместо исклучиво самораспуштање 

на целокупниот состав на Собранието при одредени околности и по собирање на 

определен број потписи од страна на граѓаните 

1.5. Предвидување на можност за отповикување на советник во совет на општина, 

односно Град Скопје, како и распуштање на целокупниот состав на општинскиот, 

односно градскиот Совет, по собирање на определен број потписи од страна на 

граѓаните 

1.6. Јакнење на улогата на урбаните и месните заедници и на останатите облици на 

локалната и месната самоуправа при донесувањето на одлуки на ниво на 

општината, односно градот Скопје, како територијално најнепосредни форми 

преку кои се остварува демократијата на определено подрачје  

2. Невладини организации 

2.1. Измени во начинот на финансирање на граѓанскиот сектор, изразени преку 

намалување на нивната врзаност за странски извори на финансиска поддршка, а 

во функција на поголема одржливост во работењето на невладините организации 

и гарантирање на нивна поголема независност 

2.2. Поголема вклученост на невладините организации во процесот на донесување на 

закони и одуки на централно и локално ниво 

2.3. Активно вклучување во процесите на демократска политичка контрола на 

Собранието над Владата и над органите на државната управа, како и во цивилната 

контрола над војската и полицијата, вклучувајќи ги и безбедносните служби 

3. Отворени и независни институции одговорни пред граѓаните  

3.1. Отворени и транспарентни институции кон граѓаните и воспоставување на систем 

на е-Собрание и е-Влада, што подразбира креирање на електронска платформа за 

пренесување на предлозите на граѓаните до соодветните институции 

3.2. Активно учество на граѓаните во процесот на донесување на буџетот и зголемена 

буџетска контрола 

3.3. Институционална реорганизација и кадровско модернизирање на институциите 

преку процесите на реформа на администрацијата кои треба да доведат до 
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воспоставување на силни независни државни институции кои ќе работат во 

служба на граѓаните и ќе бидат ослободени од феноменот на „заробеност“ 

 

II ПРЕВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УРНИСАНИОТ СИСТЕМ НА ПОДЕЛБА НА ВЛАСТА 

Ова подрзазбира строго почитување на начелото на поделба на законодавната, 

извршната и судската власт и на системот на кочници и рамнотежа, преку целосно 

согледување и отстранување на пречките во неговото целосно функционирање и  

адресирање на најзначајните точки и прашања во следниве клучни подрачја:  

1. Законодавна власт 

Jакнење на улогата на Собранието како највисок претставнички дом на народни 

пратеници во политичките процеси на донесување на одлуки, при што 

пратениците треба да бидат што понезависни од притисоците на извршната власт и 

од партијата, односно од коалицијата од која се кандидирани 

1.1. Обезбедување на целосна јавност во работата на Собранието преку 

создавање на отворени канали на комуникација со медиумите, граѓаните и 

претставниците на невладините организации 

1.2. Намалување на додатоците, односно надоместоците на плата и другите 

привилегии на пратениците, вклучувајќи ги и патните трошоци и засилен 

надзор на имотниот статус на пратениците и нивните деловни врски и контакти, 

како и спречување на каков и да е судир на интереси во вршењето на 

функцијата на која се избрани 

1.3. Деловнички и други интервенции кои треба да овозможат поефикасна 

политичка контрола и надзор над Владата и над другите носители на јавни 

функции што се одговорни пред Собранието преку пратенички прашања и 

други слични инструменти и механизми 

1.4. Поефикасно практично спроведување на демократска политичка контрола 

на Собранието над Владата и органите на државната управа, како и цивилна 

контрола над војската и полицијата и безбедносните служби 

2. Извршна власт 
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2.1. Задржување на досегашниот концепт на избор на Претседателот на 

државата на општи и непосредни избори од страна на граѓаните 

2.2. Намалување и рационализација на бројот на министерствата и другите 

органи на државната управа (дирекции, директорати, агенции, управи, бироа, 

итн.) 

2.3. Намалување на бројот на избрани и именувани функционери (укинување на 

заменик министерските и заменик директорските позиции и на низа излишни 

позиции во рамките на извршната власт) 

2.4. Воведување на јасни и строги критериуми за избор на носителите на 

државни и јавни функции врзани за возраста, работниот и професионален стаж 

и искуство на избраниот кандидат, како и моралниот кредибилитет и 

интегритет на личноста 

2.5. Транспарентна јавна постапка за избор на директори на јавни претпријатија 

и установи со цел достапност на секоја функција до секој граѓанин во согласност 

со Уставот и спречување на дискриминација, непотизам, клиентелизам и 

натамошна партизација и приватизација на институциите, како и обезбедување 

избор на најквалитетните кадри за одредени позиции 

2.6. Преиспитување на досегашните додатоци на плата, и други надоместоци, 

вклучувајќи ги и патните и останатите трошоци на сите избрани и именувани 

функционери 

3. Судство 

Конечно воспоставување на независно судство преку низа реформски зафати кои 

се претходно подетално образложени во областа за владеење на правото 

(Правосудство и борба против организираниот криминал и корупција) 

 

III ПОЛИТИЧКИ ПЛУРАЛИЗАМ И ИЗБОРЕН СИСТЕМ 

1. Правна и фактичка рамноправност во политичкото дејствување на партиите, со 

еднаков пристап до медиумите и изворите на финансирање на нивната 
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активност, и спречување на сите облици на оневозможување на нивното 

слободно политичко дејствување, преку 

1.1. Олеснети процедури за формирање на политички партии 

1.2. Суштински реформи на моделот на финансирање на политичките партии и 

изборните кампањи кој, меѓу другото, ќе обезбеди и порамномерна распределба 

на буџетските средства помеѓу политичките партии, вклучително и 

вонпарламентарните 

1.3. Воведување на законски ограничувања во поглед на можноста за прибавување и 

располагање со недвижен имот од страна на политичките партии 

1.4. Зголемен и поефикасен надзор над начинот на финансирањето и финансиско-

материјалното работење на политичките партии од страна на Државниот завод за 

ревизија 

1.5. Целосна забрана на платеното политичко рекламирање и обезбедување на 

рамноправно медиумско претставување на сите учесници во изборниот процес 

1.6. Воведување на пропорционален изборен модел со една изборна единица и 

отворени листи, што ќе даде можност за надминување на монополизацијата на 

политичката сцена преку доминацијата на неколку крупни партиски блокови, како 

и соодветна репрезентација на помалите партии и движења кои нудат алтернативи 

на постојните политички опции 

2. Гарантирање на чесен, транспарентен и правичен изборен процес  

2.1. Суштествена реформа на Државната изборна комисија преку ревидирање на 

начинот и критериумите за избор на нејзините членови, во насока на нејзино 

трансформирање во целосно професионално тело составено од правни експерти, 

наместо партиски претставници 

2.2. Целосно и темелно прочистување на избирачкиот список 

2.3. Измени во изборното законодавство во насока на појасно прецизирање на 

процедурите за спроведување на избори  
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2.4. Измени во изборното и кривичното законодавство во насока на превенирање, 

како и санкционирање на злоупотребите на државни ресурси во функција на 

изборната кампања 

2.5. Зајакнување на улогата на Државниот завод за ревизија во текот на изборниот 

процес 

2.6. Измени во изборното и кривичното законодавство во насока на најостро 

санкционирање на изборните нерегуларности 

 

IV МЕДИУМИ 

1. Јакнење на независноста на медиумите, преку  

1.1. Попрецизно регулирање на работата на средствата за јавно информирање, 

особено на аспектите врзани за сопственичката структура и финансирањето на 

медиумите 

1.2. Воведување целосна забрана за јавно, владино рекламирање, и забрана на 

финансиска поддршка на медиумски проекти од страна на странски фондации и 

агенции на странски држави 

1.3. Подобрување на економско-социјалниот статус на новинарите, во функција на 

намалување на влијанијата и притисоците во вршењето на нивната професија во 

јавен интерес, меѓу другото и по пат на гарантирање на минимална плата и 

соодветни додатоци во соработка со нивните професионални и синдикални 

здруженија и организации 

1.4. Воведување други форми на системска заштита на новинарите и медиумите од 

влијанијата на економските и политичките моќници 

1.5. Поттикнување на опстанокот на постојните и формирањето на нови печатени 

медиуми, наспроти конкуренцијата на електронските медиуми, со цел да се спречи 

нивно изумирање 

1.6. Поголема регулација и надзор над дејствувањето на Интернет порталите и 

електронските медиуми, со цел избегнување на злоупотреби и неможност да се 

утврди одговорност на уредникот на медиумот, односно авторот на текстот во 
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случај на непрофесионално информирање спротивно на правилата на 

новинарската етика 

2. Јавен сервис 

2.1. Конечно воспоставување на современ, независен и професионален јавен 

радиодифузен сервис (МРТВ) како носител на објективното и професионалното 

информирање во земјата во служба на граѓаните (наместо на власта или на 

владејачките партии) 

2.2. Обезбедување на одржливо постојано финансирање на МРТВ преку враќање и 

редовна наплата на радиодифузната такса, и дополнителни средства од државниот 

буџет во износ кој е на линија на стандардите на другите јавни сервиси, членки на 

Европската радиодифузна унија (ЕБУ) 

- Вложување во кадровско и техничко зајакнување на МРТВ кое ќе овозможи 

непречено и професионално вршење на нејзините функции 

- Програмско реконципирање на МРТВ кое ќе овозможи квантитавно 

зголемување (во број на канали, вклучително и специјализирани програмски 

канали, и часови произведена програма), како и квалитативно подобрување 

на програмите во насока на целосно задоволување на потребите и 

зголемување на гледаноста и угледот кај публиката, со посебен акцент на 

информативната, едукативната, документарната, детската, културно-

уметничката и играната програма, и следење на сите позначајни домашни и 

меѓународни политички, културни, музички и спортски случувања преку 

директни преноси во живо 

- Унапредување на квалитетот на преносите од седниците на Собранискиот 

канал, со тенденција за негово прераснување во 24-часовен информативен 

канал, кој покрај преносите од собраниските седници, би опфатил и преноси 

од други позначајни настани во земјата и светот, информативни магазини, и 

дебатни емисии во живо по актуелни прашања по примерот на слични тв 

канали во светот 
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V ЕДНАКОВ ТРЕТМАН НА ГРАЃАНИТЕ И ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА 

1. Забрана на дискриминација и еднаков пристап кон сите граѓани без оглед на пол, 

род, етничка, верска и расна припадност, социјално потекло и економски статус, 

физичка или душевна попреченост и каков било друг основ на неоправдано 

нееднаков третман, што подразбира и  

1.1. Гарантирање на секој граѓанин на правото на пристап до секое работно 

место и до секоја јавна функција, како и прекин на воспоставените пракси на 

партиски вработувања и унапредувања во рамките на државната и јавната 

администрација, како и при именувањето на одредени високи позиции, што ќе 

биде можно преку  градење на соодветна законска рамка и институционални 

подзаконски акти и процедури на тестирање и евалуација на кандидатите кои 

ќе гарантираат вработувања, избори и именувања врз основа на систем на 

кариера и заслуга („мерит систем“) 

1.2. Отфрлање на етничките квоти изразени преку принципот на соодветна и 

правична застапеност, како извор на системска дискриминација и сегрегација, 

наспроти концептот на интеграција и инлузивност за кој се залага Глас за 

Македонија, со истовремено вградување на процедура која ќе овозможи 

давање шанса и на припадниците на заедниците за влез во администрацијата, 

под услови пропишани со закон и подзаконски акти 

1.3. Еднаквост на можности за стекнување на приходи, како и еднаквост во 

социјалните и политичките права, како и во социјалните шанси за политичка и 

општествена партиципација, социјална сигурност, како и еднаквост во 

можностите на луѓето да ги стекнуваат придобивките на образованието, 

науката и културата  

1.4. Родова еднаквост на мажот и жената во сите сфери на општественото 

живеење (види глава Родова политика) 

1.5. Во согласност со политиката за интегрирано, граѓанско општество на 

еднакви граѓани, воведување на забрана за формирање на политички партии, 

здруженија на граѓани и фондации засновани исклучиво врз етничка и верска 
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основа, што претставува дискриминација во уживањето на слободата на 

здружување, освен кај културните и верските здруженија и фондации. 

 

VI ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ, ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРАВА  

1. Целосно гарантирање на приватноста на граѓаните преку  

1.1. Унапредување на законодавството и практиката на постапување во контекст на 

прибирање, обработка, употреба и чување на личните податоци на граѓаните, од 

страна на органите на управата и приватните ентитети (трговски друштва, 

здруженија на граѓани, итн.), вклучително и во однос на личните податоци 

достапни преку социјалните мрежи и електронските форми на комуницирање 

1.2. Ефикасна реформа на безбедносните и разузнавачките служби и граѓански 

мониторинг врз нивната работа, како и ставање крај на практиката на злоупотреби 

преку неограничено прислушкување и следење на приватните комуникации  

1.3. Користење на следење на комуникациите и други ПИМ мерки само во служба 

на јавниот, државниот и националниот интерес за заштита на уставниот поредок, 

територијалниот интегритет на државата, спречување, откривање и казнување на 

сторителите на кривични дела, како и заштита на националната безбедност и 

борба против тероризмот, корупцијата и организираниот криминал во согласност 

со домашната законска рамка, како и со ограничувањата утврдени во членот 8 од 

Европската конвенција за човекови права 

2. Гарантирање на непречено и одговорно остварување на слободата на 

изразување преку 

2.1. Подобрена состојба во медиумскиот сектор, како чинител во креирањето 

услови за уживање на слободата на информирање на граѓаните (види глава 

МЕДИУМИ) 

2.2. Воспоставување систем за навремено и ефикасно спречување и казнување на 

говорот на омраза и на кривичните дела од омраза, вклучително и на делата 

сторени преку Интернет и социјалните мрежи, со посебен фокус на делата 

извршени од носители на јавни функции или лица со огромно влијание во јавноста 
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(јавни интелектуалци, аналитичари, новинари и други креатори на јавното 

мислење) 

      3.   Обезбедување на поголема заштита на економските и социјалните права 

3.1. Политика на унапредување на работничките права и личните доходи на 

работниците во соработка и во рамките на трипартитниот дијалог на Владата со 

синдикалните организации и организациите на работодавачите  

3.2. Модернизација на трудовата инспекција во насока на поефикасно 

спроведување на инспекцискиот надзор над законитоста во работењето на 

приватните трговски друштва и нивното придржување кон одредбите на Законот 

за работни односи и на подзаконските акти и колективните договори во поглед на 

работното време, третманот на вработените и исплатата на личен доход и 

надоместоци за нивниот труд 

3.3. Спроведување на национална стратегија против мобинг или какви било 

облици на дискриминација на работното место и поголема заштита на 

работниците од незаконит упад во нивната приватност и во уживањето на нивните 

граѓански и политички слободи и права (слобода на изразување, здружување и 

собирање), без оглед дали станува збор за вработени во државната и јавната 

администрација или во приватниот сектор, вклучително и преку заострени казни 

кон работодавачите кои вршат злоупотреби и прекршување на правата на нивните 

вработени 

3.4. Вградување и спроведување на цела низа мерки и инструменти на социјалната 

политика кои треба да овозможат социјална правда и солидарност, односно 

реално имплементирање на концептот за социјална држава преку конкретно 

подобрување на статусот на сите категории на социјално загрозени лица и лица 

под социјален ризик, со посебен фокус на посебно ранливите категории на лица 

3.5. Унапредување на правата на лицата со попречености и посебни потреби, преку 

модернизација на постојните установи за сместување на лица со пречки во 

развојот, деинституционализација на лицата со душевни пречки во развојот, мерки 
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за спречување на стигматизацијата и нивна ефикасна инклузија во македонското 

општество и слични активни мерки од страна на државата 

3.6. Подобрување на статусот на Ромите во насока на нивна поголема инклузија во 

општеството преку целосна вклученост во образовниот процес, справување со 

појавата на питачење на децата, обезбедување домување, соодветно 

предучилишно воспитание и образование, односно професионална обука, 

вработување и подобра здравствена и социјална заштита 

 

VII ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА 

1. Јакнење на капацитетите на надлежните институции кои треба да обезбедат 

ефикасна заштита на човековите слободи и права 

1.1. Зголемување на независноста на Народниот правобранител (Омбудсманот), 

Комисијата за заштита од дискриминација, Дирекцијата за заштита на личните 

податоци, Комисијата за пристап до информации од јавен карактер и на другите 

соодветни органи кои имаат мандат за заштита на уставните и законските права на 

граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од други 

органи и организации што имаат јавни овластувања, преку соодветни уставни и 

законски аранжмани 

1.2. Ревидирање и проширување на мандатот на гореспоменатите органи и тела 

заради поголема ефикасност во функционирањето 

1.3. Обезбедување поголема финансиска самостојност особено на Народниот 

правобранител преку спроведување во пракса на последните законски измени 

1.4. Воведување на законска обврска за органите на државната управа и од други 

органи и организации што имаат јавни овластувања за задолжително 

придржување кон препораките на Народниот правобранител 

1.5. Допрецизирање на условите за избор и именување на раководните лица и 

членовите во овие органи и тела со цел да се осигура целосна професионалност и 

избор заснован врз заслугите и професионалниот профил на кандидатите наспроти 

нивната поврзаност со одредени партиско-политички структури, а во насока на 
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целосна независност и кредибилност на институциите и зголемена доверба кај 

граѓаните 

2. Проактивна улога на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и 

правата на граѓанинот при Собранието 

2.1. Воведување деловничка обврска за поредовно свикување на Комисијата 

заради разгледување начелни прашања врзани за состојбата со човековите 

слободи и права, остварувањето на законските и подзаконските акти кои ја 

уредуваат оваа материја и потребата од нивно донесување или изменување 

2.2. Интензивна комуникација со граѓаните кои поднеле дописи во кои укажуваат 

на повреди на нивните слободи и права, преку нивно понавремено разгледување, 

заземање став по истите и испраќање соодветни препораки до надлежните 

институции кои треба да бидат задолжени да ги имаат предвид дадените 

препораки при нивното натамошно постапување, а со цел анулирање на 

констатираните повреди или превенирање слични повреди во иднина 

2.3. Воведување обврска за задолжително повикување на носителите на одредени 

функции кои се директно или индиректно и во даден контекст врзани за заштитата 

и унапредувањето на човековите слободи и права (пример, Народниот 

правобранител, Претседателот и членовите на Комисијата за заштита од 

дискриминација, Претседателот на ДИК, Претседателот на Судскиот совет, 

Директорот на Управата за извршување на санкции, Директорот на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци, Владиниот агент за застапување на РМ пред 

Европскиот суд за човекови права, итн.) за годишен или периодичен отчет на 

нивната работа или произнесување по однос на определени актуелни состојби и 

случаи во нивното подрачје на дејствување 

2.4. Континуирано учество на членови на Анкетната комисија при спроведувањето 

на надзорот над извршувањето на санкции и условите на места на лишување од 

слобода заедно со претставници на Националниот превентивен механизам 
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2.5. Континуирано учество на членови на Анкетната комисија при 

воспоставувањето на механизмот за надворешна контрола над работата на 

полицијата и спроведувањето на надзорот во негови рамки 

2.6. Предвидување можност за спроведување конкретна ад-хок мисија за 

спроведување на факти во определени состојби од страна на членовите на 

Анкетната комисија 

2.7. Задолжително користење на можноста наодите на Анкетната комисија да се 

земаат како основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на 

носителите на јавните функции 

3. Ефикасна судска заштита од повредите на човековите слободи и права сторени 

со поединечни управни акти од страна на органите на управата 

3.1. Дополнителна и континуирана едукација на судиите и јавните обвинители за 

меѓународните стандарди во областа на човековите слободи и права  

3.2. Зајакнување на ефикасноста на судската заштита преку бројните реформски 

зафати (објаснети подетално во соодветната глава) 

3.3. Воведување и заживување на механизмот за обезбедување надомест на 

штетата која органите на управата, вклучително и полицијата му ја нанеле на 

граѓанинот со нивната незаконита и неправилна работа, или за прекршувањето на 

неговите слободи и права 

3.4. Зајакнување на капацитетите на Уставниот суд за ефикасно постапување по 

поднесените барања за заштита на слободите и правата  

3.5. Воведување на уставна жалба/ тужба како последна инстанца на постапување 

на националните судови во заштитата на човековите слободи и права, пред 

поднесување на апликација пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур 

Воведување на уставната жалба/тужба како механизам за заштита на човековите 

слободи и права пред Уставниот суд како последна инстанца на постапување на 

националните судови во заштитата на човековите слободи и права, пред 

поднесување на апликација пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур во 

согласност со најдобрите практики на развиените европски демократии 
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VIII  МАЛЦИНСКИ, ЈАЗИЧНИ И РЕЛИГИСКИ ПРАВА 

1. Права на малцинските заедници 

1.1. Институционални механизми и соодветна буџетска рамка за обезбедување 

заштита на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на малцинските 

групи преку финансирање на активностите на нивните здруженија и организации и 

поддршка за културните манифестации  

1.2.  Поттикнување на интегрирано, наместо сегрегирано образование, со истовремена 

можност за изучување на мајчиниот јазик и културата на одредена група, односно 

заедница како задолжителен, односно факултативен предмет за учениците кои имаат 

потекло од која било малцинска група и задолжително изучување на македонскиот 

јазик и следење на сите, или најголемиот дел од предметите на македонски јазик со 

цел за истовремено обезбедување на негување на сопствената култура и традиција, но 

и на целосна интеграција во македонското општество  

1.3. Поддршка за основање и работа на печатени и електронски медиуми на јазиците 

и писмата на малцинските заедници, вклучително и на издаваштво на книги, списанија 

и публикации на тие јазици и писма 

1.4. Квантитативно и квалитативно унапредување на програмската понуда на 

специјализираниот канал на МРТВ наменет за потребите на малцинските заедници 

1.5. Воспоставување институционални канали за обезбедување на интеграција на сите 

граѓани во државата, без оглед на етничкото, културното или друго потекло, но и 

борба против каков било облик на ксенофобија, национализам и етнички шовинизам 

и нетрпеливост 

2. Јазични права 

2.1. Македонскиот јазик е единствен службен јазик на целата територија од државата 

2.2 Зајакнување на правната и институционалната рамка за уредување, заштита и 

унапредување на јазичните права на припадниците на малцинските групи, на линија 

на меѓународните стандарди  
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2.3. Ограничување на службената употреба на јазиците на малцинските заедници 

согласно меѓународните стандарди и со истовремено уважување и почитување на 

уставните и законските одредби за употребата на македонскиот јазик и неговото 

кирилско писмо како единствен службен јазик на целата територија на државата и во 

меѓународните односи 

3. Верски права 

3.1. Почитување на еднаквоста на сите верски заедници и религиозни групи пред 

законот 

3.2. Доследно спроведување на секуларизмот и јасна поделба на верските заедници 

од државата, забрана за верско проповедање, практикување и манифестации на 

религиските уверувања во рамките на образовните, културните и научните и други 

установи, во органите на полицијата и армијата и во какви било други институции на 

државата и локалната власт 

3.3. Засилена медијаторска улога на Комисијата за односи меѓу верските заедници во 

насока на спречување на религискиот радикализам и фундаментализам 
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6. ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Економски начела 

Основните економски начела врз кои почива економската програма се: 

- воспоставување и развивање функционално пазарно стопанство;    

-гарантирање на приватната сопственост како камен-темелник на пазарната 

економија; 

- одржување макроекономска стабилност. 

2. Моделирање на економијата за иден подинамичен, траен и одржлив  

развој  

Воспоставувањето основа за иден подинамичен, траен и одржлив развој на 

македонската економија наметнува потреба за нејзино соодветно моделирање кое ќе 

создаде далеку подобри услови за дејствување на економските субјекти од досегашните. 

Тоа ќе се постигне со преземање мерки и активности во следните правци:  

- Засилување и одржување на висок степен на фискална слобода преку 

воспоставување лесен начин на пресметување и плаќање даноци и нивно одржување на 

разумно ниско маргинално ниво, што ќе овозможи проширување на даночната основа и 

зголемување на приливите во државниот буџет. Ќе се врши консолидација на буџетот на 

Македонија во насока на постепено ограничување/намалување на буџетските расходи во 

височина до или под височината на собраните приходи, при што посебен акцент ќе се 

стави на консолидација (ограничување, па и намалување) на непродуктивните расходи, за 

сметка на форсирањето на капиталните инвестиции. Ќе се воведe фискалнo правилo 

според коe, стапката на годишниот буџетски дефицит (а преку него и големината на 

Малите и средните претпријатија – столб во идниот модел за развој 

на македонската економија! 
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јавниот долг) ќе биде помала од стапката на растеж на бруто домашниот производ (БДП) 

на земјата;  

- Засилување на монетарната слобода преку олеснување на пристапот на 

трговските друштва до средства на финансискиот пазар. Преку хармонизирање на 

фискалната и монетарната политика, ќе се подобруваат условите за пристап на 

економските субјекти до потребните финансиски средства; 

- Подигнување на степенот на слобода за тргување на фирмите со странство; 

- Проширување на слободата за инвестирање на претпријатијата (домашни и 

странски) во портфолио, „зелени” („green”) или во „кафеави” („brown”) инвестиции; 

- Водење стабилна економска политика преку избегнување на менување на 

соодветните прописи најмалку три години по нивното донесување; 

- Засилување на ефикасноста и ефективноста на судскиот систем; 

- Зголемување на професионалноста и ефикасноста на државната администрација 

преку внесување елементи на квалитет, професионализам и одговорност при вршењето 

на добиените задачи. Ќе се преземаат мерки за скратување на бројот на административни 

процедури, од една, и нивна забрзана реализација, од друга страна. Ќе се изврши 

рационализирање на јавната администрација со примена на мерки за пренасочување и 

ангажирање на вработени од јавната администрација во приватниот сектор; 

- Намалување на корупцијата во јавната администрација преку безусловна и 

доследна примена на системот на електронски јавни набавки, засилување на внатрешната 

ревизија во јавните институции и преку преземање енергични казнени мерки против 

лицата што навлегле во коруптивни активности; 

- Интензивирање на активностите за подобрување на инфраструктурата во земјата 

(патишта, железници, електроенергетска мрежа...); 

- Подобрување на квалификуваноста на работната сила преку креирање наставни 

програми во средните училишта и на универзитетите кои ќе создаваат квалификувани 

кадри што недостасуваат на пазарот;  

- Дерегулација на економијата секогаш и секаде каде што тоа е можно без со тоа 

да се влијае врз нарушување на финансиската дисциплина на економските субјекти; 
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- Воспоставување систем на максимална слобода на влегување и излегување од 

бизнисот во многу краток рок и со најмали можни трошоци;  

- Намалување на обемот на „сива” економија преку унапредување на соодветната 

институционална рамка во земјата, итн.    

  Според тоа, фокусот на идниот економски развој на земјата нема да биде насочен 

само на макроекономската и финансиската политика, туку и на создавање нови работни 

места и обезбедување социјална заштита. За реализација, пак, на таквиот пристап, ќе се 

врши соодветно реструктурирање на економијата кое, главно, опфаќа активности за 

поттикнување на појавата и развојот на мали и средни претпријатија (МСП), зголемување 

на производството и диверзификација на понудата на стоки и услуги на домашниот и на 

странските пазари. 

Едно од централните места во идниот модел за развој на македонската економија 

ќе заземаат малите и средните претпријатија. Тие ќе се претворат во замаец на идниот 

економски растеж на земјата и во вистински ’рбет на македонската економија.  

Македонската економија е зависна од остварувањата само на неколку сектори: 

металска индустрија, текстилна индустрија, делови од земјоделството... Таа, исто така, е 

силно зависна и од движењето на цените на нејзините најважни извозни и увозни 

производи (метали, житарки, енергенси...). Понудата, а со тоа и потрошувачката на 

домашни стоки и услуги на домашниот пазар имаат скромни големини. Тие факти се 

силен ограничувачки фактор за идниот развој на економијата. 

Заради надминување на таквите слабости на економијата, нејзина заштита од идни 

кризни појави, но и заради обезбедување услови за остварување траен и одржлив 

економски развој, активностите на економските субјекти во земјата во иднина ќе се 

насочат кон диверзификација на производството на стоки и услуги што се нудат на 

домашниот, а кои би можеле да се нудат и на странските пазари. Мерките и активностите 

ќе бидат насочени кон поттикнување на постојните и на новите фирми за дејствување во 

областите на услугите, земјоделството, конкурентските индустрии (особено во 

преработувачката индустрија) итн. Од особена важност ќе биде поттикнувањето на 

иновациите и тоа не само како новооткриени производи, туку и како иновации на веќе 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

70 
 

постојни стоки и услуги. Ќе се создаваат македонски економски брендови од постојни и 

од нови (иновативни) производи (галички кашкавал, беровско сирење, земјоделско-

прехранбени специјалитети, ќилими, филиграни, везови, Е-бизнис, и др.). Ќе се зајакнат 

капацитетите на училиштата за занаети и ќе се преструктурираат во образовниот систем. 

Државата, за уникатните брендирани производи, ќе обезбеди бесплатен маркетинг на 

странските пазари.  

Недостатокот на сопствени средства за финансирање на економскиот развој ќе се 

надоместува со прилив на странски директни инвестиции (СДИ). За таа цел ќе се 

(до)развива деловната клима за привлекување СДИ. Особено ќе бидат поттикнувани СДИ 

кои во рамки на своите организација и дејствување ќе развиваат истражувачко – развојни 

центри во кои ќе се ангажираат млади стручни и научни кадри од Македонија, како и СДИ 

кои ќе одлучат своите добивки да ги реинвестираат во Република Македонија. Со 

воспоставување рамноправен третман на домашните и странските инвеститори, ќе се 

поттикнуваат конкурентноста, корпоративното управување и комплементарноста на 

домашните со странските директни инвестиции. 

3. Мерки и активности  

Остварувањето на поставените економски цели и задачи ќе се врши со примена на 

следните мерки и активности: 

3.1.Институционална поддршка на новите деловни идеи и бизнис-проекти преку 

елиминирање на законските ограничувања секаде каде што тоа е можно и потребно, и со 

соодветна фискална поддршка. Во тие рамки, особено силна поддршка ќе им се дава на 

малите, семејни бизниси, кои се најголеми апсорбери на работна сила. Нивното отворање 

и работење ќе се поттикнува со давање даночни поволности при отворање нови работни 

места преку реинвестирање на добивката. 

Истовремено, ќе се поттикнуваат најпрофитабилните гранки во економијата 

(градежништво, земјоделие, туризам...) при што, посебна фискална и институционална 

поддршка ќе им се дава на градежните компании за нивно настапување на регионалните 

тендери (пазари). 
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Со цел Македонија да се позиционира на регионалниот и европскиот пазар како 

современа технолошка  држава, со разни мерки ќе се поттикнуваат: создавањето нови 

гранки на услуги во областа на современите технологии, информациските компании и 

компании кои имаат иновативен карактер.  

Зголемувањето на мотивираноста на вработените, особено во 

високопрофитабилните компании, ќе се врши со замена на застарениот систем на 

плаќање надоместок во форма на т.н. К-15 со добивање бонуси во тие претпријатија. 

3.2.Зголемување на понудата и потрошувачката на домашни производи, што ќе 

услови помала зависност на домашната економија од случувањата на светските берзи и 

од увозот на финални производи преку: 

- субвенционирање на домашно производство на стратегиски стоки и услуги како 

замена за исти или слични производи што се увезуваат од странство; 

- отворање на откупно-дистрибутивни центри за планирање, откуп, сортирање, 

ладење, доработка и дистрибуција на земјоделско-прехранбени производи;  

- поттикнување на алтернативни извори на енергија: изградба на нови национални 

хидроцентрали и на мали куќни хидроцентрали и водоснабдителни станици; изградба на 

ветерници; засилено воведување и проширување на гасификациската мрежа во земјата 

до целосна гасификација;  

- зголемување на конкурентноста на домашните стоки и услуги како услов за 

поттикнување на нивниот извоз преку спомнатите поевтини алтернативни извори на 

енергија, субвенционирање на дел од трошоците на стратегиските стоки и услуги и на тие 

за кои ќе се утврди дека имаат компаративна предност во однос на исти или слични 

производи во соседните земји и/или кај другите надворешно-трговски партнери на 

земјата; 

- поттикнување на домашните инвестиции преку ангажирање на домашниот 

капитал, односно на заштедите што фирмите и граѓаните ги имаат во банките и во 

нивните домови; 

3.3.Ќе се вршат измени во правец на значителни подобрувања на образовниот 

процес што треба да услови надминување на долго присутниот проблем на недоволна 
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или ниска квалификуваност на работната сила во Македонија. Надлежните институции 

вниманието ќе го насочат кон зголемување на квалитетот на работната сила како 

предуслов за зголемување на конкурентноста на домашните стоки и услуги на домашниот 

и на странските пазари;  

3.4.Ќе се интензивира изградбата на инфраструктурата во земјата. Со користење на 

буџетски капитални инвестиции, странски кредити и со разигрување на разните форми на 

јавно-приватно партнерство, ќе се поттикнува изградбата на нови и доизградбата и 

реконструкцијата на постојни инфраструктурни објекти (патишта, железници, 

гасификација, електрификација, енергетски објекти и сл.). Тоа ќе се врши паралелно со 

реконструирањето на економијата, за да не се случи земјата да има изградена 

инфраструктура, без доволно развиена економија, што на среден и на долг рок би 

можело да има негативни или недоволно позитивни ефекти за економијата; 

3.5.Ќе се поттикнува извозот на стоки и услуги. Идниот модел за економски развој 

ќе обезбеди зголемување на обемот на домашни стоки и услуги кои, првенствено, ќе 

бидат насочени кон задоволување на домашните потреби, со што ќе се намали големата 

зависност на земјата од увоз на некои или на повеќето од тие стоки. Истовремено, 

очекуваниот зголемен број на новоотворени фирми и зголемена продуктивност на 

нивните производи ќе ја засили нивната домашна, но и меѓународна конкурентност. Тоа, 

дополнето со синхронизираното дејство на основните делови на макроекономската 

политика, ќе услови зголемување на обемот на стоки и услуги за извоз. Таквиот пристап ќе 

ја промени долгогодишната неповолна структура на извозот во која доминираат само 

неколку вида производи (текстил, метали, одредени земјоделски производи, преработки 

од нафта...). Бројот на стоки и услуги наменети за извоз ќе се зголеми, а со тоа ќе се 

намали сегашната преголема зависност на македонските доминантни извозни производи 

од конјунктурните движења на светските пазари на кои тие се пласираат. 

4. Очекувани резултати 

Новообликуваната економска политика ќе резултира со повеќекратни позитивни 

ефекти кои првенствено ќе се манифестираат во следните области: 

- Зголемување на бројот на новоотворени МСП; 
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- Динамичното отворање нови МСП ќе услови зголемување на домашните 

инвестиции со далеку поголеми износи и стапки од досега забележаните. За остварување 

на таа цел, надлежните институции ќе му обрнуваат внимание на поттикнувањето на 

домашните инвестиции на еднакво, па дури и на повисоко ниво отколку на странските 

директни инвестиции; 

  - Голем број од новоотворените МСП во следниот петгодишен период ќе биде 

лоциран во разните гранки на индистријата. Нивното дејствување во нововоспоставениот 

амбиент ќе води кон зголемување на индустриското производство; 

- Зголемениот обем на инвестиции од страна на МСП, дополнет со очекуваното 

зголемување на индустриското производство, последователно ќе придонесат (покрај 

дејството на другите составни елементи) за зголемување на БДП на земјата за просечно 6 

отсто годишно во претстојниот петгодишен период. Со такви стапки на растеж на 

економијата, реално е да се очекува дека РМ ќе го достигне степенот на економски 

растеж на најразвиените земји од ЕУ за околу 30 години; 

- Последица на зголемениот број на новоотворени МСП ќе биде зголемувањето на 

бројот на нововработени лица. Бројот на невработените лица постапно ќе се намалува, 

така што на крајот на 2025 година објективизираната стапка на невработеност ќе се сведе 

на едноцифрена големина. Растежот на вработеноста и зголемувачкиот обем на плати ќе 

придонесе за постепено намалување на кусокот на средства во ПИОМ, со што ќе се 

намали делот од буџетот кој се одвојува за финансирање на пензии, а соодветниот износ 

ќе се намени за финансирање на продуктивни проекти; 

- Со примена на претходно наведените поттикнувачки мерки ќе се зголеми обемот 

на производство што МСП ќе го наменат за извоз. Истовремено, зголемувањето на 

производството на разни стоки и услуги ќе предизвика нивно пласирање во одреден обем 

на домашниот пазар. Со тоа ќе се зголеми домашната потрошувачка на тие стоки и услуги 

со двојно позитивно влијание: прво, зголемување на БДП под влијание на зголемената 

домашна потрошувачка; и второ, намалување на потрошувачката на соодветните стоки и 

услуги што се обезбедуваат со нивен увоз од странство, односно намалување на вкупниот 

увоз на земјата. Кумулативен ефект од таквите движења ќе биде постепено намалување 
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на разликата меѓу увозот и извозот, односно зголемување на покриеноста на увозот со 

извоз на околу 80 отсто; 

- Зголемениот извоз, односно намалениот увоз на стоки и услуги ќе води кон 

постепено намалување на дефицитот на земјата во размената со странство. Тоа ќе има 

директно позитивно влијание за зголемување на домашниот БДП, намалување на 

дефицитот на тековната сметка во рамки на платниот биланс, зголемување на државните 

девизни резерви и нагло намалување на потребата за задолжување на државата во 

странство. Натамошна позитивна последица од таквите промени ќе биде намалување на 

јавниот долг и особено на задолженоста на земјата спрема странство; 

- Новокреираната економска политика нема да ја наруши макроекономската 

стабилност на земјата. Инфлацијата ќе се движи во коридор од 1 до 2 отсто годишно, што 

се оценува како стабилизирачки-развојна стапка на инфлација која ѝ е потребна на 

Македонската економија. Значително зголемениот девизен прилив од странство врз 

основа на зголемен извоз и намален увоз на стоки и услуги ќе биде гаранција за 

одржување стабилност на девизниот курс на денарот. Зголемениот прилив на средства во 

буџетот на РМ од една, и неговото рационално и продуктивно користење од друга страна, 

ќе условат буџетскиот дефицит перманентно да се намалува и да се движи во скромни 

големини од 0,5% до 1% отсто од БДП. Најпосле, јавниот долг и задолженоста на земјата 

спрема странство постепено ќе се намалуваат и ќе бидат значително под рамките 

утврдени со Мастришките критериуми.  

Конечниот ефект на така креираната и спроведувана економска политика ќе биде 

воспоставување и одржување макроекономска стабилност како услов за иден 

долгорочен, траен и одржлив стопански растеж на РМ. 

  

ПРОГРАМА ЗА НОВИ МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Новите мали, средни и големи бизниси во една земја се основни двигатели за 

постигнување на забрзан економски раст, но и можност за зголемување на вработеноста 

и конкурентноста. Бројот на мали и средни претпријатија во нашата земја треба да биде 
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во постојан пораст. Малите претпријатија го движат стопанството во нагорна линија 

поради нивната претприемачка природа. 

Имајќи предвид дека во Република Македонија се гарантира слободата на пазарот 

и претприемништвото, неопходно е обезбедување на еднаква правна положба на сите 

субјекти на пазарот, вклучувајќи и мерки против монополската положба и монополското 

однесување на пазарот. Република Македонија треба да го поттикнува економскиот 

напредок и да се грижи за порамномерен просторен и регионален развој, како и за побрз 

развој на стопански недоволно развиените подрачја, притоа водејќи сметка за одбраната 

на државата, зачувувањето на природата, животната средина и здравјето на луѓето.  

Гарантирајќи ја сигурноста на секој еден бизнис во Република Македонија, 

непходно е да се формира независно тело за заштита на капиталот. 

Карактеристики на малите и средните бизниси 

Доколку се отпочнува со мал бизнис, или пак се сака подобро да се разберат 

малите бизниси, треба да се земат во предвид следните каратктеристики на малите и 

средни бизниси: 

 - Непосредност во деловните односи и односите со вработените. Сопствениците на 

малите и средни бизниси воспоставуваат најчесто непосредни, дирекни, но и поблиски 

односи со вработените. 

- Флексибилост. Флексибилноста е една од основните карактеристики на малите бизниси. 

Флексибилноста означува можност на малите и средни бизниси да ги менуваат своите 

активности и брзо да реагираат на промените на локалниот пазар. Флексибилноста исто 

така означува и превземање на брза корективна акција на веќе донесена одлука. 

- Менаџмент на една личност. Малите бизниси во почетокот од својот развој се 

менаџирани од една личност, сопственикот, основачот на малиот бизнис кој најчесто 

располага со општи познавања, со неограничен авторитет и со одговорност во 

управувањето. 

- Претприемнички дух. Со цел да се оствари ваквиот менаџмент на една личност во 

малите бизниси, сопствениците на мали бизниси се високо мотивирани, оптимисти, полни 

со енергија и желба за успех. Тие не се плашат и гледаат на работите поинаку. Успешните 
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мали бизниси се основани од страна на успешни луѓе - претприемачи. Меѓу 

карактеристиките кои ги имаат добрите претприемачите се: ориентираност кон целта, 

посветеност во однос на нивниот бизнис, прагматичност, позитивност, креативност, 

поседување комуникациски вештини, подготвеност за преземање ризик, перманентна 

потрага по можности за подобрување, отвореност за идеи и желба за учење. 

- Ограничени вештини за управување. Управувањето вклучува планирање, водење, 

организирање и контролирање низ сите активности на бизнисот. Вештините во областа на 

финансии, продажба и маркетинг, техничките вештини, производство, човечки односи и 

слично, генерално недостасуваат.  

- Ограничени финансиски средства. Повеќето мали бизниси имаат проблеми при 

добивањето на финансиски средства. Тие не секогаш имаат доволно парични резерви за 

да го прошират бизнисот, односно немаат доволно средства за финансирање на раст и 

зголемување на можностите.   

- Независност. Малите претпријатија се карактеризираат со независност. Нивните 

сопственици уживаат во автономијата која им овозможува да дојде до израз 

иницијативата, инвентивноста и амбициозноста. 

- Активност во рамките конкурентни пазари. Конкурентни пазари обично се оние кои 

имаат голем број на учесници, цените се под притисок, маргините се ниски, бариерите за 

влез се ниски и неуспехот е висок. Повеќето мали бизниси немаат единствен квалитет или 

карактеристика што ги разликува од конкуренцијата.  

- Висока стапка на неуспех. Поради слабостите и проблемите, поголемиот дел малите 

бизниси не успеваат и оние кои успеваат да преживеат не секогаш го достигнуваат својот 

полн потенцијал. Причините за неуспехот обично се поврзани со лошото управување и / 

или недостатокот на средства.  

- Мал придонес во даноците. Поради ниската профитабилност, малите бизниси не се 

значајни придонесувачи во даноците на профит. Нивниот економски придонес главно е 

преку вработувањето и преку даноците на потрошувачка на стоки и услуги што се купуваат 

и продаваат. 
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 - Ниски трошоци за создавање на работно место. Доколку се спореди износот на 

средства инвестиран во малите бизниси како трошоци за работна сила, истите се 

значително пониски во споредба со трошоците за отворање работни места кај големите 

бизниси.  

