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Драги спградани, 

ППДЕМ сп свпјата предизбпрна прпграма нуди стратегискп и 
систематскп размислуваое какп Република Македпнија би мпжела да ги 
рещи сущтинските прпблеми.  

Стратегискптп размислуваое на ППДЕМ се наспшува кпн цели за 
ПРПШИРЕНА ЕКПНПМСКА ВИЗИЈА ЗА МАКЕДПНСКИ ППДЕМ И 
ППЛИТИЧКА ВИЗИЈА ЗА СТАБИЛНА, ИНТЕГРИРАНА И ППЧИТУВАНА 
МАКЕДПНИЈА. Цели кпи се специфишни, мерливи, реални, временски 
пгранишени и се вп функција на пснпвната мисија на ППДЕМ. 

ППДЕМ вп свпјата предизбпрна прпграма нуди рещенија а не 
ветуваоа, не нуди предвидуваое на иднината туку нуди нашин какп 
Република Македпнија да ја изгради свпјата ппдпбра и ппсветла иднина.  

Затпа ние целпкупнптп наще знаеое, сила, енергија, желба ја 
ппсветивме кпн креираое на планпви за кпнкретни резултати, кпнкретни 
цели.  

Сп пваа прпграма пд Вас, граданите на Република Македпнија 
бараме ппддрщка да ги пствариме нащите цели за развпј вп екпнпмијата, 
здравствптп, пбразпваниетп, земјпделиетп, лпкалната сампуправа и 
пстанатите сфери.  

Сп пваа прпграма ги ппвикуваме сите градани на Република 
Македпнија без пглед на нивната етнишка, верска, струшна и спцијална 
припаднпст да ги пбединат свпите индивидуални сппспбнпсти и 
пдгпвпрнпсти за да ни дадат ппдрщка да се справиме сп предизвиците за 
ппдемпт вп развпјпт на македпнскптп ппщтествп и држава. 

 Зарпдищпт на идејата за пснпваое на ППДЕМ прпизлезе пред 
седум гпдини пд желба за дппринпс кпн изградба на Република 
Македпнија какп спвремена демпкратска држава, сп ппщтествп вп шија 
пснпва треба да бидат вградени принципите на слпбпдата, еднаквпста и 
равнпправнпста, сплидарнпста, правдата, шпвекпвите слпбпди и права и 
сите други вреднпсти за една целпсна вистинска демпкратија.  
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Пваа 2016 гпдина ППДЕМ ја прпслави сп успещнп СЕДУМГПДИШНП 
ппстпеое на Македпнската пплитишка сцена, и  заеднп сп нащите шленпви 
и ппдржуваши успеавме вп мнпгу предизвици : 

 Успеавме да ппстанеме и да ја реализраме идејата за ппстпеое на 
ППДЕМ 

 Успеавме да гп фатиме курспт на нащата прпграмска платфпрма 
кпја ни е пснпва за градеое на нащите прпграмски цели, за Ващите 
идеи, претвпрени вп предлпзи и спгледуваоа за ппдпбар живпт вп 
Македпнија. 

 Направивме инфраструктура вп 22 ппщтини и сампстпјнп се 
ппјавивме на првите лпкални за нас избпри вп 2009 гпдина и 
псвпивме 22,600 гласпви и 14 спветнишки места сп некплку 
претседатели на спвети. 

 ППДЕМ гп преппзнаа вп сите ппщтини низ Македпнија и 
инфраструктурата денеска спдржи 53,000 шленпви сп фпрмирани и 
прганизирани Прганизации на жени и млади сп над 18.000 
шленпви. 

 ППДЕМ е стабилен пплитишки фактпр на македпнската пплитишка 
сцена кпј пд еден дп друг избпрен циклус бележи имппзантни 
резултати и раст на дпвербата кпја ни ја укажуваат граданите на 
Република Македпнија. Затпа и пваа гпдина вп ППДЕМ се 
приклушија ппвеќе пд 2.000 нпви шленпви кпи ја преппзнаа визијата 
и мисијата за ппдем на Македпнија. 

 Пдржавме кпнференцијата на млади вп Скппје се пдржа сп 500 
делегати. 

 Пдржавме кпнференцијата на жени вп Кавадарци сп 300 делегати. 

И тпкму вп таа наспка прпдплжува мисијата на ППДЕМ, пбидувајќи се 
да даде искрени пдгпвпри на клушните пращаоа за нащата држава, на 
пращаоата: 

Каде сме? Каде сакаме да бидеме? Какп таму ќе стигнеме? 

Стратещките визии на ППДЕМ се наспшени кпн НПВА ЕКПНПМСКА И 
ППЛИТИЧКА ВИЗИЈА ЗА СТАБИЛНА, ИНТЕГРИРАНА И ППЧИТУВАНА 
Македпнија. Нащетп мптп “Ппдем за Македпнија“ е впдилка и низ нащата 
прпграма вп кпја се вклушени гплем брпј прпекти кпи на Македпнија и 
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гарантираат Еврппски стандарди вп пбласта на екпнпмијата, спцијалната 
пплитика, здраствптп, пбразпваниетп, лпкалната сампуправа, 
медунарпдните пднпси, културата, сппртпт и сите други пбласти на 
ппщтественп пплитишкп квалитетнп живееое и рабптеое. 

Верувам вп пстваруваоетп на таа визија. Верувам дека ППДЕМ тпа 
мпже да гп ппстигне защтп ппвеќе пд 7 гпдини ние сме тука, ппсилни пд 
кпга и да е. Сетп тпа се дплжи на нащата ппсветенпст на прпграмските 
цели, лпјалнпст на македпнската држава и македпнскипт нарпд, 
пдгпвпрнпст пред нив, желба за напредпк, ентузијазам, знаеое, креираое 
на нпви мпжнпсти и развпј. Нп сите знаете дека клушнп на тпј пат на 
нащетп растеое какп партија беще тпа щтп пдсекпгащ слущаме щтп има да 
каже пбишнипт шпвек. Ние знаеме щтп е тпа щтп гп маши нащипт нарпд, 
защтп и ние сме дел пд негп.  

Ќе пптсетам на една изрека дека не мпжеме да ја предвидиме 
иднината, нп ќе дпдадам дека Ние сме тие кпи ја градиме сп нащетп 
сппственп знаеое и умееое.  Тпкму затпа, ППДЕМ вп свпјата пбединетпст, 
вп свпите капацитети, вп спрабптката сп другите пплитишки фактпри, нп и 
вп ппстпјанптп слущаое на пна щтп има да гп каже македпнскипт нарпд, 
гп гледа пстваруваое на свпјата визија сите заеднп да изградиме ппдпбра 
и ппсветла иднина.  

 Предизбпрната прпграма на ППДЕМ е визија за лпјалнпст, 
пдгпвпрнпст, ппсветенпст, желба за напредпк, ентузијазам, знаеое, 
креираое на нпви мпжнпсти, развпј на нпви пазари, кпнкурентска 
преднпст щтп знаши ппбеда на државата и на нарпдпт.  

Ние ппкажавме дека умееме да рабптиме неумпрнп, да се нпсиме 
сп предизвиците и да ппстигнуваме успеси. Вп ППДЕМ сме пбединети 
шесни, струшни и вредни луде кпи живеат пд сппственипт труд, знаеое и 
сппспбнпсти, кпи ја ценат силата на вистината, правдата, демпкратијата и 
трајните шпвешки вреднпсти. 

Зад нас стпјат пгрпмнп искуствп и мнпгу дела. Тпа искуствп не 
прави гпрди и ни дава сила и нащите сегащни и идни залпжби да станат 
реалнпст. 

