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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 
27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 
62/09, 141/09, 162/09,  40/10,  83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13,145/14, 
62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 30 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА

Член 1
За стратешки приоритети во 2020 година се утврдуваат:
- развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и    подигнување 

на животниот стандард на граѓаните;
- полноправно членство на Република Северна Македонија во НАТО;
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија;
- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата;
- јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и  недискриминирачко 

спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на 
локална самоуправа;

- реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија;
- реформи во правосудството;
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска 

држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и
- намалување на аерозагадувањето.
Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво значење.

Член 2
За остварување на стратешките приоритети од член 1 став 1 од оваа одлука, се 

утврдуваат следните приоритетни цели:
- спроведување на макроекономска политика насочена кон задржување на 

макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста  на економијата и 
зголемување на вработеноста;

- спроведување на фискална политика во функција на фискална одржливост и етапна 
консолидација на јавните финансии, поддршка на економијата со значителни инвестиции 
во инфраструктурни проекти;

- имплементација на реформите во јавните финансии во насока на подобрување на 
фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на 
Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на 
системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно владино 
известување;
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- воведување на поголема праведност во даночниот систем, праведна распределба на 
доходот и општественото богатство, паралелно со обезбедувањето на транспарентност во 
трошењето на парите на граѓаните преку државниот буџет;

- создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, 
социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена 
ефикасност, транспарентност на институциите и целосно почитување на правната држава;

- поддршка и развој на малите и средни претпријатија;
- зголемување и поддршка на развојот на индустриско-преработувачките капацитети 

кои ќе бидат извозно ориентирани и ќе создаваат производи со повисока додадена 
вредност, поддршка на индустриските капацитети кои ќе овозможат супституција на 
увозот;

- отворање на нови работни места со активни мерки за вработување и зголемување на  
нивото на платите во економијата;

- развивање на ефективна трговска политика;
- промоција на македонските економски интереси во странство и водење на активна и 

транспарентна политика на привлекување странски директни инвестиции преку 
стимулирање на привлекувањето на инвестиции со поголема додадена вредност, кои 
обезбедуваат поврзување со домашните претпријатија;

- развој и подобрување на конкурентноста на македонската индустрија;
- обезбедување енергетска сигурност и стабилност;
- зголемување на учеството на обновливите видови  на енергија во финалната 

потрошувачка на енергија и заштита на животната средина;
- либерализација на пазарот на електрична енергија и раст на инвестициите во 

енергетскиот сектор;
- интегрирање на пазарите на електрична енергија со земјите од регионот и земјите 

членки на Европската Унија;
- дигитална трансформација при испорака на услуги за граѓаните и бизнисите;
- унапредување на заштитата на потрошувачите;
- унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност;
- воспоставување на интегрирана и интерконектирана транспортна мрежа, која 

воспоставува ефективни услуги за корисниците;
- создавање на услови за воспоставување и натамошен развој на потребните 

институции кои ќе обезбедат ефикасен транспорт на патници и стока, проценка, 
обезбедување и одржување на неопходната транспортна инфраструктура и обезбедување 
транспортни услуги со висок квалитет и високо ниво на безбедност;

- изградба на нови патни делници и рехабилитација на дел од постојните;
- доизградба на патните и железничките делови од коридорите 8 и 10;
- забрзување на темпото на економски раст преку зголемување на инвестициите во 

науката, истражувањето и иновациите;
- зголемување на земјоделските површини и на приносот и квалитетот на земјоделските 

производи;
- надминување на традиционалниот пристап во земјоделството и унапредување на 

најновите технологии со зголемен трансфер на знаење во земјоделството;
- обезбедување на здрава храна за граѓаните преку ефикасно спроведување на 

активностите во областа на ветеринарното здравство и фитосанитарната политика;
- зголемување на шумскиот фонд во Република Северна Македонија и  поквалитетно 

чување на шумите;
- натамошен развој на туризмот и угостителството;
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- намалување на разликите во развојот помеѓу и во планските региони и зголемување 
на конкурентната способност на планските региони;

- унапредување и јакнење на јавните здравствени капацитети и услуги на сите нивоа 
преку модернизација на капацитетите на постојните здравствени институции и изградба 
на нови, со цел развој на интегриран и ефикасен систем според потребите на граѓаните;

- подигање на нивото на здравствена заштита на граѓаните и намалување на 
нееднаквостите и негативниот ефект на социјалните детерминанти на здравјето преку 
зголемување на пристапот до универзални услуги особено во примарната здравствена 
заштита;

- унапредување на квалитетот на здравствената заштита на секундарното и терциерното 
ниво преку зголемена достапност на здравствените услуги за населението и зголемување 
на функционалноста на институциите;

- унапредување на условите за работа на медицинскиот кадар, професионален развој и 
модернизација на едукативниот процес заради стимулирање и нивно задржување во 
земјава;

- развивање на социјалното претприемништво;
- унапредување на националните одбранбени капацитети и способности согласно 

Стратегискиот одбранбен преглед;
- постигнување на интероперабилност согласно стандардите на НАТО;
- зајакнување на одбранбената дипломатија и соодветно учество со персонал во 