 - Други позначајни карактеристики. Кратки канали на комуникација; Специјализација за 

производи и услуги; Едноставно влегување и излегување од бизнисот; Иницијатива за 

остварување на профит; Остварување на интересот на заедницата. 

Главни проблеми за македонските мали и средни бизниси: 

-Пристап до финансии 

-Даноци и одданочување 

-Административни и регулаторни процедури 

-Недостаток на компетенции 

-Пристап до јавни тендери 

-Нефер и силна конкуренција 

-Пристап до ЕУ програми 

-Задоцнети плаќања 

-Нестабилност на светската економија 

Покрај наведените, постојат низа проблеми пред кои се исправени малите и средните 

бизниси во нашата држава. Тоа се каматните стапки, конкуренција од големите бизиси, 

како и ред проблеми при започнување со работа како: недостиг на почетен капитал, 

сложена законска регулатива, надостиг на обртни средства, големи трошоци, стекнување 

на доверба кај потрошувачите, недостиг на стручен кадар, ризик во работењето и сл.   

Друг сериозен проблем е инфлацијата. Таа создава додатни проблеми како што се: 

потребата за дополнителен капитал, зголемената неизвесност во однесувањето на 

економијата и неизвесност на економската политика. Малите и средни бизниси 

дејствуваат во конкурентни пазари каде не можат да влијаат на цените, па промените во 

цените кои ги носи инфлацијата ги прави малите и средни бизниси ранливи. Најчести 

финансики проблеми кои ги наведуваат малите бизниси се: пристапот до адекватен 

капитал, готовински тек, зголемените трошоци, даноците и бизнис-регулативите и 
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каматните стапки. Постојат многу бариери кои го отежнуваат пристапот до капитал, а 

достапноста на адекватен капитал за малиот бизиси ја прави ограничена што му штети на 

развојот на бизнисот. Привлекувањето на квалификувани и талентирани менаџери, 

особено со искуство е дополнителен проблем. Отсуството на атрактивни програми, мали 

плати, репутацијата дека малите претпријатија ги игнорираат модерните менаџмет 

техники, се причина повеќе за да не се размислува за вработување во малите бизиси. 

Руралните подрачја немаат опкружување кое му е потребно, за успешно да 

функционираат бизнисите во нив. Во руралните средини недостигаат менаџмет кадри, 

локалните финансиски институции немаат капитал, прописите и таксите не се менуваат, а 

потребната помош за нивно совладување изостанува во најголем број од нив. Владините 

функционери треба да ги вклучат и сопствениците на мали и средни претпријатија во 

донесувањето одлуки кои имаат свој одраз врз нивното вработување. 

1.Анализа на практики. Идентификувањата на насоките на движење на економијата во 

една држава се утврдуваат од статистичктие анализи на бизнисот. Според тоа, потребно е 

да се имаат во вид потребите на пазарот, според приоритетите, за да се мотивираат 

потенцијални бизниси да ги реализираат своите бизнис идеи. 

Методологија. Досегашните искуства од државните програми за започнување и развој на 

претпријатијата оставија впечаток како да се функционални само додека трае развојната 

програма, a потоа од разни причини голем број претпријатија стагнираат, или се 

затвораат, наместо да растат. За таа цел, потребно е да се земат предвид сите претходни 

практики и ризици при создавање, опстојување и растење на претпријатијата и да се 

изготви методологија за справување со истите.  

Критериуми. Државите главно имаат слични критериуми при создавање на претпријатија. 

Во Република Македонија постојат повеќе специфични фактори (потенцијали, потреби, 

стапка на невработеност, број на жители, стандард на населението), кои дозволуваат 

спуштање на прагот на критериумите пониско од прагот во европските земји (иако многу 

развиени држави имаат низок праг кој дава резултати). Оттука, микро претпријатијата 

можат да бидат од еден до два вработени, малите претпријатија од три до 15 вработени, 

средните од 16 до 100 вработени, големи од 101 до 500 и над 501 вработени.   
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2. Агенција за поддршка на микро, мали, средни и големи претпријатија. Секоја добра 

бизнис идеја заслужува реализација. За таа цел, неопходно е формирање на Агенција за 

поддршка на микро, мали, средни и големи претпријатија, надвор од рамките на 

Министерството за економија. 

Носители на политиките за поддршка. Агенцијата за поддршка на микро, мали, средни и 

големи претпријатија, ќе биде составена од професионалци од областа на образование, 

истакнати стопанственици и надзорно државно тело (Влада, ЗЕЛС, УЈП, Централен 

Регистар). 

Финансирање. Агенцијата за поддршка на микро, мали, средни и големи претпријатија би 

била во постојана соработка со Владата и општините, домашните и странски банки за 

развој (Комерцијални банки, Државни банки, меѓународни банки, берзи и официјални 

фондови). За таа цел, средните и големи претпријатија треба да се во симбиоза со микро 

и малите претпријатија во смисла на поддршка преку инвестициски влог и потреби, но не 

како до сега за купување на идејата и претпријатието. 

Соработка. Агенцијата, исто така ќе соработува со Централниот регистар во смисла 

овозможување на пристап до сите неактивни претпријатија, претходно утврдувајќи ја 

причината за нивната неактивност и да понуди соодветна помош за нивно повторно 

активирање или истите да ги стави на располагање на нови заинтересирани. Агенцијата 

мора да понуди решение за брендирање на производите и услугите. Таа мора да води 

регистар на сите активни и неактивни претпријатија. 

Прекугранична соработка. Агенцијата, ќе соработува со македонските амбасади во 

странство, обезбедувајќи информации за новите светски технологии кои придонесуваат за 

поефинакасна конкурентност на пазарот. Истата задолжително треба да организира 

постојани трибини и тренинзи низ цела држава и да известува за новите трендови на 

развојни технологии.  

Саеми за презентација на соработка со малите бизниси. Агенцијата ќе има обврска да 

организира саеми во Република Македонија и да организира учество на саеми надвор од 

Република Македонија. 
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3.Мирко претпријатија. Статистиките велат дека најголемата движечка сила на 

економиите ја претставуваат микро претпријатијата. Па оттаму, се овозможува позитивна 

клима за развој на микро претпријатијата. Имајќи во предвид дека во Република 

Македонија од една страна има голем број празни неискористени објекти, а од друга 

страна има голема стапка на невработеност, Агенцијата со изготвена програма може да ги 

нуди истите без надомест во време од две години.  

Поддршка преку пракса. Позитивните и негативни практики создаваат развојни 

програми. Според потребите, надворешни и домашни искуства и изготвена програма, 

Агенцијата може да ги вклучи студентите од последната година на менаџмент, бизнис, 

сметководство, правни студии, преку пракса да придонесат при организацијата на микро 

и мали претпријатија во Република Македонија, во смисла на организација и нивно 

следење, во време од две години. За тие две години потребни се најмалку две 

задолжителни ревизии од стручни ревизорски куќи (на товар на Агнецијата за поддршка 

на микро, мали и средни претпријатија) да утврдат како се движи бизнис идејата и 

нејзината реализација. Таквата  позитивна пракса ќе даде придонес и во образованието и 

во стопанството. 

4. Мали претпријатија. За зголемување на бројот на малите претпријатија потребно е 

идентификување што е најбарано на пазарот, потоа идеја и израборка на бизнис план. 

Имајќи предвид дека не секогаш секој може да изработи бизнис план, од било какви 

причини, потребни се консултации и соработка со консултантски куќи и поединци, кои 

можат да бидат на располагање на Агенцијата за поддршка на мали претпријатија. 

Тренери. За микро и мали претпријатија на локално и државно ниво потребни се бизнис 

тренери. Тренерите постојано ќе организираат обуки со определени целни групи во 

соработка со локалните заедници и стопански комори. За таа цел, потребно е да се вклучи 

и мрежата на центри за доживотното учење, поради развој на потребен стручен кадар по 

области и потреби.   

Вклучување на жени во бизнисот. Бизнис тренерите ќе придонесат за охрабрување и 

мотивирање за вклучување на поголем број на жени претприемачи, како и да се 

овозможи обезбедување на финансиска и друга помош за претпријатијата кои 
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промовираат еднаквост меѓу половите. Ќе ги поттикнат жените да се обучат за вештини и 

да се здобијат со квалификации за работи кои традиционално се сметале за „машки” и 

обратно, но и работодавците да регрутираат жени учесници и тренери за такви вештини, 

квалификации и позиции. 

5. Големи претпријатија. На државата и се потребни функционални претпријатија. За таа 

цел, сите загубари кои долгогодишно не се во функција, преку изготвена програма за 

нивно потtикнување за искористување на развојните потенцијали (земајќи ги во предвид 

изготвените физибилити студии за дел од нив), би биле понудени на најдобрите мали и 

средни претпријатија кои се во областа на загубарот или најдобра понудена бизнис идеја. 

6. Занаетчиство. Ќе се стимулира изучување на занаети. Капацитетите на училиштата за 

занаети ќе се зајакнат и ќе се преструктурирале во образовниот систем. Занаетите треба 

да се зајакнат преку вреднување на трудот, преку воведување на минимална вредност на 

час.  

7. Ослободување од монополските претпријатија. Република Македонија преку утврдени 

мерки против монополската положба на претпријатијата ќе овозможи создавање на нови 

конкурентни претпријатија. Може да го зголеми бројот на претпријатија во енергетскиот 

сектор, водоснабдителните станици, јавниот превоз и други дејности. 

8. Регионален развој. Остварувањето на целите за регионален развој и помошта за развој 

на претпријатијата би донеле модернизација на истите, подобрување на квалитетот на 

производите, поддршка и промоција на земјоделски производи, заштита на шумите, 

водите и околината, како и развој на инфраструктурата и транспортот. Стратеријата за 

развој, би била преку краткорочните и долгорочни планови изготвени според 

приоритерите. За таа цел, потребно е идентификување, потикнување, управување и 

искористување на развојните потенцијали. Свој придонес би дала и фискалната 

децентрализација како и регионална поделба на економски сектори. Микро, малите, 

средните и големите претпријатија можат регионално да придонесат развој на програми 

за грижа на старите лица, а со тоа и поголеми можности од нови работни места. 

9. Е-бизниси. Една од перспективните алатки за развој на економијата е Е-бизнисот, 

бидејќи претставува извршување на бизнис трансакции, процедури и онлајн продажби, 
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односно користење на Интернетот или поврзани технологии за било која оd бизнис 

операцииte. Може да се користи за купување, продавање, маркетинг, менаџмент. Сè 

поактуелно е воведувањето на електронско здравство, заштитен текстил, производи 

засновани на биотехнологија, рециклажа, обновливи извори на енергија. 

10. Дигитална индустрија. Подржувајќи ја идејата за единствен дигитален пазар, 

дигиталната индустија сè повеќе придонесува во развојот на економијата, преку 

маркетинг, дизајн, програмирање. 

11.Вклучување на дијаспората. Имајќи го предвид Статутот на ГЛАС за Македонија кој 

предвидува вклучување на Македонците од дијаспората од соседните и подалечните 

држави во политичкиот и општествениот живот, истите можат многу да придонесат во 

создавање и развој на микро, мали, средни и големи претпријатија. За таа цел, потребни 

се инвестиции во вид на вложувања, дистрибуција, како и истражувања за потребите на 

пазарот во земјите на престој, со што би се утврдила вистинската потреба на бизниси кои 

ќе го развијат стопанството во Република Македонија. 

Ние, при имплементацијата на програмата на Глас за Македонија за развој на 

мали, средни и големи бизниси, ќе ги вклучиме сите релевантни организации, здруженија 

и поединци (стопански комори, експерти од практиката, синдикални здруженија, научна 

заедница), со цел:  

-намалување на административниот товар со кој се соочени фирмите; 

-намалување на невработеноста, со тоа што ќе придонесеме да се зголеми бројот на 

вработени во МПС; 

- овозможување на претпријатијата полесен пристап до финансиски средства, што е многу 

значајно за нивниот развој; поточно, Глас за Македонија како политичка партија ќе 

овозможи грантови, кредитни линии, средства од банките кои ќе бидат со поволни услови 

за користење; 

-обезбедување регионален развој, со тоа што  малите и средни бизниси ќе завземат  

централна улога во многу регионални програми, како начин да се спонзорира развојот на 

регионот и да се поврзе регионалната економија со другите делови од земјата, а и со 

другите земји преку извозот; 
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-обезбедување правна сигурност и административни олеснувања со кои малите бизниси 

ќе се ослободат од непотребни и дополнителни оптоварувања; 

- создавање здруженија на дејности за промоција на домашните производи и услуги со 

што би се стимулирал извозот, а сето тоа би се постигнало со даночни и царински 

олеснувања; 

-креирање посебни програми за промоција на производите на домашниот и странските 

пазари. 

Поаѓајќи од фактот дека профитот на државите зависат од: индустријата, 

трговијата, земјоделието, градежништвото, ГЛАС за Македонија би се фокусирал  на 

развојот на тие четири гранки преку свои проекти со претходна идентификација, 

потикнувања и искористувања на развојните потенцијали. 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ: конзервирање и сушење на овошје и зеленчук, одгледување на зачини. 

ИНДУСТИЈА: препработка на храна, видеоигри, машини 

ТРГОВИЈА: развој на Е-трговијата 

ГРАДЕЖНИШТВО: градење инфраструктура за регионален развој. 
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7. ПОМОШ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ВРЕМЕ 

НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19 

 

 

 

 

 

 
 

Во Република Македонија работат околу 76.000 деловни субјекти, од кои 99,7 % 

влегуваат во групата на микро, мали и средни претпријатија. Притоа, 

микропретпријатијата кои се најчесто семејни фирми, сочинуваат 90% од вкупниот бизнис 

во земјава. Тоа е столбот на кој се потпира нашата економија. Тоа е и фокусот на 

интересот на Глас за Македонија, како партија позиционирана во центарот. Малите и 

средните претпријатија (МСП), вклучувајќи ги тука и микропретпријатијата, во 

македонската економија учествуваат со 75 % во креирањето на вработеноста и со 65 % во 

додадената вредност, што е значително над просекот на ЕУ – 27%, и тоа говори за фактот 

дека МСП се столбот на нашата економија. Но, овие бизниси, посебно 

микропретпријатијата, се ранлива група економски субјекти и се силно погодени од 

кризата. Ние веруваме дека дел од сопствениците на малите бизниси, особено оние што 

се претприемачки ориентирани и покреативни, ќе успеат, барем донекаде, да ги 

амортизираат последиците од кризата преку користење интернет-трговија, продажба на 

производи преку телефонски нарачки, евентуално брзо преструктурирање за производи 

за кои има зголемена побарувачка во услови на пандемијата (маски и други заштитни 

средства за потребите на здравствениот сектор, средства за дезинфекција и сл.), што е 

можно бидејќи МСП се одликуваат со поголема флексибилност.  

Досегашните пакет-мерки што ги опфаќаат овие бизниси не се доволни.  

Во врска со поддршката на овие бизниси сугерираме:  

– Неопходно е расположливите средства од Македонската банка за поддршка на 

развојот, кредитната линија од 5,5 милиони евра и кредитната линија од 8 милиони евра 

(дел од овие средства во Банката се водат вонбилансно, а дел се од компензациски 

Приоритетни финансиски интервенции во МПС  

според плански и селективен пристап! 
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фондови од странски линии кои порано се искористиле и се вратиле), значително да се 

зголемат за најмалку 150 милиони евра. Овој пристап не е нереален. Напротив, тој е 

можен, но под еден услов:  

Владата треба да го смени прифатениот неселективен пристап (барем, засега, таква 

е реториката) за помош на МСП. Тој пристап вели дека сите засегнати мали бизниси може 

и треба да добијат заеми од кредитните линии за потребата на МСП. Таква филозофија не 

прифаќаат ниту ММФ ниту Светска банка, ниту Европската инвестициска банка, ниту пак 

други странски институции кои се потенцијален извор на нови кредитни линии. Овие 

институции се свесни за болната вистина дека сите бизниси, во услови на тешка криза, не 

може да опстојат. Банкроти и губење на работни места ќе има, а лекот за справување со 

последиците од тоа треба да се бара на друга страна – зголемување на социјалните 

трансфери кои, во вакви услови, треба дополнително да се зголемат по обем и по 

структура. Апелите и исказите, кои најчесто доаѓаат од политичките партии, дека не смее 

да се изгуби ниту едно работно место, колку и да се добронамерни, се неостварливи и се 

сведуваат на политичко-популистички искази. Затоа, Владата и соодветните министерства 

треба да осмислат селективна политика на пристап на малите бизниси кон кредитите од 

странските извори, со фокус на поддршката на фирмите кои имаат подобри економски и 

финансиски перформанси и реални шанси да ја пребродат кризата. Без таков пристап и 

без такви критериуми, странските институции нема да ни одобрат помош и кредитни 

линии за потребите на МСП. Ако ваквиот селективен пристап се прифати, потребно е 

следново:  

– МБОР треба брзо да договори две кредитни линии од Европската инвестициска 

банка од по 50 милиони евра (вкупно 100 милиони евра) кои потоа би ги пласирала под 

поволни услови – ниски каматни стапки (кои државата треба да ги субвенционира) и 

подолг период на отплата на кредитите, се разбира, до оние фирми со подобра 

економска перформанса што ќе ги исполнат зацртаните критериуми.  

– Потребно е да се испитаат можностите за мобилизирање и на други кредити за 

потребите на МСП од странски извори на финансирање во оваа фаза на кризата, но и за 

наредната – кога ќе почне трендот на заживување на економијата.  
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– Се разбира дека, со текот на времето, во зависност од тоа каква ќе биде патеката 

на инфекцијата со корона-вирусот (нејзиното времетраење, достигнувањето на врвот или 

пикот и спласнувањето на пандемијата) и какви ќе бидат случувањата во македонската 

економија, треба да се осмислуваат, во од, и други домашни извори на средства за 

справување со последиците од рецесијата. Сметаме дека во Буџетот постојат можности и 

за дополнителни заштеди на средства, се разбира, без да се „чепка“ во основните 

приоритети – здравствениот систем и социјалните трансфери. Такви можности гледаме 

во:  

-Елиминирање на непродуктивните владини трошоци (мебел, автомобили, 

репрезентација и други несуштински расходи);  

-Скратување на роковите и забрзување на постапката за поврат на ДДВ на фирмите 

кои го стекнале тоа право;  

-Пролонгирање и скратување на дел од планираните капитални инвестиции;  

-Пренамена на дел од средствата расположливи во владините буџетски програми 

за активни пристапи на пазарот на трудот (сега е време на зачувување на што поголем 

број од постојните работни места, а за креирање нови ќе се расправа по справувањето со 

пандемијата);  

Пренамена на дел од средствата од Фондот за иновации и технолошки развој за 

справување со последиците од првата и втората фаза на кризата и слично. 
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8. ОБРАЗОВАНИЕ  

 

             

             

             

             

             

            

 Во секоја држава, образовниот систем е единствениот организиран, 

институцијализиран и законски уреден систем во кој секој нејзин граѓанин активно  го 

поминува најинтензивен период од својот развој и значаен дел од животот. Негова 

основна цел е да предизвика промени кај секоја индивидуа, не само со стекнување на 

потребните знаења, вештини и компетенции за извршување одредени работни задачи, 

туку и позитивно да влијае во нејзиното воспитување, градење карактер и развивање 

ставови и етички норми. Затоа образованието е темел на сите општествени процеси, 

имплицирајќи го економскиот просперитет, функционирањето на институциите и 

степенот на демократија, како и развојот на сите стопански и општествени субјекти. Со 

други зборови, нивото на образовниот систем и нивото на севкупен општествен развој во 

една држава се еквивалентни величини: без квалитетно образование не може да постои 

развиено општество, и обратно.  

Република Македонија еден ден ќе се приклучи на европското семејство и нема 

друга алтернатива во образованието, освен да ги вгради своите политики во постоечките 

европски рамки, притоа  почитувајќи ги националните приоритети. Сите други обиди за 

„реформи“, импровизации и „револуционерни“ решенија се однапред осудени на 

пропаст, но и претставуваат извор на манипулација и коруптивни дејности. Затоа, 

македонскиот модел на образование треба да е европски модел. 

Врз основа на овие  премиси, „Глас за Македонија“ ќе ја постави новата образовна 

архитектура за неопходните коренити реформи во сите нивоа на образованието за 

остварување на основната цел – квалитетно образование во Република Македонија, 

Само образовен систем што продуцира стручни и компетентни граѓани, способни 

за решавање проблеми, со длабоко развиена свест и разбирање на светот и 

времето во кое живееме, критични и самокритични, здрави личности со 

интегритет и високи етички норми, води до социоекономски напредок и 

создавање предуслови секој поединец да живее и работи во опкружување во кое 

ќе може оптимално професионално да се реализира и да оствари лична среќа. 
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споредливо со европското. Покрај ова,  во нејзините темели ќе бидат вградени целите 

пропишани во Уставот на Република Македонија, Декларацијата на Обединетите нации, 

“Образование за сите“ и добрите практики од образовните системи на ЕУ, како што се: 

рамноправен пристап до образованието за сите; зголемување на опфатот и квалитетот на 

грижата во раното детство; зголемување на знаењата и компетенциите на младите и 

возрасните; подготовка на младите за предизвиците на информатичкото општество и   

претприемништво; развивање на повеќе можности за формално и неформално 

образование и обуки кои соодветствуваат на општествените потреби, прилагодени на 

потребите на стопанството и дефинирање на квалификациони стандарди. 

Целите за оформувањето на самостојна личност со правилна образовно-

професионална ориентација, се постигнуваат со методи од најрана возраст за: иницирање 

љубопитност, имагинација, иновација, самоиницијативност и претприемачки дух. 

Задачите и целите во креирањето на уникатен модел на образование, треба најнапред да 

започнат со рушење на постојниот нефункционален  систем. Тој е хибриден и резултат на 

остатоци на старата, југословенска образовна парадигма и од друга страна, 

„надоградена“, со т.н. современи тенденции кои се еклектични и резултат на разни 

влијанија. Системот е оптеретен со вишок предмети и програми, така што целиот 

претставува една грандиозна, чудовишна алогична целина. Таквиот „франкештајнски“ 

модел, повеќе е деструктивен отколку продуктивен. За таквата состојба одговорно е 

Министерството за образование и наука, бидејќи во еден подолг временски период 

(децении наназад), импровизира во креирањето на образовните политики, воведувајќи 

катастрофални реформи. Тие се во основа без визија, без истражувања и имплементација 

на податоци од домашни параметри, а со сесрдна помош и косултантски услуги при 

креирањето на образовните политики од некредибилни извори, најчесто со сомнителна  

компетентност (проекти од кои главно профитираат разно разни фондации и НВО сектор), 

така што резултатите се далеку под нивото во регионот и надвор од него. Флагрантен 

пример е т.н. инклузивно образование кое што, освен што е флоскула, е и синоним за 

непродуктивност. Овие неефикасни и непродуктивни образовни политики дадоа 

негативни резултати - бројни генерации без темелно образование, генерално 
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непознавање на мајчин јазик, математика, национална историја, отсуство на способност 

за размислување на апстрактно ниво, непознавање на основни поими, итн. Промените се 

неопходни. 

Во процесот на проектирањето на конкретните мерки за системски и содржински 

промени, поаѓаме од тековните состојби во сферата на образованието и наша најважна 

цел ќе биде долгорочна, постапна и сеопфатна реформа на образовниот систем за 

справување со постојните лоши состојби, меѓу кои: 

- Дведецениско континуирано опаѓање на квалитетот на образованието; 

- Лош систем на финансирање и мал буџет за образование;  

- Неефикасно образование – несразмерно слаби резултати во однос на 

поминатото време во образовниот процес; 

- Отсуство на алтернативи и флексибилност во образовните патеки;  

- Наставни планови и програми кои не резултираат со современи образовни 

компетенции; 

- Конфузија во учебникарството и негативни последици по квалитетот на 

учебниците заради нивното избрзано подготвување;  

- Прескапа и несоодветна информатизација на училиштата;  

- Дотраени училишни згради и опрема;  

- Мал опфат на деца во предучилишните установи;  

- Отсуство на критериуми при вработувањата и изборот на раководниот кадар во 

образовните институции, проследено со целосна партизација на процесот; 

- Демотивиран и деградиран наставен кадар со мобинг и ниски примања; 

- Реализација на студиски програми без минимум обезбеден кадар, простор и 

опрема;  

- Злоупотреби во студентските домови и лоши услови за живот и учење;  

- Масовно иселување на младите во потрага по подобро образование и шанси за 

вработување. 

  За надминување на овие сериозни и длабоко вкоренети лоши состојби, главен 

фокус на образовната политика на „Глас за Македонија“ ќе биде: 
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- Градење на релевантно и конкурентно образование, хармонизирано со 

потребите на поединецот, пазарот на трудот и општеството во целина; 

- Подобрување на квалитетот и ефикасноста на образованието на сите степени; 

- Поголемо буџетското издвојување за образование и наука и воведување на 

нови модели на финансирање; 

- Враќање на дигнитетот на професијата наставник преку стимулативни мерки и 

превентива; 

- Големо унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард и квалитетот на 

животот на младите; 

- Создавање на услови за доживотно учење и образование за возрасни, брза 

преквалификација, стимулирање на изучувањето на занаети, претприемнички 

вештини, Е-бизнис.  

За остварување на овие стратешки цели, нашата партија предвидува сет на 

сеопфатни, конзистентни и издржани мерки во сите сегменти на образованието, во чие 

доразработување, имплементација и контрола на реализација ќе бидат вклучени 

најкомпетентните кадри во државата. Дел од нив се наведени во продолжеие. 

• Редефинирање на глобалните образовни цели на сите нивоа на образование, 

соодветни структурни и курикуларни промени и зголемена ефикасност и 

квалитет на образовниот процес 

• Нови форми на институционален и вонинституционален опфат  на децата од 

предучилишна возраст, работа по скратени полудневни и двочасовни 

програми, воведување подвижни градинки  

• Доследна примена на растот на платите на наставниците преку законски 

утврдени коефициенти 

• Воспоставување на единствен систем на наставнички компетенции 

• Нов сектор во МОН за дигитална аудио-визуелна продукција 

• Заштита и негување на македонскиот литературен јазик во училиштата 

• Скалест модел на средно стручното образование (2, 3 и 4-годишно) 
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• Соработка, инвестирање, учество и стимулација на работодавачите во 

образованието и обуката 

• Фонд за научно-истражувачка дејност 

• Бесплатен пристап до најрелевантните електронски библиотеки со научни 

списанија за сите професори и студенти 

• Акредитација на институции за далечинско учење 

• Максимално искористување на европските фондови за проекти и мобилност 

на студенти и наставници 

• Повисоки, унифицирани критериуми за избор во наставно-научни звања 

• Поттикнување на развојот и квалитетот на приватните универзитети 

• Изградба на модерен студентски град во Скопје и студентски домови во 

другите универзитетски градови во државата 

• Помош во домувањето, не само низ системот на сместување во студентските 

домови, туку и субвенции за студентите кои изнајмуваат соби  

• Субвенциониран дневен топол оброк за сите ученици и студенти; 

• Ученичка/Студентска карта  за субвенционирани превоз, литература, посети на 

спортски и културни настани, користење на спортски објекти  

• Мерки за остварување родова еднаквост во образованието и науката 

• Приоритетна имплементација на систем за следење и контрола на квалитетот 

на образоването, по европски стандарди. 

Во продолжение ги претставуваме приоритетните проекти со чија реализација 

партијата ќе започне уште првиот ден од добивањето на мандатот од граѓаните. 

 

1. Интегрирано образование 

Образованието и обуката се клучен фактор за јакнење на економијата и 

општествената благосостојба. Затоа сите развиени општества воведуваат задолжително 

образование загарантирано со закон. Во нашата земја постои задолжителност на 

основното и средното образование. И додека структурната поставеност на 

задолжителното основно образование е јасна и разбирлива, дотогаш концептот на 
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задолжителното средно образование не е јасно дефиниран и неговата структурна 

поставеност и времетраење воопшто не се разработени. Иако задолжителното 

образование во нашата држава временски го следи трендот на поразвиените земји на 

зголемување, тоа не важи и за принципите и правилата во неговата поставеност, како што 

се: поврзувањето на задолжителноста со годините поминати во образование или со 

возраста на учениците; квалитетот на образованието; мобилноста на учениците и 

наставниците; стандардите на квалификациите; застапеноста на европските вредности во 

образовниот процес.  

Сегашното задолжително образование не придонесе да се подигне нивото на 

образованието на младите и возрасните, да се зголеми квалитетот на нивните 

стручни/работни и социјални компетенции, да се подобри квалификациската структура на 

вработената и невработената работна сила и да се намали високиот степен на осипување 

во школувањето. Постојниот систем не обезбедува функционална интеграција на 

основното, средното и високото образование и не е воспоставена динамична врска на 

образованието со пазарот на трудот. Наставните планови и програми во стручното 

образование се застарени и не соодветствуваат на промените во однос на потребите за 

нови знаења и вештини, за нови профили и за нови технологии. Реакцијата на 

работодавците е дека продуцираните профили не ги задоволуваат нивните потреби, што 

директно влијае врз намалувањето на атрактивноста на стручното образование. 

Соработката со бизнис секторот и реализацијата на практичната настава е многу 

проблематична. Мрежата на стручните училишта не соодветствува со економското, 

демографското и културното опкружување во кое делува. Проценката на развојот на 

работната сила и вештините не ја следи логиката на релевантност за локалниот развој и 

локалната економија во контекст на економскиот развој на државата. 

Сите претходни влади правеа образовни измени кои беа парцијални, 

неусогласени, недоволно промислени и поткрепени со сериозни анализи, па затоа 

најчесто даваа спротивни ефекти од посакуваните. Ние ќе го отвориме процесот на 

коренити образовни реформи со редефинирање на  општите образовни цели кои мора да 

кореспондираат со современите општествени потреби и глобалните образовни текови. Ќе 
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изградиме модел на целосен, сеопфатен и конзистентен образовен систем во кој ќе ги 

интегрираме сите релевантни фактори и субјекти кои може да дадат позитивен придонес 

во сферата на образованието.  

 Подобрувањето на образовниот систем со промислена реформа, започнува од 

темелот – основното и средното образование. Според Глас за Македонија, целите за 

оформувањето на самостојна личност, со правилна образовно-професионална 

ориентација, се постигнуваат со методи од најрана возраст за: иницирање љубопитност, 

имагинација, иновација, самоиницијативност и претприемачки дух. Во корелација со 

спецификите на менталитетот и оригиналните културолошки вредности на нашето 

општеството, образовниот систем конкурентен на пазарот на труд треба да биде заснован 

врз етички вредности и принципи, базирани на два елемента: среќна индивидуа и 

развивање на колективна свест. Основното образование, преку високо профилиран 

наставен кадар, треба да поттикне самоспознавање на детето и на неговите афинитети и 

љубов кон учење, стекнување знаења и совладување вештини, а средното, да овозможи 

определба за два генерални можности – академска или за техничко-занаетчиско 

оспособување низ образование со кое може веднаш да се влезе во процес на 

работа/производство. 

 Новиот систем, треба да биде граден со холистички пристап. Неопходно е да се 

земат предвид и во корелација спецификите на менталитетот, културолошкото наследство 

и традиците на поднебјето, национална историја, географска местоположба и 

конфигурација, екосистемот, новите технологии и потребите на глобалниот пазар на труд 

и човечки ресурси. Оттука произлегува дека е потребно да се тргне од темелот – 

утврдување на сетот морални вредности, околу кои ќе гравитира заедницата, односно 

општеството. Истите треба да бидат компас кој ќе го одреди правецот во креирањето на 

образовната парадигма. Тука во предвид задолжително треба да се земе националниот 

интерес – како општеството планира да ја гради својата иднина. 

Од ваквиот пристап, нужно произлегуваат трите точки на поврзување и соработка:  

o Личност - семејство – општество 

o Здрава индивидуа - здраво семејтво - здраво општество 
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o Збирот на среќни личности - гради и развива здрава колективна свест и чувство за 

припадност. 

Без да навлегуваме во деталите на наша проекција за програмските и содржинските 

промени во основното и средното образование, накратко, новата парадигма треба да 

биде симплифициран систем, со акцент на препознавање на талентите, афинтетите и 

способности на учениците од најрана возраст и истовремено, со модели и можности за 

истите да се развиваат. Парадигма во која создавање на независна и слободна личност ќе 

биде императив, а креативноста, етичноста/ моралноста, задолжително ниво на општа 

култура, едукација и профилирање на кадар за потребите на домашниот но и глобалниот 

пазар на труд. 

Ќе дадеме нов импулс за вистинско заживување на концептот на доживотното 

учење во кој се обединуваат формалното,  неформалното и информалното учење, со 

донесување правна регулатива за неформалното образование и образование на возрасни 

во единствен систем со применливи европски стандарди за задоволување на образовните 

потреби на граѓаните на Република Македонија. Тоа подразбира ефективна работа на 

сите субјекти инволвирани во образованието и обуката: образовните установи, локалната 

самоуправа, бизнис заедницата, поединците и различните видови на групи и невладиниот 

сектор. На овој начин ќе се создадат услови за доквалификација и преквалификација во 

работниот век на граѓанинот, можност за поголема креативност, отворање на сопствени 

бизниси, како и намалување на социјалниот притисок.  Ќе воведеме стимулативни мерки 

за работодавците да вложуват во постојано усовршување на своите вработени. Ќе 

создадеме можности за ослободување од даноци на трошоците што компаниите и 

индивидуалците ги прават за образование - механизам што ќе ја промовира и ќе ја засили 

културата на доживотно учење во земјата. Само така ќе изградиме општество кое нуди 

еднакви можности за пристап кон квалитетно учење за сите во текот на целиот живот, со 

проактивна улога на граѓаните за личниот професионален напредок.  

1.1. Единствен модел на задолжително образование 

Ќе изградиме целосен (единствен) модел на задолжително десетгодишно 

образование во кој функционално ќе бидат поврзани основното и средното образование, 
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почитувајќи ги основните принципи, како: последователност, квалитет, ефикасност, 

адаптираност според можностите и способностите и демократичност. Истиот ќе биде 

комплементарно надополнет со бројни можности за реализација на организирани 

воннаставни образовни, уметнички и спортски активности, а ќе ја воведеме и 

волонтерската работа на учениците како потврден концепт од развиените земји. Ќе 

започнеме со итна имплементација на систем за далечинско учење за сите нивоа и 

видови на образование и дигитализација на образовните содржини. На тој начин ќе се 

минимизираат последиците од непосетувањето на настава поради здравствени и други 

причини, а воедно ќе се добие и моќна алатка во реализација на образовниот процес и во 

непредвидливи вонредни услови (на пример, пандемија, или елементарни непогоди). 

Задолжителното образование ќе завршува најрано кога учениците ќе наполнат 16 

години, што соодветствува со долната граница за засновање на работен однос. Најмалку 

една, а најмногу 4 години од сегашното средно образование ќе станат задолжителни. 

Услов да се заврши задолжителното образование ќе биде стекнување на минимум 

квалификација во рамките на стручното оспособување и оспособување за прво 

вработување. На  секој ученик, во зависност од неговите интереси, можности и 

способности, ќе му овозможиме да го најде своето оптимално место во образовнит 

систем, нудејќи му различни видови и нивоа на средно образование. Најмалку 85% од 

учениците ќе стекнат некој вид на средно образование. Ќе обезбедиме услови 

родителите да станат партнери на училишниот живот, преку подигнување на општата 

свест за оваа потреба, учество во донесувањето одлуки и волонтирање на родители за 

организирање на разни образовни, воспитни, културни и спортски настани. Ќе ја 

подобриме севкупната образовна структура на населението и ќе го намалиме 

генерациското осипување (помалку од 10%). Оние ученици кои немаат намера или не 

можат да го комплетираат средното образование ќе имаат можност да се стекнат со 

елементарен степен на квалификација кој би им овозможил одреден облик на работна 

компетентност. 

Ќе изградиме флексибилен систем на стручно образование кој ќе одговара на 

потребите на пазарот на трудот, користејќи го концептот на дуално образование. Тоа 
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значи дека наставата, покрај со теоријата и вежбите во училиштата, ќе се реализира и кај 

сертифицирани работодавачи, согласно наставните планови и програми и 

квалификациските дескриптори. Притоа ќе инсистираме на најмалку 20% практична 

настава. Ќе развиеме програми за стручно оспособување во траење до две години. Со 

стимулативни механизми ќе ги поттикнеме работодавачите да соработуваат, инвестираат 

и да учествуваат во активностите на образованието и обуката. Ќе ја зајакнеме 

атрактивноста, релевантноста и квалитетот на стручното образование и ќе овозможиме 

тоа да игра главна улога во промовирањето на деловната успешност, конкурентноста и 

иновациите. Ќе им понудиме на младите и возрасните поразновидни можности за учење 

за да стекнат вештини кои ќе им бидат потребни за кариерен развој, поттикнувајќи го 

нивното учество во понатамошна обука и образование и придонесувајќи за активно 

граѓанство и лична исполнетост. Ќе ги иновираме образовните профили и наставните 

планови и програми според принципот на учење базирано врз компетенции. Ќе 

воспоставиме систем на квалификации заснован на стандарди на занимања и резултати 

на учење. Образовната понуда ќе ја зајакнеме со прилагодување на курикулумите на 

регионалните и локалните барања и на индивидуалните потреби, со воведување на 

динамични модуларизирани програми за учење и обука, акумулација и трансфер на 

кредити и заживување на пост-средното стручно образование и обука. Ќе ги прошириме 

можностите за стекнување на вештини по пат на брзи, ефикасни и кратки курсеви, како 

додаток на стручното образование или дел од неформалниот систем за образование и 

обука. Ќе ја рационализираме мрежата на стручните училишта и ќе ја усогласиме со 

потребите на пазарот на трудот.  

1.2. Mакедонскиот јазик како интегративен фактор во општеството 

Веќе подолг период во државата воопшто не се води грижа за изучување и 

негување на македонскиот јазик како службен јазик во Република Македонија и се 

запоставува предметот Македонски јазик во наставниот процес. Актуелната власт ги 

доведе овие негативни состојби до процес на ништење на сопствениот национален јазик, 

со донесување на противуставни и противприродни промени за издигнување на јазикот 

на само една етничка заедница (албанската) на ниво на државен јазик, изедначен со 
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македонскиот,  со воведување билингвалност на територијата на цела држава. Ова далеку 

ги надминува реалните практични потреби на Албанците во Република Македонија и 

создава предуслови за отсуство на комуникација и целосна сегрегација на албанската 

етничка заедница во однос на сите останати граѓани - припадници на мнозинската 

македонска заедница и на заедниците на останатите малцинства. Од тие причини, преку 

мноштво мерки, грижата за македонскиот јазик ќе биде врвен образовен, културен и 

политички приоритет за „Глас за Македонија“, затоа што „Македонскиот јазик е 

единствената наша комплетна татковина“ (Блаже Конески).  

Ќе се поттикнува изучувањето и проучувањето на македонскиот јазик во 

основното, средното и високото образование и ќе се инсистира на литературен говор, со 

цел добивање писмена нација. Изучувањето на македонскиот јазик со доволен фонд на 

часови ќе биде задолжително во сите степени на образование, независно од јазикот на 

кој се изведува наставата. Не постои друг концепт кој повеќе ќе ги обедини граѓаните на 

една држава, ниту концепт  чија непримена повеќе ќе ги разедини, отколку националниот 

јазик. Со соодветни промени во наставните планови и програми ќе се реализира 

децениското барање на предметните наставници за издвојување на предметот 

македонски јазик во однос на предметот литература. За сите наставници од основното и 

средното образование,  ќе се организираат јазични семинари за правилно користење на 

стручната терминологија на македонски јазик. Ќе се води особена грижа за изготвување 

квалитетни учебници по македонски јазик. При оценувањето на учебниците (особено 

преведените) по сите наставни предмети, ќе се оценува и примената на стандардниот 

македонски јазик и прилагоденоста на јазичниот израз кон возраста на учениците. Преку 

афирмација на македонскиот јазик и култура меѓу заедниците со друг мајчин јазик ќе се 

поттикнува изучувањето на македонскиот јазик од рана возраст. Ќе се организираат 

ученички и младински летни кампови и други вонучилишни активности за паралелно 

изучување на македонскиот јазик со еден од светските јазици или јазиците на 

заедниците, со цел почитување и негување на сопствените и на туѓите јазично-културни 

традиции. Ќе се зголеми соработката со институтите за словенски јазици во светот. 

1.3. Интегрирање на предучилишното воспитание 
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Квалитетната воспитно-образовна работа со децата пред поаѓање во училиште 

значи можност за подобри понатамошни постигнувања. Со цел да се намалат разликите 

меѓу учениците во поглед на нивните предзнаења на почетокот на основното 

образование, како и да се овозможи вистинска интеграција на системот на предучилишно 

воспитание во образовниот систем, ќе преземеме повеќе поврзани и координирани 

мерки за зголемување на опфатот на децата над 60% и за подобрување на квалитетот на 

грижата во раното детство: 

- Враќање на градинките во надлежност на Министерството за образование; 

- Примена на институционални и вонинституционални форми на опфат, 

отворање на нови градинки со изградба или адаптација на постојни објекти, 

разни форми на предучилишно образование за деца на возраст од 3 до 6 

години (работа по скратени програми за полудневен или двочасовен престој во 

градинките), организирање на подвижни градинки во руралните места и 

помалите населени места, субвенционирање на различни модели на опфат на 

деца, а сѐ со цел - ширење на мрежата на воспитно - образовни институции; 

- Дефинирање на систем на институции и лица кои ќе овозможат неопходна 

поддршка на системот на предучилишно воспитание; 

- Нови вработувања со зголемување на бројот на групи и намалување на бројот 

на деца во нив; 

- Развивање на систем на педагошко следење на развојот на децата и нивните 

постигнувања;  

- Вистинска инклузија на децата со посебни образовни потреби во системот на 

предучилишно воспитание, преку соодветна легислатива и обезбедување на 

неопходниот стручен кадар. 

 

2. Општествен статус и кариерен развој на наставниците 

Без квалитетен наставен кадар нема квалитетно образование. Учителот/ 

наставникот е модел на позитивно однесување пред учениците. Добрите наставници се 

клучни за обезбедување на високи постигнувања на учениците и градење на здрави 
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личности. Затоа е важно наставниците постојано да бидат во тек со современите 

образовни трендови и знаењата квалитетно да ги пренесуваат на учениците.  

За жал, евидентни се појави на низок квалитет на наставата, под очекуваниот 

минимум. Постојат три главни причини за ваквите состојби: незадоволителна образовна 

подготовка на наставничките кадри; неприменување на критериуми за селекција на 

најдобрите кандидати при вработувањата, што со години се користеше како параван за 

затскривање на партиски вработувања и непотизам; отсуство на организиран систем за 

професионално усовршување и кариерен развој на натавниците. 