Ние имаме визија за Македпнија. Визија за напредпк и прпсперитет. За 
благпспстпјба и среќа. 
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Затпа ве ппвикуваме и Вам и сите градани на Република Македпнија 
кпн ППДЕМ ЗА МАКЕДПНИЈА. ППДЕМ щтп знаши ппбеда, пдржливпст, 
демпкратија, етишнпст, мпжнпсти. 

 

Секпгаш ваш,

         Прпф. д-р. Живкп Јанкулпвски 
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НОВА ЕКОНОМСКA И ПОЛИТИЧКА ВИЗИЈА ЗА СТАБИЛНА, 
ИНТЕГРИРАНА И ПОЧИТУВАНА МАКЕДОНИЈА   

ППДЕМ вп свпјата прпграма пбединува прпекти преку кпи ущте 
ппенергишнп и ппптвпренп ќе се пристапи кпн целта да се намали 
неврабптенпста вп Република Македпнија, а сп тпа да се намали и 
сирпмащтијата. Нащите прпекти се наспшени кпн тпа да станеме ущте 
ппинтересни и сп единствени мпжнпсти не самп за странските 
инвеститпри, туку и за дпмащните мали и гплеми стппанственици, какп да  
псвпјуваме  нпви пазари каде ќе извезуваме, а ппмалку да увезуваме, какп 
да гп спрешиме пдливпт на интелегенцијата и нелпјалната кпнкуренција на 
пазарпт на трудпт, а вп истп време да не станеме себишни вп 
сппделуваоетп на рещенија и примери за успех  сп пстанатите земји.  

Впеднп, ние функципнираме врз пснпва на мпдул преку кпј 
ппстпјанп сме вп кпнатакт сп нарпдпт и сп пбишнипт шпвек. Тпа е на нащата 
фпрмула за рабпта кпја нема да ја прпмениме и вп иднина сп цел да 
внесеме ппвеќе прпмени вп ппвеќе пбласти.  

Македонската економија преку ПОДЕМ мора да ги оствари 

следните цели:  

 Згплемуваое на ппнудата на дпмащни и медунарпднп 
разменливи прпизвпди преку најразлишни фпрми на ппддрщка на 
извпзпт;  

 Анализа на пазари, развпј  и пласман на дпмащни прпизвпди, 
 Прпушуваое на ппбарувашката,  
 Развпј на маркетинг стратегија и  екпнпмски систем, 
 Развпј на селата и ппнуда на агрп и рурален туризам на среден и  

дплг рпк на Р. Македпнија,  
 Супституираое на дел пд увпзните прпизвпди и релативнп 

намалуваое на вкупнипт увпз. Македпнија има пдлишни услпви 
за прпизвпдствп на храна а пстварува тргпвски дефицит вп пвпј 
сектпр;  

 Пдржуваое флексибилен девизен курс и депплитизација на 
фискалната пплитика;  

 Фпкусираое кпн реиндустријализација, преку кпристеое на 
пптенцијалпт на дпмащнптп щтедеое за влпжуваое вп иднипт 
извпз; 
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 Згплемуваое на дпдадената вреднпст на прпизвпдите и услугите 
щтп ќе резултира вп згплемен дпхпд, пптрпщувашка и живптен 
стандард и напущтаое на пплитиката на задплжуваое за 
пптребите на текпвната пптрпщувашка;  

 Згплемуваое на кпнкурентната ппзиција вп регипнпт и ппщирпкп; 
 Развиваое и стимулираое на кпрппративнптп управуваое, 

меначментпт и претприемнищтвптп;  
 Спздаваое кпнкурентни услпви вп институципналнптп 

пкружуваое за успещнп реализираое на ефективните 
пддржуваое на развпјпт на успещните кпмпании без разлика на 
нивната гплемина;  

 Пбезбедуваое институципнална и финансиска ппддрщка на 
апликативната наушнп-истражувашка рабпта преку финансираое 
на наушнп-истражувашки прпекти кпи се вп директна кпрелација 
сп бизнис сектпрпт;  

 Спрпведуваое екпнпмска децентрализација вп функција на 
лпкалнипт екпнпмски развпј;  

 Развиваое на јавнп-приватнп партнерствп преку 
институципнална и друг вид на ппддрщка.  

ППДЕМ нуди длабпки и структурни прпекти, шија пснпвна цел ке 
биде унапредуваое на кпнкурентнпста на македпнскптп стппанствп какп 
предуслпв за стппански раст, нпви врабптуваоа и дплгпрпшнп 
пдстрануваое на внатрещнипт и надвпрещнипт дизбаланс. Затпа е 
пптребнп ппбрзп и ппефикаснп, технплпщкп и прганизацискп 
прилагпдуваое на македпнските претпријатија на услпвите вп 
пкружуваоетп и ппгплема наспшенпст кпн развпјпт.  

Самп таквипт мпдел мпже на среден и дплг рпк да пбезбеди пдржливпст и 
стабилнпст на македпнската екпнпмија, нп и стабилнпст и пдржливпст на 
семејнипт бучет и стандард на нащите градани. 

Македпнија вп перипдпт кпј следи мпра да се приентира ппвеќе кпн 
внатрещните резерви и пптенцијали за пбезбедуваое на предуслпви за 
влез вп нпва фаза на „здрав“ стппански раст. 

Задплжителна спрабптка сп државните наушни институти и факултети 
изразени вп кпнкретни прпекти пд сферата на растителнптп прпизвпдствп 
и стпшарствп;  
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Не станува збпр самп за пптребите на ценпвната и трпщкпвната 
кпнкурентнпст на македпнските прпизвпди или услуги, туку ппсебнп 
внимание треба да се пбрати кпн структурните шинители на 
кпнкурентнпста. 

Затпа е пптребнп ппбрзп и ппефикаснп, технплпщкп и прганизацискп 
прилагпдуваое на македпнските претпријатија на услпвите вп 
пкружуваоетп и ппгплема наспшенпст кпн развпјпт. Тпа ќе биде еден пд 
темелните предуслпви за јакнеое на кпнкуретнпста на македпнскптп 
стппанствп. 
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ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА-ПАРИТЕ ОД ГРАЃАНИТЕ И 
КОМПАНИИТЕ ЗА НИВНО ПОДОБРО УТРЕ И ДЕНЕС   

Пп пднпс на фискалната пплитика, ППДЕМ ја истакнува пптребата 
пдлушнп да се тргне вп прпцес на структурни и фискални прилагпдуваоа 
кпи на среден рпк ке дппринесат за јакнеое на кпнкурентнпста на 
македпнскптп стппанствп.  

ППДЕМ ке се залпжи,  парите пд граганите и кпмпаниите  да бидат 
пари за нивнп ппдпбрп денес и утре т.е. парите пд нарпдпт за нарпдпт -да 
се рабпти дпмакински сп нарпдните пари.  

ППДЕМ ке се залага за впведуваое на диференцирани стапки на 
пдданпшуваое на дпбивката.  
 

Фискална политика - пари од народот  за народот  

Фискалнптп прилагпдуваое има за цел урамнптежен пднпс на 
јавнипт и приватнипт сектпр, намалуваое на фискалнптп пптпваруваое на 
стппанствптп и згплемуваое на ефикаснпста вп даваоетп јавни услуги, 
какп би се придпнелп за згплемуваое на прпдуктивнпста и 
флексибилнпста вп впдеоетп на делпвната пплитика кпн развпјпт и 
згплемената кпнкурентнпст. 

Зголемената конкурентност значи да се намалат 

претприемачките трошоци, што без соодветна фискална 

реформа и смалување на даночното оптоварување не ќе 

биде можно.  

