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ПРИЛОГ 1  

ПРЕГЛЕД НА СЕКТОРИ, ТЕМИ И КЛУЧНИ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ СПОРЕД ИНДИКАТИВНИОТ 

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ ЗА МАКЕДОНИЈА 2014 - 2020 

 

СЕКТОР 1: ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ 

 Реформа на јавната администрација (вклучува и развој на јавни политики на начин кој е 

инклузивен и заснован на докази; координација на јавните политики; секторско планирање; 

спроведување на законите; независност на администрацијата; управување со човечките ресурси; 

почитување на принципот на заслуги при вработувањето, унапредувањето и отпуштањето; 

почитување на принципот на правична застапеност; униформен систем на надоместоци; 

отчетност и одговорност на администрацијата и јавен надзор над работата на Владата; 

транспарентност и слободен пристап до информации од јавен карактер; подобрување на 

давањето јавни услуги на граѓаните и деловните субјекти, вклучително и преку развој на е-услуги; 

е-јавни набавки; ИТ во јавната администрација; управни постапки и спорови) 

 Економско управување и ефикасно и транспарентно управување со јавните финансии (вклучува 

и макроекономска стабилност; функционална пазарна економија; среднорочно буџетско 

планирање; систем за подготовка и извршување на буџетот; јавни набавки; сметководство и 

финансиско известување во јавниот сектор; управување со јавниот долг; јавна внатрешна 

финансиска контрола и надворешна ревизија; капацитети на даночна и царинска 

администрација, нивна интерконективност, интероперативност со системите на ЕУ) 

 Децентрализација и локална самоуправа (вклучува и одржлива финансиска и правна рамка за 

децентрализирање на надлежности; порамномерна алокацијата на ресурси за единиците на 

локална самоуправа; одржување добри меѓуетнички односи; подобрена меѓу општинска 

соработка; капацитети за собирање на приходите и за давање поквалитетни услуги на граѓаните 

и деловните субјекти) 

 Зајакнување на граѓанското општество (вклучува и воспоставување поволна финансиска и 

правна рамка за одржлив и независен граѓански сектор; конструктивна интеракција на Владата 

со граѓанскиот сектор; промовирање на вклучувањето на граѓанските организации во 

формулирање, спроведување и мониторинг на секторските политики; зајакнување на 

капацитетите и на соработката на граѓанските организации со јавните институции; подобрен 

пристап до информации од јавен карактер; имплементација на стратегија за соработка со 

граѓанскиот сектор и на совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор) 

 Реформи поврзани со пристапувањето во ЕУ (вклучува и постепено исполнување на стандардите 

на ЕУ; транспонирање, усогласување и примена на правото на ЕУ; развој на регулаторни и 

надзорни тела; зајакнување на капацитетите на институциите за планирање, подготовка   и   

спроведување   на   помошта   од   ЕУ;   програмирање,   идентификација, формулирање, 
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мониторинг и оценување на помошта од ЕУ; развој на интерконективност и интероперативност 

на ИТ системите на даночната и царинска администрација со оние на ЕУ) 

 Развој на демократски институции (вклучува и развој на доверба во демократскиот процес; 

избори; Собрание; функционирање на независни регулаторни, надзорни и советодавни тела) 

 

Стратешки и други релевантни документи: Стратегија за реформа на јавната администрација (доколку 

се донесе или има официјален нацрт), Стратегија за соработка со граѓанското општество 2012 – 2017, 

Програма за економски реформи 2016, Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни 

набавки во Република Македонија 2016 -2020, Фискална стратегија на Република Македонија за 2017–

2019, Претпристапна економска програма 2014–2016, Извештај на ОБСЕ/ОДИХР за изборите, Годишен 

извештај за податоците од регистарот на вработените во јавниот сектор. 