Покрај ова, голем проблем претставува обемот на административни формални 

задачи кои му се даваат на наставникот. Така, наставникот не може да се посвети на 

основната воспитно-образовна дејност, ниту на следење на динамиката на развој за 

подобрување на наставниот процес и пренесување на знаења, на сопственото 

усовршување, туку одговара на административни обврски на системот кои во прв план ја 

ставаат формата, за сметка на суштината. Наставничкиот кадар најпрво мора да се 

заштити, да се мотивира, стимулира и да се наградува, а не да се казнува како што тоа 

беше случај во изминатите години. Покрај ова, државата нема утврдени критериуми за 

управување со процесот на професионален и кариерен развој на наставниците, ниту пак 

во државиот буџет е предвидена ставка за реализација на унапредувањето на 

наставниците. Затоа е неопходно да се инвестира во наставниците и подигнувањето на 

статусот на наставничката професија, а со самото тоа и во поквалитетно образование. Во 

таа насока, веднаш ќе отпочнеме со реализација на следните три проекти:  

2.1. Повисоки плати за наставниците 

Ќе ги спречиме досегашните манипулирања со наставниците во поглед на нивните 

нето плати и доследно ќе ги исполнуваме пропишаните одредби за плати по кефициент 

на сложеност на работа. Ќе издејствуваме коефициент поголем од 2,5 во однос на 

најниската плата во државата. Со самото тоа платите веднаш ќе се зголемат и потоа ќе го 

следат растот на останатите плати. Само на овој начин ќе може да се ублажи 

долгогодишната неправда што им беше нанесена на просветните работници и за 

релативно краток период ќе се врати дигнитетот на наставничката професија. Воедно, ова 
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значително ќе влијае на мотивацијата на наставниците за остварување работни успеси и 

поголема компетитивност за оваа професија, што крајно ќе има позитивен импакт врз 

квалитетот на воспитно-образовниот процес.  

2.2. Систем на континуирано усовршување 

Ќе воведеме и нормативно уредиме сеопфатен систем за поддршка на 

професионалниот развој на наставниците, со предвиден буџет за негово функционирање. 

Притоа ќе идентификуваме и дополнителни извори на финансирање за оваа намена, како 

и механизми и процедури за правична и транспарентна распределба на средствата. Оваа 

мерка нема да предизвика дополнителен временски ангажман на наставниците, затоа 

што прекумерната административна работа на наставниците која е пречка во нивниот 

суштински професионален развој ќе ја замениме со континуирано стручно усовршување.  

Ќе воведеме годишна акциона програма со понуда на разни форми и содржини за 

професионален и кариерен развој на наставниците со две компоненти: задолжителна и 

факултативна. Тоа подразбира задолжителни повремени обуки, насочени кон јакнење на 

општите компетенции (странски јазик, информатика, комуникациски вештини) и на 

усовршување на специфичните стручно-предметни и педагошки компетенции за примена 

на современи образовни технологии. Од друга страна, преку низа на стимулативни мерки 

ќе се поддржи и дополнително и необврзувачко партиципирање на наставниците и во 

други проекти и програми со кои ќе се остварува нивно понатамошно усовршување. Ова 

ќе биде проследено со имплементација на систем за информирање и достапност на 

наставниците до податоците за можностите за професионален и кариерен развој.  

Во соработка со факултетите кои образуваат наставници, ќе утврдиме нормативна 

листа на клучни компетенции и стандарди на наставниците. Овие стандардни 

компетенции  ќе бидат и основа за подобрување на програмите за додипломски студии 

на наставниците. 

Со оглед на тоа што образованието е еден од главните фактори за развој на 

државата, образовниот систем треба да вклучи ангажирање на стручни, компетентни и 

добро обучени наставници во воспитно образовниот процес. Но, всушност секогаш, 

првото влегување на наставникот во образовниот процес е директно од „студентските 
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клупи“. Таквите наставници не владеат со потребни знаења и вештини за успешно да се 

носат со предизвиците на оваа професија. Од тие причини, го промовираме статусот на 

„приправник“ во наставничката професија, со цел да ја интензивираме иницијалната 

професионална обука на „новите“ наставници и да го подигнеме нејзиниот квалитет. 

2.3. Критериуми за вработување и напредување 

Со примена на законот за волонтирање, ќе го воведеме концептот на наставник-

волонтер за невработените наставници. Бенефитите од ова ќе бидат повеќекратни. Како 

прво, со одржување на одреден број на часови во тек на една година под менторство на 

искусен наставник, наставниците-волонтери ќе се оспособат за самостојна работа и ќе ги 

развијат педагошките вештини. Второ, ќе се минимизира проблемот на неодржани часови 

заради отсуствата на вработените наставници од најразлични причини. Трето, процесот на 

волонтирање нема да е врзан со одредено училиште, туку низ еден организиран систем 

волонтерите ќе имаат можност да реализираат настава во различни училишта, со што ќе 

стекнат непроценливо искуство во работата со различни ученици, во различни средини и 

услови. Понатаму, преку овој процес ќе се изврши селекција на поквалитетните кандидати 

за вработување. По завршувањето на волонтирањето и положувањето на стручниот испит, 

истите ќе имаат предност при вработувањето. И конечно, самиот ваков систем ќе 

резултира со висока компетитивност за оваа благородна и одговорна професија.  

Најважно од сé, вработувањето на нов наставен кадар ќе се врши со селекција од 

најдобрите студенти и волонтери, со нормирање на цврсти критериуми со кои целосно ќе 

се анулира партиското влијание и непотизмот, а ќе се вреднуваат единствено квалитетот и 

компетенциите. Превисока е цената што до сега сите ја плативме со негативната 

селекција, а во образованието последиците од неа се погубни за целото општество. 

Нашата партија ќе стави крај на ваквите состојби. 

За вработените наставници ќе воведеме стандардизиран, објективен и 

непристрасен систем на алатки и процедури за вреднување на компетенциите и 

стандардите од страна на училиштето и другите надлежни органи.  

Ќе овозможиме систем со кој наставниците ќе може полното работно време да го 

остварат со различен работен ангажман, прецизно изразен во работни часови, согласно 
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нивните компетенции и афинитети, преку: развој на наставни програми, изработка и 

рецензии на учебници, евалуација на наставници од други училишта, работа со надарени 

ученици, дополнителна настава за послабите ученици, раководење со секции, менторство 

на помлади наставници, подготовка на образовни материјали, стандардизирани тестови, 

снимени наставни часови и друго. 

Не помало внимание ќе посветиме на изборот на раководните лица, и тоа не само 

на директорите во училиштата, туку и во секторите во МОН, Бирото за развој на 

образованието, Државниот просветен инспекторат. Ќе ги промениме критериумите за 

вработување во овие институции и ќе бараме минимум десетгодишно работно искуство и 

докажани резултати во работењето во областа на образованието. 

 

3. Ученички и студентски стандард 

Во услови на голема општа сиромаштија и високи трошоци за живот, 

образованието, особено за оние што сакаат да се школуваат надвор од местото на 

живеење, станува луксуз што малку семејства може да си го дозволат. Мерките за 

подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард што ги преземаа сите претходни 

влади беа скромни во однос на декларативните ветувања, како резултат на што денес 

учениците и студентите домуваат во објекти со недостоинствени  услови за живот, имаат 

лоша исхрана и се соочуваат со проблем да си дозволат посети на културни и спортски 

настани. Масовното иселување не е предизвикано само од бесперспективноста во 

периодот после школувањето, туку и од неквалитетниот живот што учениците и 

студентите го имаат денес. 

Крајно време е државата нештедливо да ја направи својата најдобра инвестиција, а 

тоа е инвестирањето во младите. Затоа „Глас за Македонија“ ќе донесе сет на мерки со 

кои значително ќе се подобри материјалната положба на учениците и студентите. Во овој 

процес ќе ги вклучиме ученичките и студентските организации кои ќе имаат своевидна 

контрола и надзор над функционирање на мерките за подобрување на студентскиот 

стандард. Заеднички ќе водиме и „база на практиканти“, „база за студентски 

вработувања“, „база на домувања“, каде тие ќе може активно да се вклучат во поддршка 
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на студентите и нивните потреби. За таа цел, студентските организации ќе бидат 

вмрежени, опремени со модерна технологија и ќе се изработи и одржува студентски 

портал. 

3.1. Субвенционирање на учениците и студентите 

Ќе воведеме ученичка и студентска електронска картичка преку која ќе се 

субвенционираат со 50% 

- посетите на театарски претстави, кино претстави, концерти; 

- користењето на спортски терени и базени; 

- меѓуградскиот автобуски и железнички превоз; 

- еден квалитетен топол оброк во секој работен ден; 

Дополнително ќе склучиме договори и со други субјекти за обезбедување попусти 

од најмалку 10% при купување на нивните производи (книги, облека, храна) од страна на 

студентите. 

Ќе посредуваме при склучување договори за реализирање на платена пракса на 

средношколците и студентите, со што додатно материјално ќе им се помогне и ќе им се 

овозможи стекнување практично искуство. 

3.2. Домување  

Со значителни буџетски издвојувања ќе го решаваме еден од најголемите 

проблеми кој со години ги мачи студентите и е сериозна пречка во процесот на нивно 

студирање, а тоа е  студенското сместување. Недостоинствените услови за живот што се 

одлика на некои студентски домови мора да заминат во црната историја на студентското 

живеење. 

Во Скопје ќе изградиме модерен студентски град со ресторани, читални, базени, 

фитнес-сали, спортски терени и простори за културно-забавни содржини. Во негови рамки 

ќе има и „куќа за професори гости“ и зграда за странски студенти на размена, за да се 

зголеми интернационализацијата на нашите универзитети. Ќе воведеме бесплатна 

автобуска линија до сите кластери факултети во градот.  

Ќе ги модернизираме постојните ученички и студентски домови, но сукцесивно ќе 

градиме и студентски домови во другите универзитети. Со адаптација на постојни 
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станбени објекти и изградба на нови, користејќи го моделот на приватно јавно 

партнерство, ќе обезбедиме дополнителни сместувачки капацитети за учениците и 

студентите. 

3.3. Национален фонд за поддршка на ученичкиот и студентскиот стандард 

Ќе биде воведена нова политика за стипендирање на студентите преку 

комбинација на државни стипендии и поттикнување на приватната филантропија 

(фискални олеснувања за фирмите кои одвојуваат процент од добивката за 

стипендирање). 

Ќе формираме Национален фонд за подршка на студентскиот и ученичкиот 

стандард, како и прв портал за транспарентно доделување на стипендии. Истите ќе се 

доделуваат по две основи: по одличност (талентираност) и по социо-економски 

показатели (лица со инвалидитет, деца на бранители, маргинализирани групи, деца од 

сиромашни семејства...). Висината на стипендиите за студентите ќе зависи и од тоа во која 

од трите категории влегува студентот: редовни студенти кои живеат и студираат во својот 

град, редовни студенти кои живеат во студентски домови и редовни студенти потстанари.  

За најдобрите матуранти ќе воведеме државна квота за студирање без 

партиципација и загарантирани вработувања за најдобрите завршени студенти. 

 

4. Високо образование 

Развојот на секоја држава најдиректно е поврзан со квалитетот на високото 

образование и со научната дејност. Тој е најсилен агенс за општествено-економскиот 

развој, но и легитимација на државата на меѓународен план. Следејќи ги препораките кои 

произлегуваат од Болоњскиот процес, како и стандардите за квалитет и излезните 

параметри, „Глас за Македонија“ ќе создаде глобално препознатлив систем кој редовно 

ќе се евалуира и прилагодува на општествените потреби. 

Системот на високо образование и наука е еден од оние системи кои во 

последните десет години доживеа тектонски потреси со примената на лоши и 

неадекватни системски мерки, но и носење на образовни политики кои, наместо негово 

унапредување, предизвикаа ретроградни процеси. Порасна бројот на студенти, бројот на 
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единици за студирање во многу градови и студиски програми, но драстично опадна 

квалитетот и излезните резултати и перформанси на високообразовните институции. 

Особено науката претрпе силен удар, со немање на материјални и стимулативни мерки за 

нејзино нормално одвивање. Се изгуби автономијата на делување и финансирање на 

универзитетите и институтите. Новиот Закон за високото образование отстрани само 

некои од претходните лоши законски решенија, но не донесе суштински промени и 

остави простор најголемите проблеми да се продлабочуваат. 

Високообразовните установи не ги исполнуваат минимум пропишани стандарди за 

технички и просторни услови. Наставата се спроведува во импровизирани училници, со 

ограничени просторни услови и без оптимални услови за изведба на практична 

работа таму каде што е основа на образовниот процес. Библиотечниот фонд е 

незадоволителен и нема електронски систем за пребарување. Бројот на читални и на 

компјутери достапни за студентите е минимален. Пристапот до информации во високото 

образование е на ниско ниво. Студиските програми се реализираат со малуброен кадар, 

или кадар со неадекватно портфолио. Универзитетите станаа база за вработување и 

хиперпродукција на дипломи за партискиот кадар. Генерално е забележливо отсуство на 

етаблиран систем за развивање на потенцијалот за добро управување во високото 

образование. Честа е појавата на нелојална конкуренција. Не постои соодветна 

институционална поддршка на имплементацијата на ЕКТС и за квантификација, 

евиденција и трансфер на кредитите. Универзитетите воопшто не се контролирани во 

поглед на исполнувањето на условите за реализација на еднаш акредитираните студиски 

програми, при што се прават груби прекршоци од страна на приватните и државните 

универзитети. Државата, не само што не го контролира квалитетот, туку воопшто не ги 

користи механизмите кои и стојат на располагање за да ги санкционира евидентните 

повреди на законските прописи поврзани со гореизнесеното.  

4.1. Фонд за научноистражувачка дејност 

Република Македонија е земја во која трошоците за истражување и развој се под 

0,4% од БДП, со што процентот што државата го издвојува за наука е десеткратно помал 
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споредбено со другите европски земји. Тоа практично ја става нашата држава во редот на 

земјите кои не финансираат наука.  

За надминување на оваа долгогодишна состојба во науката, неопходно е 

значително зголемување на средствата што се издвојуваат за истражување и развој во 

период од неколку години, со цел да станеме барем приближно споредливи со 

останатите земји од европскиот простор. Затоа, ќе формираме посебен фонд со кој ќе се 

финансира научноистражувачката дејност во Република Македонија. Покрај од буџетски 

средства, овој фонд ќе се полни и со средства од бизнис заедницата, од остварениот 

профит од примената на иновативни проекти и со стимулативни мерки за компаниите.  

Со помош на овој фонд ќе се овозможи 

- Зголемување на бројот на финансирани научно-истражувачки проекти; 

- Финансирање на лаборатории и обезбедување на опрема за научно-

истражувачка работа; 

- Достапност на научни бази на податоци и е-библиотеки од сите области на 

науката; 

- Максимална мобилност на научните работници - еден семестар на секои три 

години, секој наставник ќе користи студиски престој во соодветен, развиен 

центар надвор од земјата; 

- Наставно-научен семестрален престој на македонски професори кои имаат 

позиција на универзитети надвор од РМ како визитинг наставници и 

истражувачи на наши универзитети,  

- Стимулативни мерки за вклучување на домашни научници во Европските и 

меѓународните програми; 

- Финансиска поддршка за учество на научен собир со презентација на научен 

труд прифатен од организаторот. 

Ќе ги зајакнеме капацитетите на луѓето во МОН кои се одговорни за наука. МОН ќе 

работи постојано со академската заедница и ќе дава бесплатни обуки за пристап до 

европските фондови и програми. 

Распишувањето конкурси за финансирање на национални, односно 
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кофинансирање на меѓународни научно-истражувачки проекти во траење од 3 години, ќе 

се врши секоја година.  Одлуката за прифаќање на овие проекти ќе ја носи Советот за 

наука формиран во рамки на МОН, чии членови ќе ги избере Интеруниверзитетската 

конференција по пат на јавен конкурс. Приоритетот за одобрување на научни проекти ќе 

се одредува според квалитетот и актуелноста на пријавените проекти, вкупниот научен 

опус на истражувачкиот тим и главниот носител на проектот, а самиот процес на 

одлучување ќе биде проследен со транспарентност и отчетност. 

4.2. Финансирање на високообразовните институции 

Досегашниот систем на финансирање на високообразовната дејност ни приближно 

не ги задоволува потребите за нејзино квалитетно одвивање, зголемувајќи ги со годините 

проблемите сврзани со недостиг од кадар, особено на академски подмладок, 

нереновирани згради, застарени лаборатории и опрема и немање средства за тековно 

работење. Покрај ова, самиот систем на финансирање ги става во нерамноправна 

положба одредени високообразовни инстутуции, односно нивни единици, во однос на 

други, заради разликите што постојат во трошоците за реализација на нивните студиски 

програми. 

Затоа е потребно, не само да се зголеми буџетот за високо образование, туку и да 

се направат сериозни реформи во начинот на распределба на средствата. 

Партијата „Глас за Македонија“, во креирањето на високообразовните политики, 

ќе донесува одлуки заедно со универзитетите, врз база на сериозни анализи на 

постојните состојби и проектирани идни општествено-економски потреби. Притоа, заедно 

со Националниот совет на високото образование, ќе го планира и димензионира 

распределувањето на средствата, согласно реалните трошоци за реализација на 

студиските програми. 

4.3. Механизми за обезбедување квалитет на високото образование 

За намалениот квалитет и дивергентен правец на високото образование во 

Република Македонија сведочи и фактот дека нашите дипломирани студенти не може да 

се вклопат како готов кадар, не само во европскиот систем, туку покажуваат 
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некомпетентност за некои од позициите за кои се сертифицирани со своите дипломи и 

внатре во државата, на што постојано алармира јавноста и бизнис заедницата. Затоа,  

- Ќе утврдиме систем за доследна примена на ЕКТС, без импровизации; 

- Ќе воспоставиме систем во кој високообразовните устнови ќе го гарантираат 

квалитетот на своите студиски програми, квалификациите и резултатите од 

учењето; 

- Ќе обезбедиме систем за контрола на квалитетот на високото образование и 

приближување на државата до европскиот високообразовен простор преку 

спроведување на објективна надворешна евалуација и самоевалуација врз 

основа на стандардите на Европската мрежа за обезбедување квалитет во 

високото образование; Квалитетот на образовните уставнови ќе се евалуира во 

европски надворешни агенции акредитирани и регистрирани за евалуација, 

согласно ENQA и Берлинските принципи за евалуација;  

- Ќе инсистираме Агенцијата за квалитет во високото образование да применува 

високи критериуми  при акредитацијата и евалуацијата на високообразовните 

институции и нивните студиски програми, доследно применувајќи го Законот за 

високото образование и нормативите и стандардите, а МОН да врши чести и 

суштински контроли над работата на институциите после добиената 

акредитација; Ќе има нула толеранција и сериозни санкции за оние факултети и 

универзитети кои нема да ги исполнуваат условите; 

- Ќе настојуваме да се заострат критериумите за акредитација на докторски 

студии, но ќе направиме законска измена во ограничувањето за нивно 

добивање што е условено со рангирање до седма позиција на припадниот 

универзитет; 

- Ќе се заложиме за донесување на единствени критериуми за вреднување на 

академскиот кадар и постепено приближување кон европските стандарди за 

избор во звања;  

- Дополнително ќе ја јакнеме автономијата на универзитетите, но од друга 

страна ќе се залагаме за поголема отчетност за нивното работење; 
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- Ќе воспоставиме информациски систем на високото образование; 

- Ќе обезбедиме систем за дидактичка обука на академскиот кадар за 

квалитетно изведување на наставата, континуирано усовршување, паралелно 

со усовршувањето на странските јазици и познавањето и користењето на 

компјутерската техника и современите образовни технологии во наставниот 

процес; Со ова, како и со обезбедување на соодветна опрема, ќе ја оствариме 

посакуваната модернизација на наставата; 

- Ќе ја зголемиме мобилноста и ќе ги зајакнеме практичните аспекти во 

студирањето, активности и проекти во кои студентите би се ангажирале 

екстракурикуларно, што ќе обезбеди соодветна вработливост на студентите; 

- Ќе го загарантираме правото на студентите да побараат секаков вид 

информации поврзани со условите за студирање, ЕКТС и начините на 

оценување; 

- Доколку некоја приватна образовна установа ги исполни сите стандарди за 

квалитет, ќе се стекне со право некои од нејзините успешни програми да бидат 

финансиски помогнати и од државата. 

 

5. Анализа, квалитет и поддршка на образованието  

Досегашната структурна поставеност на Министерството за образование и наука, 

преку постојните сектори и одделенија, како и неговото досегашно функциоирање, не ја 

остварува успешно најкомплексната и многу важна компонента од неговата дејност, а тоа 

е аналитичко-развојната. Затоа ние ги лоцираме како клучни и следните три проекти. 

5.1. Воспоставување на сеопфатен образовен информациски систем 

Образовниот систем на една држава е многу сложен и обемен систем, со бројни 

компоненти и функционалности. Во неговите бројни подсистеми, но и надвор од него, на 

дневна основа се продуцираат мноштво релевантни податоци за образованието. За тие да 

бидат собирани, обработувани и анализирани, нема друга алтернатива освен да биде 

воспоставен единствен информациски систем, со соодветна компјутерска инфраструктура, 

во кој ќе бидат интегрирани информациските подсистеми на училиштата, на 
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високообразовните установи, на самото Министерство за образование и наука, Бирото за 

развој на образованието, Агенцијата за квалитет во високотото образование, и со кој 

функционално ќе бидат поврзани и други јавни институции и стопански субјекти и 

организации. Базите чии податоци ќе ги користи, не може ни да се набројат. Затоа 

имплементацијата на овој информациски систем ќе биде еден од главните предизвици во 

сферата на образованието кој „Глас за Македонија“ е подготвена да го прифати. 

5.2. Сектор за анализи и квалитет на образованието 

Во рамки на МОН ќе се основа посебен сектор чија основна задача ќе биде да ги 

прибира сите податоци релевантни за образованието, да ги анализира, систематизира и 

изготвува извештаи. Клучен фактор за негово функционирање е планираниот 

информациски систем. Со ова значително ќе се подобри следењето на работата и 

контролата на квалитетот на сите образовни субјекти. Воедно, тоа е единствениот начин 

за донесувањето на правилни одлуки од страна на државата во процесот на планирање и 

креирање на своите образовни политики. 

5.3. Сектор за дигитална продукција на образовни материјали 

Ќе создадеме нов сектор за популаризација на науката и образованието, за 

мултимедија и електронско издаваштво. Најголем дел од учебниците и другите помагала 

ќе бидат целосно достапни во електронска верзија, преку носители на дигитален запис 

или со директен пристап – ова ќе биде и најголемата заштеда во областа на 

образованието. Притоа ќе бидат стимулирани домашните автори за изработка и 

продукција на образовни и научно-популарни емисии, продукција на видео-клипови како 

училишни материјали со содржини и теми од предметите, што особено ќе помогне во 

создавање на подеднакви можности за учење во развиените и во неразвиените региони. 

Ќе се овозможат законски услови националните телевизии да одвојат термини за 

емитување на овие програми усогласени со наставната програма. Акцент ќе биде ставен 

на содржини кои ќе ги упатуваат децата кон решавање на проблеми, колаборација и 

меѓународно поврзување, а ќе се води грижа и за остварување на воспитната компонента. 

Овој систем ќе биде и во функција на создавање на квалитетни предуслови за 

акредитација на програми за далечинско учење.  
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9. ЗДРАВСТВО 

 

 

 

Политичката партија Глас за Македонија при изработка на својата програма за 

здравството во Македонија, се водеше од своите основни општи принципи за аналитичен, 

систематичен, стручен, социјално одговорен и остварлив пристап. По опсежна анализа 

остварена преку систематично увидување на недостатоците во здравствениот сектор, како 

и контакти со претставници на граѓански и стручни здруженија, се констатираат главните 

практични забелешки за функционалноста на македонското здравство, односно е 

констатирано: 

- Низок и различен квалитет на здравствените услуги 

- Недоволна и/или одложена достапност до одредени видови здравствени услуги 

- Хаотично упатување на пациентите 

- Преоптеретеност на здравствената служба 

- Недостаток и одлив на кадар, како и неадекватна искористеност на постоечкиот 

кадар 

- Лоши и недоволни материјално-технички услови во постоечките здравствени 

објекти 

- Недостаток и недостапност на лекови 

- Немање можност за дополнително осигурување и привилегии, како и губење на 

постоечките по разни основи 

На овие главни недостатоци и забелешки во функционирањето на здравствениот систем 

се надоврзуваат поединечните специфични забелешки во секој здравствен сектор 

одделно, што Глас за Македонија ги зеде во предвид и во својата програма нуди 

решенија за секој од нив. Главните принципи од кои се водеше Глас за Македонија во 

креирањето на програмата за развој, унапредување и реформирање на здравството во 

Македонија се: 

Само здраво население може да донесе општествен напредок! 
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1. Спроведување на реални реформи во здравството врз основа на систематски 

изготвени планови, со паралелно стопирање на популистичките политики и 

непотребните и неостварливи вложувања со цел за поголем квалитет, достапност и 

дигнитет и на давателите и на корисниците на здравствените услуги 

2. Реформи во здравствениот буџет заедно со одделување на Фондот за здравство 

(како побарувач на услуги во име на пациентите) и Министерството за здравство- 

ЈЗУ и ПЗУ (како понудувачи на услуги во полза на пациентите) 

3. Реорганизација на Фондот за здравствено осигурување според начелата на 

задолжително и дополнително здравствено осигурување, со почитување на сите 

човекови права и слободи за истото 

4. Изедначување на јавниот и приватниот здравствен систем на неколку нивоа со 

одредување на референтни цени на услугите, одредување на основни и 

дополнителни пакети на услугите и овозможување на доплата, со цел на поголема 

достапност на здравствените услуги за пациентите, подигнување на квалитетот и 

поголемо искористување на постоечкиот кадар 

5. Реорганизација на студиите по медицински науки 

6. Обезбедување на вистински механизми за наплата и награда на докторите, нивна 

кариерна мотивација и правилна распределба на стручниот кадар низ целата 

територија 

7. Обезбедување на механизми за контрола на здравствениот систем преку 

Лекарската и останатите здравствени комори, како и инспекциските служби 

8. Организирање на двонасочна комуникација со граѓаните и здруженијата на 

пациентите, како и меѓу давателите на здравствени услуги и креирањето политики 

9. Ревидирање на политиките за лекови (регистрација на нови лекови, ревизија на 

Позитивната фондовска листа, набавката на лекови и достапноста) 

10. Зајакнување на превенцијата и раната дијагностика на заболувањата 

Во изработената програма и план за реформи и ревитализација на здравствениот систем, 

Глас за Македонија се концентрира на неколку сектори: 

 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

113 
 

1. Програма и реформи во примарното здравство 

Примарното здравство како еден од носечките здравствени столбови, каде се 

остварува првичниот контакт на пациентот со здравствените услуги и паѓа најголемиот 

товар и одговорност за грижата за неговото здравје, каде освен раната дијагностика и 

голем дел од  лекувањето, спаѓа и одговорноста за тријажа и превенција, за Глас на 

Македонија претставува посебен интерес и затоа се планираат повеќе реформски зафати: 

- Поради постигнување на подобар квалитет на здравствените услуги, за 

остварување на подобра комуникација помеѓу здравствениот работник и 

пациентот, заради овозможување на подобра грижа и посветеност на докторите во 

примарното здравство на пациентите, ќе се зголеми капитацијата, а ќе се нормира 

бројот на пациенти по лекар, што ќе допринесе до подигнување на квалитетот на 

самиот преглед и следење на пациентот 

- Ќе се воведат посебни протоколи за работа на општите матични доктори и на 

специјалистите по семејна медицина со што ќе се обезбеди подобра грижа за 

пациентите, ќе се избегнат непотребните преупатувања и ќе се минимизира 

можноста за лекарски превид и грешка 

- На веќе постоечките, како и на новите специјалисти по семејна медицина ќе им се 

зголеми обемот на процедури и ќе им се зголеми капитацијата, што ќе овозможи 

поголем избор на пациентите и нивоа на примарна здравствена заштита 

- Ќе се направи стандардизирање на одредени прегледи и процедури што ќе 

допринесе за постигнување на ист квалитет на здравствените услуги во сите 

ординации 

- Ќе се обезбеди континуирана 24-часовна примарна здравствена заштита преку 

јавно-приватно партнерство 

- Ќе се отворат и организираат регионални центри за ургентна медицина со веќе 

постоечкиот кадар од центрите за итна медицинска помош и ургентните центри, 

како и со отварање на специјализации по ургентна медицина 
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- Ќе се воспостави мобилна парамедицинска служба со претходен организациски 

план, материјално-техничка подршка и едукација и доедукација на потребниот 

кадар 

- Ќе се направи ревизија на ограничувачките броеви на упати и рецепти по пациент 

кои матичните доктори ќе може да ги издаваат, со цел остварување на реалните 

потреби на пациентите без дополнителна грижа дали ќе можат да ја остварат 

услугата, а на матичните доктори ќе им се стандардизираат насоките за издавање 

упати 

- Ќе се ревидира траењето на рецептите за хронична терапија и ќе се оствари 

можност за слободен избор на лек со различна доплата 

- Ќе се направи ревизија на уделот на партиципацијата за набавка на лекови и ќе се 

тргне ограничувањето на квотите за издавање лекови на товар на Фондот во текот 

на месецот, со што ќе се обезбеди поголема достапност на лековите за пациентите 

- Ќе се остави поголема можност за личен избор на лекови и вакцини од различни 

производители со можност за различна партиципација  

- Ќе се зајакне системот за превенција и рана дијагноза на заболувањата преку 

спроведување на континуирани задолжителни мерки 

 

2. Програма и реформи за младите доктори 

Констатираната дискрепанца помеѓу потребите од здравствен кадар и неговото 

невреднување, за Глас на Македонија претставува посебна одговорност за подобрување 

на стандардот, условите и можностите на младите доктори и за таа цел ќе се реализираат 

повеќе реформи и програмски цели: 

- На докторите во примарното здравство ќе им се одреди минималната плата 

соодветна на образованието и одговорноста, која ќе е поголема од просечната 

плата, со што ќе се заштити трудот на младите лекари  

- Ќе се овозможи кредитирање за отворање на нови ординации, како и нивно 

субвенционирање во почетниот период со што ќе се овозможи и отпочнување на 

работа на заинтересираните доктори, како и нивна самостојност  
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- Успехот од завршените студии, како и поените остварени на Државниот испит ќе се 

критериум при вработување и запишување на специјализација, со што би се 

избегнало повторувачкото полагање тестови, нееднаквите можности и 

дополнителниот стрес 

- Ќе се распишат и конкурси за специјализации, кои воедно ќе се и можност за 

склучување на договори за вработување преку болниците според потребите на 

болниците и интересот на младите доктори 

- Ќе се распишат и конкурси за приватни специјализации каде според нивото на 

обученост и можност за извршување на одредени процедури и задачи ќе биде 

платен трудот на специјализантите 

- Ќе се овозможи обврската на специјализантите од погорните години на 

специјализација за дежурство во тек на специјализацијата да ја остваруваат и во 

установи од секундарното здравство со склучување на директни договори со 

болниците  

 

3. Програма и реформи во секундарното и терцијарното здравство 

Специјалистичко-амбулантската како и болничката дејност како составни 

компоненти на секундарното здравство, каде по обемот и тежината се остваруваат 

најголем број на прегледи, се соочува со бројни проблеми пред се во смисол на 

кадровска екипираност и материјално техничка подготвеност. Исто така нагласена е 

фузијата и со примарната и со секундарната здравствена заштита, што условува 

нееднаков квалитет и хаотичност и во упатувањето и во третманот на пациентите. 

Реформите и програмските цели кои Глас за Макединија планира да ги спроведе со цел 

на подигнување на квалитетот во овој здравствен сектор се следниве: 

- Отварање и развивање по стандарди на регионални клиничко-болнички центри, со 

што ќе се обезбеди поголема достапност на здравствените услуги и нивен поголем 

квалитет 

- Отварање на втора општа болница во град Скопје со што ќе се обезбеди 

растеретеност и разграничување со услугите од терцијарното здравство 
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- Ќе се воведат посебни протоколи за работа на докторите од секундарното 

здравство и на докторите од терцијарното здравство со што ќе се обезбеди 

подобро дефинирање на опсегот на работа во секундарното и терцијарното 

здравство, ќе се постигне поголем квалитет, ќе се избегнат непотребните 

преупатувања, ќе се обезбеди подобра грижа за пациентите, и ќе се растеретат 

одредени здравствени инстанци 

- Ќе се организираат субспецијалистички студии за докторите во секундарното и 

терцијарното здравство со цел подобрување на здравствените услуги, поголема 

професионализација и кариерно напредување 

- Реновирање, како и програмско и систематско исполнување на стандардите во 

веќе постоечките болници во смисол на кадар и материјално-технички услови 

- Отворање на конкурси за вработување на сите заинтересирани веќе постоечки 

специјалисти 

- Овозможување на повеќекратни договори на докторите специјалисти и во 

приватниот и во јавниот здравствен сектор со цел на искористување на 

постоечките кадровски капацитети 

- Изработка на план за начинот на напредување, стимулација и доедукација и во 

секундарното и во терцијарното здравство, како и негово спроведување во 

корелација со отворање на регионалните клиничко-болнички центри и 

подобрување на квалитетот на терцијарното здравство 

- Олеснување на процедурите за отворање на ординации, со субвенционирање на 

почетниците во дејноста со цел за растеретување на јавните здравствени 

капацитети 

- Покачување на платите на вработените во секундарното здравство, како и на 

фондовските квоти за приватните специјалисти 

- Дефинирање на работните задачи и степенот на одговорност на медицинските 

сестри со високо образование, со цел на подобрување на здравствените услуги, 

растеретување на работата на докторите специјалисти, како и нивно соодветно 
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плаќање, а во корелација со американските и европските промени во 

систематизацијата на овие работни места 

 

4. Програма и реформи во здравственото осигурување 

Досегашната поставеност на системот за здравствено осигурување се покажува 

неодржлив и води до крахирање на целокупниот здравствен систем- застареност, 

руинираност и неопременост на болниците, незадоволство и одлив на здравствениот 

кадар, незадоволство и на пациентите, стимулација на систем за достапност на 

здравствените услуги само на поситуираните слоеви. Поради нотираните забелешки и 

слабости Глас за Македонија во својата програма предвидува комплетно реструктуирање 

на системот на здравствено осигурување по урнек на западноевропските системи и 

регулативи, односно се предлага воведување на два здравствени фондови и воведување 

на пакети на здравсвени услуги: 

1. Прв државен здравствен фонд 

Овој здравствен фонд предвидува постоење на два столба: 

1.1. Основен задолжителен здравствен фонд во кој би партиципирале сите 

граѓани на РМ и би изнесувал 10% од основната минимална плата. Вработените 

самостојно би ги плаќале придонесите, додека за социјално загрозените и 

вулнерабилни групи трошоците би ги покривала државата. Со ова осигурување би 

биле покриени основните здравсвени услуги (прегледи кај матичен доктор, 

третман на итни состојби и основни специјалистички пакети), како и некои 

дополнителни пакети (за хронични и ретки заболувања и малигни болести) 

1.2. Дополнителен задолжителен здравствен фонд во кој би партиципирале сите 

вработени со примања над просечната плата со учество до 5% од месечните нето 

примања, со кои би се добила покриеност и за дополнителни пакети на 

здравствени услуги за овие осигуреници, а вишокот би бил распределен како 

солидарно дополнување на фондот од основниот здравствен пакет. 

2. Втор приватен здравствен фонд 
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 Овој пакет предвидува доброволно учество на заинтересираните осигуреници со 

кои би се покривале трошоците за лекување и во јавните и во приватните здравствени 

установи, а кои не се покриени со претходните пакети. 

Пакети на здравствени услуги: 

- Основен пакет на здравствени услуги 

- Дополнителен пакет на здравствени услуги 

- Слободен пакет за здравствено осигурување 

 

5. Програма за проекти во здравството 

Проектите во здравството ќе се организираат и спроведуваат според потребите и 

во соработка со граѓанските и стручните здруженија, со организирање на посебен сектор 

во Министерството за здравство во координација со Министерството за труд и социјална 

политика и другите ресорни министерства за ваквата соработка. 

1. Проект за континуирана едукација на децата и младите во тек на лекувањето 

2. Проект за континуирана социјална и психолошка подршка на заболените од 

малигни и тешки хронични заболувања, како и нивните семејства 

3. Проект за континуирана соработка помеѓу здруженијата и Министреството за 

здравство 

4. Проект за континуирана здравствена едукација на населението преку 

образовниот систем 

 

ФАРМАЦИЈА – ПОСТОЈНИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ 

Кон главните недостатоци и забелешки во функционирањето на здравствениот систем, 

може да се додадат и забелешките за недостатоците во фармацевсткиот сектор, како 

многу специфичен дел од здравствениот систем: 

1. Во аптеките, кои се дел од аптекарските синџири, покрај фармацевти и фармацевти 

техничари, работат и други несоодветни профили, на кои местото не им е таму. 

2. Во повеќе болнички аптеки во јавните болници работат медицински сестри, во 

недостаток на соодветен кадар.   
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3. Постојат болници и здравствени домови во чии аптеки и депоа за лекови нема 

фармацевти, туку само фармацевтски/медицински техничари. 

4. Во повеќето социјално-здравствени институции од типот на старски домови и домови 

за терминално болни лица нема вработен фармацевт, па со лековите управува 

несоодветен персонал.   

5. Набавувањето, издавањето и реконституирањето (подготовката) на цитотоксичките 

лекови е несоодветно и не е во сосгласност со меѓународните стандарди за сигурно 

ракување, односно со стандардите за квалитет на онколошката фармацевтска дејност. 

6. Во МАЛМЕД (Македонска Агенција за Лекови и Медицински средства) вработувањата и 

поставувањето на директор е исклучиво партиски диригирано, заради што работата на 

оваа владина институција, која ја има исклучителната улога на национален регулаторен 

авторитет е на многу ниско ниво. 

7. Низ аптеките циркулираат лекови без докажан квалитет, како и нерегистрирани лекови, 

за кои не се знае кој/каков е патот/начинот по кој влегле во државата. 

8. Профитите кои ги остваруваат веледрогериите (трговија на големо) за лекови и 

медицински средства се огромни, а финансиски прикратени остануваат директните 

извршители – аптекари, како и домашните производители на лекови. 

9. Само привилегирани можат да одгледуваат канабис, а за лиценци за одгледување на 

медицински коноп практички се води војна. 

10. Средства за дезинфекција, од кои најголемиот дел се употребуваат во здравство, 

произведува кој како ќе стигне, така што истите се продаваат секаде, па дури и на тезги на 

улица.  

Предлог интервенции за надминување на горенаведените забелешки: 

1, 2, 3, 4, и 5 може да се надминат со донесување и имплементирање на Закон за 

аптекарска дејност, со кој точно се дефинира оваа дејност и професионалниот профил на 

извршителот на дејноста. Со овој закон исто така се диференцираат различити видови на 

аптекарската дејност и професионалната квалификација на извршителите кои ја 

практикуваат.  Со имплементацијата на овој закон се решаваат недостатоците наведени 

во/со забелешките 1, 2, 3, 4 и делумно 5. 
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5. За надминување на делот од точката 5 кој останува нерешен со Закон за аптекарска 

дејност, треба да се преведат европските стандарди за квалитет на онколошката 

фармацевтска дејност (QUAPOS - Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service) и да се 

создадат услови за нивно имплементирање – опремување на лаборатории за безбедна 

реконституција/припрема на цитотоксичките лекови во онколошките установи и 

создавање/едуцирање на соодветен фармацевтски кадар. 

6. За подигнување на нивото на работа на МАЛМЕД, потребна е целосна кадровска 

реорганизација на овој национален регулаторен авторитет. Во огласите кои ќе бидат 

објавувани за поставување на директори и други професионални извршители во оваа 

институција, бараните услови да бидат поригорозни и да бараат повеќегодишно 

работно/практично искуство, со што ќе се минимизираат можностите за исклучиво 

партиски избор. Покрај ова, да се направи ревизија на досегашната работа на МАЛМЕД и 

исправки, односно дополнувања на програмата, правилниците и постапките на работа на 

ова регулаторно тело. Спецификацијата на секоја активност поединечно би била предмет 

на друга предлог-програма, при што особен акцент треба да се стави врз обезбедувањето 

на програми, процеси и процедури што ја гарантираат безбедноста, ефикасноста и 

квалитетот на лековите на цела територија на државата, воспоставување на национален 

систем за следење на сите лекови, со што ќе се минимизира ризикот за појава и 

циркулација на фалсификувани лекови, вршење надзор врз работата на фармацевтските 

инспекции, итн.  

7. По однос на квалитетот, ефикасноста и безбедноста на лековите и медицинските 

средства, покрај претходно наведените интервенции/измени и дополнувања во 

програмите и работата на МАЛМЕД потребни се и измени и дополнувања на Законот за 

лекови и помошни медицински средства, како и на сите подзаконски акти што 

произлегуваат од него. Исто така е потребна и хармонизација на овој закон со европската 

регулатива. Од особена важност е и создавањето на поволни услови за домашните 

производители на лекови и минимизирањето на можностите за финансиски криминал.  

8. За намалување на можностите од прекумерно профитирање на веледрогериите за 

лекови и за минимизирањето на можностите за финансиски криминал треба да се 
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направат измени (заедно со тим економисти и менаџери) во подзаконските акти за увоз и 

застапување на лекови и засилување на инспекциите во овој сегмент, а пред сé со 

подобрување на условите за форсирање за домашното производство.  

9. Со цел одгледувањето на коноп за медицински цели да не е привилегирано и за да 

нема пресметки за добивање на лиценци за оваа дејност, треба да се направи ревизија на 

сите до сега издадени лиценци, да се ревидира и (ако има потреба) измени и дополни 

Законот за одгледување на канабис за медицински цели и да се оневозможи издавањето 

на дозволата за оваа дејност да биде условена со претходно одобрение на владата. Исто 

така, неопходно е да се ревидира и Законот за контрола на опојни дроги и психотропни 

супстанции.   

10. За надминување на оваа забелешка, треба да се направи измена во Законот за 

хемикалии и од таму да се изземат средства за дезинфекција и да се постават во 

подзаконски акт од овој закон, како посебен вид на хемикалија, со специфично дејство и 

особено (стратешко) место во фармацевтскиот сектор. 

За успешно имплементирање на овие и други мерки во фармацевтската дејност, како и за 

остварување на посакуваниот напредок, соодветното образование треба да ги следи 

промените, што значи дека е потребна и реорганизација на студиите по фармацевтски 

науки. 

 

СОЦИЈАЛНИ МЕРКИ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОПРЕЧЕНОСТИ 

Забелешки кон Законот за социјална заштита по однос на лицата со други видови 

попречeност: 

1. Право на персонална/лична асистенција имаат лица на возраст од 18 – 65 години, но 

само одредена категорија на попреченост – со среден и тежок телесен хендикеп и лица со 

оштетен вид. Овие лични асистенти земаат многу мал надоместок и не се вработени, 

односно не им течe работен стаж. 

2. По однос на примањето на посебен додаток на лицата со АДХД, Аспергеров синдром, 

Аутистичен спектар на попреченост, Даунов синдром и други видови на попреченост, 

постои возрасна граница, па таквите лица, надвор од физичката/телесната, тој додаток го 
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добиваат само до 26 години. Тука се поставува прашањето, дали тие лица оздравуваат 

после 26. година, односно дали ја губат попреченоста? За разлика од овие, лицата кои 

имаат телесна попреченост (средна или тешка), тој додаток го добиваат и после 26. 

година. 

3. До сега, а и тековно, државата нуди многу малку услуги/сервиси за поддршка на лицата 

со посебни потреби како и на децата, младите и сите други лица кои ја помагаат 

целосната социјална инклузија на лицата со посебни потреби. Заради ова, родителите на 

лицата со посебни потреби мораат цело време да бидат со нив и не можат да се 

вработуваат, со што државата финансиски се оптоварува, затоа што им исплаќа средства 

за социјална помош. 