Намалуваое на јавнипт сектпр и урамнптежен бучет ппдразбира 
темелнп преструктуираое на бучетските расхпди и згплемуваое на 
ефикаснпста – дпмаќински кпн нарпдните пари. ППДЕМ укажува на 
пптребата за унапредуваое на ппстпјнипт фискален систем вп правец на 
рамнпмерна и праведна распределба на данпшнипт тпвар кпј ја уважува 
екпнпмската сила на данпшнипт пбврзник. Кпрекциите вп пваа смисла 
треба да пдат кпн тпа дпбар дел пд данпшнипт тпвар да се префрли пд 
ппсирпмащните кпн ппбпгатите слпеви на ппщтествптп, щтп ппдразбира 
напущтаое на системпт на прпппрципнални стапки на пданпшуваое на 
дпхпдпт и премин кпн прпгресивни стапки на пданпшуваое. 
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Унапредување на технолошкото ниво на македонската 

економија - повисока технологија повеќе производи и 

услуги за сите  

 Дпминантнп  нискптп  технплпщкп  нивп  на  дпмащнптп 
прпизвпдствп нпси и знашајнп нискп нивп на дпдатна вреднпст, а тпа знаши 
и забавен раст, ппниски дпхпди и ппнизпк стандард на населениетп. Пд 
друга страна ппстпи прпблем на ппбарувашка за слпжени прпизвпди кпи 
вп ппгплем дел се задпвплуваат пд увпз сп щтп вп гплема мера се 
генерира дефицит на текпвнипт биланс на плаќаоа. 

Затпа ППДЕМ се залага за: 

 Интензивна технплпщка пбнпва какп би се згплемила 
кпнкурентнпста на глпбалнипт пазар преку системски пристап за 
ппттикнуваое на истражуваоата и развпјпт и инпвациската 
активнпст;  

 Јакнеое на институципналната и финансиската инфраструктура 
пднпснп врската ппмеду истражувашкипт и претприемашкипт сектпр;  

 Ппттикнуваое и ппддрщка на start-up претпријатија базирани на 
знаеое;  

 Ппттикнуваое на развпјпт на пбразпваниетп низ целипт живпт;  
 Ппдгптвуваое и спрпведуваое сектпрски пплитики, сп ппсебен 

акцент на индустриската пплитика (индустријата спздава прпизвпди 
и нпви рабпти места);  

 Спздаваое услпви за згплемуваое на прпизвпдствптп на ппстпјните 
дејнпсти, истпвременп спздавајќи услпви за нпви дејнпсти;  

 Прпмена на структурата на денещнптп стппанствп кпн 
прпизвпдствп сп ппгплема дпдадена вреднпст;  

 Згплемуваое на ефикаснпста на македпнскптп стппанствп преку 
прпфесипнална застапенпст на струшнп псппспбени кадри и нивна 
кпмплетна застапенпст; 

 Преппрака дп кпмисијата за екпнпмија да се префпрмулира 
фискалната пплитика вп малите рурални средини (плеснуваое); 

 Ускладуваое на структурата на македпнскптп стппанствп сп 
стппанствптп на ЕУ, преку индустриската пплитика.  

Згплемуваоетп на кпнкурентнпста знаши ппдгптпвка и дпследнп 
спрпведуваое на сектпрски, ппсебнп индустриски пплитики. Вп таа 
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наспка, Република Македпнија мпра да има јасна пплитика спрема 
развпјпт на спвремените индустриски сектпри, нп и спрема иднината на 
трудпинтензивните мпдерни индустрии, какп щтп се прехранбената 
индустрија металппрерабптувашката индустрија, прпизвпдствп на 
електришна ппрема и слишнп. 

Мерки на економската политика  на краток рок –  подобар 

живот сега  

Краткпрпшните екпнпмски мерки мпра да бидат вп функција на 
бпрбата прптив кризата и рецесијата, при щтп мпра да ги ппфатат 
следните темелни ппдрашја на делуваое: 

 Натампщна фискална кпнсплидација;  
 Стабилен курс на денарпт и ппвплни камати;  
 Запираое на падпт и заживуваое на дпмащнптп прпизвпдствп и 

врабптенпст сп сппдветни мерки на екпнпмската пплитика;  
 Ублажуваое на спцијалните ппследици пд кризата и зашувуваое 

на живптнипт стандард, ппсебнп на најзагрпзените групи пд 
населениетп. 

Брз стопански раст и развој –  подобар живот за сите 

засекогаш  

Пснпвната пплитишка цел на ППДЕМ е згплемуваоетп на живптнипт 
стандард на македпнските градани. Ппдпбрипт живптен стандард ќе се 
пствари пп пат на: 

 Реален ппраст на платите;  
 Реален ппраст на пензиите;  
 Згплемуваое на квалитетпт на јавните услуги; 

Екпнпмската цел на ППДЕМ е згплемуваое на дпмащнптп 
прпизвпдствп, т.е. стппанскипт раст пд над 7%, и тпа сп следната 
динамика: 

 Првата гпдина пд мандатпт - усвпјуваое на мерките и 
инструментите;  

 Втпрата гпдина - стапка на раст пд 6 %;  
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 Трета гпдина - стапка на раст пд 7 дп 8%;  
 Четврта гпдина – стапка на раст пд 7 дп 8%.  
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КОНКУРЕНТНО ЗЕМЈОДЕЛИЕ – ЕВТИНА ХРАНА ЗА СИТЕ 

Екпнпмскптп, спцијалнптп, екплпщкптп и прпстпрнптп знашеое на 
сектпрпт земјпделствп наметнува пптреба пд ппдплгпрпшна стратегија за 
развпј кпја е вп склад сп еврппската  интеграција на државата и 
прилагпдуваое сп еврппската заеднишка пплитика за земјпделствптп. Тпа 
ппдразбира пптреба пд правилна бучетска ппддрщка, инвестиции и 
кредитираое, имплементација на виспките технплпгии, сертифицираое 
на примарни и прерабптени земјпделски прпизвпди, имплементираое на 
стандардите за безбеднпст и храна, зајакнуваое на кпнкурентската 
сппспбнпст, развпј на хуманите ресурси кај сите ушесници. За реализација 
на пвпј прпект, пптребни се институципнални и закпнпдавни прпмени 
пред се  ппределба и фундираое на земјпделската пплитика. 
Какп резултат на унифициранпста на земјпделската пплитика на ЕУ кпја се 
градеще, рефпрмираще и развиваще пд фпрмираоетп на ЕУ па се дп 
денес претставува стплб на заеднищтвптп на ЕУ благпдарение на свпјата 
кпнзистентнпст и е силна ппддрщка на владите на земјите шленки на ЕУ. 
Ппддрщката сп релативнп виспки финансиски средства за земјпделците,  
наспшена е кпн ппстигнуваое на згплеменп земјпделскп прпизвпдствп 
какп пп квантитет така и пп  квалитет. 

 Земјпделствптп вп развиените земји и ЕУ се важен фактпр за стабилнпст 
на пазарпт на храна и важен сегмент на спцијалната пплитика, шиј 
императив е да гп изеднаши стандардпт на земјпделските пплитики сп 
пстанатптп население. Таквата пплитика на ЕУ ги ппттикнува и 
наципналните пплитики да ја следат истата или да  градат слишна таква 
пплитика кпја знаши сеппщта аграрна пплитика за ппддрщка на 
земјпделствптп. ППДЕМ,  преку ревидираое на наципналната стратегија 
2014-2020 има за цел да ја наспши и македпнската земјпделска пплитика 
вп правец на пплитиката на земјите шленки на ЕУ. 

Стратещки припритети за развпј на македпнскптп земјпделствп, кпи 
прпизлегуваат и пд рамките на пснпвните принципи на екпнпмската 
пплитика САР на ЕУ, ќе бидат: 

 Пазарна пплитика и пплитика на цени, 
 Структурна рурална пплитика, 
 Агрпекплпщка пплитика и 
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 Истражуваое, едукација и даваое спвети вп пбласта на 
земјпделствптп 

Земјпделствптп претставува еден пд највиспките припритети на 
екпнпмската пплитика на  ППДЕМ.  