 

СЕКТОР 2 - ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА 

 Судство (вклучува: Гарантирање вработување и унапредување во судството, јавното 

обвинителство и експертските служби врз основа на заслуги; Заштитни мерки за независноста на 

судството преку подобрување на системот за оценување, дисциплински мерки и разрешување; 

Создавање веродостојни податоци за следење на севкупното времетраење на судските 

постапки; Подобрување на граѓанските и стопанските судови, вклучувајќи ја и реформата на 

судските постапки, зајакнувањето на ефикасноста на управните судови и органи и 

комплетирањето на реформата на кривичното право; Зголемување на пристапот до правда за 

граѓаните - вклучувајќи го и унапредувањето на постојните системи за алтернативно решавање 

на спорови и бесплатната правна помош; Подобрување на материјално-техничките услови во 

релевантните институции; Натамошно унапредување на користењето на е-правда од страна на 

судовите и на сродните институции; Зајакнување на спроведувањето и извршувањето на 

пресудите и законите; Поддршка за сите државни и недржавни чинители кои работат на 

унапредувањето на владеењето на правото, вклучувајќи ги и невладините организации, 

различните здруженија на правници и академските институции). 

 Борба против корупција (вклучува: Подобрување на резултатите од истражни и обвинителски 

постапки, и подобрување на извршувањето на судските пресуди; Натамошно развивање на 

концептот за интегритет во јавниот и во приватниот сектор; Зајакнување на механизмите за 

транспарентност и отчетност во јавниот и во приватниот сектор и меѓу политичките партии; 

Зајакнување на граѓанскиот надзор врз судските органи и органите за спроведување на законите; 

Подобрување на соработката меѓу различните органи вклучени во борбата против корупцијата; 

Вклучување на невладиниот сектор и граѓаните во спроведувањето на антикорупциската 

политика, подобро креирањето јавни политики, мониторинг и евалуација на релевантните 

државни и недржавни институции) 

 Темелни права (вклучува: Спроведување на Европската конвенција за човекови права –ЕКЧП и 

судската практика на Европскиот суд за човекови права, вклучувајќи ја и заштитата од 

дискриминација, гарантирање на слободата на изразување и мерки за заштита на 

процедуралните права на приведените лица; Ефективно спроведување на политиките за заштита  
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на ранливите групи, вклучувајќи ги и лицата со попречености (и ментални болести), децата и  

малцинствата, и  зајакнување на  услугите во  заедницата за  ранливите групи; Спречување 

малтретирање на приведените лица и затворениците и спречување на неказнивоста на 

прекршителите; Подобрување на условите, стратегиското планирање и управувањето со 

затворите; Зајакнување на капацитетите на канцеларијата на Народниот правобранител, 

вклучувајќи ги и капацитетите за унапредување на темелните права и на родовата  еднаквост;  

Зајакнување на  заштитата  на  личните  податоци;  Зголемување на учеството и вклученоста на 

недржавните чинители во унапредувањето на почитувањето на темелните права; Зајакнување на 

меѓуинституционалната соработка во овие области. 

 Внатрешни работи (вклучува: Подобрување на ефикасноста и професионализмот на полицијата; 

Зајакнување на материјалните и човечките капацитети за борба против криминалот, вклучувајќи 

ги и организираниот криминал, различните форми на незаконска трговија на дроги, луѓе, итн., 

тероризмот, економскиот и сајбер-криминалот; Подобрување на институционалните  капацитети  

за  ефективно  запленување  и  конфискација  на  основни средства; Зајакнување на ефикасноста 

и транспарентноста при користењето на специјалните истражни мерки, зголемување на 

примената на финансиски истраги и воспоставување на национален модел за финансиски 

разузнавачки информации; Подобрување на управувањето и спроведувањето на сите аспекти од 

политиката за азил, вклучувајќи и подобрени капацитети на одделението за азил при 

Министерството за внатрешни работи, управните судови и сместувачките центри за барателите 

на азил; Зајакнување на материјалните и човечки капацитети за откривање и спречување 

илегална миграција, и обезбедување помош за илегалните мигранти и жртвите на трговијата со 

луѓе; Подобрување на капацитетите на Граничната полиција за надзор и детекција на различни 

форми на прекуграничен криминал; Зајакнување на меѓуинституционалната, прекуграничната и 

меѓународната соработка во овие области. 