4. Во постојниот Закон за социјална заштита, нема програма за едукација на родителите 

на децата со попречености и посебни потреби, ниту за нивна психо-социјална поддршка, 

па така, преокупирани со состојбата на своето дете, не водат грижа за себе, со што се 

нарушува семејната динамика и хармонија, кои се исклучително важни фактори за 

психосоцијалниот напредок на нивното дете. 

5. Видот и квантитетот на технички и инфраструктурни услови за полесно живеење на 

лицата со попречености и посебни потреби е многу мал.   

6. Државата нема создадено услови со кои ќе им се овозможи лицата со попреченост да 

си го остваруваат своето неприкосновано право на избор – да избира, да се кандидира, да 

биде избрано и да се самозастапува.      

Почитувајќи ги правата на лицата со попреченост, според Конвенцијата на ООН за 

правата на лицата со попреченост, предлагаме реорганизација на програмата на 

Министерство за труд и социјална политика, со што ќе се направат измени на законите, 

подзаконските акти, како и правилниците кои се однесуваат на лицата со попреченост, со 

што ќе се минимизира голем дел од наведените проблеми. Дел од мерките кои ГЛАС за 

Македонија ги предлага се: 

1. По однос на личните асистенти во Законот за социјална заштита треба да се додаде нов 

член: Секое лице со попреченост има право на личен асистент кој ќе биде вработен во 

подрачната единица на Министерството за труд и социјална политика. Во истиот член да 
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се специфицира што претставува личниот асистент и кои услови треба да ги задоволува по 

однос на образование и искуство во таа работа, за да биде вработен. 

2. Возрасната граница за примањето на посебниот додаток да се укине и лицата со 

„други“ видови на попреченост да продолжат да го добиваат тој додаток во текот на 

целиот живот. 

3. Државата да го зголеми видот и бројот, како и квалитетот на услугите/сервисите за 

лицата со посебни потреби. Нивните родители би можеле да се вработуваат барем со 

скратено работно време, па дел од финансиските средства би добивале од нивниот 

работодавач, во вид на плата, а дел од државата, како социјална помош. 

5. Владата да се погрижи за континуирано создавање на технички и инфраструктурни 

услови (рампи и/или лифтови во сите јавни институции, специјализирани тоалети, 

колички, итн.), кои ќе ја поддржат комплетната инклузија на лицата со посебни потреби 

во сите сфери на општеството. Ова да биде изведено во смисла на корекција/додавање 

кај веќе постоечките објекти и услови при изградба на нови.    

6. Државата мора да му ги обезбеди сите услови за остварување на  правото на избор –

лицето со попреченост да избира, да се кандидира, да биде избрано и да се 

самозастапува.  

Ова се само првични мерки кои треба да претставуваат една „траса“ од 

комплексниот пат кон похумано општество. 
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10. ЗЕМЈОДЕЛИЕ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

 

 

 

Состојба со земјоделието во Република Македонија 

Македонија се одликува со планински рељеф (79% од вкупната територија), додека 

останатиот дел се низини (19%) и природни езера (2%). Површината на територијата 

изнесува 25.713 км2 од кои 857 км2 се водена површина. Околу половина од вкупната 

територија е земјоделско земјиште, додека 44% припаѓаат на пасиштата.  

Македонија располага 1,2 милиони хектари земјоделско земјиште кое претставува 

50% од вкупнта површина, односно 0,6 ха по жител. Околу две третини од земјоделското 

земјиште е во категорија на пасишта, а остатокот е обработено земјоделско земјиште, што 

чини 0,4 ха по жител. Ораниците и бавчите завземаат најголем дел од обработливите 

површини 81%, додека, овоштарниците и лозјата учествуваат со околу 7%. Житните 

култури се одгледуваат на околу 40% од површините под ораници. Само една третина од 

обработливото земјоделско земјиште е под систем за наводнување, 80 илјади хектари се 

под систем на одводнување.  

Просечната големина на обработливо земјиште по земјоделско стопанство 

приближно изнесува 1,85 хектари земјоделско земјиште. Сепак, над 58% од 

земјоделските домаќинства се во категоријата на земјоделски стопанства кои 

обработуваат помалку од 1 хектар земјоделска површина, а околу 20% се во категоријата 

на земјоделски стопанства со 1-2 хектари, наспроти европскиот просек кој изнесува 50 

хектари. Според системот за идентификација на земјишните парцели, најголем број на 

парцели се со големина под 0,2 хектари. 

Дополнително, во земјоделските стопанства земјиштето е поделено на поголем 

број парцели. Индивидуалните земјоделски стопанства користат над 80% од 

обработливото земјиште, а останатитиот дел од земјиштето е во државна сопственост.  

Достоинствен живот за македонскиот земјоделец! 
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Малите земјоделски стопанства и фрагментацијата на земјоделското земјиште се 

најголемите проблеми за македонското земјоделие, што резултира со неефикасна 

употреба на земјоделското земјиште. Необработеното напуштено земјиште е исто така 

сериозен проблем за понатамошен развој на секторот. 

Според последниот попис на населението во Република Македонија од 2002 

година, територијалната дистрибуција на населението покажува дека околу 44% од 

вкупното население живее во рурални подрачја. Од вкупно 1.767 населени места во 

државата, во 1.746 населени места живеат помалку од 10.000 жители. Голем дел од 

селата или се целосно напуштени, или имаат изразено мал број на жители, односно под 

100 жители. 

Просечно остварените приноси во нашата држава се значително пониски во однос 

на земјоделско развиените земји на Европската унија и се со тенденција на стагнација или 

на опаѓање. Тоа е резултат на недоволната примена на современи технологии на 

производство, модернизација, употреба на минерални ѓубрива, средства за заштита, 

сертифициран семенски и саден материјал.  

Општ впечаток е дека земјоделието е со застарена технологија на производство и 

амортизирано. 

И покрај релативниот пад на учеството на земјоделскиот сектор во бруто 

додадената вредност во изминатиов период, земјоделието заедно со ловството, 

шумарството и рибарството, бележи годишен пораст во апсолутен износ со кој го 

задржува стабилно учеството во БДП на околу 10% во последниве години. Земјоделско-

прехрамбените производи, последните години, бележат значителен пораст на извозот 

достигнувајќи вредност од над половина милијарда евра. Сепак, Република Македонија е 

нето увозник на земјоделско-прехрамбени производи и тоа, особено на месо и месни 

преработки, риби и рибни производи, јужно овошје, пченица, сточна храна, итн. Извозот 

на земјоделските производи, особено конкурентните производи како што е тутунот, 

овошјето и зеленчукот, виното, јагнешкото месо, се движи од 14-18,5% во вкупниот извоз 

на државата, додека увозот од 11,5 до 14%. 
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Бруто додадената вредност во земјоделието ја создаваат 170.885 земјоделски 

стопанства. Од вкупниот број земјоделски стопанства, 99% се индивидуални земјоделски 

стопанства, а само 1% се земјоделски претпријатија.  

Растителното производство доминира во вредноста на земјоделското 

производство со просечно учество од 74,5% во вкупната вредност. Остатокот од 25,0% 

отпаѓа на добиточно производство, додека многу мал дел (0,5%) опфаќаат услугите во 

земјоделството. Сличен сразмер помеѓу вредноста на растителното производство и 

сточарството е евидентиран и во земјите од регионот, за разлика од европските земји, 

каде односот помеѓу растителното и сточарското производство е воедначен. 

Најголем потенцијал за пораст, поради големиот број неискористени ресурси, во 

Република Македонија има земјоделието кое во последните години е во постојан пад на 

производството или во стагнација. Според податоците на Државниот завод за статистика, 

околу 17,3% од вкупната вработеност е остварена во земјоделскиот сектор. Од вкупниот 

број на вработени и ангажирани лица, 77% се вработени со економски статус како 

неплатен семеен работник со полно или скратено работно време. Нагласен е трендот на 

голема миграција на младите во урбаните подрачја од државата и странство, а исто така 

се намалува просечното ниво на образование и стручно усовршување на населението во 

руралните средини.   

Земјоделското производство во Република Македонија се карактеризира со 

недоволно вкупно производство и недоволна разновидност на производството, а сето тоа 

е пропратено со негативен биланс во меѓународната размена. Причина е недоволниот 

извоз на овошје и зеленчук од една страна, а голем увоз на месо и месни производи, 

пченица, сточна храна и преработки од земјоделски производи, од друга страна. 

Неповолната сопственичка стурктура на земјоделското земјиште, слабата 

продуктивност и застарената технологија на производство, тешкото приспособување на 

земјоделскиот производ кон барањата на меѓународните пазари, пропратено со низок 

степен на финализација на производот, слабата подготвеност на преработувачката 

индустрија и силната увозна конкуренција, допринесува до стагнација и слаб развој на 

секторот земјоделие. Дополнително, лошата искористеност на ЕУ фондовите и 
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неподготвеноста на чинителите од секторот да аплицираат на истите е причина за 

континуираното опаѓање на производството, стагнација и слаб раст во некои области, 

опаѓање на бројот на производители, зголемен увоз на земјоделски производи и друго.  

Генерално, повеќето земјоделски стопанства, особено семејните, се наоѓаат во 

многу тешка состојба поради голем број проблеми: релативно ниски откупни и пазарни 

цени на земјоделските производи, неликвидност, постојано зголемување на  цените на 

главните инпути (репроматеријали) на производството, ниска конкурентност, лоша 

едукација и слаба достапност до информации, недостапност и слаба искористеност на ЕУ 

фондовите.  

Ниското ниво на приходи ја намалува локалната побарувачка и вложување во 

производството, со што недостасува потенцијален капитал за формирање на нови 

претпријатија и нови инвестиции во секторот. 

Врз основа на истакнатата состојаба на земјоделието, ГЛАС за Македонија ги 

постави стратешките цели на државата за овој сектор и предлага низа мерки и активности. 

Стратешки цели: 

- Развиено македонско село, како клучен фактор во севкупниот развој на Република 

Македонија; 

- Економска и политичка определба земјоделието да биде стратешка стопанска 

гранка; 

- Зголемување на земјоделскиот буџет за земјоделие; 

- Создавање на одржливо, технолошки високо развиено и модерно земјоделско 

производство,  конкурентно на меѓународниот пазар; 

- Субвенционирање на високоприносното, профитабилно и конкурентно 

земјоделско производство; 

- Политика на наследување и мерки за окрупнување и консолидација на 

земјоделското земјиште. 

Мерки за развој: 
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1. Развиено македонско село како клучен фактор во севкупниот развој на РМ 

Нашиот план е да се создадат добри услови за живот во руралните средини, а со 

тоа да се промовира одржливо земјоделско производсто, преку соработката помеѓу 

производителите, науката и стручната јавност, потпомогнати од државните и локалните 

финансиски мерки. Резултатите од тие активности ќе се видливи и мерливи, а 

македонското село и земјоделското производство конечно ќе се издигнат на самиот врв 

на македонската економија на кој несомнено му припаѓаат. Развојот на оваа стратешка 

цел ќе биде остварена преку четири основни мерки:  

- инвестиции и развој; 

- млади во руралниот простор; 

- здружување и 

- финансиска и институционална подршка. 

• Инвестиции и развој 

Глас за Македонија ќе поттикне развој на мали семејни фарми во кои 

производството ќе се базира на карактеристиките на нашето земјоделие и регионалните 

разлики, сé со цел да се зајакне конкурентноста, одржливоста и профитабилноста на 

производството. Ќе го спречиме иселувањето и намалувањето на бројот на жители во 

руралните средини преку создавање на поволни услови за успешно работење на мали 

земјоделски фарми. Ќе го промениме моделот на директни плаќања и ќе обезбедиме 

навремена и транспарентна исплата на поддршката за земјоделците. Планираме да се 

зголеми сегашното ниво на субвенционирање на растителното производство по единица 

површина, но истото да биде врзано со референтен принос за поодделното производство. 

Имплементацијата на Програмата за рурален развој е неефикасна. Истата ќе ја измениме 

и ќе ја насочиме кон развојот на мали и средни претпријатија, се со цел да се зголеми 

конкурентноста на земјоделието, да се модернизира производството, и отвори можност 

за нови вработувања за опстојувањето на луѓето во руралните средини. Постапките за 

мерките од програмите на руалниот развој ќе ги поедноставиме, со цел истите да се 

забрзаат. Ќе воведеме акционен план за јавни повици врз основа на секторски пристап. 

Ќе воспоставиме добра и сеопфатна база на податоци за проекти како основа за насоки и 
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активности во програмата, мерките и критериумите. Во Програмата за рурален развој ќе ја 

зајакнеме мерката за благосостојба на животните, поради важноста на сточарскиот 

сектор, како и мерките за заштита на природната средина и безбедност на храната. 

Ќе се стремиме земјоделското земјиште максимално да биде искористено и фер 

распределено, со приоритет на младите земјоделци. Ќе овозможиме поволно купување 

на земјоделско земјиште и консолидација на истото. Консолидацијата ќе ја спроведеме 

преку размена на парцелите за окрупнување на површините за порентабилно 

производство.   

Грижејќи се за производството на енергија, ќе поддржиме мерки за развој на 

употребата на обновливи извори на енергија, посебно во сточарството. Ќе 

субвенционираме користење на алтернативние извори на енергија, биомаса, термални 

води, ветропаркови, мали хидроцентрали и др. 

Наш приоритет ќе биде долгорочна заштита на националните водни ресурси за 

потребите на наводнување и искористување на водите. Ќе донесеме соодветни измени во 

Законот за води, ќе го регулираме финансирањето на водните стопанства и начинот на 

давање на водните услуги. Посебно внимание ќе посветиме на активното управување со 

шумите. Новите законски и подзаконски акти за шумарството кои планираме да ги 

донесеме ќе ги подобрат и решат проблемите со девастацијата на шумите.  

• Млади во руралниот простор 

Руралните средини во нашата земја се разликуваат по социјалните, демографските 

и економските карактеристики, но секаде основен проблем е миграцијата, високата 

стапка на невработеност, низок БДП по жител, слабо развиена инфрастрултура, чиста 

животна средина и релативно екстензивно земјоделско производство. Секаде е присутна 

девастацијата на селата, голем број на стари домаќинства и големи површини на 

необработено земјиште. За подобрување на оваа состојба, цел ни е да ги задржиме 

младите во руралните области, за да продолжат де се занимаваат со земјоделско 

производство, како и да поттикнеме невработените млади луѓе од урбаните средини да 

се вратат во своите семејни земјоделски стопанства. Предлагаме, со средствата од 

локалните самоуправи и од земјоделскиот буџет, како и преку поволни кредитни линии 
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да се: обнови и изгради патната инфраструктура, да се обезбеди квалитетна дистрибуција 

на електрична енергија и вода, да се подобрат електронските комуникации и останатата 

комунална инфраструктура.  

Инфраструктурата на руралните средини ќе ја подобриме и преку квалитетно 

користење на ЕУ фондовите. Ќе овозможиме соодветна здравствена и социјална заштита, 

образование, културни забавни и спортски потреби на руралното население преку 

реконструкција и изградба на клиники, здравствени центри, предучилишни и училишни 

установи, домови на култура и спортски објекти. Ќе развиеме и донесеме дополнителни 

национални мерки за развој на стратешкото земјоделско производство. 

На младите земјоделци бесплатно ќе им доделиме необработен и запуштен 

земјоделски имот, со квалитетно дефинирани критериуми. Младите претприемачи во 

руралните области ќе ни бидат приоритет, и тоа во насока на развој на не земјоделските 

дејности, со цел диверзификација на економијата. Континуирано ќе ги зајакнуваме 

капацитетите на младите во руралните средини, нивното формално и неформално 

образование. 

Ќе поддржиме мерки за отварање на нови работни места во руралните средини, 

особено во дејностите кои ќе помогнат за јакнење на примарното земјоделско 

производство (земјоделски задруги, аптеки, ветеринарни станици, мали занаетчиски 

фирми поврзани со одржување на земјоделската механизација и опрема, складишни и 

преработувачки погони за преработка на овошје и зеленчук, ладилници, силоси, млинови, 

млекари, кланици и сл.)  

Ќе го развиваме селскиот туризам и традиционалните занаети. Домашните 

земјоделски производи ќе ги брендираме и ќе го заштитиме нивното географско потекло. 

• Здружување 

Поврзувањето, заедничкото користење на современите технологии на 

производство, заедничкиот настап на пазарот на малите земјоделски стопанства е наш 

приоритет со цел зголемување на нивниот број, подобрување на производството, 

намалување на трошоците и зголемување на конкурентноста на земјоделскиот производ. 
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Наша цел е поврзување на чинителите во земјоделскиот сектор, и по хоризонтала, и по 

вертикала. 

Ќе формираме производни организации и земјоделски центри во кои 

земјоделците ќе бидат поврзани со научната и стручна јавност и други експерти кои 

зеднички ќе делуваат на подобрување на производството. Преку научните и образовните 

институции во рамките на производните организации ќе воспоставиме систем на 

континуирани обуки на земјоделците. Преку центрите планираме да се спроведе 

брендирањето, промоцијата и продажбата на земјоделските производи. Преку овие 

центри ќе се овозможи достапност на земјоделците кон разни домашни и меѓународни 

проекти од областа на руралниот развој. Наша цел е регионално да се дефинираат 

ефикасни производни области, а во рок од четири години да биде организирана работата 

на повеќе од 20 производни организации. Ќе се донесе Законот за правна трговска 

практика во снабдувањето со храна, со кој ќе се уреди односот  

производител/преработувач/трговец и ќе се обезбеди поволно позиционирање на 

земјоделските производители на пазарот.  

• Финансиска и институционална подршка 

Наша задача ќе биде час поскоро да воспоставиме ефикасен систем за инвестиции 

во руралните средини, како предуслов за реализација на средствата од ЕУ фондовите 

(земјоделска банка, програми на финансирање, кредитни гаранции, банкарски гаранции и 

сл.). Репроматеријалите кои се користат во земјоделието, земјоделската механизација и 

сите добра и услуги кои се користат во земјоделското производство ќе имаат повластена 

стапка на ДДВ.  

Земјоделските производители и производителите на храна ќе имаат олеснет 

пристап до изворите на финансирање, сè со цел зголемување на нивната конкурентност. 

Ќе формираме земјоделска банка која исклучиво ќе биде насочена кон поддршка на 

малите земјоделски семејни стопанства во руралните средини преку поволни кредитни 

линии. Средствата од директните плаќања, ценејќи по досегашните податоци и искуства, 

се покажаа како мали и недоволни за развој и модернизација на производството и 

секторот воопшто. Затоа ќе ја поддржиме модернизацијата на македонското земјоделско 
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производство преку микрокредитирања, кредити со субвенционирани камати, 

финансиски лизинг и преку кредитни гаранции. Во план ни е да спроведеме и 

репрограмирање на постоечките кредити, со што на производителите ќе им овозможиме 

одложување на ратите, повластени и помали каматни стапки и подолг период на отплата. 

Целата земјоделска политика ќе ја водиме јавно и транспарентно. 

 

2. Економска и политичка определба е земјоделието да биде стратешка 

стопанска гранка 

Согласно постоечките услови, потребно е да се дефинираат основните насоки и 

принципи на земјоделската политика на Република Македонија, што подразбира 

редефинирање на аграрната политика која ќе биде во функција на развој на модерна 

пазарна економија компатибилна  со аграрната политика на Европската унија. Нашите 

задачи се следни: 

- Да обезбедиме задоволително ниво на приход за земјоделските производители, 

што значи, зголемување на економската мотивација кај земјоделските 

производители. Оваа задача ќе биде основна макроекономска цел за 

редефинирање на земјоделската политика на Република Македонија. Без 

исполнување на оваа цел, гледано на долг рок, нема стабилизација и зголемување 

на земјоделското производство, како и зголемување на продуктивноста.  

- Да осигураме прехрамбена стабилност на Република Македонија, да постигнеме 

производство на квалитетна храна која пред сè ќе го задоволи домашниот пазар. 

Да се зголеми продуктивноста на трудот во земјоделското производство, со што ќе 

се подигне вкупното земјоделско производство. Да се димензионираат соодветни 

и ефективни интервентни мерки во доменот н земјоделскиот сектор. На овој начин 

сакаме да постигнеме високо и стабилно домашно производство, зголемен извоз и 

ефикасна одбрана од високо субвенционираното производство на високо 

развиените земји.  

- Зачувување на животната средина од негативните ефекти на земјоделското 

производство.  Примарна цел треба да биде одржливиот развој, додека заштитата 
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на животната средина е главната детерминанта на идниот развој на земјоделското 

производство. Ќе го насочиме производството во однос на еколошките стандарди 

и заштита на животната средина. Ќе ги поддржиме мерките за употреба на 

алтернативните извори на енергија. Ќе воведеме законодавни мерки кои ќе имаат 

за цел зголемување на органското производство.  

 

3. Создавање на одржливо, технолошки високо развиено, модерно земјоделско 

производство  конкурентно на меѓународниот пазар 

Земјоделската политика целосно ќе ја насочиме кон модернизација на 

производството на храна во правец на реален развој на земјоделскиот стопански сектор. 

Крајна цел ќе ни биде проширување на производството, зголемување на неговата 

продуктивност, квалитет и конкурентност. Главна задача ќе ни биде реонизацијата на 

земјоделското производство. Долгогодишната стратегија за земјоделство и рурален 

развој која ќе ја предложиме, ќе има прецизен план за активности и придружни програми 

и истата треба да обезбеди предвидливост и континуитет на земјоделското производство. 

Ќе донесеме прописи, ќе креираме мерки и ќе ги подобриме човечките капацитети во 

соодветните институции за, преку инстиуционали решенија, да ја подобриме политиката 

на квалитет и пазарните стандарди на земјоделските производи. Во соработка со 

образовните и научните институции на Република Македонија ќе изготвиме програма за 

модернизација и на примарното производство и на индустријата за производство на 

храна. Ќе воспоставме ефикасна и ефективна меѓуинституциска соработка, односно ќе 

изградиме институционална инфраструктура, способна за креирање и спроведување на 

земјоделската политика. Ќе ја подржиме потребата од инвестиции во нова опрема и нови 

технологии на производство на храна. Ќе воспоставиме систем на навремено, ефикасно и 

брзо следење на билансот на производство и потрошувачка на земјоделските производи 

во Република Македонија со цел да го обезбедиме пазарот и да го помогнеме извозот, 

односно да ја утврдиме насоката и опсегот на земјоделската политика. Преку 

законодавството ќе делуваме на сигурна и навремена исплата на земјоделските 

производи. Ликвидноста на примарните земјоделски производители ќе ни биде главен 
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приоритет. Ќе промовираме фер услови за трговија на земјоделските производи и тоа ќе 

ни биде основа за поттик на земјоделските производители. Земајќи го предвид бавниот 

обрт на капиталот во земјоделието, ќе ја прилагодиме кредитно монетарната политика 

посебно за овој стопански сектор (подолг грејс-период, кредити со ниска каматна стапка, 

субвенционирање на кредитите и сл.). Ќе воспоставиме систем на зголемување на 

стоковите резерви кој ќе биде во функција на снабдување и стабилизација на пазарот. Ќе 

изградиме систем на модерни јавни капацитети за чување на овошје и зеленчук исто така 

во функција на стабилизација на пазарот за овошје и зеленчук. Низ разни видови на 

здружувања и асоцијации на производителите, овие капацитети ќе бидат давани на 

користење, со тенденција истите да станаат акционерски друштва. Клучниот фактор за 

развојот на земјоделието во нашата визија лежи во локалната самоуправа. Ќе 

предложиме формирање на земјоделски буџет на ниво на секоја рурална општина. 

Земјоделската економија ќе ја засноваме на знаењето. Научното и стручно знаење, како и 

стекнатото искуство ќе ни биде најважен ресурс за развојот на македонското земјоделие. 

Ќе спроведеме планско вработување на млади стручни кадри во руралните средини. Ќе 

застапуваме врвно знаење, едуциран експертски кадар, модерна опрема и технологија на 

производство според барањата на пазарот.      

         

4. Субвенционирање на високоприносното, профитабилно и конкурентно 

земјоделско производство 

Ќе водиме  политика на долгорочни, стабилни, високи и навремени субвенции. Со 

ваквата политика ќе поттикнеме нови инвестиции за зголемено ефикасно производство 

или отпочнување на нов бизнис во агросекторот. Наша цел е зголемување на нивото на 

субвенции на растителното производство по единица површина, но истото да биде врзано 

со референтен принос за поодделното производство. Во сточарството субвенциите ќе ги 

врземе со потеклото и генетскиот потенцијал на приплодните грла. Како услов за 

остварување на субвенциите ќе воведеме и пропишана годишна минимална едукативна 

програма која производителите треба да ја поминат. Во овоштарството и лозарството ќе 

спроведеме реонизација и субвенциите ќе се даваат согласно утврдените реони на 
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производство. Максимално ќе го субвенционираме подигнувањето на заштитени 

простори за (пластеници, стакленици и сл.), со иствремено создавање на кластери од 

производители за заеднички настап на домашниот пазар и извоз. Ќе подржиме развој на 

нови технологии за производство и припрема на сточна храна. Ќе ја субвенционираме 

култивацијата на пасиштата и ливадите. Органското производство ќе го субвенционираме 

преку финансиска поддршка при постапкита за конверзија на почвата, одгледување на 

семето и садниот материјал, како и приплодни животни за органско производство. Ќе ја 

поддржиме сертификацијата на производството и производите од органското 

земјоделство. Ќе учествуваме во промоцијата и извозот на органските производи. Ќе 

поттикнеме производство на органски биолошки ѓубрива и биолошки средства за заштита 

на растенијата. Ќе предложиме воведување на органски произведена храна во болниците 

и детските кујни во градинките, училиштата и студентските домови. Ќе поддржиме 

отварање на посебни органски ресторани во руралните и урбаните туристички места. 

 

5. Политика на наследување и мерки за окрупнување и консолидација на 

земјоделското земјиште. 

За што е можно пократок рок ќе се уреди политиката на наследување на 

земјоделското земјиште со цел долгорочно зголемување на поседот. Преку долгорочни 

кредите (10, 15 и повеќе години) ќе овозможиме земјоделците да купат земјоделско 

земјиште од старите домаќинства, од сопствениците кои не го обработуваат своето 

земјиште, но и од државата. 

Окрупнувањето и консолидацијата на земјоделското земјиште ќе го спроведеме 

преку системот на размена и промена на нивната форма со цел добивање на површини 

погодни за имплементација на модерно интензивно производство. Ќе ја спречиме 

физичката делба на земјоделското земјиште. Максимално ќе се залагаме за 

искористување на сите обработливи земјоделски површини на кои не се одвива 

производство. 
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11. ЕКОЛОГИЈА 

 

 

 

 

ПОГРАМА ЗА КВАЛИТЕТЕН ВОЗДУХ 

 

1. Мерки за намалување на загадувањето од транспортот: 

● 1.1 Изградба на брз и модерен трамвај во Скопје  

● 1.2 Подобрување на јавниот градски транспорт и стимулирање на неговата 

секојдневна употреба 

● 1.3 Ограничување на употребата на автомобили со високи емисии 

● 1.4 Стимулирање на употреба на автомобили со минимални емисии 

● 1.5 Категоризација и зони со ниски емисии  

● 1.6 Динамично регулирање на брзината на движење во зависност од 

загадувањето 

● 1.7 Модернизација на улиците и канализацијата 

● 1.8 Редовно миење на уличните површини 

2. Мерки за намалување на загадувањето од домашно греење 

● 2.1 Ширење на мрежата на Топлификација - Скопје  

● 2.2 Гасификација на домаќинствата  

● 2.3 Строги стандарди за користење на дрва и јаглен 

● 2.4 Инкриминација на палењето на гуми, облека, пластика, кабли, масла…  

● 2.5 Програма за помош за замена со еколошки начин на топлење 

● 2.6 Енергетски ефикасни згради  

3. Мерки за намалување на загадувањето од индустријата 

● 3.1 Контрола врз големите загадувачи  

● 3.2 Борба со дивите депонии 

Гасификација на целата држава! 
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● 3.3 Политика на нула одпадоци  

4. Други мерки 

● 4.1 Зелени појаси во близина до фреквентни булевари 

● 4.2 Стимули за енергетска ефикасност, зелени фасади и покриви 

● 4.3 Соработка со градовите-пионери во сферата на борбата со загадувањето  

5. Информативни мерки  

● 5.1 Проширување на мрежата од станици за мерење на квалитетот на 

воздухот 

● 5.2 Систем за рано предупредување и прогнозирање на загадувањето 

● 5.3 Изработка на конкретен План за дејство при значително загадување 

● 5.4 Отчетност и претставување на резултатите секоја календарна година 

● 5.5 Образовни програми и кампањи за подигање на свеста 

Според податоците од Институтот за јавно здравје, најчестите болести во земјата и 

во Скопје се последица на енормното загадување на воздухот. Дури 40% од пациентите во 

амбулантите имале заболувања на респираторниот и на циркулаторниот систем, а 55% од 

децата до 6 години страдаат од болести на белите дробови и на дишните патишта. 

Податоците на Светската банка кажуваат дека како последица на загадениот 

воздух во Македонија секоја година умираат 1350 наши сограѓани и создаваат економски 

загуби од 253 милиони евра. И покрај овие тревожни податоци, локалните и државните 

власти продолжуваат да ги игнорираат проблемите и не ги спроведуваат целосно 

законските мерки за спречување или намалување на загадувањето од најголемите извори 

-домаќинствата, транспортот, индустријата и депониите. 

 

1. Мерки за намалување на загадувањето од транспортот 

Начинот на движење во рамките на секојдневието на Скопјани игра клучна улога 

во нивоата и честотата на загадувањето на воздухот во Скопје. Иако загадувањето од 

масовната употреба на автомобили и стариот возен парк имаат доминантен принос кон 

загадувањето, градските и државните власти целосно го игнорираат проблемот, 

воведувајќи само палеативни мерки, без значителен и долгорочен ефект. Наместо по 
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теркот на европските градови да се работи за концепт на одржлива градска мобилност, во 

Скопје сите политики го стимулираат користењето на личните автомобили за извршување 

на секојдневните потреби и задачи.   

Веќе неколку децении властите во Скопје не успеаа да изградат ниту еден значаен 

објект на транспортната инфраструктура - нова, брза и еколошка форма на градски 

транспорт, сериозна реформа на автобуските линии, интегриран и сеопфатен систем на 

велосипедски патеки или завршување на примарната улична мрежа. За голем дел од овие 

мерки се неопходни сериозни и последователни инвестиции во рамките на неколку 

години, но тие се единствена шанса македонската метропола, не само да живее во здрава 

еколошка средина, но и да се спаси од секојдневните гужви и хаос по улиците, како и 

значително да се подигне квалитетот на градското живеење. Ние од Глас за Македонија 

знаеме како сеопфатно и долгорочно да ги решиме натрупаните проблеми и сме одлучни 

во целта Скопје да стане еколошки чист град со европски начин на живот.  

1.1 Изградба на брз трамвај  

Трамваите како форма на градски транспорт имаат огромни предности - освен 

брзината и екологијата, шинскиот сообраќај е далеку поефективен и поекономичен за 

масовен превоз на патници. Токму затоа трамваите доживуваат ренесанса и само во 

минатата деценија над 110 светски и европски града ги воведоа и продолжуваат да ја 

шират трамвајската мрежа. Трамвајот е долгогодишен сон на многу генерации во Скопје, 

но ниту еден градоначалник ја немаше неопходната визија и компетентност да започне со 

фазната реализација на проектот.  

Како прв приоритет за долгорочно решавање на проблемот со загадувањето од 

транспортот ја поставуваме задачата за фазна изградба на брзи трамваи (LRT - Light Rail 

Transit). Основен критериум за успешен трамвајски систем кој ќе привлече голем број на 

нови патници е неговата брзина, која е условена од неговата полна независност од 

автомобилите и гужвите. Добро знаеме дека скопските трамваи треба да имаат предност 

на раскрсниците пред останалите учесници во сообраќајот, подземно преминување под 

точките со најголем сообраќај, како и широка мрежа на линии до сите поголеми населби 

во градот. За да гарантираме дека Скопје ќе го добие најдоброто и соодветно решение, 
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кое ќе овозможи долгорочен развој на градот, ќе привлечеме светски експерти од 

градовите кои веќе изградиле слични системи уште во фазата на проектирање.  

Планираме да започнеме со изградбата на независен и брз шински систем во 

средината на булеварите Партизански одреди и Јане Сандански, за да ги сврземе Ѓорче 

Петров и Ново Лисиче преку центарот на градот. Ќе направиме внимателна анализа за 

затворање на тесниот центар на градот и неговата преобразба во тиха и чиста пешачка 

зона, комбинирана со достапен еколошки транспорт. Во втората фаза предвидуваме 

изградба на комплетно независна трамвајска мрежа до Тафталиџе и Капиштец, долж 

зелените површини на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов. Насекаде каде што е 

возможно предвидуваме изградба на трамвајската мрежа на подлога од трева, која 

дополнително ќе придонесе кон апсорбирање на ПM честичките. Во третата фаза ќе ги 

сврземе северните делови на Скопје - Бутел, Скопје Север, Чаир и Бит Пазар со центарот 

на градот преку нов мост на Вардар. 

Фази Број линии Должина (км) Број станици 

I 1 15  37 

II 2 7,5  22 

III 3 6 19 

ВКУПНО: 5 28,5 78 

Со изградбата на сеопфатен трамвајски систем по примерот на другите европски 

градови, целиме да привлечеме најмалку 200.000 патници секојдневно да ги остават 

своите автомобили и да се возат на еколошки и брз систем, кој не произведува никакво 

загадување.  

1.2 Подобрување на јавниот градски транспорт и стимулирање на неговата 

секојдневна употреба 

Градскиот транспорт во Скопје е еден од најстарите и неефективни системи не 

само во Европа, но и на Балканот. Иако градот непрестано расте, автобускиот превоз е 

бавен, нереформиран и без неопходниот број на линии и возила. Ако сакаме Скопје да 
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стане еколошки чист град, мораме да ги воведеме докажаните европски практики и 

решенија, кои ќе го направат попривлечна и брза алтернатива од автомобилите.  

Нашата визија за реформа на градскиот транспорт вклучува, не само набавка на 

нови зглобни автобуси од реномирани, но достапни европски производители (како 

чешките СОР или полските Соларис), но и редица мерки за намалување на чекањето, 

побрзо патување и поредовни автобуси.  

По изградбата на трамвајскиот систем, автобусите ќе имаат улога да ги поврзуваат 

населбите и зоните, каде што трамваите, заради физичките ограничувања не можат да 

бидат воведени. Долж големите улици ќе воведеме нови БУС ленти, кои ќе овозможат 

брз проток на автобусите, независно од автомобилите. Пократкото време за патување, во 

споредба со автомобилите, дополнително ќе ги стимулира граѓаните да го користат 

јавниот превоз и помогнат кон почист воздух за сите. Ќе воведеме и експресни и нови 

директни линии на местата каде сега недостигаат и ќе ги засилиме најважните постоечки 

со нови поаѓања. Со изградбата на модерен GPS систем и систем за управување со 

градскиот транспорт, стриктно ќе го следиме возниот ред со цел минимално време за 

чекање и максимален комфор за патниците. Околу крајните станици на периферијата на 

Скопје ќе изградиме нов тип паркинзи, каде што жителите кои доаѓаат од другите градови 

и од селата ќе можат да ги остават своите автомобили и да продолжат да патуваат во 

рамките на градот со јавен транспорт.  

1.3 Ограничување на употребата на автомобили со високи емисии 

Додека европските градови воведуваат забрани за користење на автомобили на 

дизел, Македонија продолжува да се претвора во гробница на стари автомобили, кои 

секојдневно исфрлаат не само ПM честички, но и други канцерогени издувни гасови. 

Достапната цена за увоз на таков вид автомобили има долгорочни штетни последици врз 

здравјето на граѓаните, и затоа ќе предложиме целосно нов модел за нивниот увоз, 

оданочување и користење. Од минатата година веќе и Албанија целосно забрани увоз и 

регистрација на автомобили со пониска класа од ЕВРО 4, а Скопје како најзагаден град во 

Европа не може повеќе да си дозволи да биде само пасивен набљудувач.  
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Одлучни сме во соработка со одговорните државни институции да воведеме постепена 

забрана за увоз и регистрација на стари автомобили. Ќе започнеме со најстарите возила 

со стандард ЕВРО 1 и 2, а после три години ќе стапи во сила и забрана за сите превозни 

средства кои не располагаат со минимален стандард ЕВРО 3. Со постепеното воведување 

на оваа мерка, имаме за цел да ги заштитиме најсиромашните граѓани од драстични 

промени и поскапувања, давајќи им време за прилагодување кон новите правила.  

Последователниот и комплексен систем на мерки ќе ја симулираат обновата на 

возниот парк во градот, ќе ја намалат зависноста на жителите на главниот град од 

автомобилите и сериозно ќе влијаат врз намалувањето на загадувањето и 

предизвиканите од него опасни последици по здравјето на населението. Убедени сме 

дека се неопходни решителни мерки за заштита од енормно загадената животна средина 

во која живееме, и затоа го издигнуваме здравјето на нацијата како основен приоритет, со 

кој не смееме да правиме компромиси.  

1.4 Стимулирање на употреба на автомобили со минимални емисии 

Заедно со реформа на даночниот систем планираме да воведеме значајни 

ослеснувања и стимули употреба на автомобили со минимални емисии. На ниво на 

државна политика ќе ги ослободиме од даноци сите електромобили и хибридни 

автомобили, додека на ниво на Град Скопје ќе обезбедиме редица поволности за нив, 

како на пример, бесплатен паркинг на сите градски паркинзи во рамките на неколку 

години.  

Одлучни сме да дадеме личен пример во промената на начинот на мислење и 

поведение на политичарите, кои на себе си ја носат одговорноста да ги водат граѓаните со 

позитивни примери. Затоа ќе ги замениме скапите и луксузни автомобили на 

политичарите со мали електромобили кои се евтини за употреба и сервисирање, но 

најважното - не произведуваат никакво загадување. Во рамките на плановите за 

департизација и приближување кон граѓаните, ќе ги замениме службените автомобили со 

еколошки возила и со бесплатни годишни карти ќе ги стимулираме раководителите и 

вработените во администрацијата да користат јавен превоз или велосипеди. При 

купувањето на специјализирани возила за потребите на градските служби и 
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администрација, ќе дадеме апсолутен приоритет за купување на еколошки возила, 

вклучително и нови автобуси на природен гас со стандард ЕВРО 6.  

1.5 Категоризација и зони со ниски емисии  

Паралелно ќе работиме врз категоризацијата на сите типови превозни средства 

според еколошкиот стандард и ќе воведеме даночни олеснувања за новите и помали 

автомобили, кои се соодветни за секојдневно сообраќање во градски услови. Во рамките 

на процесот за хармонизирање на македонското законодателство со законите на ЕУ, 

постепено ќе го воведеме принципот за повисоко оданочување на автомобилите, кои 

испуштаат повеќе издувни гасови. По завршување на процесот на категоризација на 

автомобилите, како и новата даночна политика, ќе пристапиме со воведување на зони со 

ниски емисии во Скопје, во деновите со висока загаденост.  

На база на предвидените нивоа на загадување за следните неколку дена, 

градските власти ќе можат да решаваат кои делови од градот ќе бидат целосно затворени 

за автомобили, и во кои делови ќе биде дозволено сообраќањето само на автомобили 

кои загадуваат значително помалку (ЕВРО 5 и ЕВРО 6). Паралелно, за да се осигура 

алтернатива на граѓаните, планираме сериозно засилување на градскиот транспорт, со 

цел задоволување на транспортните потреби на скопјани на еколошки чист начин. 

Понатаму, на база на сериозни анализи и помош од експерти од Лондон, Париз и 

Мадрид, ќе ја проучиме можност за воведување на такса за преминување на автомобили 

низ центарот на градот (Congestion charge), по примерот на другите европски метрополи.  

1.6 Динамично регулирање на брзината на движење во зависност од 

загадувањето 

Влијание врз огромното загадување во градот има, не само енормниот број на 

автомобили, но и брзината и проточноста на сообраќајот. Колку повеќе автомобилите 

губат време во долгите колони, толку повеќе издувни гасови ги трујат граѓаните. Затоа ќе 

го надградиме системот за управување на сообраќајот со интелигентен систем за 

динамично управување на семафорите, кои ќе обезбедуваат долги зелени бранови долж 

главните градски булевари. Системот ќе има можност и автоматски да ја мери брзината 

на движење на автомобилите и да ја регулира во зависност од загадувањето на воздухот, 
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бидејќи пониската брзина значи и помалку штетни гасови во воздухот. Сите 

недисциплинирани возачи ќе бидат санкционирани со помош на камерите, кои ги 

распознаваат регистарските таблички, со што ќе го елиминираме човечкиот фактор и ќе 

ослободиме човечки ресурси за борбата со загадувањето во други сфери, како што се 

побројни проверки на индустриските објекти и домаќинствата.  

1.7 Модернизација на улиците и канализацијата 

Скопје е град со амортизирана улична инфраструктура и зелени површини само на 

хартија. Огромениот број на нерамни коловози, дупки и неасфалтирани улици, се извор 

на ПM честички во сите делови на градот, кои автомобилите паркирани во калните 

површини ги расфрлаат без никаква контрола. Затоа ќе започнеме со модернизација на 

уличната инфраструктура употребувајќи иновативни материјали и градежни методи, кои 

значително ќе придонесат за почист град и поздрава животна средина за сите.  

Во рамките на реконструкциите на постојните и изградбата на нови улици, ќе 

користиме материјали кои имаат поголема апсорбција од постојниот асфалт кој се 

користи. Шахтите и одводнувањето ќе бидат проектирани на начин кој ефективно ги 

одведува дождовните води и не остава наноси и прав по коловозите. Ќе посветиме 

големо внимание и врз обуката на проектантите на градските компании, кои ќе бидат 

обучени како правилно да ги проектираат улиците и зелените површини, користејќи 

мрежи кои не дозволуваат емисии и наноси од земјена маса на коловозите.  

1.8 Редовно миење на уличните површини 

Во соработка со градското претпријатие Комунална хигиена, значително ќе ги 

зголемиме честотата и кратноста на миењето на скопските улици. По инвестирањето во 

неопходната модерна техника од цистерни и пунктови за полнење на вода, ќе поставиме 

задача за често и темелно миење на градските улици, плоштади и пространства. Глас за 

Македонија си поставува за цел, до крајот на мандатот, сите улици во Скопје да се мијат 

по најмалку 24 пати во годината. На тој начин ќе гарантираме дека наносите од кал со 

огромна концентрација на честички ќе биде измиена од градската средина и нема да 

претставува опасност за здравјето на скопјани.  
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2. Мерки за намалување на загадувањето од домашно греење 

Избирајќи го начинот на греење, сите ние носиме дел од одговорноста за 

загадувањето на градот. Од друга страна, работа на локалните и државните власти е да 

направат сè за да понудат неколку разумни и економски издржливи алтернативи за 

затоплување на домовите. Не само што не беше направено ништо во насока на ширење 

на мрежата на Топлификација, но заради лошиот менаџмент и сè повисоките цени, многу 

граѓани се откажаа од услугите на централното парно греење.  