Вп пвпј сектпр имаме планиранп две пснпвни цели кпи се пснпвни при 
ппкажуваое на свпјата улпга вп ппщтествптп, а тпа се: 

 Максималнп задпвплуваое на дпмащната пптреба пд земјпделски 
прпизвпди и нивни прерабптки пд сппственп прпизвпдствп. 

 Впздигнуваое на прпфесијата земјпделец на нивп ДОСТОЈНО ЗА 
ПОЧИТ сп пбезбедуваое негпва материјална дпбивка.     

За целпсна реализација на пвие цели пптребнп е: 

 Редефинираое на улпгата на државата вп сектпрпт земјпделствп и 
рурален развпј 

 Израбптка на стратегија за развпј и ппддрщка на земјпделствптп 
какп и приближуваое дп услпвите на земји кпи припадаат на ЕУ. 

 Задпвплуваоетп на дпмащната пптреба пд земјпделски прпизвпди 
сп најдпбар квалитет  и нивна   прерабптка тука вп Македпнија.  

 Ппдигнуваое на статуспт на земјпделецпт на  нивп  дпстпјнп за 
ппшит преку едукација за кпристеое на распплпжливите средства 
за аграрпт. 

 Инфпрмиранпст за мпжнпстите на македпнската ппшва и 
климатските влијанија за ппдпбрп и ппквалитетнп прпизвпствп.  

  Израбптка на стратегија за развпј и ппддрщка на земјпделствптп 
какп и залпжба за приближуваое дп  еврппските стандарди за 
прпизвпдствп на земјпделски прпизвпди. 

За таа цел пптребна е пплитишка спгласнпст за перманентнп 
ппстапнп гпдищнп згплемуваое на директната бучетска ппддрщка какп и 
изградба на систем на инвестиции и кредитираое на земјпделскп 
прпизвпдствп сп ниски субвенципнирани камати. 

Пвие мерки треба да ппмпгнат и ппттикнат изградба на ефикаснп и 
прпфесипналнп земјпделскп прпизвпдствп сп кпнкурентен и преппзнатлив 
прпизвпд на дпмащнипт и странскипт пазар. 
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Да се пристапи кпн пдредуваое на аграрнипт минимум пд 2,6 ha и 
тпа преку купуваое, изнајмуваое-кпнцесипнираое, здружуваое итн. Каде 
за тпа е пптребна правилна аграрна пплитика какп и ревидираое на 
закпнпт за земјпделскп земјищте, каде ќе се впсппстави стрпга регулација 
на услпвите за кпнцесија на земјищте. 

Државната ппмпщ и инвестиции вп земјпделствптп ќе треба да 
пвпзмпжат впведуваое  мпдерни технплпгии вп прпизвпдствптп, каде щтп 
дп израз ќе дпјде генетскипт пптенцијал на земјпделски култури, а притпа 
ќе биде пбезбеденп виспк квантитет преку сертифицираое на примарните 
и прерабптени земјпделски прпизвпди,сп щтп ќе се птстранат главните 
бариери вп тргпвската размена на земјпделските прпизвпди сп ЕУ впеднп 
ќе се пбезбеди и виспк квалитет на истите. 

Ставаое вп функција на агрп берзата, изградба на мпдерен пазар 
на гплемп кпј ќе нуди квалитетнп земјпделскп прпизвпдствп и негпви 
прерабптки за еврппски пазар какп и аукциска прпдажба. 

Ппдгптвуваоетп на аграрнипт сектпр за изеднашуваое на истите сп 
стандардите на земјите вп ЕУ,пптребнп е да ги сведеме сите репрп 
материјали без исклушпк да ппдлежат на 5% ддв истп така и на 5% данпк за 
пткуп на земјпделски прпизвпди пд регистрирани земјпделци. 

Стратегија за земјоделство и рурален развој  

Стратегија за земјпделствп и рурален развпј треба да ппнуди и 
диверзификација на стппанските активнпсти щтп реалнп ќе спздаде нпви 
рабптни места, а истп така ќе предвиди  изградба на неппхпдна инфра- 
структура кпја треба да пбезбеди нпрмален и квалитетен живпт на 
населениетп вп руралните средини. 

Вп тпј кпнтекст на рурални средини ќе се: 

 Ппределат и прпгласат за екплпщки незагадени репни кпи ќе 
претставуваат база за прганскптп земјпделскп прпизвпдствп. 

 Впведат бенифиции за земјпделски прпизвпдители вп репни сп 
слабп развиена инфраструктура. 

 Кпнтинуирана едукација на сите шинители вп сектпр земјпделие, 
щтп би знашелп прифаќаое на кпнцептпт на успещните земји за 
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дпживптнп пбразпвание щтп треба да гп ппдпбри лишнипт и 
прпфесипналнипт живпт, ппдпбруваое на ппстпјните знаеоа и 
вещтини, нп и впведуваое нпви квалификации. Ппсебнп внимание 
и едукација да се спрпведе на жените вп руралните средини, какп и 
вклушуваое на сите наушнп-истражувашки и пбразпвни институции 
вп пвпј тек. 

 Ппсебнп местп треба да има АПРЗ преку квалитетна, наушна и 
едукативнп услужна дејнпст каде треба да стави ппсебнп внимание 
на регистрираните земјпделци, каде щтп струшнп лице треба да 
биде спветник на земјпделскипт прпизвпдител и прерабптуваш на 
земјпделски прпизвпди. 

 Да се впведат инфпрматишки системи на фарма (впведуваое 
сметкпвпдствп  на фарма и вклушуваое на РМ вп ЕУ системпт на 
ФАДН, кпнтинуиранп даваое инфпрмации за прпизвпдствп пд 
централнипт систем МЗСВ, кпристеое  заеднишки инфпрмации пд 
централнипт систем за ппедини метепрплпщки и технплпщки 
ппдатпци за прпизвпдствп, ппаснпсти пд ппјава на пдредени 
бплести или щтетници и нивна защтита,ппдатпци за пптребите на 
пазарпт итн.) кпристеое  наушнп-истражувашки спзнанија 
(инвестираое вп наушнп-истражувашка рабпта, апликација на 
наушни спзнанија) 

 Ппсебнп внимание за защтита на живптната средина, вп кпнтекст 
на пваа ппределба пптребнп е напущтаое на кпнвенципналнптп 
земјпделскп прпизвпдствп и впведуваое на принципите на 
интегралнп земјпделскп прпизвпдствп и прганскп земјпделскп 
прпизвпдствп. 

 Мпра да се впздигне прпфесијата земјпделец на дпстпјнп нивп, да 
се изврщи кпмплетна регистрација на земјпделската дејнпст, 
впведуваое спвремени техники и технплпгии, впведуваое на 
стандардите ЕУРЕП ГАП вп прпцеспт на прпизвпдствп каде се 
птвараат мпжнпстите за пласман на прпизвпдите вп земјите на ЕУ, 
прганизираое  прпизвпдствп за ппзнат купуваш, ппсета на саеми и 
прпушуваое на ппбарувашката, развпј на маркетинг стратегија за 
пласман на дпмащни прпизвпди наципналнп преппзнатливи и 
прифатливи за дпмащнипт и странскипт пазар, развпј на селата и 
нивна ппнуда за агрптуризам. 
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ППДЕМ нуди прпект за земјишната пплитика, вп кпј е ппфатенп 
дпделуваоетп на истптп, на неппсредните земјпделски прпизвпдители, а 
никакп на ппсредници.  

 Земјата е за земјпделците и истата ќе се дпделува бесплатнп.  
 Мпра секпја педа земјпделскп земјищте да биде пбрабптенп и 

претвпренп вп ефтина храна.  
 Мпра да им се ппмпгне на земјпделците какп пплеснп да дпјдат дп 

македпнските и еврппските пари.  
 Македпнскипт земјпделец треба да знае да прпизведува квалитет и 

квантитет, а да не се пптеретува сп пласманпт на земјпделските 
прпизвпди.  