 

Стратешки и други релевантни документи Државна програма за превенција и репресија на корупцијата 

и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016 - 2019, Стратегија за развој на 

полицијата 2016-2020, Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020, Стратегија за родова 

еднаквост 2013 – 2020, Национална стратегија за развој на воспоставениот систем за интегрирано 

гранично управување, Стратешки документи поврзани со правосудството. 

 

СЕКТОР 3 - ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 Хармонизација на легислативата за животна средина и клима 

 Квалитет на води 

 Квалитет на воздух 

 Управување со отпад 

 Заштита на природата  

 Климатски промени 
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Стратешки и други релевантни документи: Национална стратегија за апроксимација на законодавството 

на ЕУ за животна средина, Трет национален план за климатски промени, Национална стратегија за 

инвестиции во животната средина, Стратегија за води на Република Македонија, Стратешки план на 

МЖСПП 2015 – 2017, Национална стратегија за одржлив развој на Република Македонија, Стратегија за 

управување со отпад. 

 

СЕКТОР 4 – ТРАНСПОРТ  

 Усогласување со законодавството на ЕУ и развој на  потребните институционални структури за 

имплементација и спроведување. 

 Патна инфраструктура (помош за изградба и/или реконструкција, рехабилитација и 

модернизација на патната инфраструктура, со посебен акцент на подобрување на безбедноста 

на патиштата. 

 Железничка инфраструктура, со посебен акцент на подобрување на безбедноста како и 

железничка електрификација, како и поддршка железничкиот превоз да стане конкурентен и 

атрактивен начин на превоз на патници. 

 

Стратешки и други релевантни документи: Национална транспортна стратегија 2007 – 2017, Национална 

Стратегија за развој на воздухопловството во Република Македонија 2013 – 2018 

 

СЕКТОР 5 - КОНКУРЕНТНОСТ И ИНОВАЦИИ 

 Подобрување на деловниот амбиент (вклучува и унапредување на правната, регулативна 

иинституционалната    рамка;     поедноставување    на     прописите;    намалување    и 

поедноставување на административните процедури; зајакнување на капацитетите на 

администрацијата и другите релевантни тела за давање поефикасни услуги на деловните 

субјекти, подобро спроведување на договорите, заштита на приватната сопственост, подобро 

функционирање на катастарот на недвижности, заштита на правата од интелектуална 

сопственост, и подобар пристап кон извори на финансирање; заштитата на инвеститорите и на  

потрошувачите; зајакнување на институциите за инфраструктурата за квалитет и надзор на 

пазарот; вмрежување за давање подобри услуги за поддршка на деловните субјекти, за давање 

информации и обуки поврзани со одржлив раст, иновации и извоз; креирање на 

административни услови за слободно движење на стоки, работна сила, услуги и капитал; 

поддршка на административни регистри и сметководствени стандарди; развивање на 

механизмите за соработка на јавниот сектор, универзитетите и истражувачите центри со 

деловниот сектор; воспоставување на институции за истражување и развој и трансфер на 

технологии; промовирање на принципите на еднакви можности и недискриминација; 

унапредување на  вештините и  продуктивноста на  работната сила,  нејзиното  здравје  и 

добросостојба; привлекување на странските инвеститори и создавање поволен амбиент за нив) 
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 Развој на конкурентноста на приватниот сектор (вклучува и подобрен пристап кон извори на 

финансирање; спроведување на стратегиите за иновации, конкурентност и на Законот за мали 

претпријатија на Европа; поддршка на малите и средни претпријатија; поддршка на советодавни 

услуги и обуки за деловните субјекти; зајакнување на иновативните и извозните потенцијали; 

зајакнување на дејностите за истражување и развој преку инвестиции, зајакнување на 

капацитетите и преку поврзување на истражувачките институции со деловните субјекти; 

поддршка на меѓународна размена на знаења, вмрежување на бизнисите и формирање деловни 

гроздови; поддршка на преструктуирањето и модернизацијата на компаниите за создавање на 

диверзифицирани производи и производи со додадена вредност; поддршка на спроведувањето 

на секторските развојни програми, како програмата за развој на мали и средни претпријатија или 

на туризмот) 

 Зајакнување на локалната и регионална конкурентност (вклучува и развивање локални услуги и 