командата и воената структура на НАТО, како и останатите организации;
- зголемување на способностите и капацитетите на Армијата на Република Северна 

Македонија за учество во меѓународни мировни мисии предводени од НАТО, Европската 
Унија и Организацијата на Обединетите нации;

- активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и 
предизвици;

- Република Северна Македонија да биде суверен, почитуван и просперитетен 
меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и реална, 
државнички и професионално водена надворешна политика, што ќе доведе до 
надминување на предизвиците и заканите по развојот и безбедноста;

- зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план 
преку развој на билатералните, регионалните и мултилатералните односи со земјите кои 
се залагаат за слобода, демократија, владеење на правото и подобрување на заштитата на 
човековите права;

- зајакнување на комуникацијата и соработката со дијаспората, унапредување на 
економската димензија и обезбедување на повисок квалитет на конзуларни услуги на 
нашите државјани во странство;

- заштита на националниот идентитет на граѓаните на Република Северна Македонија, 
согласно стандардите на модерниот меѓународно-правен поредок и принципите на 
соработка на цивилизираните нации;

- започнување и успешно водење на процесот на преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија;

- зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија и ефикасноста во 
координацијата и соработката со институциите на Европската Унија и земјите членки;

- квалитетно управување и координација со структурите во процесот на пристапување 
во Европската Унија;

- промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската 
Унија преку транспарентност, зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и 
академската заедница и интензивирање на регионалната соработка;
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- унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и 
вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;

- воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на 
општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, социјалната 
заштита, работните односи и правосудството;

- децентрализација на социјалните услуги на локално ниво и нивно приближување до 
граѓаните;

- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи 
во насока на владеење на правото, изградба на независни институции;

- зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот 
сообраќај; 

- активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и 
предизвици кон интересите на Република Северна Македонија, вклучувајќи го 
тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот на странските борци;

- спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на 
реадмисијата и остварување на правото на азил;

- подобрување на животниот стандард на населението, заштита на животната средина и 
развој на општините преку подобрување на комуналната инфраструктура, 
водоснабдувањето и третманот на урбаните отпадни води;

- планирање и одржливо користење на просторот и природните ресурси преку 
координирано планирање на просторот;

- јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко 
спроведување на законите;

- унапредување на човековите права  и создавање институционални капацитети за 
нивна ефикасна заштита; 

- промовирање и унапредување на хуманата популациона политика и создавање на 
институционални капацитети;

- унапредување на системот на локалната самоуправа, продолжување на процесот на 
децентрализација на власта, воедначување и подобрување на локалните јавни услуги, 
зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, 
отчетност и инклузивност преку зголемено учество на граѓаните во донесувањето одлуки, 
поради подобрување на квалитетот на живеење;

- спроведување на реформи во образованието преку обезбедување на еднакво и 
квалитетно образование за сите и градење на концепт на доживотно учење;

- зголемување на ефикасноста и транспарентноста преку нов начин на управување и 
финансирање на универзитетот со почитување на неговата автономија и достоинството на 
професорите;

- подобрување на студентскиот живот и стандард на младите и спроведување на мерки 
со кои тие полесно ќе дојдат до прво вработување и  нивно задржување во земјата;

- развој на културата преку обезбедување на техничка помош на националните и 
локалните институции од областа на културата за ЕУ фондовите и интегрирање на 
националните културни политики во европски контекст;

- создавање услови за независно, департизирано и ефикасно судство и  правда  достапна 
до сите;

- создавање на услови за негување на слободата и разноликоста на творештвото и 
културните идентитети;

- унапредување на заштитата на културното наследство;
- развивање на регионалната и меѓународната културна соработка врз принципите на 

партнерство и размена;
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- натамошна професионализација и департизација на администрацијата и зајакнување 
на транспарентноста;

- реорганизација на државната управа преку зајакнување на отчетноста;
- воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност;
- развивање механизми за воспоставување на 5G технологии и развој на NGA 

инфраструктура;
- градење на унитарно, мултикултурно и толерантно општество преку суштинска 

политичка поддршка со која Република Северна Македонија ќе се гради како граѓанска 
држава на сите што живеат во неа: Македонци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми, 
Бошњаци и сите други  заедници во насока на поголема интеркултурна комуникација и 
градење на дух на меѓусебно почитување;

- натамошно зголемување на инвестициите во животната средина и преземање на 
активности за намалување на климатските промени преку постигнување на пониско ниво 
на емисија на штетни гасови;

- промовирање на заштита на животната средина со градење и инвестирање во јавниот 
транспорт и други видови ефикасен и постојан транспорт, кој ја намалува емисијата и 
потрошувачката на ресурси и енергија;

- подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и заштитата на 
климата и едукација на населението од областа на животната средина и

- подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина преку зајакнат систем 
на управување од страна на одговорни институции на национално и локално ниво.

Член 3
Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа 

одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2020-2022 година.

Член 4
Во рамките на буџетскиот процес за 2020 година министерствата и другите органи на 

државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и 
приоритетните цели од членовите 1 и 2 од оваа одлука, а средствата  за нивно 
финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски 
корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2020 година.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2931/1 Претседател на Владата
30 април 2019 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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