 Тие услпви треба да ги ствпри државата. Нудиме кпнкурентнп 
земјпделие, ефтина храна за сите. 

 Субвенципнираое наспшенп кпн вистинските земјпделци, 
навремена и вп целпст изврщена исплата, растпварена пд 
партискп-пплитишка селекција и дискриминација.  

 Субвенции кпи ќе гп ппевтинат земјпделскптп прпизвпдтвп. ППДЕМ 
нуди прпект за најсирпмащните земјпделци и земјпделски 
семејства, кпи пстваруваат минимален дпхпд и за пние сп старпст 
над 60 гпдини. 

Предлагаме мпдел на капитални влпжуваоа вп земјпделиетп сп 
дпделуваое  капитални неппвратни средства.  

Нудиме прпекти за развпј на руралнипт туризам каде дп израз ќе дпјде 
атрактивнпста на селскипт прпстпр. 

 

МОДЕЛИ НА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО  

Субвенционирање  

 Субвенципнираое наспшенп кпн:  

 згплемуваое на принпсите пп единица ппврщина;  
 вистинските земјпделци;  
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 Навремена и вп целпст изврщувана исплата на субвенциите;  
 Субвенципнираое растпваренп пд партискп – пплитишка селекција 

и дискриминација.  
 Субвенципнираое за нафта - кпја се кпристи за механизацијата 
 Субвенципнираое за пткуп на дубривп, кпе предхпднп ќе ппдлежи 

на струшни прпверки. 
 Субвенципнираое за купуваое на нпва механизација. 

Модел на поддршка на најсиромашните земјоделски 

стопанства и земјоделски стопанства со старост над 60 

години 

 Земјпделски семејства кпи пстваруваат минимален дпхпд, а кпи ќе 
се пријават вп мпделпт на некпмерцијални семејни земјпделски 
стппанства ќе примаат гпдищнп утврден фиксен минимален изнпс 
за секпе земјпделскп семејствп кпе ќе гп испплни услпвпт да 
пстварува минимум прихпд спрема утврдени мерила и критериуми 
утврдени сп ппсебен Правилник за начинпт на пстваруваое и 
кпристеое на правптп на спцијална парична ппмпш на лица кпи 
се занимаваат сп земјпделска дејнпст изгптвен пд страна на 
Министерствптп за труд и спцијална пплитика, а врз пснпва на 
претхпднп усвпени закпнски измени вп Закпнпт за спцијална 
заштита. 

 Данпшни плеснуваоа за слабп населени рурални средини и 
згплемени инвестиципни активнпсти вп наспка на нивнп 
заживуваое и ревитализација.  

Модел на инвестициони  вложувања  

Мпделпт на капитални влпжуваоа ппдразбира дпделуваое  
капитални неппвратни средства на кпмерцијалните земјпделски 
стппанства. 

Дпделуваоетп на средствата ќе биде услпвен сп прифаќаое на 
бизнис планпт пд страна на кпмерцијална кредитна институција (банка). 
Неппвратните средства ќе се дпделат вп прпцент пд вкупната инвестиција 
или кредитпт, сп утврдуваое минимална вкупна вреднпст на 
инвестицијата и максимален изнпс на неппвратните средства. 
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Модел на руралниот развој  

Пвпј мпдел вп себе спдржи четири прпграми: 

1. Згплемуваое на кпнкурентнпста и атрактивнпста на селскипт 
прпстпр;  

2. Згплемуваое на нивптп на ппременпста и технплпгијата вп 
земјпделскптп прпизвпдствп;  

3. Развпј на неземјпделски дејнпсти и рурален туризам;  
4. Прпграм за маркетинщка припрема на прпизвпдите за пазар.  

Сп пваа прпграма се кпфинансираат развпјните прпекти на единиците 
на лпкалната сампуправа кпи се пднесуваат на пдржливипт рурален 
развпј. Пва ќе се пстварува преку здружуваое на средствата пд бучетпт на 
МЗШВ и лпкалните заедници (ппщтини). 

Прпектите ќе ги ппфаќаат следните пбласти: 

 Прпекти за пбнпва и развпј на селата сп активнп население;  
 Прпекти за зашувуваое на културнптп бпгатствп;  
 Прпекти за пбнпвуваое и афирмација на руралните пбишаи и 

манифестации;  
 Прпекти за ппттикнуваое и прпмпција на руралнипт туризам и 

традиципналните рурални занимаоа;  
 Прпекти за ппдпбруваое на руралната инфраструктура врзанп сп 

развпјпт на земјпделиетп;  
 Прпекти за прпмпција на автпнпмните квалитетни земјпделски 

прпизвпди - спздаваое лпкални и регипнални прпизвпдни 
брендпви;  

 Прпекти врзани сп прерабптката на земјпделските прпизвпди – 
мали семејни руралнп-прерабптувашки  бизниси 

Стручна советодавна поддршка во земјоделието  

 Неппсредна спветпдавна ппмпщ на земјпделците за примена на 
сппдветни мерки вп прпцеспт на земјпделскптп прпизвпдствп сп 
практишна имплементација на наушните и технишките спзнанија наспшени 
сппред пптребите на пазарпт, спрабптка и зајакнуваое на земјпделските 
здруженија, изврщуваое  мерки сп цел спрпведуваое на прпграмата за 
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ппттикнуваое на развпјпт на земјпделствптп. 

Поттикнување и развој на систем на советодавни служби во 

земјоделието  

1. ППДЕМ ќе се залага за финансискп и кадрпвскп зајакнуваое 
на јавната спветпдавна служба преку ппстпјната АПРЗ и тпа: 

 Пвпзмпжуваое на минималнипт бучет на Агенцијата не ппмал 
пд 100 000 000 денари;  

 Пвпзмпжуваое  технишки услпви за рабпта на спветниците на 
терен;  

 Натампщна изградба на спветпдавен капацитет;  
 Сертификација на пбушенпста и сппспбнпста на спветниците и 

нивна прпверка на секпи две гпдини (лиценцираое) 
 Задплжителна спрабптка сп државните наушни институти и 

факултети изразени вп кпнкретни прпекти пд сферата на 
растителнптп прпизвпдствп и стпшарствп;  

2. Ппттикнуваое и развпј на приватни спветпдавни служби вп 
земјпделиетп. 

ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА  

Неискористено државно земјиште  

 Кпнтинуитет вп дпделуваое на земјищтетп на неппсредните 
земјпделски прпизвпдители, а никакп не на ппсредници;  

 Кпнтинуитет вп дпделуваое на државнптп земјпделскп земјищте на 
бесплатнп кпристеое;  

 Преднпст при дпделуваоетп на земјищтетп да имаат земјпделците 
вп ппределената катастарска ппщтина каде таа се напда.  

Политика кон необработеното земјоделско обработливо 

земјиште 

 Земјпделскп пбрабптливп земјищте кпе не се пбрабптува, да 
ппдлежи на знашителнп виспка прпгресивна стапка на данпк на импт на 
недвижнпст.  
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 Висината на данпшната стапка треба да биде така димензипнирана 
щтп вп перипд пд пет гпдини да дпстигне пазарната вреднпст на самптп 
земјищте. 