инфраструктура со подобар квалитет во неразвиените сектори и региони, поддршка на 

компаративните предности на општините преку интегрирани развојни програми, 

диверзификација на локалните и регионалните стопански структури, отворање и зачувување на 

одржливи работни места, спроведување на Законот за рамномерен регионален развој) 

 

Стратешки и други релевантни документи: Програма на економски реформи 2016, Стратегија за 

иновации на Република Македонија 2012–2020, Национална стратегија за одржлив развој на Република 

Македонија, Стратегија за конкурентност на Република Македонија, Национална стратегија за рурален 

туризам, Национална програма за научно истражување и развој, Програма за конкурентност, иновации и 

претприемништво, Национална Краткорочна ИКТ Стратегија 2016-2017. 

 

СЕКТОР 6 - ОБРАЗОВАНИЕ, ВРАБОТУВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 Образование и обука (вклучува: Сеопфатна политика на ЕУ за доживотно учење, мобилност и 

сервиси за развивање економија базирана на знаење; Изучување на претприемништво; Развој и 

имплементација на Националната рамка за квалификации; Зајакнување и модернизација на 

системите за стручно образование и обука и образование за возрасни; Еднаков пристап до 

квалитетно образование и обука базирани на инклузивност; Зајакнување на соработката помеѓу 

образовните институции; Поддршка и зајакнување на социјалните партнери и приватниот 

сектор.) 

 Вработување (вклучува: Политики за вработување на национално и локално ниво; Активни 
мерки за вработување, особено мерките насочени кон младите и жените; Трансформација на 
неформална и непријавена работа во редовно вработување; Стимулирање на самовработување, 
социјално претприемништво и промоција на претприемништво; Подобрување на 
административните капацитети вклучува, односно зајакнување на јавните служби за 
самовработување, поддршка на трудовиот инспекторат и сл.;  Подобрување на условите и 
стандардите за работа и почитување на безбедноста и здравјето при работа; Градење на 
капацитети за мониторинг и евалуација на социо-економски индикатори; Зголемување на  
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продуктивноста на работната сила; Поддршка на социјалниот дијалог и зајакнување на 
капцитетите на социјалните партнери. 

 Социјалнa политика (вклучува: Поддршка на реформите за модернизација на системот за 

социјална и здравствена заштита; Овозможување пристап до квалитетни социјални и 

здравствени услуги, особено за ранливите групи како што се Ромите, Подобрување на пристапот 

до пазарот на труд и до механизмите за социјална заштита за младите и жените; Подобрување 

на пристапот до достапно предучилишно образование и воспитување; Зајакнување на 

политиките за поддршка на пристапот на родителите до пазарот на труд; Зајакнување на  

капацитетите за  мониторинг и  евалуација на  социјалната вклученост и благосостојба на 

младите луѓе, жените и ранливите групи. 

 Хоризонтални  прашања  (вклучува:  Зајакнување  на  механизмите  за  меѓу  секторкса соработка 

на национално и локално ниво; Зајакнување на соработката помеѓу приватниот сектор и 

социјалните партнери; Реформа на правната рамка и подобрување на капацитетите на 

релевантните институции; Еднакви можности и недискриминација; Подобрување на односите 

меѓу заедниците преку културна, социјална и економска соработка; Зголемување на квалитетот  

и  опфатот  на  статистичките ситеми  во  сите  области,  во  согласност со  ЕУ стандардите. 

 

Стратешки и други релевантни документи: Национална стратегија за вработување, Стратегија за развој 

на образованието, Стратегија за стручно образование и обука,  Национална стратегија за намалување на 

сиромаштијата и социјалната исклученост. 

 

СЕКТОР 7 - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ  

 Градење на институционални капацитети и поддршка на ЕУ законодавството. 

 Политики за земјоделство и рурален развој 

 

Стратешки и други релевантни документи: Национална програма за развој на земјоделството и рурален 

развој, Национален план за органско производство 2013 – 2020. 

 

СЕКТОР 8 - РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА  

 Социо-еономски развој на пограничните области  

 Продолжување на акциите од-луѓето-за-луѓето 

 Развој на човечките ресурси  

 Споделување на информации 

  