Во последните години, градската власт на Скопје изгледа абдицира од своите 

задолженија и не направи скоро ништо за ширење на мрежата на Топлофикација. Ќе 

работиме за реализација на микс од мерки, кои даваат различни разумни и чисти 

алтернативи на граѓаните, со цел намалување на употребата и горењето на дрва, јаглен и 

други забранети материјали.  

2.1 Ширење на мрежата на Топлификација - Скопје  

Со државна помош и користење на фондовите на ЕУ, ќе изработиме и 

имлементираме програма за модернизација на Топлификација - Скопје, започнувајќи со 

модернизација на топланите и работа на природен гас. Целта ни е трошоците на 

претпријатието да бидат сериозно оптимизирани, со што граѓаните ќе добијат поевтина 

алтернатива за греење на парно. Воведувајќи апсолутно бесплатна тарифа за 

приклучување кон мрежата, ќе ги стимулираме граѓаните да се вратат кон најчистиот и 

ефективен начин на греење во градот - централното парно.  

Паралелно со тоа, ќе обезбедиме доволно срества за проширување на 

диструбитивната мрежа на БЕГ во останатите делови на градот кои во моментов немаат 

достап до неа. Приоритет ќе бида даден на изградба на нова мрежа во населбите во кои 

преовладуваат згради (Ѓорче Петров, Влае, Кисела вода, Чаир, Топанско поле и 

Тафталиџе). Во сите наброени реони, во последните години тече незапирлив процес на 

изградба на нови згради за домување, кои немаат достап до градскиот систем за 

снабдување со топлинска енергија и се приморани да користат нееколошки начини или 

прекумерно да ја оптоваруваат електропреносната мрежа (https://beg-

distribucija.com.mk/wp-content/uploads/2016/05/Situacija-1024x768.jpg). 

https://beg-distribucija.com.mk/wp-content/uploads/2016/05/Situacija-1024x768.jpg
https://beg-distribucija.com.mk/wp-content/uploads/2016/05/Situacija-1024x768.jpg
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За новите згради, кои се градат или нивната изградба предстои, ќе воведеме 

сериозни бенефиции и олеснувања за објектите, кои од самиот почеток ќе се приклучат 

кон мрежата на БЕГ. За инвеститорите ќе ги намалиме трошоците за вадење на дозвола за 

градба, а за граѓаните ќе воведеме пониски даноци во рамките на неколку години, ако ја 

користат енергијата на БЕГ за греење на домовите.  

2.2 Гасификација на домаќинствата  

Во останатите делови на градот, каде изградбата на мрежа за диструбиција на 

топлинска енергија не е економски исплатлива и во населбите каде доминираат ниски 

објекти и куќи, интензивно ќе се посветиме на изградба на секундарната гасоводна 

мрежа. Познато е дека Македонија недоволно ја користи веќе постоечката гасоводна 

врска со Бугарија - природниот гас е на наше располагање, но заради недостаток на 

секундарна дистрибутнивна мрежа во градовите, граѓаните не чувствуваат никаква полза.  

Со ширењето на гасоводната мрежа во населбите, како на пример Бутел, Драчево, 

Ченто и Козле, каде доминираат куќи, целиме да ја намалиме зависноста на 

домаќинствата од нееколошките енергенси, кои имаат огромен придонес во 

загадувањето со ПM честичките. Во координација со државното претпријатие, ќе 

изработиме студија за фазна реализација на секундарната дистрибутивна мрежа и ќе 

преговараме за пониски цени за гас за домаќинствата. Осигурувајќи економски достапна 

алтернатива за граѓаните постепено, трајно ќе ги елиминираме дрвата и јагленот како 

материјали кои се користат за греење во градовите.  

2.3 Програма за помош за замена со еколошки начин на топлење  

Како резултат на недостаток на разумни алтернативи, огромен број на скопјани 

сеуште користат стари печки за дрва и јаглен, кои заради непотполното горење исфрлаат 

огромни количества на супстанции опасни за здравјето на населението. Ако сакаме да го 

зачуваме нашето здравје и се грижиме за доброто на нашите најблиски, треба да најдеме 

начин старите инсталации за огрев да бидат заменети со нови, далеку поеколошки, но и 

поефективни и поекономични.  
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Користејќи ги фондовите на ЕУ ќе направиме програма за бесплатна замена на 

топлителните уреди со нови и еколошки печки на пелети. По примерот на Краков и 

останатите полски градови, со сопствени средства ќе започнеме со пилот-проект за 

замена на печките на неколку стотици домаќинства во една скопска населба. Така ќе 

докажеме на граѓаните и европските партнери дека замената на инсталациите со 

модерни и енергетски ефикасни има позитивен ефект врз животната средина и џебот на 

граѓаните. Потоа, обезбедувајќи повеќе финансии од страна на ЕУ, ќе изработиме 

програма за бесплатна замена на неколку илјади уреди во рамките на целиот град. За 

потпомагање на посиромашните граѓани, во рамките на првите неколку години ќе ја 

субвенционираме и набавката на пелети за топлење, со што ќе гарантираме дека сите 

граѓани, независно од нивната економска состојба, ќе имаат еднаков пристап до 

програмата за почист град и животна средина. Со постепена реализација, решително 

планираме Скопје да биде ослободено од стари инсталации кои користат дрва или јаглен. 

2.4 Криминализација на палењето на гуми, облека, пластика, кабли, масла…  

Горењето на канцерогени материјали на отворено, или како начин за загревање на 

домовите, треба да биде апсолутно забрането со промени во законите на Македонија. 

Нивното горење ослободува огромни количества на смртоносни и канцерогени честички, 

што сериозно влијае, не само врз оние со хронични респираторни проблеми, но и го 

зголемува ризикот од редица други болести како инфаркти, мозочни удари и рак. Затоа 

супстанции како гуми, пластика, кабли и масла, треба да се обработуваат и рециклираат 

само од строго контролирани и сертифицирани претпријатија.  

Административни мерки во форма на казни, апели и предупредувања, очигледно 

не се доволни за да се запрат овие практики. Решени сме да се бориме против дивото 

палење на овие материјали со нивна криминализација, каква што е практиката во неколку 

членки на ЕУ и ќе ги убедиме граѓаните дека ваква мерка е е неоходна и во нивен 

интерес. Државниот и општински инспекторат, во соработка со Полицијата, ќе ја имаат 

задачата да ја спроведуваат оваа регулатива.  

2.5 Строги стандарди за огрев на дрва и јаглен 
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По примерот на развиените европски држави, ќе воведеме строг стандард за 

квалитетот на дрвата и јагленот кои се продаваат за греење на домаќинствата во 

Македонија. Често овие енергенси се продаваат без да е поминат неопходниот процес по 

сушење и обработка, а тоа доведува до непотполно согорување и влијае сериозно врз 

високото загадување. Затоа, од клучно значење е изработката на нова законска 

регулатива, која точно ќе посочи какви материјали за огрев можат да бидат продавани. Во 

соработка со нашата стручна јавност и базирајќи се врз добрите примери од ЕУ, уште во 

првата година ќе го воведеме новиот стандард и строго ќе го контролираме во 

партнерство со надлежните државни и локални инспекторати.  

2.6 Енергетски ефикасни згради  

Огромен дел од општествените згради во главниот град се енергетски крајно 

неефикасни. Како последица на земјотресот, Скопје сè уште изобилува со институции 

сместени во стари бараки или згради, за чие затоплување се трошат огромни ресурси. До 

овој момент, градските власти правеа само спорадични и недоволни напори за да се 

подобри енергетската ефикасност на општествените згради - од болниците и училиштата, 

до административните објекти и општините.  

Користејќи ги фондовите на ЕУ, както и специјално создаден за целта Македонски 

фонд за енергетска ефикасност на зградите, ќе започнеме со целосна обнова на фасадите 

и системите за отоплување на општествените згади. По завршување на овој процес, по 

нивна оценка и категоризација, приоритет ќе биде даден на објектите кои во моментот се 

греат на нееколошки енергенси и имаат најсериозна загуба на топлинска енергија. На тој 

начин, не само ќе ја подобриме животната средина во градот, но ќе ги намалиме 

сметките за енергија, со што помалку пари ќе се одлеваат од државата за купување на 

струја или гас.  

 

3. Мерки за намалување на загадувањето од индустријата 

3.1 Контрола врз големите загадувачи  

Веќе неколку децении скопјани се изложени на опасно загадување од тешката 

индустрија која се наоѓа во границите на градот. Најчесто вина за испуштањето на 
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огромни концентрации штетни материи во воздухот имаат фабриките во рамките на 

комплексот на Железара Скопје и Цементарница УСЈЕ, но санкциите од државата се 

движат во рамките на 8000 евра - незначителна сума за големите економски субјекти. 

Очигледно властите ги фаворизираат интересите на крупниот бизнис пред интересите на 

стотици илјади скопјани.  

Со промена на законската регулатива, десеткратно ќе ги зголемиме казните за 

загадувачите, со што бизнисот ќе биде приморан да се сообразува со законите на 

Македонија и во интерес на општеството. Како партија независна од бизнис елитата и 

олигархијата, ќе ги спроведуваме законите подеднакво, независно од тоа кој е сопственик 

на дадена фабрика. Ќе ги зголемиме и капацитетите на градскиот инспекторат, на кого ќе 

му биде оставена задача да извршува постојани контроли и мерења на загадувањето од 

индустријата. Сметаме дека е важно и да започнеме разговор за долгорочната иднина на 

овие објекти од тешката индустрија, кои се наоѓаат во границите на компактниот град и 

нивно евентуално дислоцирање на долг рок.  

3.2 Борба со дивите депонии 

Иако на територијата на градот Скопје секојдневно се појавуваат нови диви 

депонии, а постојните се шират, досегашните градски власти од сите партии покажаа дека 

им недостига политичка волја и компетентност да ги расчистат и спречат настанувањето 

на нови. Од една страна, стотиците тони градежен отпад кој завршува на полињата околу 

Вардар во Ново Лисиче и Аеродром, како и дивите депонии околу бул. Словенија, 

претставуваат огромен извор на ПM10 честички, кои без контрола завршуваат во воздухот 

при секој налет на ветрот. Од друга страна, отворените и диви депонии за отпадоци на 

многу места во градот често се палат од неодговорни граѓани, со што дополнително се 

ослободуваат токсични материјали во воздухот.  

Подобрувајќи ги капацитетите на градскиот инспекторат, вклучително и на 

правната рамка за работа, како и вработувајќи нови инспектори, ќе ја засилиме 

постојаната контрола врз најкритичните места. Во таа насока сакаме да имплементираме 

и систем за видео-надзор кој ги распознава регистарските таблички на возилата, кои 

депонираат шут и отпадоци на забранетите места. Убедени сме дека комбинацијата од 
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мерки, кои освен строги санкции и константна контрола, вклучуваат и работа со граѓаните 

и подигнување на свеста, на долг рок ќе донесат ослободување на македонската 

метропола од дивите депонии и огромното загадување, не само на воздухот, но и почвите 

и водите за пиење и наводнување.  

3.3 Инвестиции во управувањето со одпадоци 

Во Скопје сè уште не е започнат процесот за инвестирање во економично и 

еколошко управување со отпадоците. Рециклирањето е далеку под европските норми и 

стандарди затоа што државата тотално ги игнорира сопствените задолженија. Целиот 

одпад којшто во Скопје се собира во огромни количини се депонира на отворената 

депонија во Дрисла, а тони материјали се покриваат со земјен пласт од само 30 cm. Тоа е 

исклучително застарена и ретроградна технологија, која има сериозни последици кон 

животната средина - загадување на почвата, водата и воздухот во следните стотици 

години со тешки метали и канцерогена пластика.  

Затоа веднаш ќе започнеме со изработка на стратегија за долгорочно управување 

со отпадот, во рамки на политиките за зелен град и одржлив развој. Ќе се стремиме да 

воведеме ефективен систем за рециклирање на максимални количества отпадоци со 

изградба на нова фабрика за селекција и преработка на отпадот и широка мрежа мрежа 

на контејнери во сите делови на градот. Со образовни кампањи и даночни охрабрувања 

ќе водиме активна политика за да ги стимулираме граѓаните да произведуваат 

минимални количества отпадоци и активно да се вклучат во рециклирањето.  

Останатите отпадоци треба да бидат насочени кон нов центар за селекција на 

отпадоците и производство на RDF гориво, кое во следната фаза може да се употребува за 

суровина при производството на топлинска енергија за домаќинствата. На овој начин ќе 

постигнеме голема енергетска ефикасност и заштеда на ограничените средства со кои 

Македонија и Скопје располагаат. Добро разбираме дека процесот на изградба и 

имплементација на нов начин за третирање на отпадоците во градот ќе одземе неколку 

години, но таквото решение не само е неопходно за нас, но е и важен критериум за 

членство во ЕУ. Имено затоа и очекуваме експертска и финансиска помош од ЕУ за 
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имплементацијата на овој стратешки приоритет за чист и одржлив град, во рамките на 

достигање на целта Нула отпадоци (Zero waste).  

3.4 Водење политики на нула одпадоци  

 

4. Други мерки  

4.1 Зелени појаси во близина до фреквентни булевари 

Зелените површини играат значајна улога во квалитетот на воздухот во градовите. 

За жал, во последните години, независно од партијата на власт, уништувањето на дрвата, 

парковите и зелените површини продолжи со засилено темпо. Трајните рани, кои се 

нанесоа врз градската и животна средина во Скопје треба да бидат барем делумно 

заздравени.  

Засадувајќи нови дрвја и зеленило на сите слободни и соодветни површини во 

градот е мерка која може значително да придонесе за почист воздух, но и пониски 

температури во летните периоди. Дрвјата, не само го прочистуваат воздухот и 

произведуваат кислород, но и служат како филтри, кои на лисјата ги задржуваат штетните 

ПM честички. Засадувањето на нови, соодветни за целта видови растенија е евтино и 

ефективно решение, кое веднаш ќе започне да ја подобрува еколошката слика на градот. 

Затоа ќе предвидиме доволно средсва за набавка, садење и одржување на илјадници 

нови дрвја и ново градско зеленило во училишните дворови, по тротоарите и парковите. 

Овие зелени оази се особено неопходни во близина на артериите со најмногу сообраќај, 

каде се концентрирани највисоки количества на издувни гасови од автомобилите. 

4.2 Стимули за енергетска ефикасност, зелени фасади и покриви 

Со сите сили и инструменти на државата и градот ќе започнеме да ги стимулираме 

граѓаните и фирмите сериозно да работат на подобрување на енергетската ефикасност. 

Преку изработка на бесплатни проекти за сите инвеститори кои имаат желба да 

инвестираат во енергетски потполно независни згради или да изградат зелени фасади и 

покриви, директно ќе помогнеме за позелен и вистински оддржлив град. Таквите згради 

нема да се на товар ниту на енергетската мрежа, ниту ќе ја загадуваат околината. Уште 

повеќе, зелените фасади активно придонесуваат за филтрирање на непосредната 
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околина, т.е. помагаат за намалување на загадувањето произведено од други извори. 

Особено активни ќе бидеме во убедувањето на фирмите за кои екологијата и одржливиот 

развој е важен, за инвестирање во нови ефикасни зелени згради, или подобрување на 

постоечките. Така Скопје има шанса да стане балкански лидер во привлекувањето на 

смарт-компании од различните економски сфери со висока додадена вредност.  

4.3 Соработка со градовите-пионери во сферата на борбата со загадувањето  

 

5. Информативни мерки  

5.1 Проширување на мрежата од станици за мерење на квалитетот на воздухот 

Иако за енормното загадување зборуваме постојано во последните десетина 

години, надлежните не направија доволно за да се зголеми мрежата на мерни станици во 

градот и неговата околина на потребното ниво. Најмалку што граѓаните заслужуваат е да 

бидат собирани и дистрибуирани точни информации за моменталното ниво на 

загадување во близина на местата каде граѓаните живеат, работат или учат. Затоа ќе 

инициираме проект за значително проширување на мрежата од станици, од досегашните 

шест, на најмалку 20 - по две во секоја градска општина. Тоа е неизбежна стапка во 

процесот на доставување на навремена и точна информација на граѓаните, но и потребен 

инструмент, кој ќе помогне во собирањето на податоци за предвидување и моделирање 

на загадувањето во иднина.  

5.2 Систем за рано предупредување и прогнозирање на загадувањето 

Собраните податоци од новите мерни станици ќе бидат основа за изработка на 

модел за прогнозирање на загадувањето во Скопје и околината за најмалку три дена пред 

неговото појавување. Истиот може да се имплементира и во други градови, особено 

позагадените (Тетово, Куманово,...). Во соработка со еколози, климатолози и други 

експерти, ќе изработиме комплетен модел за прогноза, кој вклучува множество фактори 

како метеоролошка прогноза (магла, температура, ветар...), очекувани емисии на 

загадување и можност од температурна инверзија. На база на добиените резултати ќе 

формираме политика за превенција и реакција во соодветните денови како привремено 
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ослободување на учениците од настава, бесплатен градски транспорт, затворање на 

центарот за автомобили, забрана за градежни работи и друго. 

5.3 Изработка на План за дејствија при значително загадување 

Со помошта на домашни и странски експерти ќе изработиме План за дејствие во 

случаите на сериозно загадување на воздухот и животната средина. Тој ќе содржи редица 

конкретни мерки за заштита на населението како и намалување на нивоата на емисиите 

во деновите со опасно загадување. Конкретните мерки ќе бидат насочени кон сите извори 

на загадување - домаќинствата, сообраќајот, транспортот и индустријата, како на пример 

тотална забрана за работа на индустријата и градежништвото, воведување на 

ограничувања на употребата на автомобили со ниски еколошки стандарди, забрана за 

работа на отворени површини и објавување на краток принуден распуст за сите ученици. 

Во таквите ситуации ќе ги стимулираме граѓаните да не излегуваат и доколку имаат 

можност да работат од своите домови. На тој начин ќе ја намалиме изложеноста на 

штетните влијанија и ќе се обидеме активно да ги намалиме нивата на ПM честичките во 

атмосферата. 

5.4 Отчетност и претставување на резултатите секоја календарна година 

Во духот на транспарентното владеење и одговорното управување со средсвата на 

граѓаните, ќе воведеме задолжително претставување на преземените мерки и 

постигнатите резултати од страна на сите надлежни институции за справување со 

опасното загадување. Најмалку еднаш годишно ќе публикуваме и претставиме 

комплексен извештај на сите инволвирани страни во процесот и акциски план за следвата 

година, вклучително предвидените мерки и алоцираните сретства за нивното 

имплементирање. 

5.5 Образовни програми и кампањи за подигање на свеста 

Освен дејствата на властите, исклучително важен фактор за постигнување на 

здрава животна средина и намалување на загадувањето, е свеста и дејствата на секој наш 

граѓанин. Во таа насока, сметаме да спроведеме долгорочни кампањи за подигнување на 

свеста, вклучително практични совети за поодржлив живот и одговорен однос кон 

животната средина. Со помош на интересни и интерактивни инструменти, ќе започнеме 
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да работиме со најмалите уште од предучилишна возраст. За учениците од основните и 

средните училишта, ќе воведеме задолжтелна настава по екологија и одговорен однос 

кон животната средина. Сите вработени во надлежните државни и градски институции 

пак ќе треба да поминат курс со кој целиме да ја подобриме нивната информираност за 

правата, задолженијата, надлежностите и законите во сферата на екологијата, зелените 

политики, одржливиот развој и здравјето.  

Мерките имаат комплексен карактер и се ориентирани кон долгорочното и 

постојано решавање на проблемот со опасниот воздух, особено во Скопје. Ориентирани 

се кон решавање на изворите, кои генерираат најголем дел од загадувањето со ПM2,5 и 

ПM10 честички. Програмата која ја предлагаме вклучува краткорочни (до една година), 

среднорочни (до три години) и долгорочни (до пет години) мерки.  

На загадувањето влијае густината на населението и зградите, начинот на греење, 

транспортната ситуација, возраста и состојбата на возниот парк, видот на индустријата, 

состојбата на инфраструктурата, организацијата на собирање и управување со 

одпадоците, состојбата на зелените површини, бројот и начинот на изградба на новите 

објекти итн. Различните мерки можат да бидат од технички, регулаторен, економски или 

образовен тип.  

- Домашно греење - политика за намалување на употребата на тврди горива (дрва, јаглен), 

програма и стимулативни мерки за санирање на домовите и употреба на алтернативни 

извори на енергија, како од страна на општествените објекти, така и од страна на 

домовите и фирмите. Национални стандарди за квалитетот на горивата за греење во 

насока на горива со пониски емисии.  

- Реорганизација на транспортната мрежа и задача, воведување на чист (ЕВРО 6), брз и 

атрактивен градски транспорт, изградба на автономни ленти за движење на автобуси и 

трамваи, изградба на раскрсници на две нива, целосно завршување на транспортниот 

градски ринг… Преку нов начин на планирање и изградба на малите улици и 

инфраструктурата во населбите, изградба на паркиралишта и зелени појаси, како и 

зачестено миење на површините во рамките на целата година… се намалува 
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загадувањето од транспортот. ЗАБРАНА ЗА УВОЗ НА АВТОМОБИЛИ ПОСТАРИ ОД 10 

ГОДИНИ И СО СТАНДАРД ПОНИЗОК ОД ЕВРО 4.  

- Интелигентно управување со сообраќајот, строга контрола врз транспортните средства, 

подобрување на брзината, достапноста и атрактивноста на градскиот транспорт, изградба 

и реконструкција на ефективна улична мрежа со материали кои апсорбираат значителен 

ден на честичките, изградба на достапна и безбедна велисипедна мрежа и воведување на 

систем за изнајмување на велосипеди по примерот на другите европски градови.  

- Политика на нула одпадоци (Zero waste policy) - одпадоците служат како суровини за 

други процеси.  
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12. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

 

 

 

 

Глас за Македонија се определува за политика на одржлив развој, односно развој 

кој ги задоволува потребите на луѓето во сегашноста без да ги загрози идните генерации 

во задоволување на нивите потреби. 

Наша цел ќе биде да создадеме одржливо општество кое е базирано на 

социјалната правда, ненасилството, инклузивната народна демократија, развојна 

економија и квалитет на живот, во корелација со заштитата на животната средина. 

Нашата долгорочна визија за одржлив развој на Македонија кореспондира со 

предизвиците и целите на Обединетите нации во делот на глобалниот економски 

одржлив развој. Во таа насока имаме издвоено повеќе развојни цели и мерки и тоа: 

1. Максимално намалување на сиромаштијата во сите негови форми насекаде во 

Македонија 

И покрај борбата против сиромаштијата огласена во 1990 година, стапката на 

сиромашни во Македонија се зголемува. Нашата платформа за одржлив развој има за цел 

намалување на сиромаштија до степен на европскиот просек.  

2. Обезбедување безбедност на храната и промовирање одржливо земјоделство 

3. Обезбедување пристап до прифатлива, сигурна, одржлива и модерна енергија 

за сите 

До 2030 година значително да се зголеми уделот на обновливите извори на 

енергија (сонце, ветер) и двојно да се зголеми енергетската ефикасност. 

4. Промовирање на одржлив, инклузивен и одржлив економски раст, преку: 

- Повисока економска продуктивност преку диверзификација, технолошка 

надградба и иновации, вклучувајќи сектори со висока додадена вредност; раст на микро, 

малите и средни претпријатија. 

Да ги задоволиме потребите на луѓето сега, без да ги загрозиме идните генерации!  
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- До 2023 година значително ќе се намали процентот на млади без работа, 

образование или обука 

- До 2025 година, ќе имплементираме политики за одржлив туризам кој создава 

работни места и ја промовира локалната култура и производи. 

- Зголемена ефикасност во користењето на ресурсите и поголемото прифаќање на 

чисти, еколошки технологии и индустриски процеси, до 2030 година.  

5. Преструктуирање на инклузивни градови и населби, безбедни и одржливи 

Урбанизацијата е еден од најзначајните процеси на 21 век. Повеќе од половина од 

светското население живее во градовите, а се очекува да се зголеми на 70% до 2050 

година. Градовите ги водат локалните и националните економии. Во овие т.н. центри на 

просперитет, е концентрирана повеќе од 80% глобалната економска активност. Со 

урбанизацијата, градовите прават и огромен еколошки отпечаток. Тие завземаат само 3% 

од светската површина, но се одговорни за 3/4 од глобалната потрошувачка на ресурси и 

75% од глобалните емисии. 

Примарна цел е да се намали негативното влијание на градовите врз животната 

средина по глава на жител, особено во однос на квалитетот на воздухот и управувањето 

со отпадот. Затоа, Глас за Македонија повикува на поинклузивни и одржливи форми на 

урбанизација, базирани на партиципативен, интегриран и одржлив пристап кон 

урбанистичкото планирање. Освен тоа, промовираме универзален пристап до безбедни и 

инклузивни зелени и јавни површини, особено за жените и децата, постарите лица и 

лицата со посебни потреби, како и обезбедување пристап до безбедни и прифатливи 

станови и транспортни системи. 

Неопходни се позитивни економски, социјални и еколошки врски помеѓу урбаните, 

пери-урбаните и руралните области, преку зајакнување на националното и регионалното 

планирање за развој. 

6. Обезбедување на модели на одржлива потрошувачка и производство 

Населението во светот во моментов троши повеќе ресурси отколку што може да 

обезбедат екосистемите. За социјалниот и економскиот развој да бидат во рамките на 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

157 
 

капацитетот на екосистемите, неопходни се фундаментални промени во начинот на кој се 

произведува и конзумира. 

Глас се залага за управување со хемикалии и целиот отпад, како и значително 

намалување на производството на отпад преку мерки како што е рециклирање.  Цел е да 

се преполови отпадот од храна, да се поттикнат компаниите да усвојат одржливи 

практики и да се промовираат одржливи практики за јавни набавки.  

7. Итна акција за борба против климатските промени и нејзините влијанија  

Климатските промени се клучен предизвик во однос на одржливиот развој - 

подобрување на образованието, подигнување на свеста и на личниот и институционален 

капацитет за намалување на климатските промени, адаптација на нивното влијание и 

рано предупредување. 

8. Заштита, обновување и промовирање на одржливо користење на копнените 

екосистеми, одржливо управување со шумите, борба против опустинување, запирање и 

враќање на деградацијата на земјиштето и запирање на загубата на биодиверзитетот 

Постојат докази за постојан пад на биолошката разновидност, која заедно со 

загубата на шумите го загрозува човековиот опстанок и просперитет.  

Глас за Македонија повикува на зачувување и одржливо користење на 

екосистемите. За таа цел, планираме мерки против уништувањето на шумите,  враќање на 

деградираните шуми и зголемено пошумување, како и борба со опусошувањето и 

враќање на земјиштата погодени од суша/ поплави.  

9. Промовирање мирно и инклузивно општество за одржлив развој, 

обезбедување пристап до правда за сите и градење на ефикасни, одговорни и 

инклузивни институции на сите нивоа 

За развојот да може да биде одржлив, Глас за Македонија ќе се залага за 

намалување на сите форми на насилство, за крај на тортурата и за борба против сите 

форми на организиран криминал. Главна цел - инклузивни институции, владеење на 

правото и еднаков пристап до правдата за сите. 
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ЦРВЕНИ ВЕЛОЛИНИИ 2020 

На барање на граѓанските велосипедски организации од седум градови (Скопје, 

Битола, Прилеп, Штип, Кочани Тетово и Гостивар,), политичката партија ГЛАС за 

Македонија, застана зад граѓанската иницијатива „Црвени велолинии 2020“ и, во својата 

изборна програма за 2020 година, во целост и без измени ја вклучува предложената 

стратегија за унапредување на велосипедскиот сообраќај:  

1. ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ВЕЛОСИПЕДСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Воведување стандарди за велосипедска инфраструктура на кои ќе може да се повикаат 

сите општини (во моментов постојат само за автомобили, но не и за велосипеди), кои ќе 

создадат безбедни, одржливи и мултимодални улици за 21-ви век, без импровизации. 

2. ПАТЕКИ ЗА СИТЕ ПОГОЛЕМИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НАЦИОНАЛЕН ФОНД ЗА ПОДДРШКА 

Секое поголемо населено место мора да има план за унапредување на велосипедскиот 

сообраќај, но и посебен задолжителен буџет наменет за тоа. Владата да формира Фонд за 

финансиска и стручна поддршка. 

3. МЕЃУГРАДСКИ ВЕЛОСИПЕДСКИ СООБРАЌАЈ И ВЕЛОСИПЕДСКИ ТУРИЗАМ 

Уредување на велосипедски патеки со транспортна и туристичка функција помеѓу 

населени места и кон места кои имаат потенцијал за развој на туризмот, како и 

поврзување со соседните земји со безбедни велорути (Еуровелорутите и дополнителни). 

4. МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ДА ОВОЗМОЖАТ ПРЕВОЗ НА ВЕЛОСИПЕДИ ВО ВОЗОВИТЕ 

Како држава која претендира да биде членка на ЕУ, треба да се усогласиме со европските 

практики, по заложбите на Европската велосипедска федерација, која налага 

обезбедување на минимум 8 места за велосипеди во возовите кои оперираат на европско 

ниво, наместо забраната на Македонски Железници. 

5. ВИЗИЈА ЗА НУЛА ЖРТВИ ВО СООБРАЌАЈОТ 

Прифаќање и признавање на системска, а не само индивидуална одговорност за 

(не)безбедноста и жртвите во сообраќајот, и спроведување на низа поврзани и осмислени 

мерки за достигнување на нула жртви (Vision Zero), концепт кој го спроведуваат сè повеќе 

држави и градови.  



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

159 
 

6. ОСЛОБОДЕНИ ТРОТОАРИ, ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ, ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

Спроведување на порестриктивна политика против окупирање на јавни површини и 

патеки на движење, наместо досегашната пракса на толерирање, како и формирање на 

комунална полиција, со цел овозможување на правото на слободно движење и 

создавање квалитетен јавен простор. 

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПАРКИНЗИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ВО СТАНБЕНИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ, ЈАВНИ 

ОБЈЕКТИ 

Да се пропише бројот и типот на задолжителен велосипедски паркинг за сите 

новоизградени објекти, како мерка за стимулирање на велосипедот како превозно 

средство, а за веќе изградените објекти да се бараат соодветни решенија. 

8. ВЕЛОСИПЕДОТ - ДЕЛ ОД ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 

Воведување задолжителна теориска настава за сообраќај и практично образование за 

управување со велосипед во училиштата, како и мобилни училишни и трајни градски 

велополигони за децата и создавање вешти и одговорни учесници во сообраќајот на 

велосипед. Осовременување на програмата на автошколите за поодговорни идни возачи.  

9.ЕДЕН ДЕН МЕСЕЧНО – ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ ВО ЦЕЛА ДРЖАВА 

Денот без автомобили да не е само инцидентна парада, туку да ја рефлектира неговата 

поента во вистинска смисла на зборот, за граѓаните да бидат свесни за бенефитите од не-

автомобилскиот превоз. Власта да покаже искрена заложба за јавното здравје и 

успешноста на овие денови. 
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13. КУЛТУРА И УМЕТНОСТ 

             

             

             

             

              

 

              

1. ОПШТИ ОПРЕДЕЛБИ 

Заштита на културното и националното богатство и негова афирмација  

Културата во најширока смисла е еден од клучните столбови на македонското 

општество, фактор на историскиот развој и опстанок на народот, составен дел на 

живеењето, а уметничкото творештво – применетата уметност е професионална животна 

определба на мноштво поединци.1 

Со огромен подземен културен трезор – археолошки слоеви, со милениумски 

континуитет и инспирација во сеопфатното недвижно, движно и во нематеријалното 

културно наследство, културата претставува предизвик за креирање на политиките на 

секоја политичка партија која претендира да дојде на власт и да ја земе одговорноста за 

градење стабилна, просперитетна и угледна држава. Во оваа смисла и Глас за Македонија 

посветува внимание на оваа дејност со заложба државата:  

• да го заштити културното наследство од забот на времето, од физички оштетувања 

и од кражби, како и од изнесување на истото надвор од државата 

• да креира политика со која ќе создаде услови во кои културата ќе може да биде и 

извор на егзистенција, при што не се мисли (само) на државниот буџет преточен 

преку ресорното министерство во плати низ институции и финансирани проекти на 

НВО и поединци, туку системски регулирани приходи: 

 
1  Според бројот на тие што избрале да бидат уметници или занаетчии поврзани со применетата 
уметност,  по глава на жител, Македонија е можеби меѓу водечките во глобална смисла). 

Културното наследство е главниот столб, симбол и синоним за еден идентитет. 

Заштитата на културните споменици на културата од материјална и духовна 

природа е најважниот сегмент во задржување и очувување на овие обележја од 

минатото со примената на непосредната заштита врз движното и недвижното 

културно добро, неговото евидентирање, документирање, валоризирање, 

конзервирање и презентирање.  
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Интегрирана заштита на културното наследство и негово вклучување во социо-

економскиот развој, преку највисоки стандарди за негово одржливо користење. 

Македонија има 10-тина градови со стари градски јадра – чаршии, кои не се целосно 

ревитализирани. Без таков вид стручна заштита и одржување, тие не можат да понудат 

квалитет на живеењето во современи услови, ниту да бидат ставени во функција на 

туризмот и на локалниот развој. Глас за Македонија на ова културно наследство со 

драгоцен потенцијал ќе му посвети посебно внимание, со подготовка на потребниот 

кадар (конзерваторски, специфични занаети, специјалисти за културен и алтернативен 

туризам) и со оспособување на општините за менаџирање на културното наследство.  

Културен туризам – потенцијалот е голем и неискористен. Со меѓуресорско 

градење стратегија и реализирање на квалитетни проекти за развој на оваа гранка на 

туризмот, ќе се проширува социјалната основа на културата и ќе се подига стандардот на 

населението. На тој начин се подобрува културата на живеењето и, можеби најважно - се 

создава образец за одржлив развој на културата, односно на културното наследство. Во 

таа смисла, ќе се понудат стратегиски решенија за развој на културниот туризам, со 

користење на странски искуства, и афирмирање и операционализација на препораките од 

меѓународните конвенции, посебно на конвенцијата ФАРО. 

Креативни индустрии – поврзано со културно/алтернативниот туризам, ќе се 

поттикне развојот на креативните индустрии и обновувањето на старите занаети и на 

традиционалните вештини.  

Поврат-реституција на културното наследство изнесено надвор од границите на 

државата. Недоволната и неефикасна грижа за културното наследство, доведе до тоа, 

вредни артефакти да се шверцуваат и продаваат на меѓуанродниот пазар, а дел од тоа, да 

се користи и за рекомпонирање на историјата. Ако во време на владеење на други сили со 

нашата земја било безмалку легално да се изнесуваат артефакти во поголемите центри во 

земјата завојувач, во денешни услови, артефактите се изнесуваат низ организирани 

криминални мрежи. Глас за Македонија ќе се заложи за евидентирање на сите вакви 

случаи и поведување постапка за враќање на тие скапоцени предмети во земјата 

(реституција), особено на икони, монети и други археолошки предмети. Примери за 
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процес на реституција имаме во земји со подолга државна традиција. Со помош на 

нивното искуство и градење сопствен систем, ќе настојуваме што повеќе предмети од 

движното културно наследство, да се вратат таму каде што припаѓаат – во Македонија.  

Националните институции во областа на културата (музеи, конзерваторски 

центри, библиотеки, театри, оперско-балетски куќи, кинотеки и др.), треба да се поддржат 

квалитетно и ефикасно да ја вршат својата функција зададена со закон. Воедно, Глас за 

Македонија предвидува да се преиспита статусот на институциите, кадровската состојба и 

економската оправданост на буџетите на овие институции.  Клучен елемент на 

рациоалното и квалтетно работење, ќе бидат современа опрема и други услови за 

вршење на дејноста во институциите, и квалитетот на кадровскиот состав. Во таа смисла, 

меродавни ќе бидат само професионалните способности и одговорното работење - како 

при оценка на постојниот кадар, така и при новите вработувања и напредувањето на 

кариерата. 

Во областа на сценските-изведувачки уметности, Македонија изнедрила 

извонредни таленти, кои македонската публика со задоволство ги следи, а како наша 

гордост, тие биле и се големи промотори на Македонија низ светот. Со низа мерки на 

финансиска поддршка (за стимулирање нови дела, за едукација и сл.), а преку буџетот и 

од специјални фондови, овие истакнати поединци ќе бидат следени, поддржувани и 

поттикнувани до постигнување највисоки резултати, кои без двоумење, ќе ги однесат до 

врвовите на професијата. 

Резиденции за уметници – грижата за врвните уметници, како и за поттикнување 

на младите таленти, Глас за Македонија ќе ја манифестира преку создавање т.н. 

Резиденции за уметници. За овој облик на стимулирање на уметничкото творештво, ќе се 

користат искуства од други културни средини, а ќе значи, обезбедување  услови за 

живеење (сместување, исхрана, транспорт) за уметници од земјата и од странство по пат 

на размена, за одреден период (1-3-6 месеци или повеќе), во кои нивна единствена 

должност ќе биде да создаваат, истовремено запознавајќи ја средината (култура, 

природно богатство, традиција, животен стил, уметници од Македонија) на локалитетот 

во кој ќе се наоѓа резиденцијата. Макролокациите за резиденции би се одредувале 
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според посебни критериуми, со цел да се афирмираат значајни населби и природни 

убавини на Македонија, во објекти кои исто така имаат карактеристики на нашето 

културно наследство и/или во постоечки објекти од современата архитектура, со нивна 

адаптација или конверзија. 

 

2. КУЛТУРА (ПОСЕБЕН ОСВРТ)  

Кон заштитата на културните споменици (непосредна заштита)  

Културното наследство е главниот столб, симбол и синоним за еден идентитет, а во 

оваа смисла и на македонскиот. Заштитата на културните споменици на културата од 

материјална и духовна природа е најважниот сегмент во задржување и очувување на 

овие обележја од минатото со примената на непосредната заштита врз движното и 

недвижното културно добро, неговото евидентирање, документирање, валоризирање, 

конзервирање и презентирање. Збирот на забелешки и  недостатоци во минатото време 

долго остана  маргинализиран во доменот на заштитата.  

Платформата на која треба да се заснива заштитата на културното наследство треба 

да биде ослободена од бирократските деловници, административните протоколи и 

исколчените правни прописи и методологии спроведувани долго време од Управата за 

заштита на културното наследство и гломазниот Закон за заштита на културното 

наследство, кој сеуште не ги задоволува стандардите за работа2, односно од 2004 до 2018 

година изработени се осум (8) измени и дополни, што говори за Закон за заштита на 

културното наследство  што постојано трпи промени и дополни и одразува нестабилност 

или дискрапанца. 

 Воведувањето на неизмерен број на казнени одредби и административни 

процедури крајно ја бирократизира дејноста. Стручните кадри наместо да се бават со 

конзервација се бават со финансиски, административни и бирократски процедури. 

Воедно, ваквите процедури одземаат доста време и финансиски средства, кои  

поцелисходно можат да се искористат на стручна работа.  

 
2 (http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/288-zakon-za-zastita-na-
kulturnoto-nasledstvo) 

http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/288-zakon-za-zastita-na-kulturnoto-nasledstvo
http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/288-zakon-za-zastita-na-kulturnoto-nasledstvo
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Непосредната заштита е најбитниот фактор за директното опстоење на 

целокупното материјално и нематеријално културно наследство. Конзервацијата треба да 

се спроведува преку квалитетни одлуки, методи и третмани во заштитата.3 Во оваа 

смисла, нудиме и краток историски осврт. 

По осамостојувањето на нашата држава, човечките ресурси беа регрутирани по 

линија на непотизам или партиското вработување што доведоа до тотална 

индиферентност кон спомениците на културата. Неодговорниот, несоодветно едуциран 

кадар полека потона во своелични интереси, заборавајќи на универзалните стандарди и 

својата вокација. Националните установи поделени во региони отсликуваат феудална 

рамка на работење на запоседнат регион кој не е во никаква комуникација со основната 

надлежна установа Националниот конзерваторски центар во Скопје и европските/светски 

дострели, што во минатото беа предуслови за сите фази од изработка до реализија со 

учество на експертски кадар. Недостатокот на национална стратегија за заштита на 

најприоритетните споменици на културата доведе до замирање на заштитата, како гранка 

во непосредната заштита и запоставување на тековната грижа на нашиот национален 

белег, врвните обележја на спомениците на културата. Од нашето осамостојување како 

држава до денес воопшто не се полага никаква сметка за заштитарската политика, 

напротив, споменичните збирки се користат единствено да се доближат до странскиот 

гледач по секоја цена. Ваквиот тип на културна политика на нашето богатство доведе до 

најпримитивниот допринос во афирмацијата на нашиот културен белег, истовремено 

презентирајќи го и истовремено уништувајќи го, заради неодговорните транспорти, 

несоодветните микроклиматски услови и др. Метастазираната партиската послушност со 

голема доза на нестручност, доведе нашето културно богатство да се користи во рацете на 

одлучувачки, неспособен, нестручен раководен кадар (директор) поставен од партиските 

штабови што водеа погрешна заштитарска политика, интерно, пристрасно или во 

соработка со други центри, односно за интересите на некоја странска фирма.  Општата 

професионална депресија и апатичност  произлезена од индиферентноста спрема 

конзерваторските забелешки, како први индикатори кон оштетената состојба на нашите 

 
3 Конзервацијата како научна и искуствена дисциплина сѐ повеќе има потреба од 
мултидисциплинарни истражувања и осовременување во непосредната заштита. 
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споменици на културата го намали интересот за оваа професија и ги доведе до 

маргиналност вистинските стандарди и вистинските експертски влогови. 

За промена на ваквиот девастиран одраз во културата и културното живеење во 

кое, спомениците на културата го оживуваат и креираат нашиот идентитет, меморија и 

културолошкиот смисол за идните генерации,  потребно е да се превземат итни мерки да 

се препознаат вредностите и да се анулираат недостатоците. Секое пролонгирање на 

истите, претставува согласност во секое следно неповратно уништување, кое ние самите 

сме го одобриле, премолчено. Во оваа смисла, Глас за Македонија бележи и конкретни 

факти кои делуваат негативно во областа на заштитата: 

– Во рамки на дејноста „заштита на културно наследство“ сеуште не е донесена 

Национална стратегија за заштита и користење на културното наследство, иако ова 

претставува законска обврска воспоставена со Законот за заштита на културното 

наследство од 2004 година, така што установите немаат основа врз која би ги изготвиле 

сопствените стратешки планови и насоки на делување. Оттука, произлегува дека нема 

стратешки план за работа и развој на среднорочен или долгорочен период. 

– Планирањето на работата се врши на годишно ниво, преку Годишниот конкурс за 

остварување на националниот интерес во културата. Вообичаено креирањето на 

годишните нацрт програми за работа ги изготвува директорот на установата, преку 

прибирање на апликации од  дел од стручните лица со повисоки изборни стручни звања. 

Воспоставената линијска поставеност, наместо вертикалниот режим на хиерархија ја 

уништи ревизијата и јуристикдицијата врз целата територија на државата по однос побрзи 

увиди кон состојбата, штетите и неопходните превентивни интервенции превземени под 

ставки итност или и практичната реализација на непосредната заштита врз нашето 

културно добро.  