Политика насочена кон окрупнување на земјишниот посед  

 Да се пслпбпди пд пбврска за плаќаое  данпк на пренпс на права на 
пбрабптливп земјпделскп земјищте, акп сп тпј правен акт се згплемува 
предметнипт земјищен ппсед;  

 Купппрпдажните дпгпвпри и другите фпрми на стекнуваое  имптни 
права врз пбрабптливп земјпделскп земјищте да бидат пслпбпдени пд 
секакви јавни давашки (такси и слишнп) кпи ќе дпведуваат дп 
згплемуваое на земјищнипт ппсед;  

 Да се пслпбпдат пд плаќаое такса на упис на имптните права на 
пбрабптливп земјпделскп земјищте вп јавните книги (катастри) ппд 
услпв акп пвие стекнати права дпведуваат дп пкрупнуваое на 
земјпделскптп пбрабптливп земјищте;  

 Да се предвидат мерки на субвенципнираое таму каде щтп ќе дпјде 
дп пкрупнуваое на земјпделскипт пбрабптлив ппсед;  

 Да се предвидат кпмпензации какп ппсебна мерка на аграрната 
пплитика кпја ќе прпизлезе пд прпцеспт на кпмасација вп фпрма на 
изгубен дпхпд заради разлишнипт бпнитет на пбрабптливите 
земјпделски земјищта и нивната пддалешенпст, а кпи се предмет на 
кпмасација;  

ДА НЕ СЕ ОБНОВУВААТ КОНЦЕСИСКИТЕ ДОГОВОРИ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КОМБИНАТИ ДОДЕКА НЕ СЕ ЗАВРШИ ПРОЦЕСОТ НА 

КОМАСАЦИЈА ВО ПЕРИОД ОД ТРИ МЕСЕЦИ 
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РАЗВОЈ НА МОДЕРНИОТ ТУРИЗАМ – МАКЕДОНИЈА ИМА ШТО 

ДА ПОНУДИ И ПОКАЖЕ 

Спвременипт турист при свпјпт избпр на туристишка дестинација ќе 
ја пдбере таа щтп ќе му ппнуди дпвплнп предизвикувашки мптиви. 
Република Македпнија распплага сп пптребните ресурси за развпј на 
туризмпт и пстанува самп пптребата пд развиваое на дпбра стратегија за 
да мпже туризмпт да дпстигне ппвиспкп нивп на развпј. 

Квалитетите на туризмпт вп Република Македпнија се разлишни и 
интересни, ппсебнп земајќи гп предвид културнп-истприскптп наследствп, 
нп и ппради пна щтп гп нуди бпгатата прирпда. Ваквата кпмбинација и 
пвпзмпжува на туристишката индустрија да „атакува“ на щирпк дијапазпн 
на ппсетители, пд пние щтп сакаат ппдплг престпј вп некпи пд 
туристишките дестинации дп пние щтп бараат местп за некплкудневнп 
патуваое. 

ПОДЕМ НУДИ СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ 

И РЕШАВАЊЕ НА ДОЛГОГОДИШНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ 

СООЧУВА ТУРИЗМОТ. 

Македпнија има штп да ппнуди и ппкаже! 

Вп таа кпнптација, ППДЕМ се залага за: 

 Рещаваое на инфраструктурата на патните правци Велес – 
Градскп – Прилеп – Битпла – Мечитлија 

 Рещаваое на прпблемите сп кплектпрскипт систем на птпадните 
впди дплж крајбрежјетп на Пхридскптп Езерп (Пхрид, Струга, па се 
дп с. Радпжда), Преспанскптп и  Дпјранскптп Езерп;  

 Изградба на пристанищта вп Струга, с. Радпжда и с. Трпејца, сп 
щтп ќе се пвпзмпжи пплесен, ппбрз и пппријатен пристап дп пвие 
мнпгу ппсетувани туристишки места;  

 Рещаваое на инфраструктурните прпблеми на патните правци 
кпи впдат дп Пхрид (Битпла и Кишевп), патнипт правец Велес – 
Битпла – Мечитлија какп и рещаваое на инфраструктурните 
прпблеми вп самите ппщтини;  

 Креираое на развпјна пплитика за намалуваое на цените за 



 

25 
 

превпз на туристите (ппсебнп на авипнскипт превпз), сп щтп ќе се 
пбезбеди спвремен и ппбрз пристап дп саканите туристишки 
дестинации;  

 Субвенципнираое на туристишкипт сектпр, ппсебнп вп делпт за 
привлекуваое и нпсеое на странски туристи вп ппсета на селскипт, 
манастирскипт и планинскипт туризам;  

 Рещение за регулираое на нивптп на впдата на Пхридскптп 
Езерп сп щтп ќе се санираат прпблемите пд надпјдените впди;  

 Стратегија за развпј на алтернативнипт туризам, ппсебнп вп 
пелагпнискипт и берпвскипт крај;  

 Враќаое на имичпт на земјата, какп мирна и безбедна земја, сп 
щтп ќе се врати дпвербата на странските туристи;  
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ЕФИКАСНИ ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА – 
СИЛЕН ФАКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ 

 Припритетите вп рефпрмата на јавнипт сектпр треба да бидат 
наспшени кпн структурната пплитика, пспбенп кпн преструктуираое и 
згплемуваое на ефикаснпста на јавните претпријатија, сп ппсебен акцент 
на ппсилнипт надзпр вп рабптеоетп, квалитетпт на меначментпт, какп и 
прилагпдуваое на пплитиката на плати, вп смисла на врзуваое на платата 
сп резултатите на рабптеоетп. 

 Рефпрма на државната управа: преиспитуваое на рабптеоетп и 
прганизацијата на рабпта на управата, 

 раципнализација на врабптените вп управата, прилагпдуваое на 
пплитиката на плати вп склад сп ефикаснпста вп изврщуваоетп на 
јавните услуги; 

 Рефпрма на ппстпјнипт систем на лпкалната сампуправа: 
редефинираое на надлежнпстите на разлишните нивпа на 
лпкалната и централната власт вп спгласнпст сп екпнпмската и 
административната сила, пднпснп фискалнипт капацитет и 
редефинираое на критериумите за даваое текпвни и капитални 
ппддрщки пд централнипт бучет;  

 Преиспитуваое на структурната пплитика: пп спдржина  и 
динамика, при щтп ппсебен припритет ќе биден ставен на 
инвестициите вп енергетскипт сектпр.  

 Впведуваое на систем на кариера вп државни и јавни служби,  
пднпснп унапредуваое на секпи 4 гпдини вп зависнпст пд 
резултатите пд рабптата,  и евалуираоетп и пценките. 

 Укинуваое на принциппт на врабптуваое какп вплпнтери вп 
државни и јавни служби, псвен за пние за кпи Закпнпт тпа гп 
пдредува, и секпе вплпнтираое пп измината трета гпдина да 
премине вп врабптуваое на лицетп вп рабптен пднпс на 
неппределенп време, какп и секпј дпгпвпр за врабптуваое на делп  
на билп кпе рабптнп местп, сп тпа щтп и времетп на прекинуваоетп 
вп склушуваое на пдделни дпгпвпри ќе се смета за стаж.  
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ЕФИКАСНО И НЕЗАВИСНО СУДСТВО - ПРЕДУСЛОВ ЗА 
ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

 Секпја спвремена и демпкратска држава свпјпт правен систем гп 
гради и пдржува врз темелите на владееоетп на правптп. Владееоетп на 
правптп е вреднпст кпја е вп нераскинлива врска сп демпкратскипт, 
екпнпмскипт, спцијалнипт и севкупнипт развпј на еднп ппщтествп. Правптп 
има пптреба пд држава кпја ќе гп гарантира јавнипт ппредпк и ќе гп 
ппшитува јавнипт ппредпк.  

 Владееоетп на правптп е уставна ппределба на Република 
Македпнија. Затпа, императив вп залпжбите на ППДЕМ ќе биде 
владееоетп на правптп и правната држава. 

Активираое на механизмите на Министерствптп за правда преку 
системпт за надзпр за кпнтрпла над рабптата на држаните службеници 
врабптени вп Судпвите. 

ПОДЕМ се залага за:  

 Примарнп знашеое на шпвекпвите слпбпди и права, какп најбитен 
елемент на владееоетп на правптп;  

 Ппстпеое на независнп, непристраснп, прпфесипналнп и 
депплитизиранп судствп;  

 Впведуваое на бенифициран стаж за судии и пбвинители, заради 
ппщирпк ппщтествен интерес, сп примена на принципи за 
бенифициран стаж кпј важи за пплиција и армија, кпј ќе важи 10 
гпдини, сп мпжнпст за прпдплжуваое. 

 Укинуваое на Академијата за судии и јавни пбвинители заради 
нееднаквпста вп мпжнпста за пристап на еднаквп врабптуваое и 
функции преку сумата кпја се плаќа  и услпвпт за прпсек 8.  

 Впведуваое на к.делп вп Кривишен закпн ппд наслпв Застаруваое 
на делп при врщеое на судиска функција, сп казна затвпр пд 5 дп 
10 гпдини. 

 Правна сигурнпст на граданите;     
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 Пбезбедуваое на неппхпдните услпви за развпј на граданскптп 
ппщтествп;  

 Еднакви щанси за сите. 
 Чпвекпвите слпбпди и права и независнптп и непристраснп судствп 

какп трета власт имаат најзнашајна улпга вп афирмираоетп на 
владееоетп на правптп. Независнптп и непристраснп судствп 
ппдразбира и ппбрз екпнпмски развпј и стабилнпст вп ппщтествптп. 

 Прпфесипналнптп и депплитизиранп судствп е предуслпв за 
интеграциите на Република Македпнија вп Еврппската унија и 
НАТП. 

Затоа ПОДЕМ се залага за:  

 Реална финансиска независнпст на судствптп, сп щтп влијаниетп пд 
пстанатите две власти ќе биде птстранетп;  

 Транспарентнпст вп рабптата на судствптп;  
 Ппефикаснп и ппекпнпмишнп рещаваое на судските предмети, 

преку дпнесуваое на закпнски прпписи;  
 Редпвна кпнтрпла на рабптата на судиите, преку пднапред 

утврдена правна рамка;  
 Ппдпбруваое на рабптата на судпвите сп млад и струшен кадар.  

ППДЕМ дпследнп гп ппшитува и гп прпмпвира принциппт на 
ппделба на власта, какп темелна вреднпст на нащипт систем и затпа се 
залага да пвпзмпжи независнпст вп рабптата на секпј пргани на власта, без 
медусебнп влијание и мещаое, надвпр пд пна щтп е закпнски предвиденп. 
ППДЕМ смета дека сп јакнеоетп на дпвербата на граданите вп судствптп, 
преку предлпжените мерки, Република Македпнија успещнп ќе се 
интегрира вп Еврп-атлантските институции, а сп тпа и ќе се забрза 
прпсперитетпт и благпспстпјбата на  државата. 

ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

 Да се пвпзмпжи Канцеларијата на Нарпднипт правпбранител  целпснп 
да функципнира вп спгласнпст сп Париските принципи,  целпснп 
независна и вп пднпс на финансираоетп.  

 Кпнтинуирана и систематска бпрба прптив кпрупција сп спздаваое на 
прецизнп утврден систем и сппредбена анализа на пплитики. 
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 Прпмпвираое на ушествптп и рамнпправна застапенпст на жените вп 
владинипт и приватнипт сектпр и спрпведуваое на ппзитивни мерки 
вп спгласнпст сп таа цел.  

 Пбезбедуваое пбука за пплицијата, гранишната пплиција, судиите, 
адвпкатите и други релевантни перспнал, сп цел да се ппдигне свеста 
за шувствителнпста на пращаоетп на шпвекпвите права. 

 Впсппставуваое на  независни тела за мпнитпринг за пплицијата и 
правпсуднипт систем. 

 Судеоетп вп неразумен рпк пстрп да се казнува сп виспки паришни 
надпместуваоа на жртвите  

 Да прпдплжи да се имплементира и спрпведува закпнпт за бпрба 
прптив тргпвијата сп жени и деца. 

 Пбезбедуваое пбука за пплицијата, гранишната пплиција, судиите, 
адвпкатите и други релевантни институции, сп цел да се ппдигне свеста 
за шувствителнпста на пращаоетп на тргпвијата сп луде и правата на 
жртвите. 

 Ќе се превземат сите мпжни мерки за спрешуваое на ппнатампщна 
сегрегација на децата пд сите наципналпнпсти и интегрираое вп 
едиствен ппщтествен систем. 

 
            Пдредбите на Уставпт на Република Македпнија, на Медунарпднипт 
пакт за градански и пплитишки права и Медунарпднипт пакт за екпнпмски 
спцијални и културни права и другите механизми, кпнвенции и 
декларации на медунарпднптп правп ќе дпбијат ефективна примена вп 
дпмащните судпви, правната и судската пбука и ќе ја прпмпвира нивната 
упптреба какп извпр на дпмащнптп правп. Изврщната, закпнпдавната и 
судската власт ќе пдгпвпри на бараоата за инфпрмации и да дејствува на 
сите преппраки пд Канцеларијата на Нарпднипт правпбранител вп врска 
сп истрагата за жалби за навпдни прекрщуваоа на екпнпмските, 
спцијалните и културните права, какп и граданските и пплитишки права.  

Усвпјуваое на  привремени специјални мерки за да се псигура дека 
жените, пспбенп Рпмите и другите малцински жени какп и жените кпи 
живеат вп рурални средини, имаат ист пристап дп редпвнипт пазар на 
трудпт какп и мажите, вклушителнп и на виспки ппзиции, и дека принциппт 
на еднаква плата за рабпта сп еднаква вреднпст се спрпведува вп пракса. 
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Дпнесуваое на ппсебен Закпн за сексуалнп впзнемируваое и 
систем на следеое  и детални инфпрмации за брпјпт на регистрираните 
ппплаки за сексуалнп впзнемируваое на рабптнптп местп, какп и за 
мерките преземени за да се испита и да ги изврщуваат таквите ппплаки и 
нивната ефикаснпст. 

Превземаое на сите неппхпдни мерки за бпрба прптив фенпменпт 
на децата на улица и да ги защтити нивните семејства, меду другптп , преку 
изградба ниска цена за дпмуваое и пбезбедуваое на пснпвна 
инфраструктура и ппгпднпсти ; релпцираат деппнии пд рпмските населби , 
пбезбедуваое рабпта мпжнпсти; птвпраое на дппплнителни дневни 
центри за деца на улица , вп спрабптка сп невладините прганизации , какп 
и амбулантскп клиники, и пбезбедуваое медицинскп спветуваое и 
пснпвни лекпви за пвие деца и нивните семејства. 

Пбезбедуваое на легализираое и ппдпбруваое на сите  да имаат 
пристап дп сппдветнп и дпстапнп дпмуваое, сигурнпста на рабптнптп 
местп , електришна енергија, сппдветна впда за пиеое, канализација и 
други пснпвни услуги, вклушувајќи и безбеден пристап дп патищтата. 

Влушуваое на  невладините прганизации и другите шленпви на 
граданскптп ппщтествп вп прпцеспт на дискусија на наципналнп нивп вп 
прпцеспт на пдлушуваое. 

Впсппставуваое на Наципнален Спвет за разледуваое на заклушпци 
на медунарпдни тела и пргазнизации каде Република Македпнија е 
шленка, и задплжен за спрпведуваое и имплеметираое вп наципналната 
пплитика и стратегија. 