– Раководниот кадар (директори) доведуван по партиска не по стручна основа не 

ги испочитува колективните договори (минимум 5 години во културата) и доведоа до 

тотално замирање на заштитата и преориентирање кон своелични или партиски интереси, 

на штета на нашите национални старини. Ваквиот вакуум создаде дефицитарниот кадар 

во заштитата-конзерватори пропорционално да опадне во сите институции на заштитата, 
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а за потпишување на колективниот договор иако се чекаше 14 години, изборот на 

директори на културните установи сеуште е вгнездена привилегија на партиските 

штабови. 

 – Поради ограничениот број на вработени, како и несоодветното раководење, дел 

од вработените покрај своите редовни задачи се приморани да вршат работи и работни 

задачи од туѓ домен, било од друг сектор/оделение, друг вработен, или други работни 

места, надвор од сопствените надлежности, задолженија и стручност. Чести се примерите 

кога носителите на дејност – конзерватори се принудени да вршат работи од доменот на 

административните или помошно-техничките работни места. Обидите да се одбијат 

ваквите задачи резултираат со закани и мобинг. 

– Воведените тендери оневозможија континуитет, создавајќи дисконтинуитет во 

сите фази на реализацијата на заштита, што доведе до застој и еволиурање на нови штети 

врз нашите споменици на културата. Тендерите во непосредната заштита на културното 

добро, каде основен квалификувачки фактор е понудената цена, наместо квалитетот на 

изведбата,  дополнително го деградира културното наследство. Тендерската набавка на 

потребните конзерваторски материјали се засновува на принципот на најевтината понуда, 

што никако не соодејствува со основниот стандард за конзерваторски материјали 

(примена на ИСО стандарди) неопходни за извршување на основните или сложени  

конзерваторски активности врз културното наследство, особено на културните добра од 

исклучително значење. Вака поставената легислатива на тендерска набавка се коси со 

принципите на конзерваторската практика на домашно, европско и светско ниво каде 

највнимателно се одбираат фирми и проверени материјали  што последователно нема да 

го деградираат културното наследство или да ја девалвираат професионалната изведба на 

конзервацијата и реставрацијата. Тендерските процедури касно се објавуваат и често пати 

поради недоволен број на фирми со соодветни лиценци, или пак поради недоволните 

одобрени финансиски средства истите пропаѓаат. Во последните години има чести 

примери на нереализирање на одобрените проекти од годишната програма заради 

доцнењето на тендерите за набавка на потребните материјали, кое се одвива во месец 
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ноември/декември и со тоа се оневозможува реализацијата на проектите во тековната 

година.  

– Одредбите кои ги укинуваат патните и теренските трошоци ја оневозможуваат 

реализацијата на конзерваторските проекти. Надлежните институции за други општини  

целосниот опсег на делување го одвиваат преку теренска работа. Неисплаќањето на патни 

и теренски надоместоци не само што делува дестимулирачки врз вработените, туку и во 

пракса ја пролонгира или целосно оневозможува теренската работа така што вработените 

не можат да ја реализираат својата основна дејност. 

– Процесот на ревалоризација и категоризација на културното наследство, според 

постојниот Закон за заштита на културното наследство и посебната програма изготвена од 

Управата за заштита на културното наследство требаше да се заврши во рок од три години 

по усвојувањето на законот. Но, и по 15 години овој процес е реализиран во минимален 

обем, што укажува на нецелисходноста на ваквото законско решение. Ако се има предвид 

дека за 70 години организирана заштита извршена е регистрација на само околу 1210 

добра, кои од друга страна повторно мораат да бидат предмет на ревалоризација, се 

поставува прашање за ажурноста на целиот систем. Со опстојувањето на ваквото законско 

решение се оневозможува реализацијата на законските надлежности на НКЦ, особено во 

поглед на надлежноста над културното наследство од највисоката категорија. 

– Во институцијата не се извршуваат сите предвидени активности и задачи 

вклучени во Годишните програми за работа. Сè почести се примерите на неостварување 

на годишната програма, односно намалување на процентот на реализирани проекти. 

Чести се примерите на враќање на доделените финансиски средства заради 

нереализирање на предвидените активности. Како причини можат да се наведат: касно 

потпишување на годишните програми; касно отварање на тендерските постапки; често 

поништување на тендерските постапки; ненавремено и нецелосно изготвување на 

планови за јавни набавки, недоволен број на вработени; лошо програмирање со 

преамбициозни програми кои не соодејстрвуваат со техничките и кадровските 

капацитети; недоволно финансирање и кратење на побараните финансиски средства; 

лошо и непраилно раководење; некоординираност на сите процеси; давање приоритет  
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на вонпрограмските активности на штета на програмските; бавно администрирање и 

коресподенција со УЗКН. 

– На сметка на ваквата ситуација, голем број меѓународни соработки се осниваат 

врз злоупотребата на тендерските правила или избор за странска стручна помош, на грбот 

на државниот влог и на штета на домашната стручна сила. 

– Нестандардизираните лаборатории за конзервација, како и нестандардизираните 

конзерваторски материјали исто така го спуштија нивото на сите методи и третмани и 

квалитетна реализација на конзерваторско-реставраторските дејствија. Хемиската 

лабораторија и Ателјеата за конзервација, не работат според современите стандарди 

утврдени во согласност со законските регулативи и не се акредитирани со истите 

предвидени и утврдени со постоечките законски акти ( на пример: ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018) 

– Сите некогашни билатерални и меѓународни соработки никогаш повторно не се 

обновени, по нашето осамостојување, во однос на размена на искуства, симпозиуми и 

дијалози за културното наследство кое е сродно и блиско со нашето. 

– Исто така сите размени на стручна литература, кои во минатото се практикувале, 

со нашето осамостојување се замрени. 

– Во нашата држава никогаш не се оформи Факултет за применета уметност, каде 

идните заштитари би се образувале, стекнале искуства и постанале нова работна сила. 

– Старите, оформени институции се заменувани со нови, а старите објекти (музеи, 

заводи) се осудени на забот на времето, во руини, што произведува уште поголема 

иронија, во примерот како не се води тековната грижа и нега кон објектите во кои се 

работи, без хигиенски и услови за работа. 

– Дел од стручните организации, светски познати и признати, како најголемиот дел 

од невладини здруженија со префикс – конзервација, кои задолжително превземаат дел 

од финансиката рамка при Министерство за култура, во ниеден случај не покажаа 

резултати со својата политика, работа и развој кон заштитата во нашата земја, а истите 

средства ги користат за своелична афирмација или патувања на одредени членови од 

своите организации. Неколку забелешки и кон медимската култура: 
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Ниту едена медиумска програма досега не се заинтересирала за 

документаристички пристап на процесите за конзервација-реставрација или прием на 

стручни лица-конзерватори непосредно инволвирани во реализацијата на заштитата кои 

напристрасно би говореле за големите проблеми настанати децении наназад во областа 

на заштитата на културните добра. 

Стручна политика (стратегија) или политиканство, непотизам, испревртени 

вредности – недостатокот на културна стратегија. Сегашната меѓуинституционална 

некооринираност дозволува непроценливи финансиски средства да бидат потрошени, 

заради некомпетенцијата на раководниот кадар, нивната некомуникација, изолација, со 

која проекти од голема важност не се покриени целосно со финансиски средства, туку 

истите се даваат сукцесивно, во фази (особено археолошките проекти), а тоа дозволува 

пролонгирање на санацијата на штети, предизвикува нови штети по спомениците, 

истовремено го оптеретува буџетот затоа што за отпочнување на секоја нова акција 

(финансиски средства во фази) го нарушува континуитетот на стручно екипираните тимови 

на терен, коишто зависат од временските прилики и неприлики и сместување. Исто така 

секој проект започнува со 70% од одобрените финансиски средства, а по реализацијата на 

истиот Министерството за култура и Министерството за финансии ги пушта и останатите 

30%, што од друга страна во предметот пресметка биле вклучени во самата реализација. 

Кога се говори за поголеми суми, ваквите дискрапанци доведуваат до неплатени сметки и 

трошоци на терен, што оддаваат лоша слика во заштитата. Друга аномалија е секогаш 

одново изработувањето на стручни проекти заради новонастанатите состојби, што ја 

пролонгира во години непосредната заштита (реализацијата на проектот), негира 

превентивата заштита и го оптоварува буџетот со административни, наместо со 

заштитарски работи. 

Толеранција како културна широкоградост, не како деформација! Со вработување 

на кадри од други националности според Рамковниот договор по секоја цена, ги 

пополнуваат и натрупуваат административните места, како и стручните, најчесто не ги 

запазуваат критериумите за работа и степен на образование, што најчесто резултура со 

негативна оцена и во приправничкиот стаж во кој секој кандидат треба да покаже 
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интерес, умеење и совладување на работите и работните задачи за кои е назначен и 

вработен пред сè. Затоа, подобро да е 100% невработен одошто 20% способен. Ваквата 

привилегија започна да се користи како инструмент за вработување кај секој млад, 

образован човек, свесен дека политиката, партиската определеност му носи адут за идно 

вработување. Назначувањето на раководен кадар (директори, раководители и сл.) оди 

директно од партиските штабови, каде процената на стручен квалитет не се одвива! 

Оцена, процена на квалитет за способност и работоспособност инволвира критика 

во компаративна смисла, а тоа не значи дека секој неадекватен во оваа област може 

критиката да ја етикетира како говор на омраза! Оние кои навистина се извојуваат по 

својата компетентност да дадат реална оцена за нечија друга способност, го практикуваат 

и ценат хиерархискиот кариерен систем. Штом ланецот некаде се извитопери или 

прекине, паѓа целиот систем за оцена на квалитет. Со упадот на партиски кадри кои се 

поддржуваат меѓусебно и сè повеќе го развиваат, поддржуваат и  умножуваат 

непотизмот, тенденцијата за пристрасност, лицемерство дозволуваат да расне лошата 

оцена за стручност. 

Традиција како научен поим во културата, а не како традиционална алатка за 

навики по намера – намалувањето, особено на етнолошки кадар произведе слободен 

простор за трка или негирање на одредени стари навики и нивното потекло, многу од нив 

препознавани како идентични за овој простор од други странски научници. Со тоа, во 

нашата земја, областа во културата и заштитата на ваквите поими, дефинирани и со 

Законот за култура, останаа незаштитени од ударот на политиката и нејзините 

секојдневни различни струења, мислења и инсинуации. 

Културата има еден јазик - културниот! 

Поаѓајќи од овие недостатоци, а во насока на подобрување во областа на 

заштитата, „Глас за Македонија“ ги предлага следниве реформи: 

- Изработување на евидентна листа со приоритети кон највисоката категорија, со 

назнака „од“-исклучително, особено значење на културните споменици во 

државата и анализа за нивната фактичка состојба. 

- Воведување на тековни увиди врз целата територија на државата. 
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- Конечната валоризација и целосната регистрација на културното богатство во  

ќе ја развие стратегијата, годишните планови и програмите за работа.  

- Валоризација и категоризација на културното богатство постаро од 100 години, 

односно регистрација на нови културни споменици од 19 и 20 век. 

- Планско работење, односно воведување на приоритетни планови за работа во 

однос на категоријата на културното добро и степенот на загрозеност, 

организираната екипност ќе реагира итно по однос на елементарните фактори 

(степен на загрозеност и степен на категорија) за одредување на финансиската 

захтевност од страна на Министерството за култура. 

- Највиското рангирано културно добро да биде под супервизија на 

најеминентните домашни и странски експерти и да подлежи на транспарентни 

дебати. 

- Воведување на приритетна листа на конзерваторски материјали, нивен 

стандард и ослободување од царина. 

- Намалување на јавната администрација во Управата зазаштита. 

- Управата за заштита со вработен кадар од неколку инспектори кои ќе се бават 

со управно-прави работи единствено од доменот на правната заштита. 

- Воспоставување на централен завод-институција која ќе има целосна 

ингеренција врз состојбата на културните споменици низ цела држава. 

- Регионални/локални заводи кои ќе работат надзорирани од централната 

институција. 

- Воведување светски/ европски стандарди во опремувањето на лабораториите 

за конзервација . 

- Воведување светски/ европски стандарди во опремувањето на 

музејските/галериски простори каде се чува и е презентирано нашето културно 

добро. 

- Враќање на заштитни зони во урбанистичките планови. 

- Именување и заштита на културни околини, предели. Воведување стандарди и 

режими за оддржливост на културната средина. 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

172 
 

- Едукација на кадар за заштитата и негово усовршување во некои светски 

центри 

- Степенувањето на стручниот кадар, односно добивање на звања да се одвива 

во самите институции со реномирани комисии и рецензии. 

- Прекин на паралелното имателство со црквата. Спомениците на културата се и 

треба да останат споменици со соодветен заштитен режими под надзор и 

супервизија на стручни експерти. 

- Со закон да се обезбедат лиценци на сите високо квалификувани експерти од 

заштитата со што ќе се обезбеди нивен слободен влез во сите споменици на 

културата, вклучително и оние во кои како имател ги има запоседнато МПЦ, за 

подобар увид и можност за поквалитетни одлуки во однос на нега и чување на 

споменичкото добро, движно и недвижно или ентериерно и екстериерно кое 

припаѓа на целиот народ во државата и е од јавен интерес. 

- Раководниот кадар мора да има висок степен на искуство во оваа област. 

- Воведување на превентивна заштита (микроклиматски стандарди и сл. ) во 

депоата, галериските простори и сл. како услов за чување и презентирање на 

културното добро. 

- Пропорционално вработување на кадар од заштитата (конзерватори, кустоси) и 

прогласување за државни работници, наместо јавна администрација. 

- Одобрување на бенефициран стаж, теренски надоместоци и сл. 

- Компјутерско поврзување на сите оддели во институциите за непречејно 

систематизирање и документирање на сите заштитни постапки. 

- Задолжителна дигитализаиција на архивскиот материјал. 

- Координираност на сите фази на работа со координираност на потребните 

финанскиски средства како не би дошло до застој или штета по спомниците на 

културата. 

- Мултидисциплинарни научни истражувања и соработка со европски центри кои 

ги нудат бесплатно своите услуги. 

- Начини за афирмација на дејноста -заштита на културното наследство. 
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Овие определби на Глас за Македонија произлегуваат од ОПШТИТЕ ПРЕПОРАКИ, 

кои се резултат од функционалните анализи (2019) спроведени во националните 

институции.4  Затоа сметаме дека, дека е потребно: 

1. За исполнување на целите и работните задачи на установата, да се изврши 

промена на законите од областа на вработените во јавниот сектор и јавна администрација 

во насока на изземање на заштитата на културното наследство од одредени одредби кои 

се несовпадливи со дејноста. 

2. Неопходна е промена на начинот на изготвување на актите за 

систематизација во јавните установи, со можност за реално планирање на бројот и видот 

на работните места, без вештачки наметнатото процентуално ограничување засновано на 

моменталниот број вработени. Ако се дозволи реално планирање на бројот на вработени 

ќе може да се спроведе и пореално планирање на организационата структура на 

установата. 

3. Неопходна е промена на Законот за заштита на културното наследство, 

особено во доменот на одредување на територијалната надлежност, одредување на 

предметот на работа, враќање на матичноста на установата, измена на правилата за 

изготвување на валоризација, ревалоризација и заштитно конзерваторски основи, како и 

на подзаконските акти во овој домен, укинување на конзерваторските лиценци за лица 

кои се надвор од институционалната заштита.  

4. Воведување на државни  стандарди за конзервација и ИСО стандарди на 

пример: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и др. и за конзерваторски 

материјали проверени со А-тест. 

 
4 Владата на РС Македонија на својата 158 седница донесе Заклучок за спроведување на 
функционална анализа во установите од јавниот сектор, согласно Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), со цел преку 
идентификација на актуелните состојби од организациски и функционален аспект да се утврдат 
приоритетните мерки за подобрување на исполнувањето на нивните цели и задачи во 
остварувањето на утврдените законски надлежности. Функционалната анализа е спроведена 
согласно Методологијата за спроведување на функционална анализа во институциите од 
јавниот сектор изготвена од Mинистерството за информатичко општество и администрација, 
како и Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните места, кaкo и содржината на функционалната 
анализа на институциите во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 
11/15). 
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5. Почитување на светските стандарди за конзерваторски и хемиски 

лаборатории -  ИСО стандарди. 

6. Неопходни се измени на законите од областа на јавните набавки и тендери 

со цел да се изземе конзервацијата на културното наследство од одредени одредби кои 

се несовпадливи со дејностите од областа на заштитата и конзервацијата на културното 

наследство. 

7. Неопходна е промена на Каталогот на работни места – стручните звања 

(кариерни напредувања) не можат да бидат работно место – тие се степени на звања во 

рамките на работното место, односно „давање овластувања за вршење на определени 

работи“ (Закон за заштита на културното наследство, член 161, став 4, точка 2). 

8. Воведување на професијата конзерватор и конзерватор-реставратор во 

Националната класификација на дејности. 

9. Неопходна е измена на законските одредби во однос на условите за избор 

на директор – враќање на старите одредби според кои се бараше исполнување на 

дополнителен услов – работа во дејноста од минимум 5 години. Измена на Статутот во 

делот на условите за избор на директор и враќање на одредбата дека е потребен доказ за 

неосудуваност, односно да се врати одредбата дека мора да поседува потврда дека во 

моментот на избирањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или 

прекршочна санкција или забрана за вршење на професија, дејност или должност, а вакви 

примери постојат во редовите на партијата ДУИ. 

10. Заради поголема функционалност и ефикасност се препорачува зајакнување 

на човечките капацитети во установовите.  

11. Заради поголема функционалност и ефикасност неопходно е законски да се 

обезбеди автоматско распоредување на вработените согласно стекнатите стручни звања, 

како и распоредување на административните кадри согласно искуството и годините на 

стаж. 

12. Неопходно е зајакнување на функцијата евалуација и мониторинг на 

спроведувањето на политиките на установата. 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

175 
 

13. Неопходно е зајакнување на капацитетот на вработените преку обуки и 

менторство што ќе овозможи вработените да бидат спремни подобро да ги извршуваат 

своите работни задачи и да одговорат на предизвиците. 

14. За унапредување на работата на установите неопходно е: 

- Воведување на построги критериуми за избор на директор и враќање на условите 

од дополнителни 5 години работа во дејноста; 

- Креирање на стратешки документи и планови за развој; 

- Креирање подобри работни процедури и постапки; 

- Подобрена внатрешна координација и комуникација; 

- Повеќе и посовремени алатки, особено ИКТ, софтвер, конзерваторска опрема и 

алат, возила итн;  

- Поголема одговорност за слабата изведба; 

- Воведување на позитивни стимулативни мерки за вработените; 

- Јасно поставување приоритети во работата; 

- Соодветно и непристрасно распределување на работните задачи по вработени;  

- Обезбедување на работа и работни задачи за сите вработени; 

- Повеќе можности за развој и мотивација на вработените кои повеќе се залагаат 

и/или постигнуваат добри резултати; 

- Пристап до обуки, работилници, тренинзи, едукативни програми, конференции и 

семинари; 

- Подобрување на условите за работа (просторни, технички, лаборатории, заштита 

при работа, комуникации, набавка на современа опрема за снимање и недеструктивни 

истражувања и интервенции врз културните добра); 

- Интензивирање на меѓународната соработка. 

15. Потребно е зајакнување на техничките капацитети на установите со набавка 

на современа опрема и алат неопходни за спроведување на конзерваторските  

активности. За непречено вршење на дејноста неоходна е набавка на: 

- Теренски возила; 

- Дополнителна компјуерска опрема; 
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- Современа конзерваторска опрема; 

- Дополнителна опрема за физичко-хемиски испитувања; 

- Воведување на системот за видео надзор и вградување на алармни уреди; 

- Осовременување и дополнување со нови единици на системот за 

вентилација на отровни испарувања и довод на чист воздух; 

- Специјализирани шкафови за чување на хемикалии со вградени системи за 

вентилација; 

- Специјализиран мебел за чување на документација; 

- специјализиран мобилијар за чување на движни културни добра 

- Систем за регулација на влага и температура за потребите на 

конзерваторските лаборатории; 

- Градежно скеле; 

- Соодветна опрема за заштита при работа; 

- Редовна набавка на основен прибор за прва помош за потребите на 

теренските екипи. 

16. Неопходно е подобрување на условите за работа во работните простории, 

набавка на соодветен канцелариски мебел, редовна набавка на ХТЗ и заштитна опрема, 

редовно спроведување на медицински прегледи, редовна проверка на апаратите за 

противпожарна заштита, набавка на видео надзор, како и почитување на законските 

одредби за работни односи, заштита при работа и заштита и спасување.  

17. Потребно е да се изработи стратешки план на установите од кој ќе 

произлезат годишние програми, како и усвојување на посоодветен начин на планирање 

на годишните и повеќегодишните програми/проекти за работа. 

18. Креирање подобри работни процедури и постапки и создавање механизми 

за поголема одговорност за слабата изведба. 

19. Поголем пристап до обуки за личен развој. 

20. Поголема координација меѓу стручните установи од дејноста и суштинско 

враќање на матичноста на одредени (некогашни централни) установи. 
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21. Доопремување на лабораториите за конзервација и изградба/реновирање 

на соодветни депоа, санации на старите објекти на установите, паркинг простори. 

22. Неопходна е изготвување на сите внатрешни правилници и другите општи 

акти кои сѐ уште не се изготвени. 

23. Неопходно е зајакнување на установите преку јакнење на ресурсите за 

извршување на работните задачи и надлежности. 

24. Обновување и редовно ажурирање на веб страниците на установите. 

25. Активирање на издавачката дејност и обновување на списанијата за стручни 

прилози. 

26. Навремена меѓуинституционална координација и соработка на повеќе 

нивоа, од програмирање на работите до нивна реализација. 

27. Исплаќање на патните и теренските трошоци за реализација на 

активностите на терен. 

28. Недостатокот на административен и помошно технички кадар да се 

надоместува со ангажирање на надворешни лица и/или служби, и да се укине праксата 

овие активности да им се наметнуваат на вработените стручни лица-носители на дејноста.  

29. Неопходно е поинтензивно работење на полето на популаризација на 

културното наследство и афирмација на дејноста за заштита на културното наследство. 

30. Потребно е да се спроведе систем на уредување на односите меѓу 

установите во однос на координирано проектирање на годишните програми и 

регулирање на финансиските надоместоци.  

• Едукација 

Општестевниот и социјален модел во нашата држава не понуди вистинско 

образование на идниот кадар инволвиран во областа на заштитата. Зачетокот на сите 

идни заштитни процеси започнува од доброто образование и искуства превземени од  

основата на факултетска едукација (степен) и факултетски образован кадар во таа насока. 

Со формирање на нов државен факултет за Применета уметност, освен основните 

дисциплини: иконопис, фрескоживопис и мозак и конзервација-реставрација на 

материјалното културно добро од овој тип, како и запоставените дисциплини: ќерамика, 
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стакло, хартија, метал, филигран, фонотечни добра и сл., треба да бидат предмет во 

едукативниот систем на ваков иден факултет, што ќе се занимава со нашето културно 

богатство произведувајќи стручен иден кадар со кој ќе располага нашата држава. На овој 

начин, домашните едуцирани сили најдобро и најмобилно ќе ги превземаат идните 

одговорности и вработувања во нашите институции, каде квалификацијата би им 

овозможила одреден облик на работна компетентност. Во тој смисол, не само стручната, 

туку и техничко-стручната помош и квалификација ќе овозможи подобар квалитет во 

исполнување на дејноста.5 

• Институционален модел 

Гласот на експертите, не на политичките аспирации! 

Стариот модел со централна институција и централни лаборатории составени од 

најстручните експерти и технички лица кои валоризираат, надзорираат и вршат стручни 

контроли врз целата територија на државата ќе овозможи подобра координираност и 

преглед врз целата ситуација на теренот, состојбата на културните добра и начинот за 

нивна заштита. Ваквата институција ќе креира и воспоставува заштитни режими, ќе врши 

стручни контроли и непосредно ќе учествува во реализацијата на непосредната заштита, 

што во голема мера ќе го подобри квалитетот и ќе овозможи непречеен континуитет во 

сите фази на заштитата, од нејзиниот документирање до презентација. 

Осовременувањето на канцелариската и лабораториската работа, како и 

осовременувањето на галериските и музејски простори за презентација на културното 

добро во насока на воведување на светски/европски закони и стандарди во заштитата во 

голема мера ќе го подобри квалитетот на изведбената заштита. 

Повеќе законски права на стручните национални институции, наместо на управно-

административниот центар УЗКН 

 
5 Досегашните стекнати знаења од областа на конзервацијата-реставрацијата се добиваат на 

Факултетот за ликовни уметности со насока (од 3 година) во насоката конзервацијата-

реставрацијата (на иконопис или фрескоживопис), што не го задоволува образовниот степен на 

знаења. Исто така, други Факултети (Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Архитектонскиот 

факултет во Скопје и сл.) иницираат рамка за заштита на културното наследство, но се повеќе во 

научни или истражувачки цели одошто во практична примена на истите. 
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Укинувањето на Управата за заштита на културното наследство, како мега проект 

од бившите политички структури ќе дозволи поголем проток на финансиски средства 

наменети директно за непосредната заштита, односно оној сегмент кој најмногу 

недостига за поквалитетен и директен развој на заштитата. Мегамолманското 

бирократско-правно милје со своето постоење ги исцрпи сите финансиски средства 

започнувајќи штетно да делува со својата непотребна формализација, администрација и 

бирократијаврз самите спомници на културата и нивните заштитни зони, измислувајќи 

сама свои закони за кои законски самата не е регистрирана да ги спроведува. Долгите 

административни процеси од изработка до реализација на заштитата, доведоа до штети 

по спомениците на културата, а пристрасната и со тенденција исколчена оцена и не 

издавање на одобренија од страна на Управата (без кои не може да започне ниту еден 

проект) во многу случаи доведе до неповратно уништување на културното богатство и 

бришење од нашите регистри. 

Закон за заштита на културното наследство преку заштита на истото од секоја 

промена на власт и властољубие, што доведува до прекини и штета по него, и бенефиции 

за одредена политичка странка. Стратегија и Листа на најзагрозеното и највредно 

културно наследство, која ќе се спроведува егзактно и континуирано, наместо 

политизирање и постојани промени и прекини во заштитата со промени во законите и 

промени што секоја влада ги носи соодветно нејзините интереси.  

Високата или нулта категорија, односно спомениците на културата од највисоко, 

исклучително значење мора да подлежат во надлежност на една Централна стручна 

институција, односно на врвна експертиза од врвни домашни експерти. Сегашната 

ситуација доведува до низа аномалии во однос на регионалните/ локални заводи/музеи 

кои се иматели и имаат одлучувачки карактер и ингеренција врз ваквото најценето 

културно наследство од исклучително значење, а каде постои дефицит на стручен кадар, 

негова квалификација, што доведе до одлуки во областа на непосредната заштита кои се 

испод секое ниво, се косат со начелата на заштита, а се поблиски до пазарна економија 

преку спроведувањето на тендерите за набавка на материјали и средства или до 

политизирање во изборот на проекти со мешање на владини (како приоритетни), а не на 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

180 
 

оние кои се навистина приоритетни по однос степенот на оштетувања и степенот на 

вредност! 

Мора да се истакнат Приоритетните проекти во листата на загрозено културно 

наследство од највисока категорија и истите никако не смеат да подлежат на промени со 

секоја влада или промена на влада! Приоритетните проекти како: Охридската збирка на 

икони, црквата Св.Ѓорѓи во с.Курбиново, манастирот Трескавец, црк.Успение на пресвета 

Богородица-прилепско, Бигорскиот манастир и Бигорската збирка икони, манастирот 

Св.Никола -с.Мариово, Полошкиот манастир-кавадаречко, Иконописна збирка во НУ 

Музејот на Македонија, археолошки локалитети Стибера-прилепско, Аквадукт-скопско и 

др.мора итно да станат предмет на експерска анализа во однос на нивната состојба, 

превентивна заштита, тековните промени, степенот на ризик, предлози за санација и сл., а 

претходно изработените елаборати треба итно да се применат, да се реализираат, 

наместо повторно да се изработуваат нови со секоја промена на влада, кои детектираат 

нови штети и состојби.  

Изградба на нови институционални објекти или обновување и тековно 

оддржување на старите со подобрување на пристапот за влез/излез 

Изградба на нови објекти-институции на заштитата во урбанистички попристапни 

места со подобра инфраструктура и фрекфенција на луѓе би овозможила подобар пристап 

и доближување на заштитата меѓу социјалното друштво. Многу од институциите на 

заштита се наоѓаат во непристапни места и ваквите локации можат да доведат до 

одреден ризик по културното наследство кое тековно се оддржува или презентира во 

истите. Воведувањето на стандарди за вентилација во новите објекти, спроведена во сите 

лаборатории каде се практикува непосредната заштита, како и воведувањето на 

стандардот за употребата на стандардни конзерваторски материјали во вистинска смисла 

ќе ја отстрани денешната тендерска набавка со акцент кон ефтини сликарско-индустриски 

производи и ќе воведе стандард на А-тест и проверени конзерваторски материјали што 

играат огромна улога во стабилноста и оддржливоста на третираните споменици на 

културата. Стрите објекти (некои од нив со јубилеји од 70 години) никогаш не претрпеле 
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измени или дополни или подобрувања кои одговаат на современите текови за заштита на 

културното наследство! 

Осовременување - поврзаност помеѓу стручните институции за подобра 

комуникација и преглед врз состојбите на теренот (Институционална дигитализација и 

компутеризација). Воведувањето на дигиталната форма несомнено мора да доведе до 

компјутерска координираност во сите тековни проекти во областа на заштитата во сите 

институции на заштитата, што ќе доведе до поголема транспарентност и побрза заштитна 

услуга, или скратување на административните процедури, таложење на бирократијата и 

вработување на административен на штета на стручниот кадар. Словенечкиот модел на 

дигитализација нуди поврзаност во документациските картони, од процеост на 

истражување до процесот со предлози за непосредната заштита на сите споменици на 

културата, што овозможува економичност и забрзување на реализацијата. На овој начин 

Управата за заштита на културното наследство во целост ќе се укине, како непотребен 

бирократски апарат, што усложнува заштитни процеси. ИНДОК центрите кои постојат во 

секоја институција на заштитата ќе си ја превземат улогата за дигитализација на својот 

архивски материјал, а со тоа и измислената експозитура за Дигитализација на културното 

наследство ќе биде укината. Ваквите современи промени ќе допринесат поголема 

финансиска ставка да се слева директно во самите институции, а административните 

такси и услугите би се поефтиниле и убрзале по однос проектите и оние кои бараат услуги 

за сертификати или изнесување авторски дела во странство, што денес претставува 

тешкотија и непотребно создавање на проблеми во долгометражната набавка на 

потребните документи. Денешната бирократија во НУУЗКН обврзува секој стручњак во 

секој тековен проект повторно и поединечно да ги даде своите лични документи и 

документот за звање како оправданост за своето учество во секој проект, секоја година. 

Ваквата тафтологија произведува големо незадоволство и наталожиува непотребен 

архивски материјал што доведува до своја неоправданост како и деградирање на секое 

стручно вработено лице за учеството во проекти однапред селектирани со националната 

програма, одобрена од Министерството за култура со средства од Министерството за 

финансии, веќе еднаш верификувани како стручни лица во самите матични институции. 
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Комјутерскиот модел воведен во Словенија одлично ги поврзува стручните институции, ги 

координира сите заштитни третмани и воспоставува линк за надградба на основниот 

модел на досиеја и архив. 

• Општествен статус и кариерен развој 

Рангирањето на степенот на звања поставен од минатата политичка структура, 

денес сеуште постои во иста форма и оддава недоследности и аномалии во процеост на 

стекнување на нов изборен степен-повисоко звање, кое сеуште не кореспондира со 

финансиска позадина или Министерството за финансии го одредува како ново работно 

место, наместо да се постави како интерен развој во професијата кое со текот на годините 

и искуствата било предмет на рецензии од страна на стручни лица директно инволвирани 

во процеост на евалуација и мониторинг на кандидатот. И покрај транспарентноста и 

демократичноста на нововоспоставениот начин за стекнување на повисоко звање, 

спроведени се и правни испити со прашања од кривичниот закон и правни закони кои не 

соодејствуваат со дисциплините во заштитата, а ги оптоваруваат испитите за стручното 

звање поврзано директно со специфични стручни методи и третмани за нивната примена, 

условена од конвеции и сл. 

По однос платите на заштитарите кои и со оваа влада не стигнаа до 30.000 ден 

правиме компарација: Ако конзервацијата во светот се рангира на второ место, по 

професијата хирург, во нашата држава платата на заштитарите, односно доктор по науки , 

советник конзерватор е на исто ниво по коефициент и плата со техничката служба со 

средна стручна спрема во Водовод и канализација, или 4-то рангиран балетан во опера и 

балет, или 4-то рангиран тапанар во КУД Танец! 

По однос ризик на работно место, заштитарите не примаат и укинати се 

придонесите и надоместоците за теренска активност, опасност на работно место по 

изложеност на отровни и испарливи хемикалии, работење на скела и слични активности 

кои во сите европски и културни земји носат и бенефициран стаж. 

• Афирмација на дејноста и културното наследство 

Здруженијата ИКОМ, ИКОМОС, СИН ШТИТ се однесуваат на одредни групи во 

заштитата, како музејската или конзерваторската дејност и делуваат, креираат и 
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спроведуваат цели и стандарди во целиот свет. Истите постојат и во нашата држава, 

окупирани од исти раководни личности со цел лична афирмација, но не и општо корисен 

интерес и развој на овие дејности. Не помалку различни се и невладините здруженија со 

префикс конзерваторски и интенција за критизерство, далеку од развојот и директните 

случувања за околностите во кои се наоѓа нашата заштита. Ваквите невладини здруженија 

го уживаат својот кредибилитет, како и финанскиска поддршка од Министерството за 

култура, која секоја година е должна да издвои свои средства за овие невладини сектори. 

Затоа Глас на Македонија се заложува за национална асоцијација која ќе ги брани, 

развива, здружи интересите на сите заштитари/ непосредни учесници во заштитата во 

нашата држава. Ваквиот тип на здружение ќе обезбеди правилна афирмација на 

културното наследство воедно креирајќи, уредувајќи и критикувајќи ја реалната состојба. 
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14. МЕДИУМИ 

 

 

 

 

 

Медиумите се еден од носечките столбови на секое демократско општество. Врз 

нив треба да се потпираат елементарните државотворни и човекови права според 

меѓународните конвенции и стандарди за слобода, мир и развој. 

Деполитизација, департизација и декриминализација на медиумите во 

Македонија, се повеќе од неопходни мерки кој неодложно треба да се втемелат и 

почитуваат од страна на државните и приватните институции и пред сѐ од самите 

медиумски субјекти. 

За таа цел оваа програма воведува најстроги регулативи и нормативи во законот за 

медиуми и нивното постоење и функционирање. 

Темелни реформи во законите за медиуми и медиумски услуги се суштински чекор 

кон градењето на едно транспарентно, модерно и развојно општество. Само такви 

реформи можат да воспостават ред во медиумскиот сектор во иднина. 

Суштинските мерки кој ќе ги превземеме како обврска се реформи кој ќе 

придонесат за ликвидно, професионално и транспарентно работење на медиумите, а 

пред сѐ заштита на државните и националните интереси. 

- Деполитизација на државните агенции и регулаторни тела за теле-медиски 

комуникации, преку организирано гласање на професионалните структури во 

секторот. 

- Департизација на истите преку поставување на стручни и професионални лица 

на раководни позиции во овие агенции кој не се дел од тековните политичко – 

економски движења во државата. 

Нација – наместо политика 
Држава – наместо партија 
Медиум – наместо сопственик 
Новинар – наместо платеник 
ГЛАС – наместо молк 
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- Регулирање на државните финансии во овие агенции преку сведување на 

оптимално и реално работење согласно економската состојба во која се наоѓа 

државата. 

- Воспоставување на стандарди како предуслов за добивање медиумска 

концесија или дозвола за работа. 

- Преиспитување на постоечките медиумски концесии по однос на 

сопственичката структура, техничко – технолошки развојни стандарди, 

професионално-етичките вредности во новинарството, а посебно финансиското 

работење на медиумите. 

- Безусловно почитување на македонскиот културен идентитет односно неговиот 

говор, јазик и писмо. 

- Воведување  државна легитимација за секој медиумски работник заради 

запазување на нивните професионални и етички стандарди, кривична и 

морална одговорност како дел од националниот журнализам кој воедно е и 

креатор на јавното мислење но и културен идентификатор на една држава. 

- Строго почитување на работничките права на медиумските работници  како би 

биле заштитени од ангажмани за антидржавно работење и пропаганда. 

- Воведување на строги правила за начинот на реемитување на странска 

програма во Македонскиот етер. 

- Почитување на регулативите за авторски права од страна на медиумските 

субјекти како и од нивните коминтенти. 

- Воведување надзорен инспекциски орган за субјекти регистрирани како 

маркетинг агенции заради слободно и реално движење на рекламниот капитал 

и промотивно работење. 

- Воведување регулаторно тело како надзорен орган за работењето на 

медиумските агенции заради нивно непристрасно посоење или 

функционирање. 

- Воведување надзорен орган за работењето на субјекти  евидентирани како 

аналитички или анкетни центри и нивна координирана соработка со државните 
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медиумски агенции заради презентирање на објективни истражувања пред 

Македонската јавност. 

- Ограничување и лимитирање на политичкиот маркетинг исклучиво во 

предизборна кампања и минимален рекламен простор за нивна промоција, по 

најниска симболична сума како надомест кон медиумите. 

Токму овие и само овие нагласени акценти ќе придонесат за суштински и 

темелни реформи во медиумската индустрија во Македонија и ќе овозможат и 

ќе ни отворат пат кон објективен, транспарентен и професионален медиум, 

односно она што светот го нарекува седма светска сила. 

 

I. СТРАТЕГИЈА 

Нашата национална стратегија за медиуми ќе биде: 

- Државата е основач на институции кој го регулираат и координираат 

емитувањето на сигнал во Македонскиот етер. Со ова одговорноста се 

доделува на националните агенции за контрола и квалитет на сигнал и 

програма и тоа: 

1) Национална Агенција за Радиодифузија 

2) Национална Агенција за Електронски Комуникации 

3) Национална Агенција за Медиуми и 

4) Национален Јавен Сервис 

- Државата, преку министерството за информатичко општество ги финансира 

националните агенциина годишно ниво, заради можност на изработка на 

акционен годишен план и програма, од државниот буџет сметано според 

државниот завод за статистика и тоа за измината фискална година. 

Токму овде ќе го направиме првиот пресек. Овие државни институции иако се 

основани и финансирани од народни пари, треба да бидат самостојни тела со 

професионален мандат и ангажман. Токму одовде треба да започне деполитизацијата и 

департизацијата. Затоа управните органи и членовите на агенциите несмее да ги 

поставува, ниту собранието, ниту владата со партиски договори, туку агенциите 
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самостојно, преку организирано гласање, ќе избираат управни органи, кој пак ќе се 

задолжат во целост да ги исполнат програмските задачи, а функционирањето да го 

прилагодат во рамки на буџетот кој го имаат на располагање. 

 

II. СИСТЕМСКО РЕШЕНИЕ 

1) Национална Агенција за Радиодифузија 

Досегашната МРД ќе се преименува и преструктуира во НАР како главно, 

одговорно и регулаторно тело за поставување и одржување на земската (терестријална) 

предавателна структурта во државата. 

2) Национална Агенција за Електронски Комуникации 

Досегашната АЕК ќе се преименува и преструктуира во НАЕК како главно, 

одговорно и регулаторно тело за контрола и квалитет на емитерскиот сигнал во државата. 

3) Национална Агенција за Медиуми 

Досегашната АВМУ ќе се преименува и преструктуира во НАМ како главно, 

одговорно и регулаторно тело за постоењето и функционирањето на медиумските 

субјекти во државата. 

4) Национален Јавен Сервис 

Во рамки на надлежностите на Националниот Јавен Сервис, односно 

Македонското Радио и Телевизија се следење и поддршка за развој на државната 

национална стратегија во мирнодобски, вонредни или воени услови.  

Ова системско решение во нашата држава делумно веќе постои. Ако политиката, 

личните и партиските интереси ги отстраниме од овие институции, тогаш овде би се 

вработил соодветен стручен и професионален кадар кој ќе ги почитува државните 

регулативи, а не полтичките директиви; и законските норми, а не партиските форми. 

Со ваков пристап на проблемот, ќе се отстаранат наталожените слоеви мртво ткиво 

на преобемна и нефункционална партиска администрација, ќе се намалат буџетските 

трошоци, ќе се постигне реален и одржлив развој во телемедиуската индустрија и пред 

сѐ, ќе се заштитат државните и национални интереси. 
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1. ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

Новиот закон за медиуми, мора да го изградиме на здрави темели. Во законите за 

медиуми и медиумски услуги мора да пропишеме регулативи кој ќе го заштитат народот 

од (пара)политика и медиумот од квазипрограма. Затоа, оваа програма има за цел да 

пропише високи стандарди, за да може да им отвори пат на медиумите да продуцираат и 

реализираат програма со квалитет достоен за овој народ и доследен на Европските 

вредности. 

2. СТРАТЕГИЈА 

Од сѐ што до сега видовме и слушнавме од нашите медиуми, можеме да заклучиме 

само едно: Медиумите во Македонија се пералници на пари или мозок. Затоа, 

расчистувајќи со минатото, токму со оваа програма, ќе изградиме национална стратегија 

за постоењето и функционирањето на медиумските субјекти. Иако, како партија, 

потполно свесни за тежината на реализирањето на оваа програма, без двоумење ја 

изработивме, како таква ја презентираме пред македонската јавност и во потполност ја 

превземаме одговорноста за нејзино целосно спроведување. Целта на новиот закон за 

медиуми и државната стратегија за медиумскиот сектор, е да го насочат нивното 

работење кон висок техничко програмски квалитет и заштита на медиумската фела, како 

од домашни така и од надворешни политички и кримални влијанија. 

3. СИСТЕМСКО РЕШЕНИЕ 

Кога постоечките закони за медиуми се целосно нефункционални, антинародни и 

антидржавни, тогаш слободно можеме да прогласиме вонредна состојба во медиумската 

индустрија и да спроведеме темелна системска промена, која е единственото решение 

кое може да придонесе за нормализација на суштинските вредности во медиумскиот 

сектор во Македонија. Како приоритети за овие реформи ги издвојуваме: 

1) Преиспитување на сите концесии од страна на надлежни регулатирни тела 

заради спречување на паранормални појави кој ги оптоваруваат медиумите, 

а тие се: политизација, партизација, мито, корупција, финансиски криминал, 

непотизам и антидржавна шпионажа.  



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

189 
 

2) Доделување концесија, исклучиво на медиумски субјект кој е во 

сопственост на лице кое лично или членови на неговото семејство или 

фамилија нѐ се партиски активни членови и истите како и нивните приватни 

фирми не смеат да учествуваат на било кој начин во тековните државни 

политичко – партиски и економско - финансиски активности, субвенции, 

донации или тендери. 

3) Доделување концесија исклучиво на медиум кој во целост ги исполнува 

техничко – технолошките стандарди пропишани од страна на националните 

регулаторни тела. 

4) Строга контрола врз тековниот финансиски капитал на медиумските 

субјекти заради запазување на реален и ликвиден развој на овие правни 

лица без можност за фиктивни финансиски текови кој го прикриваат 

потеклото на капиталот. 

5) Строга контрола врз медиумското работење од страна на државните 

надлежни агенциски регулаторни и инспекциски служби во однос на 

програмскиот концепт и квалитет и медиумска писменост заради 

обезбедување максимална транспарентност, слобода на говор и објективно 

работење, но притоа не загрозувајќи ги националните и државни интерси. 

6) Задолжително акредитирање на секој медиумски работник со легитимација 

од страна на НАМпосле стекнат сертификат добиен од овластена 

акредитирана медиумска агенција за завршена обука. 

7) Задолжително животно осигурување на медиумските работници при работа 

на места каде се загрозени нивното здравје и живот.  

8) Безусловно почитување на работничките права на медиумските работници 

во однос на нивниот професионален ангажман и лични примања заради 

избегнување на компромитираност или поткупливост на медиумските 

работници. 

9) Задолжување на медиумите за обезбедување правна заштита на 

медиумските работници при извршување на службена дејност во случај на 
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правни постапки покренати против нив пред надлежни институции и 

органи. 

10) Воведување строга контрола и прописи од страна на НАМ во однос на 

реемитување странска програма, заштита на авторски права и маркетинг 

конкуренција. 

11)  Покренување кривична постапка од страна на НАМ пред надлежен суд 

против сопственик на медиум, уреднички тим или медиумски работник кој 

ќе ги наруши или загрози законите за медиуми и медиумски услуги односно 

националните интереси, земајќи предвид дека имаат право на пристап до 

информации, неограничено слободно движење во светот и нивното 

компромитирано работење е поопасно и од она на тајните служби и може 

да биде контрапродуктивно за интересите на државата. 

12)  Забрана за споделување и проток на информации, текстуални, аудио или 

визуелни материјали со државни институции, правни или физички лица без 

претходно обезбеден судски налог. 
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15. РОДОВА ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

Јавните политики кои се осмислуваат, подготвуваат и имплементираат со цел 

унапредување на положбата на жените, преку создавање еднакви можности за жените и 

мажите во општеството, вклучително и недискриминација по кој било основ, се суштинска 

основа за градење на демократско општество во кое ќе партиципираат сите граѓан(к)и 

користејќи ги во целост нивните капацитети. Законската основа за креирање и 

спроведување на јавните политики, значи само постоење на легислатива согласно која тие 

можат да се донесат, односно во чии рамки се донесуваат, додека анализите, 

истражувањата и резултатите од нив, посочуваат дека во Република Македонија, сè уште 

не е постигната родова еднаквост, оттаму и дека не постојат еднакви можности за жените 

и мажите во сите општествени сегменти. Законот за еднакви можности на жените и 

мажите на Република Македонија, заедно со ратификуваните меѓународни и регионални 

документи, е рамката во која е неопходно да се создаваат јавните политики, а за нивна 

успешна имплементација потребно да се користат проверени алатки кои ќе имаат 

практична применливост, и ќе даваат видливи и мерливи резултати. 

 Од одржувањето на Четвртата светска конференција за жените организирана во 

Пекинг, Кина во 1995 година, се прават сериозни напори да се подобри положбата на 

жените, и тоа на сите нивоа и во сите држави, со ставање акцент и посветување внимание 

на неколку клучни области за кои се смета дека се од значење за општествената положба 

на жените, односно укажуваат на нејзината улога во општеството, практицирањето на 

правата и користењето на можностите. 

Во Република Македонија формално правно човековите права се регулирани, 

меѓутоа постојат неколку области во кои е неопходно да се преземат конкретни мерки, со 

цел решавање на сиромаштијата од која жените се најпогодени, да се обезбедат 

Жената, не само столб на семејството, туку двигател на општествените процеси! 
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можности за образование на жените на сите едукативни нивоа и во сите области, 

програми за превенирање и решавање на здравствените проблеми на жените, отворање 

простор за директно учество во активностите и ангажманите за сочувување на мирот и 

безбедноста, партиципација во креирањето на економските политики, директно учество 

во власта, влијание врз еколошките програми и одржливиот развој, и можностите за 

освојување на медиумскиот простор, но не само во својство на ангажирана работна сила, 

туку директно и активно учество во медиумите како бизнис сектор, односно сопственички 

на капитал вложен во медиумскиот сектор. 

 

I. ЖЕНИТЕ И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 

Поаѓајќи од Универзалната декларација за човековите права која значи победа на 

идејата дека човековите права се исклучително важни, и дека се над правата на 

државите, односно над нивниот суверенитет, се потенцира дека никој со ништо, што 

значи ниту државните органи и институции, не смее да ги крши човековите права, а во 

нивни рамки и правата на жените. Токму затоа неопходно е  да се посвети внимание на 

неколку програмски цели во однос на жените и човековите права. 

1) Едукација за женските човекови права 

Едукацијата за женските човекови права е клучна за стекнување на т.н. правна 

писменост, која е многу важна за жените да можат да го препознаваат кршењето на 

нивните права и да преземаат иницијативи за нивна заштита. Едукацијата за женските 

права има свое значење и важност, освен за жените, и за целото општество, што значи 

дека за правата на жените задолжително треба да се едуцираат и жените и мажите. За да 

се постигне правна писменост на сите граѓан(к)и, едукацијата треба да се одвива преку 

реализација на неколку проекти. 

1-1)  Воведување задолжителен предмет во средните училишта за човековите  

права, инструментите и механизмите за заштита на човековите права, а во рамки 

на нив и за правата на жените. 

1-2) Задолжителни обуки за човековите права организирани од страна на 

Агенцијата за вработување на Република Македонија, на лицата кои имаат статус 
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на невработени, или се во постапка на вработување, поконкретно за правата од 

работен однос, а во нивни рамки за правата на жените, кои вообичаено се кршат 

во работниот однос, со насоки за нивна заштита. 

1-3) Обуки на работодавачите на малите и средните претпријатија 

организирани од страна на стопанските комори и организациите на 

работодавачи, за заштита на работничките права, превенција од мобинг и 

сексуално вознемирување при вработување и на работно место. 

2) Промовирање на женските човекови права  

Промовирањето на човековите права е мошне важен елемент, и истиот се 

надоврзува на едукацијата за човековите права. Промовирањето на човековите права 

значи следење и доследно имплементирање на националната легислатива, и 

истовремено почитување и примена на меѓународните и регионалните акти кои се 

однесуваат на женските права. Оваа мерка е од исклучително значење, затоа што на 

органите и организациите кои по службена должност работат на женските права, им 

создава обврска да ги следат постоечките закони, да ги утврдуваат нивните 

недоследности, недостатоци и неусогласености, да бараат нивни измени и дополненија, 

вклучително и нивна конзистентност во примената. Воедно, да го следат донесувањето на 

меѓународните и регионалните акти, и да иницираат нивна ратификација и примена. За 

постигнување на оваа цел, потребно е да се осмислуваат и спроведуваат конкретни 

проекти. 

2-1) Воспоставување активна соработка помеѓу националните и локалните 

органи, поконкретно координаторите за родова еднаквост во Министерството за 

труд и социјална политика со координаторите кои работат во општините. 

2-2) Со буџетски средства поттикнување на работата на невладините организации  

кои работат на женските права, задолжително мониторирање на нивната работа, 

и барање конкретни резултати, особено преку споредбена анализа на 

активностите и показателите од нив, во различни временски периоди.  

2-3) Формирање национален Комитет за заштита на човековите права, а во 

рамки на нив и женските права, кој би воспоставил релации со сите постоечки 
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меѓународни и регионални тела за човековите права, и на тој начин би бил во тек 

со нивната работа, со истовремена можност да реферира за состојбите во 

Република Македонија. 

3) Заштита на женските човекови права 

Заштитата на човековите права е нужно потребна, особено во контекст на 

едукацијата за нив, и за нивното промовирање да има општествено, колективно и 

индивидуално значење. Имено, стручните знаења за човековите и женските права, не би 

имале важност, доколку не постојат механизми со кои тие би можеле  ефективно да се 

заштитат, а доколку бидат прекршени, сторителот/сторителите да бидат санкционирани, 

без оглед дали станува збор за поединец, државен орган или организација. Механизмите 

за заштита можат да бидат конзервативни и алтернативни. 

3-1) Специјализирани судски одделенија во рамки на кривичните судови за 

заштитата на човековите и женските права, со судии кои ќе бидат специјално 

едуцирани за тоа. 

3-2) Измени и дополненија на Законот за еднакви можности на жените и мажите, 

со кои координаторите за еднакви можности ќе работат заедно со правник 

специјализиран за човекови права, за да можат да покренуваат постапки пред 

судовите,  со цел  да ги заштитат човековите права, поконкретно женските права. 

3-3) Формирање нов орган - Народен правобранител за женски права, кој ќе 

прима претставки и ќе реагира кога правата на жените се повредени од 

државните органи. 

4) Заштита на социјалните права на жените  

Стремежот и напорите за создавање општества кои ќе почиваат на принципите на 

демократија, не влијаеше на надминување на социјалните разлики помеѓу луѓето, а тие се 

особено забележливи помеѓу жените и мажите, необразованите и образованите, 

припадниците на одредени категории на граѓан(к)и, како што се невработените, старите, 

и лицата со одредени физички или ментални ограничувања. Токму затоа, преземањето на 

одреден мерки преку проекти со одреден временски период на реализација, би можело 
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да го помогне надминувањето на социјалните ограничувања, кои значат и кршење на 

човековите права, и пречки во создавање еднакви можности за сите. 

4-1) Ревизија на постоечките национални акти кои се однесуваат на социјалната 

заштита. 

4-2) Специјализација на социјалните работници за одредени социјални сегменти. 

4-3) Реорганизација на системот за социјална заштита, со задолжителна работа 

на терен на социјалните работници. 

5) Жените и нивната заштита од сите видови на насилство 

Насилството над жените присутно е постојано, во сите социјални и општествени 

средини, на индивидуално и колективно ниво, и во сите форми (психолошко, физичко и 

сексуално). Се смета дека насилството над жените е последица на нивната историски 

нееднаква положба, поделбата на јавна сфера како поле во кое традиционално 

доминираат мажите, и приватна сфера која традиционално им е доделена на жените. На 

ова се надоврзуваат и културните и обичајните норми, меѓутоа и ограничениот пристап на 

жените до ресурсите, меѓудругото и до повисоките степени на образование, недостатокот 

на знаење за користење на постоечките правни инструменти и механизми, меѓутоа и 

невработеноста, односно недостатокот на материјални ресурси за користење на стручна 

правна помош.  

5-1) Обезбедување постојана бесплатна правна помош од страна на државата во  

случаи на насилство над жените кои се невработени, со ниски примања, и/или 

припаѓаат на некоја маргинализирана група. 

5-2) Целосно и доследно имплементирање на Истанбулската конвенција. 

5-3) Иницирање на соработка со синдикалните организации за формирање тела 

за заштита на жените од насилство на работните места. 

 

II. ЖЕНИТЕ И ЕКОНОМИЈАТА 

Жените имаат ограничен пристап до природните, материјалните и финансиските 

ресурси, со што и можностите за личен економско-социјален развој им се незначителни. 

Честопати учествуваат во продуктивни процеси за кои не добиваат паричен надомест, 
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директно учествуваат во неформалниот пазар на трудот кој е неплатен, меѓутоа и кога 

учествуваат во одредени формално признаени дејности, се случува да бидат помалку 

платени од мажите. Активното учество на жените во економските процеси и нивното 

економско вреднување, е суштински важно за постигнување економски раст и развој, 

особено ако се има предвид фактот дека половина од населението во Република 

Македонија е од женски пол, што значи дека можат и треба да партиципираат, освен во 

креирањето на економските политики, и во водењето на економските процеси и 

активности. 

1) Елиминирање на поделбата на професиите според пол и возраст 

За да може сите граѓан(к)и да учествуваат во сите економски процеси, првенствено 

е неопходно да се надмине дискриминацијата во однос на професиите и нивната поделба 

според пол и возраст. За тоа да се постигне, потребно е да се преземаат одреден 

постапки, подготвени од страна на структурите на власт, во смисла на тоа да се работи на 

креирање проекти кои ќе помогнат во постигнување на оваа цел. 

1-1) Законско регулирање на содржината на огласите со Законот за работни 

односи, и забрана за внесување на услови кои ги вклучуваат полот и возраста. 

1-2) Јавни кампањи дека секоја професија е достапна секому само врз основа 

на квалификациите, без ограничувања во однос на полот и возраста. 

1-3) Организирање обуки на вработените во Агенцијата за вработување на 

Република Македонија, за препознавање на дискриминаторските огласи и 

конкурси по основ на пол и возраст. 

2) Ефективно и користење на буџетски средства за влијание на популационите 

состојби 

Изминатите неколку децении состојбата со населението во урбаните и руралите 

средини се менува, заради тоа што урбаните средини се населуваат на сметка на 

намалување на населението во руралните средини. Иако на индивидуално ниво се смета 

дека миграцијата село-град е потребна и пожелна, на национално ниво таа создава 

проблеми и последици кои се рефлектираат на различни начини, почнувајќи од 

осиромашувањето на селата, до енормни загадувања на градовите, заради 
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пренаселеноста, зголемувањето на градежните активности, возилата, меѓутоа и 

менувањето на навиките и вредносните системи на индивидуите, како последица на 

културните и обичајните навики и норми. За правилна и поурамнотежена населеност, а со 

тоа и развој на руралните и урбаните средини, потребно е преземање низа мерки. 

2-1) Изградба на патна и електрична инфраструктура на територијата на целата 

држава, за да може да се отвораат економски зони во близина на рурални 

средини. 

2-2) Изградба на железничка инфраструктура на територијата на целата држава, 

што би значело до секоја рурална средина да има железничка линија, како 

најекономична форма на транспорт. 

2-3) Поттикнување на банките да креираат поволни кредитни линии за 

инвестирање во бизниси во руралите подрачја. 

3) Можностите за учество на жените во технолошките, информатичко-

комуникациските процеси и истражувањата 

Анализите покажуваат дека до 2030 година индустриското производство ќе биде 

базирано на висока технологија, био-наука, информатички и комуникациски процеси, кои 

значително ќе влијаат на општествено-економскиот развој на општествата. Оттука и 

заклучокот дека индустриското производство кое директно влијае на економскиот раст и 

развој, ќе зависи од науката, технологијата, информатичкиот развој и истражувањата. 

Создавањето можности за учество на жените во технолошките, информатичко 

комуникациските процеси и истражувања, е фактор кој директно влијае на економскиот 

раст и развој, и од таа причина потребно е да се аплицираат одредени проекти. 

3-1) Поттикнување на банките да креираат поволни кредитни линии наменети 

*за жени кои би започнувале сопствен бизнис, во кој би се користела 

високо развиена технологија.  

3-2) Користење на ИПА фондовите преку Агенцијата за вработување на 

Република Македонија, за започнување на мали претприемачки бизниси 

од жени за креирање на софтверски решенија. 
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3-3) Определување буџетски средства наменети за научни истражувања кои ќе 

ги спроведуваат жени, во областа на информатичката технологија. 

4) Женско претприемништво 

Претприемништвото како постапка на создавање организациони форми во кои се 

одвиваат одредени производствени или услужни процеси, познат е многу одамна, а 

претприемачот е лицето кое со користење на одредени ресурси кои го вклучуваат и 

трудот, создава одреден производ или услуга кои не зависат од неговиот пол, односно 

родот. И покрај тоа, сè уште не постои платформа во која жените и мажите ќе можат не 

само de jure, туку и de facto, рамноправно да учествуаат во освојувањето на економските 

пазари и остварувањето на претприемачките идеи и акции. Од таа причина, државата е 

неопходно на креира програми и проекти за поттикнување на женското 

претприемништво. 

4-1) Финансиски пакети за започнување на одредени видови бизниси, кои ќе 

вклучуваат и маркетиншки услуги, меѓутоа и обезбедување пазар на производот, 

односно услугата. 

4-2) Обезбедување почетни даночни олеснувања за претприемачките активности 

започнати од жени, меѓу останатото и ослободување од давачки за социјално и 

здравствено осигурување за одреден временски период. 

4-3) Доследно почитување на Законот за еднакви можности на жените и мажите, 

и обезбедување 40% застапеност на жените од приватниот сектор во Економско-

социјалниот совет, и управувачките органи на Стопанските комори и 

Организациите на работодавачи. Исто така, и законско регулирање на 

задолжителна застапеност на жените во органите и телата на синдикалните 

организации. 

5) Жените во аграрниот сектор 

Неспорен е фактот дека жените од руралните средини имаат значително влијание 

на економските процеси, но не само што нивниот придонес не е евидентиран и конкретно 

мерлив, тие имаат ограничен пристап до едукативните и финансиските пакети, со што 

дополнително им се ограничуваат можностите, и не можат да влијаат на промена на оваа 
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состојба. Бидејќи општествено-економското зајакнување на жените од руралните 

средини, вклучително и на оние кои живеат во урбаните средини, а работат во аграрниот 

сектор, е клучно за економско зајкнување не само на жената како единка, туку и на 

нејзиното семејство, со што се влијае на економскиот развој на руралната средина, но и 

на целокупниот економски раст и развој во една држава. 

5-1) Законски регулативи кои ќе ги вклучуваат жените во креирањето на јавните 

политики кои се однесуваат на аграрниот сектор. 

5-2)  Учество на жените во создавањето на проекти и програми поврзани со 

производствените процеси во аграрниот сектор, безбедноста на храната и 

незагадувањето на животната средина. 

5-3) Континуирано известување и упатување за користењето на фондовите на 

Европската Унија во аграрниот сектор. 

 

III. ЖЕНИТЕ И ЗДРАВЈЕТО 

Поаѓајќи од констатацијата дека здравјето на жените е состојба на целосна 

физичка, психолошка, емотивна, социјална и економска добросостојба, која во голем 

степен зависи од општествено-економските, социјалните и политичките услови во 

конкретна држава, од исклучително големо значење е државата преку политичките мерки 

и јавните политики да обезбеди услови за сочувување на здравјето на граѓаните, со 

особен акцент на здравјето на жените и децата. Отсуството на болест и/или слабост, не е 

показател дека жените се здрави и имаат услови да го сочуваат своето здравје, кое е 

суштински фактор за нивно директно и активно учество не само во приватниот, туку и во 

јавниот живот. Постојат повеќе причини кои се рефлектираат на здравствената 

добросостојба на жените, меѓу кои секако се нерамноправната положба со мажите во 

јавниот живот, нееднаквите општествени и економски можности со мажите, структурното 

насилство кое им се случува преку разни системски решенија кои ги донесува власта, 

вклучително и обврските во рамки на приватната сфера, кои честопати се дополнети со 

физичко, психичко и економско насилство. За да се постигнат еднакви можности и услови 
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за постигнување на целосна здравствена благосостојба на жените, неопходно е да се 

посвети внимание на неколку фактори. 

1) Целосна здравствена заштита на жените и постојан пристап до здравствените 

услуги 

Постојат многу причини заради кои здравјето на жените е загрозено, особено во 

земјите во развој и неразвиените земји. Првенствено, буџетските средства за здравството 

не така ретко се намалуваат, меѓутоа се случува, особено во земјите со недефинириани, 

или лошо дефинирани и поставени јавни политики, често пати средствата наменети за 

здравствена заштита и здравствени услуги, неправилно да се алоцирарат. Токму затоа, 

потребно е во најкус можен рок да се преземат неколку чекори. 

1-1) Обезбедување задолжителна здравствена заштита за секоја жена, без оглед 

на нејзиниот работен статус и одредени споредни и нередовни финансиски 

примања. 

1-2) Задолжителни, бесплатни мамографски прегледи кои ќе се прават на секои 

две години за секоја жена на возраст над 40 години. 

1-3) Целосни статистички податоци за здравјето, систематски собрани, поделени и 

анализирани според пол, возраст, социо-економскиот статус и демографските 

критериуми. 

2) Креирање квалитетни превентивни програми за заштита на здравјето на жените 

Превенцијата во секоја област, во секој сегмент од животот има своја рефлексија, 

што значи и во однос на здравјето, особено ако се има предвид дека низа болести и/или 

слабости би можеле да се избегнат или надминат, доколку граѓан(к)ите располагаат со 

соодветни и навремени информации.  

2-1) Подготовка на формални и неформални информативни програми за 

здравјето на жените, вклучително и однесувањата и практиките кои го 

загрозуваат женското здравје. 

2-2) Редовни едукативни предавања во основните и средните училишата за 

здравјето на жените, организирани од страна на Министерството за здравство на 

Република Македонија. 
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2-3) Изработка и имплементација на програми за превенција, дијагностицирање 

и лекување на болести, кои според статистичките анализи најмногу ги погодуваат 

жените во Република Македонија. 

3) Преземање иницијативи за заштита на здравјето на жените по однос на полот 

Имајќи го предвид фактот дека постои листа на болести од кои исклучиво се 

загрозени жените, како и тоа дека на одредени болести повеќе се изложени жените, 

неопходно е да се преземаат иницијативи кои ќе значат поголемо внимание на здравјето 

на жените. 

3-1) Поттикнување на ХПВ вакцинација. 

3-2) Достапност на информациите и услугите за безбеден абортус. 

3-3) Достапност на информации и бесплатни здравствени услуги за испитувања 

во врска со одредени генетски болести. 

4) Обезбедување на здравствени услуги во сите делови на државата 

Република Македонија иако е територијалнo мала држава, со мал број на 

население, и организиран здравствен систем повеќе од 70 години, се соочува со состојба 

во која голем дел од руралните населби, меѓутоа и одредени градски населби, немаат  

организирани здравствени услуги. Имено, жителите на овие населени места доведени се 

во ситуација да бараат помош во други соседни или подалечни места, а притоа немаат 

ниту редовен транспорт, ниту се во состојба самите да ја надминуваат одалеченоста, без 

да користат помош на некој член од семејството. Токму затоа, неопходно е да се 

обезбедат здравствени установи и можности за редовна здравствена заштита во сите 

делови од државата, со посебен акцент за здравствена заштита на репродуктивното 

здравје на жените. Во овој контекст, неопходно е да се преземат неколку чекори. 

4-1) Утврдување на бројот на населени места/општини на кои им недостасуваат 

здравствени ординации по општа медицина, по стоматологија и гинеколошки 

здравствени ординации, и преземање итни мерки за нивно отворање. 

4-2) Во тие места/општини во кои бројот на жители е мал, обезбедување на 

редовни мобилни ординации по општа медицина и гинекологија. 
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4-3) Преку имплеметирање на родово одговорното буџетирање на национално и 

локално ниво, и можностите кои истотот ги дава, обезбедување стипендии за 

специјализации по гинекологија и акушерство, и стоматологија, со обврска 

стипендираните студенти после завршувањето на специјализацијата да прифатат 

редовен работен ангажман во место/општина во кое нема гинеколошка  и 

стоматолошка ординација. 

5) Вложување во истражувања и ширење информации за здравјето на жените 

Науката и научните истражувања се битен параметар во подобрувањето на 

општествената положба на жените, нивната економска, социјална и здравствена 

благосостојба. Затоа потребни се вложувања на буџетски средства и донации, за 

подобрување на квалитетот на здравствената професија, институциите кои се занимаваат 

со истражувачка дејност, вклучително и работата на мас-медиумите, во однос на 

сегментот здравје. За да се постигне ова, потребно е вклучување на многу општествени 

актери, од кои некои со задача да обезбедат средства за истражување, а други кои ќе ги 

користат тие средства во истражувачките процеси, со поставување конкретни цели и 

очекувања. Медиумите се битни во овие процеси, од причина што им се најдостапни на 

жените, во смисла на тоа дека во повеќето домови телевизорот е дел од целокупната 

покуќнина, а кај македонските граѓан(к)и постои навика да го користат, и да ги следат 

дневните програми, како на националните, така и на локалните телевизии. 

5-1) Креирање посебни буџетски линии во националниот буџет и во буџетите на 

единиците на локалната самоуправа, со кои ќе се одвојуваат средства за 

истражувања поврзани со превентивни мерки поврзани со здравјето на жените, 

лечење на болестите кои ја напаѓаат само, или статистички повеќе женската 

популација, и осмислување, наоѓање соодветни решенија за здравствена помош 

на жените кои веќе се соочуваат со некоја сериозна болест. 

5-2) Едукативни емисии во врска со женското здравје, финансиски поддржани од 

националниот буџет и од буџетите на единиците на општините. 

5-3) Вложувања во финансии, материјални средства и технологија, во научните 

истражувања кои ги спроведуваат жени-научнички, а поврзани со медицинските, 
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биохемиските и фармацевтските истражувања, како и социјалните, културните, 

економските, политичките и правните пречки и ограничувања кои се 

рефлектирааат на нивното здравје. 

 

IV. ЖЕНИТЕ И СИРОМАШТИЈАТА 

Сиромаштијата е комплексен и мултидимензионален проблем којшто се 

манифестира како недостаток на приходи за задоволување на егзистенцијалните потреби, 

присутност на глад и неухранетост, болести, ограничен пристап до образовните процеси, 

бездомништво или живот во неадекватен дом. На овие состојби се надоврзуваат и 

социјалната дискриминација, исклученоста од учество во политичките, културните и 

економските случувања во државата. Од сиромаштијата најзагрозени се жените, старите 

луѓе, меѓутоа и децата. Забележителен проблем е што половата нееднаквост во однос на 

сиромаштијата се евидентира и во домаќинствата кои припаѓаат на оваа категорија, кои 

претежно се одржувани од жени. Токму затоа и последнава деценија со зборува за 

феминизација на сиромаштијата. Причините за сиромаштија, а во нејзини рамки и 

сиромаштијата на жените со комплексни и мултидимензионални, меѓутоа таа најчесто е 

поврзана со недостатокот на контрола над ресурсите, конкретно врз земјоделското 

земјиште, стекнувањето знаења и вештини преку формалното и неформалното 

образование, дефицитот на личен капитал, и недостатокот на социјални релации и 

контакти. Проблемот заради неговата мултидимензионална природа потребно е да биде 

и мултидимензионално третиран.  

1) Утврдување на причините за сиромаштија на граѓаните на Република Македонија 

со посебен акцент на жените преку истражувања и стручни анализи  

Пред да се пристапи кон сериозно, одговорно и долготрајно решавање на 

проблемот со сиромаштијата, неопходно е да се утврдат конкретните причини кои ја 

предизвикуваат во Република Македонија, меѓутоа и на ниво на секоја општина 

поединечно, со претпоставка дека во секоја општина причините за неа се делумно 

различни. За да може да се направи утврдување на причините, ангажирањето на повеќе 

различни општествени субјекти е задолжително, а меѓу нив секако се научниците, МАНУ, 
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невладини организации и фондации кои работат на оваа проблематика, и секако 

Министерството за труд и социјална политика и Центрите за социјални грижи кои 

функционираат во негови рамки. 

1-1) Теренски истражувања реализирани преку проекти за утврдување на 

причините на сиромаштијата, организирани од страна на научни институции, 

финансиски поддржани од националниот буџет, а за општините од општинските 

буџети. 

1-2) Конкретни решенија за решавање на сиромаштијата, за секоја општина 

поединечно, и нивна апликација со утврдување на конкретен временски период. 

1-3) Утврдување на методи од страна на научни работници за мерење на 

резултатите од аплицираните решенија. 

2) Национална стратегија за решавање на структурното насилство како еден од 

причинителите на сиромаштијата 

Праксата покажува дека многу побрзо се пристапува кон подготовка на одредени 

национални стратегии за зголемување на економскиот развој, подобрување на аграрниот 

сектор, обезбедување квалитетно здравство и здравствени услуги, кои иако целосно и 

доследно не се применуваат, па оттаму и не даваат позитивни резултати, постојат во 

писмена форма. Додека за структурното насилство кое во Република Македонија е 

присутно повеќе од 25 години, и кое влијае на лошите животни услови на граѓан(к)ите и 

ограничувањето на нивните можности, не се зборува, што значи и дека не се прават 

иницијативи за негово решавање, кои првенствено би требало да бидат содржани во 

студиозно направена и апликативна национална стратегија. Изработката на национална 

стратегија за решавање на структурното насилство, секако ќе придонесе за отстранување 

на причините кои покрај низата општествени проблеми, ја предизвикуваат и 

сиромаштијата. 

2-1) Утврдување на формите на структурно насилство и начините на кои истото се 

изразува  во Република Македонија. 

2-2) Воспоставување соработка помеѓу Министерството за труд и социјална 

политика, Министерството за економија, Министерството за финансии, 
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Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, Министерството за правда,  Миистерството за транспорт и врски 

и Министерството за образование и наука, со научните институции, за да се 

детектираат причините за структурното насилство, и кои од нив ја 

предизвикуваат сиромаштијата, особено сиромаштијата на жените. 

2-3) Изготвување национална стратегија за решавање на структурното насилство, 

со посебен дел кој ќе се однесува на сиромаштијата, и целосен осврт на 

сиромаштијата на жените, создавање оперативни механизми за отстранување на 

структурното насилство, и контролни механизми кои ќе го следат 

применувањето на националната стратегија. 

3) Политики со кои сите жени се обезбедуваат со адекватно социјално и економско 

осигурување при невработеност, мајчинство, болест, инвалидност и старост 

Неспорен факт е дека сиромаштијата се рефлектира на здравјето на луѓето, а 

дополнително присутната невработеност, или имањето непријавен работен ангажман, 

создаваат проблеми кои кај жените стануваат особено видливи и тешки во време на  

мајчинство, болест, инвалидност и старост, а неопходноста од адекватно социјално и 

економско осигурување е присутна, и изискува креирање јавни политики со кои овие 

состојби ќе се решат. 

3-1) Воспоставување соработка со мултилатералните финансиски и развојни 

институции,  за создавање иновативни пристапи во креирањето на јавните 

политики. 

3-2) Креирање јавни политики со кои ќе бидат опфатени сиромашните граѓанки и 

ќе вклучуваат фундаметнали социјални и економски трансформации. 

3-3) Подготовка на акциони планови за примена на јавните политики за 

решавање на социјалното и економското осигурување во време на 

невработеност, мајчинство, болест, старост и инвалидност. 

4) Директна државна интервенција за искоренување на сиромаштијата 

Со оглед на тоа дека сиромаштијата ја предизвикуваат повеќе фактори кои се 

меѓусебно поврзани, и се забележуваат во степенот на искористување на природните 
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ресурси, динамиката и темпото на социјалниот и економскиот развој, како и 

демографските промени рефлектирани во порастот или намалувањето на популацијата, 

нејзината структура и дистрибуција, постои сериозна потреба државата да презема 

директна интервенција во искоренување на сиромаштијата. 

4-1) Субвенционирање на процесот на отворање конкретни видови 

производствени дејности, за кои ќе го помага и обезбедувањето на пласманот на 

производите, а ќе бидат поврзани со природните ресурси карактеристични за 

одредени места, односно општини во Република Македонија, со задолжително 

внимание на структурата на населението во тие места, кое може и треба да биде 

работно ангажирано. 

4-2) Стимулирање на веќе постоечките производствени капацитети да 

вработуваат социјално загрозени лица. 

4-3) Фискални олеснувања и помагања на производствени капацитети 

менаџерани од жени. со цел проширување на нивните капацитети и 

вработување на невработени жени.  

5) Креирање системи за обезбедување приходи за живот, мерки за преживување и 

организации за самопомош 

Решавањето на сиромаштијата потребно е да биде една од примарните цели на 

секое општество, кое задолжително треба да се реши во временски одредена рамка, со 

конкретно осмислени и поставени мерки, вклучени во национална стратегија, програми, 

проекти, акциони и оперативни планови, од кои нема да има никакви отстапувања. Токму 

затоа, креирањето системи за обезбедување приходи за живот, мерки за преживување и 

формирање на организации за самопомош, е еден од основните пристапи во решавањето 

на овој проблем. 

5-1) Преку државни мерки поттикнување на формирање организации за 

самопомош на луѓето кои живеат во сиромаштија, со посебен акцент и 

организирање на жените кои живеат во сиромаштија, нивна директна и целосна 

партиципација, и работа на стручни лица со различни професионални профили, 

за развој на овие организации и подготовка и реализација на проекти. 
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5-2) Осмислување и имплементирање конкретни мерки кои ќе се спроведуваат 

во мерливи рокови, за помагање на пристапот на жените до продуктивните 

ресурси, особено на жените кои немаат никакви извори на приходи. 

5-3) Воведување мерки за интегрирање и реинтегрирање на жените кои живеат 

во сиромаштија и се соочуваат со недостаток на приходи. 

 

V.  ЖЕНИТЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО 

           Еден од важните фактори за постигнување мир, развој, рамноправност и еднакви 

можности за сите, е образованието и стекнувањето обуки и вештини, кои ќе им обезбедат 

квалификации на граѓан(к)ите, со кои освен што ќе им се даде капацитет да учествуваат во 

општествените промени, тие ќе можат да учествуваат во деловните потфати и процеси, да 

придонесуваат за себе и за општеството, но истовремено ќе имаат свесност и 

информации како да се грижат за своето здравје, исхрана и животна средина. Иако во 

Република Македонија не постојат дискриминаторски пречки во однос на образованието 

на девојчињата и момчињата, вклучително и разните социјални категории на граѓан(к)и, 

сепак постојат некои други видови ограничувања, кои прават образованието како 

формалното, така и неформалното, да не бидат достапни за сите. Токму затоа, потребни 

се внимателни и аналитични пристапи во надминувањето на пречките. 

1) Создавање недискриминаторско образование и обуки 

            Констатацијата дека во Република Македонија од формален аспект не постои 

дискриминација во однос на образованието и обуките кои се организираат на формално и 

неформално ниво, неспорно е дека во голем број учебници, наставни планови и 

програми, се забележуваат предрасуди и стереотипи по однос на пол. Отстранувањето на 

предрасудите и стереотипите по однос на пол, содржани во  учебниците и наставните 

планови, бара преземање на повеќе мерки. 

1-1) Обезбедување доследно почитување на ратификуваните меѓународни и 

регионални документи и домашните закони, кои се однесуваат на заштита од 

дискриминација. 
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1-2) Обуки за авторите на учебници и наставни планови, и просветните 

работници, за доследно почитување на недискриминаторските политики и 

проекти. 

1-3) Преземање мерки за зголемување на жени кои имаат пристап до 

креирањето на образовните политики, особено во оние научни дисциплини 

каде што претежно доминираат мажите. 

2) Подобрување на можностите на жените до научните истражувања, 

информатичката технологија и стручната обука 

             Решавањето на општествените проблеми во повеќето случаи бара 

мултидисциплинарен пристап, што значи дека подобрувањето на можностите на жените 

до научните истражувања, информатичката технологија и стручната обука, потребно е да 

се обезбеди во заедничка соработка помеѓу академските институции, средните училишта, 

стопанските комори, организациите на работодавачи, и секако Министерството за 

образование и наука, кои ќе посочат кои дејности се дефицитарни со кадар, меѓутоа и 

каде најмалку се застапени жените. За подобрување на можностите на жените во овој 

сегмент, потребно е да се дефинира долгорочна соработка и да се утврдат конкретни 

мерки. 

2-1) Програми за поттикнување и подобрување на пристапот на девојчињата до 

природно-математичките и техничките науки, и информатичките технологии, и 

тоа како во средните, така и во високообразовните институции. 

2-2) Креирање образовни програми за обука на невработените жени, преку кои 

добијат стручни обуки и ќе се стекнат со вештини барани на пазарот на трудот, 

вклучително и обуките за стекнување на занаетчиски вештини. 

2-3) Подобрување и финансиско стимулирање на жените во истражувањата 

поврзани со природно-математичките науки, земјоделството и шумарството, 

техничките науки и информатичките технологии. 

3) Обезбедување средства за следење на имплементацијата на образовните 

реформи 
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           Креирањето на националниот буџет треба да се врши врз основа на  одредени 

прогнози во однос на тоа кои мерки ќе ги поттикнат економскиот раст и развој, меѓутоа 

задолжително треба да ги утврдува и потребите на граѓан(к)ите, односно кои политики и 

мерки ќе го подобрат нивниот живот на сите нивоа. Во овој контекст е обезбедувањето  

доволно средства за следење на имплементацијата на образовните реформи, кои можат 

да се обезбедат од националниот буџет, мултилатералните развојни институции и 

приватни фондови. 

3-1) Воспоставување механизми за следење на имплементацијата на 

образовните реформи. 

3-2) Користење на буџетски средства за имплементација на програмите во 

областа на природно-математичките, земјоделските, шумарските и техничките 

науки, со посебни мерки за вклученоста на девојчињата во информатичките 

технологии. 

3-3) Воспоставување комуникација, соработка и користење на средства од 

мултилатералните развојни институции и фондации, за имплементација на 

образовните реформи поврзани со образованието на девојчињата и жените. 

4) Промовирање на доживотното образование и обука на жените 

          Со оглед на тоа дека многу жени заради ограничените можности од различен вид не 

се стекнале со формално образование, или се стекнале со образование кое со годините 

им ги ограничува можностите за вработување, затоа што станува збор за стручност која 

веќе не е барана на пазарот на трудот, секое општество, и на национално и на локално 

ниво, треба да се насочи првенствено кон креирање на програми за доживотно учење и 

обука на жените, но и нивно промовирање. 

4-1) Креирање широк спектар на образовни програми како во рамки на средното 

и високото образование, кои би ги следеле вонредно, така и во рамки на 

неформалното образование, кои би можеле да ги имаат во вид на стручни обуки 

со кои постојано ќе стекнуваат знаења и вештини, барани на пазарот на трудот. 
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4-2) Обезбедување одредени финансиски стимулации за следење одреден вид 

обуки, со кои жените би се стекнале со вештини кои би им овозможиле брзо и 

долгорочно вработување. 

4-3) Пристап до евтини услуги за грижа на децата, на жените кои ќе учествуваат 

во одредени процеси на стекнување формално и неформално образование. 

5) Информирање на жените и девојчињата  

           Информирањето на јавноста и нејзината едукација преку средствата за јавно 

информирање, во време на постоење на голем број електронски и печатени медиуми, е 

битна за сите граѓан(к), но и за општеството, особено затоа што информирњето на 

јавноста и нејзината едукација, во одреден степен има дирекно и/или индиректно 

влијание. Првенствено во однос на информирањето на граѓан(к)ите за нивните права, 

потоа за општествено-економските и политичките случувања, а во последниве децении, 

кога се забележува големо деградирање на природата и еколошки катастрофи, 

информирање и едукација и за екологијата, одржливиот развој и здравјето на луѓето. 

Имено, за многу состојби и препознаени проблеми да се решат, освен информирањето, 

важна е и едукацијата, во смисла на тоа дека граѓан(к)ите ќе знаат како да се однесуваат, 

како да ја заштитат природата, сопственото здравје, но и ќе развијат критички однос кон 

деструктивните јавни политики, и однесувањата и одлуките на креаторите на тие 

политики. Мерките во однос на информирањето се многубројни, но истите можат да се 

концентрираат во неколку точки. 

5-1) Информирање преку континуирани активности на локално и национално 

ниво за Законот за еднакви можности на жените и мажите, Законот за работни 

односи, Кривичниот законик, законите поврзани со екологијата и здравјето на 

луѓето, со осврт на жените и правата, обврските и одговорностите кои им се 

регулирани со овие закони. 

5-2) Поттикнување за поголемо ангажирање на невладините организации, во 

организирањето трибини со информативна и едукативна природа, на теми 

поврзани со здравјето, екологијата и човековите права 
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5-3) Редовно информирање во врска со т.н. еколошки прифатливи политики на 

цени, со кои на потрошувач(к)ите ќе им се објаснуваат трошоците за енергија, 

располагањето со природните ресурси, создавањето отпадоци, и на тој начин не 

само што ќе се влијае на однесувањето на потрошувач(к)ите, туку и на 

одвивањето на низа производствени процеси. 

 

VI. ЖЕНИТЕ ВО ВЛАСТА И ОДЛУЧУВАЊЕТО 

            Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената, во 

членот 7, меѓу останатото вели дека државите членки на Организацијата на обединетите 

нации,  должни се на жените да им обезбедат под еднакви услови како и за мажите 

учество во креирањето и спроведувањето на владината политика, да заземаат раководни 

функциии, и да ги вршат сите јавни функции на сите нивоа на власта. Почитувањето и 

доследното спроведување на оваа одредба, и обврската која истата им ја наметнува на 

владите на државите, не само што ја покажува демократската природа на општеството, 

преку остварувањето еднаква партиципација на жените и мажите во одлучувањето, во 

целост ја остварува и својата интегративна функција, и ги користи расположливите 

човечки ресурси, со што си го олеснува функционирањето. Освен генералната функција, 

специфичната функција на учеството на жените во власта и одлучувањето, е во тоа што 

жените со  директното и активно учество во политичките процеси, можат да ги земат 

предвид потребите на жените и да ги вклучат во политиките, но истовремено да работат 

на креирање  можности на жените за нивен општествен, економски и културен напредок. 

Во Република Македонија, и покрај тоа што Изборниот законик вклучува обврска на 

изборните листи жените да се со 40% застапеност, и таа норма навидум се применува, во 

праксата таа нема целосен израз, од причина што жените обично се ставаат на пониските 

позиции на листите, што заради изборниот начин кој се практикува, жените не 

партиципираат со 40% во органите чии партиципиенти се определуваат преку изборните 

процеси. На овој начин не само што се изигрува Изборниот законик, се покажува целосно 

непочитување и на Законот за еднакви можности на жените и мажите, чие кршење е 
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особено видливо во застапеноста на жените во извршните органи, каде што жените имаат 

минимално учество. 

           За да се надминат постечките недоследности, и да се обезбеди почитување на 

законската регулатива, потребно е преземање мерки кои ќе бидат преточени во неколку 

концептуално поставени точки. 

1) Измени на изборниот систем 

               Изборниот процес во ваква форма во која се применува во Република 

Македонија, задолжително треба да претрпи измени, од причина што не само што го 

ограничува учеството во власта, односно во националните машинерии и владините тела 

на помалите политички патии, го спречува и политичкото учество на жените. За да се 

решат овие состојби, неопходно е да се пристапи кон неколку сериозни и добро 

подготвени постапки. 

1-1) Преглед на негативното влијание на постоечкиот изборен систем врз 

политичката застапеност на жените. 

1-2) Активирање на жените во регистрираните политички партии за иницирање 

измени на законската регулатива со која се регулира изборниот систем. 

1-3) Измени на законската регулатива со која се регулира изборниот систем. 

2) Доследно почитување на законската регулатива  

                 Под доследно почитување на законската регулатива се подразбира пред сè 

почитување на Законот за еднакви можности на жените и мажите, во кој јасно се 

назначува дека е неопходно да се преземаат посебни, позитивни, охрабрувачки и 

програмски мерки, со кои меѓу останатото ќе се обезбеди учество на жените во 

политичките партии, и ќе им се овозможи политичка активност и учество во јавниот 

живот. Земајќи предвид дека овој правен акт, не само што нема своја примена, честопати 

се заборава и дека воопшто постои, а за да се поправи оваа состојба, експедитивно треба 

да се постапи на следниов начин. 

2-1) Реафирмирање на содржината на Законот за еднакви можности на жените и 

мажите преку јавни кампањи. 
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2-2) Измени на Законот за еднакви можности на жените и мажите, преку 

воведување одредени казнени механизми за негово непочитување и 

неприменување. 

2-3) Создавање методи за следење на примената на Законот за еднакви 

можности на жените и мажите, преку статистички анализи и податоци. 

3) Преземање мерки за пристап на жените и нивно учество во структурите на 

моќ и одлучувањето 

 Заради евидентираното непостоење на целосен и рамноправен пристап на жените 

во структурите на моќ и одлучувањето, треба да се пристапи кон преземање мерки за 

поправање на оваа состојба, и тоа истовремено на национално и локално ниво.  

3-1) Подготовка на специфични, конкретни и мерливи мерки, за    постигнување 

целосно и рамноправно учество на жените во извршните органи, владините тела 

и агенции, локалната власт, локалните органи и тела, и судството. 

3-2) Преземање мерки за поттикнување на политичките партии да   вклучуваат 

што повеќе жени во високите партиски структури. 

3-3) Следење и проценка на резултатите од вклученост на жените во 

структурите на моќ и одлучувањето, на национално, локално ниво, и на ниво на 

политички партии, преку квантитативни и квалитативни анализи. 

4) Зголемување на способностите на жените за активно учество во политиката и 

преземањето лидерски позиции 

          Почнувајќи од 1998 година наваму, во Република Македонија се организираат 

кампањи и обуки за поголема вклученост на жените во политиката, и преземање 

лидерски позиции, меѓутоа тие иницијативи и активности ги презема граѓанскиот сектор, 

претежно невладините организации кои работат на родовата проблематика, додека од 

страна на државата не се забележуваат видливи дејствија. За да се сменат состојбите, 

поточно за да се забележи застапеност на жените во политиката и лидерските позиции, 

државата треба да се вклучи во следниве добро осмислени и подготвени активности. 

4-1) Осмислување и примена на механизми за поттикнување на жените да земат 

учество во политиката и изборните процеси, и да прифаќаат лидерски позиции. 
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4-2) Создавање отворени критериуми и вредносни мерила за вклучување во 

високите позиции на органите и телата на сите нивоа. 

4-3) Обезбедување буџетски ресурси за обуки за лидерство на жените вклучени 

во одредени тела и органи на национално и локално ниво, вклучително и на 

жените кои се членки на политичките партии. 

5) Создавање национални и локални механизми за политичко унапредување на 

жените 

         Со оглед на тоа дека досегашните иницијативи за поголемо вклучување на жените 

во политиката имаа повеќе декларативна од практична примена, се наметнува потреба од 

креирање структура од дејствија и постапки со кои ќе се иницираат жените активно да 

партиципираат во политичките процеси, и да бараат да бидат унапредувани, согласно 

нивните професионални капацитети и работно искуство, а врз основа на позитивните 

законски прописи, односно законски загарантираните права. 

5-1) Градење национална машинерија која ќе вклучува конкретни мерки и 

персонал, за да се извршуваат, следат и проценуваат јавните политики што го 

олеснуваат и поттикнуваат вклучувањето на жените во политичките процеси, и 

нивното унапредување. 

5-2) Афирмирање и применување на системот на менторство за жените кои се 

вклучуваат во политиката, меѓутоа немаат претходно искуство. 

5-3) Обезбедување буџетски ресурси за елиминирање на пречките коишто ги 

спречуваат жените да прифаќаат унапредување, и да прифаќаат функции на 

национално и локално ниво, а се поврзани со мајчинството, грижата за домот и 

семејството, или постарите членови на семејството. 

 

VII. ЖЕНИТЕ,  ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ 

Правото на живот како основно човеково право е целосно загрозено, и тоа не само 

на граѓан(к)ите како индивидуи, туку и на целото население како колектив, доколку се 

продолжи со континуирано уништување на животната средина, што подразбира и 

целосна неможност за обезбедување одржлив развој.  Во центарот на вниманието на 
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секое современо општество кое тврди дека на пиедестал ги става човековите права, 

задолжително треба да биде вклучено и почитувано и правото на здрава животна 

средина и одржлив развој. Улогата на жените во грижата за природата и одржливиот 

развој, што би подразбирало и креирање на живот во хармонија со природата, е многу 

битна, како во приватната, така и во јавната сфера. Жените без никакви понатамошни 

одолговлекувања на национално и локално ниво, треба да станат дел од осмислувањето и 

имплементирањето на еколошки концепти за одржлив развој, кои би се препознале во 

нивната директна инволвираност во производствените и потрошувачките процеси, и 

управувањето со природните ресурси. За да се постигне ова, час поскоро жените треба да 

станат дел од неколку процеси. 

1) Зајакнување на законската регулатива и механизмите за заштита на животната 

средина и обезбедувањето одржлив развој 

Во Република Македонија постојат повеќе поединиечни законски акти кои се 

однесуваат на заштитата на животната средина, меѓутоа ниту еден од тие закони не се 

почитува. Затоа, неопходно е да се преземат итни активности за поправање на овие 

состојби, со примарна цел заштита на животната средина и обезбедување одржлив 

развој. 

1-1) Ревизија на постоечката законска регулатива која се однесува на 

животната средина. 

1-2) Преглед на постоечката законска регулатива за третирањето на отпадот,  и 

иницирање иејзини измени и дополненија за вклучување на строги санкции за 

прекршителите. 

1-3) Создавање кодекс на закони-законик за заштита на животната средина и 

обезбедувањето одржлив развој. 

2) Вклучување на жените во одлучувањето за животната средина на национално и 

локално ниво 

Земајќи предвид дека во Република Македонија жените во мал процент се 

вклучени во одлучувачките процеси, сосема логичен е заклучокот дека тие практично не 

земаат учество ниту во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на животната 
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средина. Намерата на повеќето современи држави да креираат развојни обрасци кои ги 

интегрираат заштитата на животната средина, одржливиот развој и половата 

рамноправност, задолжително треба да најде своја примена и во Република Македонија. 

2-1) Жените задолжително да бидат вклучени во управувањето со 

Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство, вклучително и да бидат на 

раководни функции во органите и телата кои се во состав на овие две 

министерства. 

2-2) Задолжителна вклученост на жените во органите и телата на единиците на 

локалната самоуправа, кои работат во секторите животна средина и просторно 

планирање, и земјоделство, шумарство и водостопанство. 

2-3) Спроведување обуки за жени за професионални управувачки со природните 

ресурси, поточно нивна застапеност во институциите кои управуваат со 

природните ресурси, поконкретно, со шумските и земјоделските земјишта, и 

рибните ресурси. 

3) Инкорпорирање на половите перспективи во јавните политики и програми за 

одржлив развој 

Неспорно е дека уништувањето на природните ресурси негативно се  рефлектира 

на сите граѓани, меѓутоа кај жените тоа е во многу поинтензивна и полоша форма.  Со  

уништувањето на природните ресурси, кај жените во руралните средини се уништува 

можноста за обезбедување храна преку обработувањето на земјоделското земјиште, 

додека кај жените во урбаната средина се забележува во однос на чувствителноста на 

токсичните влијанија по однос на здравјето, особено од високата концентрација на 

загадување од индустриските објекти. За да се (раз)решат овие состојби, потребно е 

преземање на неколку дејствија. 

3-1) Ангажирање стручни лица во анализа и проценка на постоечките  

политики и програми, во однос на влијанието на рамноправниот пристап на 

жените во користењето на природните ресурси и нивното управување. 
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3-2) Вклучување стручни лица во анализа и проценка колкав е степенот на 

штетно влијание на еколошката деградација врз здравјето на жените, со посебно 

внимание на сиромашните жени, жените од руралните средини, и жените со 

хронични здравствени проблеми. 

3-3) Вклучување на жените, особено т.н. автохтони жени, нивното искуство, 

знаење, вештини и потенцијали, на рамноправна основа со мажите, во 

процесите на одржливо управување со природните ресурси. 

4) Воспоставување соработка и поставување строги механизми за заштита на 

животната средина со соседните држави 

Воспоставувањето соработка со соседните држави во однос на заштитата на 

животната средина, е многу битен фактор во решавањето на еколошката деградација и 

обезбедувањето одржлив развој, особено што Република Македонија е територијално 

релативно мала држава, која не само што е доживува еколошка деградација заради 

погрешните владини политики, таа е директно загрозена и од еколошките деградации кои 

се случуваат во соседните држави. Воедно, не така ретко изминатиов период се случува 

Република Македонија да се користи како депонија за отпад од соседните држави, со што 

тие се претвораат не во споредни, туку во одредени ситуации, главни загадувачи и 

деградирачи на животната средина. Земајќи предвид дека досега владините политики ги 

креираа и водеа мажите, а последиците ги трпеа во најголем степен жените и децата, 

состојбите би можеле да се променат доколку во воспоставувањето соработка со 

соседните држави за животната средина, преговарачката и договарачката улога ја 

преземат жените. 

4-1) Утврдување кои од постоечките меѓународни конвенции кои се однесуваат 

на животната средина и одржливиот развој, ги имаат ратификувано соседните 

земји. 

4-2) Врз основа на ратификуваните меѓународни конвенции од областа на 

животната средина  и одржливиот развој, склучување договори со строги 

клаузули за заштита на животната средина. 
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4-3) Заеднички истражувачки научни проекти од кои ќе произлегуваат конкретни 

решенија за заштитата на животната средина и обезбедувањето одржлив развој.  

5) Утврдување еколошки политики за жените и проценка на нивното влијание 

Неспорно е дека влијанието на еколошките политики врз жените имаат своја 

значајна улога, меѓутоа досега во Република Македонија не се (на)правени такви 

истражувања, па токму затоа потребно е поттикнување на одредени активности. 

5-1) Создавање бази на податоци во врска со знаењата и практичните искуства на 

жените во користењето, управувањето и заштитата на природните ресурси. 

5-2) Создавање центри за обуки за користење техничка помош, од страна на 

жените кои ќе одлучат професионално, продуктивно и рентабилно да ги користат 

природните ресурси. 

5-3) Редовни анализи на структурните релации помеѓу половите, во однос на 

работата во секторите како што се земјоделството, шумарството и рибарството, 

односно стопанисувањето со природните ресурси. 

 

VIII. ЖЕНИТЕ, МИРОТ И БЕЗБЕДНОСТА 

Мирот и безбедноста на национално, регионално и меѓународно ниво се основа за 

развој на секое општество, поконкретно, капацитетот на едно демократско општество за 

ненасилно разрешување на споровите, почитувањето на територијалниот интегритет и 

суверенитет на другите држави, го покажува неговиот капацитет за почитување на 

човековите права, а во рамки на нив и правата на жените. Мирот недвосмислено е 

поврзан со развојот, имено, во општество во кое владее т.н. позитивен мир, постојат 

квалитетни услови за економски, социјален и културен развој. Загрозеноста на мирот, 

постоењето на т.н. негативен мир, споровите и конфликтите, не само што го спречуваат 

развојот на општеството, во голем степен, негативно се одразуваат на квалитетот на живот 

на граѓаните, особено на жените и децата. Жените и децата во состојби на нестабилност, 

конфликти и спорови, освен што трпат физичка форма на страдање, подложни се на 

сиромаштија, болести, дезинтеграција на семејството, стануваат бегалци, мигранти и 

внатрешно раселени лица. Траумите кои ги трпат жените се доживотно придружени со 
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низа други последици, во форма на економски, социјални и културни ограничувања. 

Заради тоа што споровите и конфликтите, како ненасилните, така и насилните ги 

започнуваат и водат мажите, а последиците во исклучително голем степен ги трпат 

жените и децата, жените како половина од човечката популација, имаат обврска активно 

да се вклучат во сите процеси кои би значеле запирање на војните, ненасилно 

разрешување на конфликтите и споровите, и постигнување состојба на позитивен мир. За 

да се постигне тоа, тие недвосмислено и обврзно треба да се вклучат во сите мировни 

процеси и активности кои се преземаат на национално, регионално и меѓународно ниво, 

со категоричен став дека никој нема право да го загрозува нивниот живот и психофизички 

интегритет. Оттука, секоја жена поединечно, во рамки на општеството во коешто живее, 

треба да најде начин да придонесе за мирот и безбедноста. Доколку не располага со 

академски знаења и вештини, свој придонес може да даде во рамки на невладиниот 

сектор, во хуманитарните организации, и во неформалната едукација за мир. 

Бидејќи македонското општество заради неговата географска положба е 

исклучително ранливо, работата на мирот и развојот, и грижата за безбедноста, се духот 

во кој треба да се воспитува секој граѓанин. Заради непишаното правило дека жените 

имаат немилитантна природа, обврската за мирот и безбедноста во македонското 

општество треба да ја имаат токму тие. Активностите кои треба да се преземаат за 

сочувување на мирот и безбедноста во македонското општество, потребно е да бидат 

насочени во неколку точки. 

1) Вклучување на жените во процесите на разрешување конфликти и спорови од 

внатрешна и надворешна природа 

Република Македонија во период од неполни триесет години беше инволвирана 

во два проблеми, навидум различни, а сепак исти по својата природа, како што беше 

наметнатиот спор со името, помеѓу Република Македонија и Република Грција, и вториот 

внатрешниот конфликт, повторно наметнат, меѓутоа од албанскиот ентитет кој живее во 

Република Македонија, за наводно непочитување на нивните човекови права од страна 

на македонската влада. Стануваше збор за наметнати проблеми, со кој македонската 

политичка гарнитура не успеваше и не успеа да се справи достојно, да ги заштити 
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територијалниот интегритет и суверенитет на македонската држава, и притоа во голем 

степен  го загрози македонскиот национален идентитет. И во разрешувањето на спорот со 

името, и во разрешувањето на внатрешниот конфликт, во ниту еден момент не беа 

директно и активно вклучени жени, кои меѓудругото располагаат со академско знаење и 

вештини за справување со вакви ситуации. Наместо и во двата случаи да се користат 

инструментите и механизмите кои ги става на располагање меѓународното јавно право, да 

се применуваат регионалните акти и македонската правна регулатива, македонските 

политичари кои недвосмислено се во дефицит со стручно знаење и вештини во 

разрешувањето на споровите и конфликтите, како влог од кој државата и македонските 

траѓан(к)и немаат никаква добивка, ја ставија државата. За да не се повторуваат ваквите 

историски грешки, жените не смеат повеќе да се држат намерно или ненамерно на 

маргините, особено кога постојат државни и национални проблеми кои бараат целосна 

интелектуална и персонална мобилизација. 

1-1) Создавање база на податоци на жени формално едуцирани од областа на 

мирот и безбедноста, и законско регулирање за користење на нивната стручност 

во консултативни цели кои се однесуваат на мирот и безбедноста. 

1-2) Креирање орган во кој во еднаков број ќе партиципираат жени и мажи, 

академски едуцирани и подготвени за разрешување спорови и конфликти по 

ненасилен пат, а ќе функционира во рамки на Министерството за одбрана. 

1-3) Директна вклученост на жени од академската средина, стручни во областа 

на мирот и безбедноста, и уставниот и политичкиот систем, во сите преговарачки 

процеси во кои учествува Република Македонија. 

2) Зголемување на трошоците за едукација за мир  

Земајќи ја предвид целата констелација на односи во Република Македонија,  и 

досегашниот начин на разрешување на спорните ситуации и конфликти, преку 

компромис, кој е исклучитлно неадекватен во разрешувањето во споровите и 

конфликтите, ја прави целата ситуација во Република Македонија дополнително 

несигурна и проблематична. Токму затоа, државата треба да алоцира буџетски средства 

за едукација за мир, со што повеќе генерации би се воспитувале и едуцирале во духот на 
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мирот и развојот, грижа за безбедноста, без употреба на насилство, меѓутоа и за примена 

на стручни знаења и прифатени механизми во разрешувањето на спроните и конфликтни 

ситуации. 

2-1) Воведување задолжителен предмет во средните училишта за едукација за 

мир. 

2-2) Обуки за мир и развој за вработените во јавните институции, органи и тела. 

2-3) Одвојување дополнителни буџетски средства за учество на конференции за 

мир и безбедност на академскиот кадар кој работи на оваа проблематика. 

3) Промовирање на ненасилните форми на разрешување на споровите и 

конфликтите со учество на жените 

Освен што во рамки на меѓународното јавно право постојат и се општо  прифатени 

неколку важни документи, кои содржат и механизми за заштита на мирот, спречување на 

конфликтите, но и нивно разрешување по ненасилен пат, изминативе неколку децении и 

во рамки на академските институции активно се работи и се креираат методи на 

разрешување на споровите и конфликтите по ненасилен пат. Со цел промовирање на 

овие форми, и тоа со учество на жените, на ниво на држава, но и на ниво на локалните 

заедници треба да се преземат одредени активности. 

3-1) Подготовка на проекти со кои преку медимите граѓан(к)ите ќе се запознаваат 

со содржините на ненасилните форми на разрешување на споровите и 

конфликтите, а истите ќе бидат промовирани и реализирани од жени стручни во 

оваа проблематика. 

3-2) Реализација на проекти кои ќе вклучуваат печатење и дистрибуција на 

прирачници во кои ќе бидат содржани ратификуваните меѓународни документи 

поврзани со мирот и безбедноста, со коментари за примена на нивните 

механизми. 

3-3) Формирање тело/орган во кој половина од членовите ќе бидат жени,  кој ќе 

дејствува во рамки на Министерството за надворешни работи,  ќе биде посветен 

на целосна анализа на релациите со соседните земји, утврдување на спорните 
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состојби, и креирање програми за нивно решавање, преку користење знаења 

поврзани со методите на чување на мирот и превентивната дипломатија. 

4) Намалување  на нефункционални  воени трошоци и вооружување 

Поаѓајќи од фактот дека Република Македонија е мала држава, со мал број 

население, и мултиетничка структура, одржувањето на масивна, добро подготвена и 

вооружена војска е практично невозможно. Имено, секое вложување во воени трошоци и 

вооружување ќе значи големо оптеретување на буџетот, без функционална целисходност, 

а согласно прифатената пракса и игнорирање на жените и нивните општествени потреби, 

размислување и знаење. Од таа причина, неопходно е да се направат неколку важни 

чекори. 

4-1) Пренамена на воените трошоци и трошоците предвидени за вооружување, 

во финансии за одржување на мирот и безбедноста со примена на ненасилни 

средства и методи. 

4-2) Преку научни истражувања утврдување на безбедносните потреби на 

Република Македонија, и креирање програми за обезбедување и одржување на 

мирот и безбедноста, без вложување во вооружување. 

4-3) Со научни истражувања утврдување на внатрешните, вклучително 

политичките, социјалните, економските и културните причини/фактори, кои 

негативно се рефлектираат на мировната и безбедносната состојба, и со учество 

на жените креирање апликативни решенија за отстранување на причините кои ги 

загрозуваат мирот и безбедноста во Република Македонија. 

5) Истакнување на значајната улога на жените во придонесот кон промовирање 

култура на мир 

Културата на мирот е тесно поврзана со едукацијата за мир, а едукацијата за мир 

со свесното, планско и намерно одвојување буџетски средства во образовните и научните 

процеси кои се однесуваат на постигнувањето и одржувањето на мирот и безбедноста. Со 

оглед на тоа дека жените се исклучително ранлива категорија во конфликтните ситуации, 

задолжително треба да се вклучени во сите акции кои се преземаат за промовирање 

култура на мир. 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

223 
 

5-1) Реализација на проекти во кои ќе бидат вклучени жените, а ќе информираат 

за негативното влијание на конфликтите врз жените, децата и природата, 

економските и социјалните последици. 

5-2) Развивање проекти со кои ќе се информира за значајната улога на жените во 

промовирањето култура на мир, нивната општествена улога и мерките што 

можат да ги преземат на индивидуално и колективно ниво. 

5-3) Преку Министерството за култура, финансирање проекти што го афирмираат 

мирот преку уметнички творби (книги, слики, фотографии, музички производи и 

други форми), а се подготвени од жени кои дејствуваат во културната сфера. 

 

IX. ЖЕНИТЕ И МЕДИУМИТЕ 

Неколку децении наназад, медиумите, првично печатените и електронските, а 

изминатава деценија претежно електронските, присутни се во секој дом, и освен што 

информираат, директно и/или индиректно влијаат и на начинот на размислување, 

креирање на јавното мислење и однесување на сите граѓан(к)и, особено на однесувањето 

на децата и младите. Иако многу жени ширум светот, но и во Република Македонија се 

присутни во медиумскиот простор, професионално или како гостинки, сè уште се 

забележува мало учество на жените во медиумите во својство на креатори на 

медиумската политика, и заземањето лидерски позиции во управувачките органи и тела. 

Забележлив е и недостатокот на чувство за половите, присуството на половите стереотипи 

и предрасуди, дискриминаторските постапки, но и несвесноста за потребата од 

користење родово сензибилизиран јазик, кој може да се негува во Република 

Македонија, особено што структурата и природата на македонскиот јазик го дозволува 

тоа.  

1) Зголемување на учеството на жените во медиумите во својство на креатори на 

медиумската политика 

Сликата дека жените подеднакво со мажите партиципираат во медиумскиот 

простор е нецелосна и необјективна, во смисла на тоа што тие повеќе се појавуваат во 

својство на известувачки, пренесувачки на информации, или водителки односно 
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најавувачки. Учеството на жените во високите управувачки, раководни органи и тела е 

сведено на многу мал број, што значи дека тие не влијаат, или влијаат незначително на 

креирањето на медиумската политика, на национално, но и на локално ниво. На ова се 

надоврзува и фактот дека и сопственичкиот капитал во медиумите претежно е на мажите. 

За што побрзо и поквалитетно поправање на овие состојби, нужно е да се преземат 

неколку мерки. 

1-1) Создавање акциски планови за зголемување на учеството на жените во 

управувачките и раководните органи и тела на медиумите. 

1-2) Мерки за поттикнување на жените за стекнување знаења и вештини 

поврзани со информациските технологии и медиумите. 

1-3) Мрежно поврзување на жените кои се на раководни функции во 

медиумите, на локално, национално и регионално ниво, и нивно заедничко 

работење во креирањето на медиумските политики. 

2) Промовирање на нестереотипно претставување на жените во медиумите 

Нестереотипното претставување на жените во медиумите е потврда дека 

општеството е демократско и се почитуваат човековите права, а во нивни рамки и правата 

на жените. За да може да се постигне целосно надминување на предрасудите, 

стереотипите и предубедувањата кои постојат на индивидуално и колективно ниво во 

однос на жените, медиумите имаат многу важна улога. Во оваа смисла, потребно е да се 

направат следниве неколку активности. 

2-1) Истражувања во кои сегменти жените се најстереотипно прикажувани во 

медиумите, вклучително и како тоа се одразува на јавното мислење. 

2-2) Креирање јавни политики во кои стереотипното претставување на жените во 

медиумите ќе се надмине. 

2-3) Континуирано следење и санкционирање од страна на Агенцијата за аудио и 

аудиовизулени медиумски услуги на медиумите кои стереотипно ги 

претставуваат жените, и  ги поттикнуваат предрасудите. 

3) Финансиска поддршка на жените кои ќе инвестираат во медиумимите и 

комуникацијата 
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Со оглед на тоа дека жените незначително или воопшто не инвестираат, односно 

не започнуваат приватни бизниси во мас-медиумите, државата треба да осмисли 

програми и проекти, и да одвои средства, или да обезбеди средства преку европските 

фондови, за поттикнување и поддршка на жените кои сакаат да вложат во медиумите 

како бизнис сектор. За ова потребно е да се направат неколку активности. 

3-1) Креирање буџетски линии преку Министерството за економија и 

Министерството за транспорт и врски за поддршка на женското 

претприемништво во мас-медиумите. 

3-2) Програма со која Министерството за економија и Министерството за 

транспорт и врски ќе воспостават релација со органите и организациите на 

Европската Унија, кои обезбедуваат средства за развој на медиумите чии 

сопственици се жени. 

3-3) Поддршка на женските невладини организации во отворањето и 

одржувањето алтернативни медиумски средства. 

4) Медиумите во промовирањето на жените 

Заради достапноста на медиумите, односно можноста да ги користат сите 

граѓан(к)и, без присуство на какви било ограничувања, медиумите имаат исклучително 

значајна улога во претставувањето и информирањето за човековите права, 

афирмирањето на демократските процеси, и промовирањето на жените на општествено 

ниво. За целосно искористување на потенцијалот којшто го даваат медиумите, потребно е 

да се направат неколку активности. 

4-1) Организирање и спроведување медиумски кампањи, со кои се нагласува 

рамноправната положба на жените и мажите во општеството, и еднаквите 

можности за општествено дејствување и афирмирање. 

4-2) Поттикнување на медиумите да прикажуваат содржини со кои се 

претставуваат жени лидерки. 

4-3) Иницијативи за прикажување во медиумскиот простор автохтони жени, 

жени од руралните средини, жени претприемачки, жени кои општеството ги 

маргинализирало, но успеале да ги надминат постоечките семејни и 
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општествени пречки, општествено и деловно да се афирмираат, и да си 

обезбедат квалитетна егзистенција. 

5) Воспоставување координиран национален стратешки пристап во дистрибуцијата 

на информациите и комуникацијата 

Дистрибуцијата на информациите и воспоставувањето непречена комуникација е 

многу битно, од причина што со информирањето не само што се влијае на јавното 

мислење на граѓан(к)ите, туку се воспоставува и поквалитетен однос помеѓу 

јавната/државната администрација и граѓан(к)ите, затоа што преку медиумите тие можат 

да бидат добро информирани за своите права и општествени можности.  Во современи 

услови информацијата и комуникацијата се значаен фактор за општествениот, 

економскиот, социјалниот и културниот прогрес на граѓаните, особено за напредокот на 

жените. Пристапувањето кон воспоставување национален стратешки пристап во 

ширењето на информациите и комуникацијата, недвосмислено има свое влијание и во 

настанувањето на тековните општествени промени. 

5-1)  Отворање во рамки на јавниот сервис информативен и едукативен канал, на 

кој ќе се известува и ќе се прикажуваат прилози научно поткрепени, за 

човековите права, рамноправноста, недискриминацијата, културата на мир, и 

историјата и културите на автохтоните народи кои живеат во Република 

Македонија. 

5-2) Ќе се подготвуваат жени - специјалисти од областа на комуникацијата, 

информирањето и едуцирањето, за прашања поврзани со жените и нивните 

потреби. 

5-3) Согласно правото на слобода на изразување, развивање кодекс и 

професионален водич за подготвување реклами, кои нема да содржат 

дискриминаторски содржини и пораки 

 

X. ЖЕНИТЕ И СПОРТОТ  

Општо познато е дека пред крајот на деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот 

век, медицинската елита на своите научни собири предупредувала на штетното дејство на 
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спортот врз здравјето на жените, и нивниот репродуктивен систем.  Нешто подоцна, 

поточно во текот на 1920-1930 година, повеќе не се користеле медицински аргументи 

зошто жените не треба да се занимаваат со спорт, меѓутоа жените кои практикувале 

спортски активности биле отфрлувани и го губеле општествениот статус. Денес ставот кон 

спортувањето е сосема сменет во однос на минатото, имено, жените можат да се 

занимаваат со сите спортови, со таа разлика, што за мажите кои се занимаваат со спорт, 

индивидуален или колективен, се одвојуваат повеќе средства отколку за жените кои се 

активни во кој било спорт. Ваквиот пристап во третирањето на машкиот, односно 

женскиот спорт, укажува на постоење дискриминиаторски практики во едно општество. 

Станува збор за дискриминаторски практики и кога медиумите повеќе го третираат и 

информираат за женскиот отколку за машкиот спорт, со образложение дека жените 

постигнуваат помали резултати  од мажите.  

Нееднаквите можности се препознаваат и во тоа што тренерки има многу малку, и 

во индивидуалните и во тимските спортови, а таква е застапеноста и на спортски 

новинарки и судијки, спортски докторки и спортски функционерки. 

Со цел надминување на овие состојби, меѓутоа и промовирање на учеството на 

жените во спортските активности, професионалното занимавање со спорт, стекнувањето 

обуки и вештини за судијска, тренерска и новинарска работа, треба да биде приоритет на 

секоја влада и единица на локалната самоуправа. Воедно, треба да се преземаат 

активности за иницирање на жените да посетуваат спортски натпревари и да ги следат на 

малите екрани, како и да ги поддржуваат жените спортистки преку спонзорства, донации 

и отстапување медиумски простор. 

1) Воспоставување позитивни културни ставови и практики во однос на 

девојчињата и жените во спортот 

Стереотипните размислувања во однос на девојчињата и жените во спортот иако 

се во помали размери, и без екстремности во однесувањето од страна на мажите, како во 

минатото, не треба да се заборави дека тие сè уште постојат. Токму затоа, потребно е 

воспоставување позитивни културни ставови и практики во однос на девојчињата и 

жените во спортот. 
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1-1) Поттикнување на девојчињата да се занимаваат со спорт, професионално 

или аматерски, преку програми подготвени од страна на Министерството за 

образование и наука и Агенцијата за млади и спорт. 

1-2) Организирање спортски и културни манифестации кои го промовираат 

женскиот спорт. 

1-3) Преземање активности и мерки за интегрирање на девојчињата и жените со 

одреден инвалидитет, во индивидуалните и колективните спортови. 

2) Поддршка на девојчињата во спортот 

Со оглед на тоа дека во Република Македонија, генерално многу малку се 

инвестира во спортот, се наметнува заклучокот дека за девојчињата во спортот не се 

вложуваат средства, или се вложуваат, но незначително. Воедно, многу малку или 

воопшто не се информира за девојчињата во спортот, поточно, доколку медиумите и 

пренесат некаква информација, таа е вообичаено поврзана со некој конкретен успех во 

индивидуален спорт. Меѓутоа, целосно следење и медиумска поддршка, не им се пружа 

на девојчињата во спортот. За поправање на овие состојби потребни се заложби кои ќе 

бидат насочени кон неколку цели. 

2-1) Организирање кампањи за поддршка на девојчињата во спортот. 

2-2) Поттикнување на медиумите за следење на работата и достигнувањата на 

девојчињата во спортот. 

2-3) Поддршка на невладините организации кои подготвуваат и реализираат 

проекти за елиминирање на стереотипите во однос на машки и женски спортови, 

односно промовирање достапност на сите спортови до сите, а сè со цел 

унапредување на родовата рамноправност и еднаквите можности. 

3) Креирање можности за претприемништво во спортот 

Женското претприемништво во Република Македонија се актуелизира и 

поттикнува веќе две децении наназад, особено затоа што жените претприемачки се, 

можат и треба да бидат активни и директни учеснички во економските процеси на една 

држава. Спојот помеѓу женското претприемништво и спортот може да се препознае во 

неколку елементи. 
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3-1) Воспоставување соработка помеѓу Министерството за економија и 

Агенцијата за млади и спорт, со цел утврдување кои видови на претприемачки 

активности би биле од корист, би го помогнале спортот, во овој контекст, 

индивидуалните спортистки и женските тимови. 

3-2)  Креирање буџетска ставка во националниот буџет, но и во буџетите на 

општините, преку која на годишно ниво ќе се поддржуваат жени претприемачки 

што ќе инвестираат во производство на спортска опрема, или ќе реализираат 

завршни делови од производствени процеси на спортска опрема. 

3-3) Во рамки на академските институции иницирање едукативни програми и 

курсеви за претприемништво во спортот. 

4) Креирање фискални олеснувања и ослободувањa од одредени давачки со цел 

поддршка на женскиот спорт 

Иницирањето и водењето повеќе и различни дејности во општеството, корисни 

освен за одредени физички и правни субјекти, се покажува дека се особено соодветни  и 

за развој на економијата на една држава, а недвосмислено некои од нив можат да го 

помогнат и развојот на женскиот спорт. Ваквите дејности и активности можат да се 

сместат во сет од постапки. 

4-1) Измени и дополненија на Законот за донации и спонзорства во јавните 

дејности, каде што ќе се предвидат посебни даночни олеснувања на физичките и 

правните лица што донираат и спонзорираат во индивидуални спортистки и 

женски спортски тимови. 

4-2) Поттикнување на општините кои стопанисуваат со спортските сали во 

нивните општини, да ги даваат на бесплатно користење на локалните спортски 

женски тимови и индивидуалните спортистки. 

4-3) Истражувања за резултатите, односно влијанието на примената на 

фискалните олеснувања и ослободувања при поддршката и промовирањето на 

спортот како посебен општествен сегмент, врз економскиот развој.  

5) Создавање програми за поддршка на спортски судијки, тренерки и спортски 

новинарки 
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Во рамки на јавните политики креирани во Министерството за образование и наука 

и Агенцијата за млади и спорт, досега не се подготвени и реализирани програми и 

проекти кои се однесуват на едукативна и финансиска поддршка на девојки и жени што 

имаат интерес и потенцијал да се подготват да работат како спортски судијки, тренерки и 

спортски новинарки. Токму заради ваквиот пропуст во едукативна, но и во општествена 

смисла, неопходно е да се сменат тенденциите, а за таа цел преземањето на овие 

активности може да се покаже конструктивно и да донесе одредени бенефити. 

5-1) Во рамки на Правниото факултет - студии по новинарство, на насоката 

спортско новинарство, преземање поттикнувачки мерки за запишување на 

студентки. 

5-2) Во рамки на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, на 

насоката спортски тренери, преземање поттикнувачки мерки за запишување 

студентки. 

5-3) Преку Агенцијата за млади и спорт, обезбедување обуки и можности за 

стекнување вештини во Република Македонија и странство, за жени кои имаат 

потенцијал и намера да се занимаваат со тренерска работа. 
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16. ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА, во градењето на определбите во областа на одбраната и 

безбедноста, поаѓа од уставните и законски норми низ кои провејуваат историските, 

хуманитарните и општочовечки вредности, со чие почитување се гарантира мирот и 

стабилноста, сигурноста на граѓаните и правните лица во целина. Националниот 

безбедносен систем од самостојноста и низ годините на транзиција е исправен пред 

предизвикот наречен реформа, со цел да се создаде основа за имплементирање на 

европските безбедносни стандарди и критериуми. Меѓутоа, бројните реформи не вродија 

со изградба на ефикасен и демократски безбедносен и одбранбен систем, туку напротив 

истиот од година во година беше се повеќе ранлив и дури во одредени моменти 

претставуваше вистинска закана за човековите слободи и права и за демократијата во 

државата. Овие процеси се одвиваа во услови кога нашиот законодавен дом ги 

ратификуваше најважните меѓународни документи кои се однесуваат на одбраната и 

безбедноста и кога најголем дел од реформите се спроведуваа под будното око на 

значајни европски организации и институции. Извештаите на Европската комисија за 

напредокот на нашата држава и покрај националните декларации и определби за 

градење на современ одбранбен и безбедносен систем содржеа сериозни и издржани 

критика за овие подрачја од системот на власт. Последната реформа на националниот 

безбедносен систем од 2019 година со создавање на нов институцинален безбедносен 

дизајн и менаџмент сметаме дека се одвиваше брзо, индикативно и надвор од 

демократската јавност. Последиците од  оваа реформа очекуваме на долг рок да се 

одразат штетно врз темелите на новата безбедносна институционална и нормативна 

архитектура во нашата држава. Политизацијата на националниот безбедносен и 

одбранбен систем сеуште претставува најголема закана за негово функционирање 

согласно начелото на владеење на правото и правната држава. 

Професионализација, департизација и демократска контрола во 

безбедносниот сектор! 
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ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА се залага за: 

1. Донесување нов Закон за Агенција за разузнавање. На глобално ниво драстично е 

променет каталогот на безбедносни ризици и закани. Постојниот закон не е 

компатибилен на новата безбедносна парадигма.  

2. Донесување посебен закон за Воената служба за безбедност и одбрана. Имено, во 

последниот реформски процес за оваа служба не е обезбедена посебна позиција  

во организациониот безбедносен дизајн и истата има статус на служба-сектор со 

нејасно дефинирани овластувања. 

3. Донесување Закон за вонредна состојба и формирање на национално тело за 

вонредна состојба со јасно утврдени надлежности и временска рамка на 

функционирање. 

4. Донесување Закон за демократска контрола на одбранбениот и безбедносниот 

систем. 

5. Донесување Закон за демократска и цивилна контрона на приватниот безбедносен 

сектор и приватната безбедносна индустрија. 

6. Донесување Национална стратегија за професионализација и департизација во 

функционирањето на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни 

работи како клучни институции во оваа област, Агенцијата за национална 

безбедност, Агенцијата за разузнавање, Управата за финансиско разузнавање, 

Финансиската полиција и другите  безбедносни институции кои функционираат на 

територијата на државата; 

7. Јакнење на буџетите за одбраната и безбедноста како гаранција за унапредување 

на нивното професионално ниво, интегретитет и достоинство; 

8. Борба против корупцијата во одбранбените и безбедносните институции и 

ефикасни резултати во таа борба; 

9. Предлагање програма за редовни, континуирани обуки за припадниците на 

полициските и безбедносните сили за секоја измена и дополнување на законите 

поврзани со нивното работење со цел да се обезбеди солидна основа за примена 

на нивните законски овластувања; 
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10. Обезбедување на владеење на правото во областа на одбраната и безбедноста на 

сите нивоа на организациониот дизајн; 

11. Ревизија на Долгорочниот план за развој на одбраната – 2014-2025 како основен 

документ за реформа; 

12. Ревизија на Стратегијата за развој на глобалниот комуникациско-информациски 

систем во МО и АРМ; 

13. Ревизија на Планот за дивестирање на несуштинските објекти во МО и АРМ; 

14. Анализа на придонесот и учеството на Република Македонија во мисиите 

предводени од НАТО, ЕУ и ООН и промоција на овие активности во јавноста со цел 

јакнење на безбедносната култура и свест кај нашите граѓани; 

15. Инклузија на академската и експертска заедница во донесување на национална 

стратегија за развојот на одбранбениот систем после влезот во НАТО; 

16. Ревизија на системот за повеќегодишно планирање, програмирање и извршување 

на буџетот  - во рамките на оваа методологија како и на поделбата на 

проектираните буџетски категории; 

17. Подобрување на финансиската структура и средства потребни за покривање и 

зголемување на трошоците на нашите мисии во странство; 

18. Основање фонд од Буџетот за подобрување на мотивацијата и унапредување на 

воспоставената структура на воениот персонал, унапредување на статусот на 

професионалните војници после завршување на нивната служба во МО, јакнење на 

системот на кариера во Министерството за одбрана и Министерството за 

внатрешни работи, но и во останатите институции на безбедносниот систем; 

19. Новата позиција на Министерството за одбрана и АРМ  во контекст на  оствареното 

членство во НАТО; 

20. Унапредување на концептот Министерство за одбрана во заедницата и 

полицискиот концепт на работење во заедницата; 

21. Транспарентност во прикажувањето на Регистар на склучени договори од страна на 

Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, но и во 

останатите институции на безбедносниот систем; 
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22. Транспарентност во прикажувањето на податоците за просечна плата според 

стручна подготовка/звање во областа на одбраната и безбедноста; 

23. Јакнење на превентивните механизми во работењето; 

24. Почитување на човековите слободи и права од страна на припадниците на 

безбедносниот систем. 
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17. ДИПЛОМАТИЈА 

 

 

 

 

 

1. Воспоставување на систем на континуирана едукација на дипломатскиот кадар во 

различни области (ИТ, економија итн.) 

1. Основање на дипломатска академија. Студентите на академијата ќе обавуваат 

практична работа од три месеци во дипломатско-конзуларните претставништва на 

РМ во други држави во текот на летниот период. 

2. Обука на шефовите на дипломатско-конзуларните претставништва кои не се 

именувани од редот на дипломатскиот кадар. 

3. Дипломатите кои се испраќаат во дипломатско-конзуларно претставништво во 

друга држава задолжително ќе ги изучуваат јазикот, историјата, политичкиот 

систем и културата на државата во која се именувани. За таа цел дипломатите ќе 

бидат подложени на тестирање. 

2.  Ревизија и унапредување на законот за надворешни работи 

1. Реорганизација на министерството за надворешни работи. 

2. Промена на соодносот на дипломатскиот и недипломатскиот кадар при 

предлагање и именување на шефови на дипломатско-конзуларни претставништва. 

3. Овозможување на дипломатите во министерството за надворешните работи и 

дипломатско-конзуларните претставништва напредок во кариерата врз основа 

нивните постигнувања, вештини и способности. 

3. Намалување на нефункционалноста на дипломатите преку поактивно учество и 

одговорност 

1. Предложените и именувани шефови на дипломатско-конзуларни претставништва 

ќе бидат обврзани пред започнување на мандатот да поднесат нацрт-план според 

Високопрофесионална дипломатија за застапување и промоција на националните, 

културните и економските интереси на Република Македонија во светот! 

 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

236 
 

кој планираат да работат и да ја претставуваат државата. Истиот треба да биде 

одобрен од претседателот на државата и министерот за надворешни работи. 

2. Престанок на функцијата на дипломатите кои недолично ја обавуваат својата 

работа или кои на било кој начин го нарушуваат угледот на државата. 

3. Евалуација на работата на дипломатскиот кадар во дипломатско-конзуларните 

претставништва на секои шест месеци, до завршувањето на мандатот. Ако 

дипломатите не ја обавуваат функцијата соодветно ќе бидат заменети во најкус 

можен рок. 

4. Одговорно водење на дипломатско-конзуларните претставништва 

1. Формирање на тело во рамките на МНР кое ќе ја оценува ефикасноста на 

дипломатскиот и административно-техничкиот кадар во дипломатско-

конзуларните претставништва, преку интерна контрола и преку создавање на биро 

за жалби во секое дипломатско-конзуларно претставништво. 

2. Утврдување на реалната потреба од постоечките дипломатско-конзуларни 

претставништва. 

3. Утврдување на потребата од отворање на нови дипломатско-конзуларни 

претставништва или соодветно претставување на државата во други држави преку 

амбасадори на трети држави, поставување на амбасадори во амбасади на трети 

држави, итн. 

5. Развивање на јавната дипломатија во и надвор од нашата држава 

1. Отворање на културно-информативни центри во сите дипломатско-конзуларните 

претставништва каде што македонските иселеници и сите останати ќе можат да ги 

добијат потребните информации за Република Македонија и секогаш ќе бидат во 

тек со сите новости и случувања. 

2. Формирање на економски оддел во секое дипломатско-конзуларно 

претставништво во кое економските советници ќе ги советуваат и упатуваат 

македонските компании кои сакаат да се промовираат во државата на прием, 

притоа снабдувајќи ги со сите неопходни информации за условите во државата на 

прием. Економските советници ќе посредуваат помеѓу македонските и странските 



Глас за Македонија – ИЗБОРНА ПРОГРАМА 
 

237 
 

компании при нивната соработка. Во рамките на економскиот оддел на секое 

дипломатско-конзуларно претставништво, ќе постои листа на македонски 

компании која постојано ќе биде ажурирана. Во неа компаниите ќе имаат свои 

профили со сите неопходни информации. Во економскиот оддел на дипломатско-

конзуларното претставништво, странските компании ќе можат да ги добијат 

потребните информации за економските услови и начините на кои ќе можат да се 

промовираат во нашата држава. 

3. Промовирање на културна размена со другите држави преку размена на студенти, 

овозможување на пракса на наши студенти во странство и странски студенти во 

нашата држава итн.    

4. Претставување на македонската култура, јазик, религија итн. во странство и 

промовирање на македонските производи. 

5. Овозможување на наследниците на македонските бегалци од Егејска Македонија 

да се стекнат со право да добијат македонско државјанство. 

 

 

 

 