Во делот за правосудство и правосудниот систем ПОДЕМ 

ги дава следниве предлози:  

А) Кај нптарите  

 да мпже да рабпти нптар секпј щтп испплнува услпви т.е. да не 
биди пгранишенп пп жител на население; 

 да се забрани нптарите да прават дпгпвпри псвен нивна заверка, а 
тие дпгпвпри заради правна сигурнпст да имаат пешат пд адвпкат; 
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 дадените надлежнпсти да се вратат вп судпвите (на пр. платните 
налпзи и др. пд аспект на екпнпмишнпст на ппстапката); 

Б) вп делпт на закпнпт за парнична ппстапка и Закпнпт за кривична 
ппстапка да се направат следниве измени: 

 за иземаое на судија да има правп да бара и адвпкат и судпт да 
биде пбврзан да гп иземи судијата вп секпј слушај кпга се бара 
иземаое пд адвпкатпт. 

 да се ппјасни щтп знаши иземаое вп други слушаи и да се бара 
иземаое и кпга судијата неструшнп ја впди ппстапката; 

 пп жалба кпга пдлушува втпрпстепен суд при дпнесуваое на 
пресудата да биде дплжен да пдлуши и да ги пбразлпжи вп 
пресудата и пние пкплнпсти на кпи внимава пп службена дплжнпст; 

 да се дпнесе единствен закпн за сѐ пна щтп спада вп прекрщпшни 
санкции; 

 да се укинат фискалните каси на адвпкатите и истите за примените 
паришни средства пд странките да впдат ппсебни книги и за сите 
приливи какп гптпвинскп плаќаое и преку жирп сметка да се 
задплжат да изгптват фактура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ - СИГУРНИ И ПОВИСОКИ ПЕНЗИИ 

Пензискипт систем е знашаен сегмент на спцијалната пплитика. 
Пензипнерите заслужуваат ппгплемп внимание, сигурни и дпстпинствени 
пензипнерски денпви. Сп цел дплгпрпшнп да се пбезбеди материјална и 
спцијална сигурнпст за сегащните и идните генерации на пензипнери и 
стабилнп функципнираое на пензискипт систем вп целина. 

ПОДЕМ се залага за:  

 Сигурнпст вп пстваруваоетп на правата пд пензискптп и 
инвалидскптп псигуруваое;  

 Впведуваое на  спцијална пензија за лица кпи щтп не пствариле 
услпви за пензија (не пп нивна вина, без рабптен стаж) туку истата 
да се стекнува самп сп гпдини на старпст. 

 Јакнеое на дпвербата на јавнпста вп пензискипт систем преку 
кпнтинуирана едукација и инфпрмираое на јавнпста;  

 Пбезбедуваое ппвиспк живптен стандард пп пензипнираоетп за  
псигурениците  вклушени  вп  еднпстплбнипт  или двпстплбнипт 
пензиски систем;  

 Редпвна исплата на пензии пд задплжителнп пензискп 
псигуруваое;  

 Извещтаи пд страна на приватните пензиски фпндпви дп 
пензиските псигуреници за индивидуалните сметки, уплатените 
придпнеси, капитализацијата и акумулираните средства;  

 Дпбрпвплнп капиталнп пензискп псигуруваое (трет стплб), т.е. 
пбезбедуваое пензија на лицата кпи не се ппфатени сп 
задплжителнптп пензискп псигуруваое (дплгпрпшнп 
неврабптените, врабптените на прпекти или вп странски мисии, 
брашните другари кпи не се врабптени и други лица без пглед дали 
се вп рабптен пднпс или се неврабптени); 

 Спздаваое ппдпбри услпви за прганизираое прпфесипнална 
пензиска щема пд страна на рабптпдавците, здруженијата на 
градани, вп кпја ќе шленуваат сите и/или дел пд врабптените сп цел 
пбезбедуваое дппплнителен прихпд на свпите врабптени пп 
пензипнираоетп и пбезбедуваое мптивиранпст и лпјалнпст на 
ппстпјните врабптени;  

 Спздаваое мпжнпсти за дпбиваое дпзвпли за управуваое и 
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рабптеое сп пензиски друщтва и фпндпви, ппкрај дпмащните 
пснпваши, ппттикнуваое и влез на странски инвеститпри какп 
пснпваши на нпви друщтва;  

 Дпнесуваое на Закпн за исплата на пензиски надпместпци пд 
задплжителнп и дпбрпвплнп капиталнп пензискп псигуруваое, 
спздаваое пплиберални услпви за ппвлекуваое на паришните 
средства пд индивидуалните сметки на ппединецпт пред рпкпт за 
пензипнираое. 
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НАУКА И МОДЕРЕН ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ - КВАЛИТЕТНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗНАЕЊЕ 

Пбразпваниетп е еден пд најважните развпјни сегменти на секпе 
ппщтествп. Тпа е еден пд главните нпсешки стплбпви на државата без кпј е 
невпзмпжен прпгрес и развпј на државата. ППДЕМ е партија кпја 
ппсветува знашајнп внимание на пбразпваниетп и кпја се залага за 
креираое  еврппскп пбразпвание кпе ќе биде ппдеднаквп дпстапнп за 
сите, кпе ќе биде квалитетнп и кпнкурентнп сп системите на пбразпвание 
на развиените држави. Тпа знаши етаблираое на стабилни и квалитетни 
институции вп пбразпваниетп на сите нивпа, ппшнувајќи пд пснпвнптп 
пбразпвание, среднптп пбразпвание, заврщувајќи сп виспкптп 
пбразпвание и дпживптнптп ушеое, вклушувајќи ја и науката. Преку 
кпмбинираое на пптребите и интересите на државата, граданите и 
стппанствптп, ППДЕМ се залага за впстанпвуваое  единствен 
кпмплементарен систем на пбразпвание кпј кпнципира сппдветни 
прпфили и прпдуцира кпмпетентни кадри кпи ќе мпжат непрешенп, 
активнп да се вклушат на пазарпт на трудпт. Ппадајќи пд фактпт дека 
знаеоетп е инструмент за развпјпт и реализираоетп на слпбпдата на 
индивидуата, нп и за развпјпт на ппщтествптп, екпнпмскипт раст и 
благпспстпјбата, ППДЕМ се залага за виспкп квалификувани и дпбрп 
едуцирани градани сп пснпвнп ппзнаваое на инфпрмацискп-
кпмуникациската технплпгија, кпристеое  кпмпјутери и интернет, какп и 
служеое сп еден или ппвеќе светски јазици.  Пд друга страна, едукацијата 
на млади кадри вп редпвнипт пбразпвен прпцес за пние стппански гранки 
за кпи ппстпи ппбарувашка на рабптна сила вп државата е една пд мерките 
кпи мпже да придпнесат за пплеснп врабптуваое на младите луде. 
Науката претставува една пд пснпвните детерминанти на екпнпмскипт 
пптенцијал на секпја држава и претставува еден пд базишните двигатели 
на развпјпт на ппщтествптп и државата. Пд тие пришини, ППДЕМ смета 
дека перманентната ппддрщка на развпјпт на науката пд страна на 
државата е неппхпдна за спздаваое  цврсти и кпхерентни наушни 
институции.  

Вп наспка на претхпднп елабприранптп, ППДЕМ се залага за:    

 Згплемуваое на средствата вп државнипт бучет наменети за 
пбразпваниетп и науката, вп апсплутна и релативна смисла, преку 
примена на принциппт на јавнп - приватнп партнерствп;  
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 Вп пснпвнптп и среднптп пбразпвание да се врати и впспитната 
функција, ппкрај пбразпвната; 

 Пспвременуваое на наставата преку набавка на спвремени 
нагледни средства и смарт табли; 

 Ставаое акцент на струшнптп среднп пбразпвание пд кпи би 
прпизлегле прпфилирани кадри кпмпатибилни на бараоата на 
пазарите на труд; 

 Прпверката на знаеоетп вп пснпвнптп и вп среднптп пбразпвание, 
предлагаме да се изведува преку  впведуваое на нпв ппспвремен 
метпд на пценуваое и истипт да се пднесува на самипт прпцес на 
пбразпвание и наставните прпграми какп мпжнпст за преземаое на 
кпрективни мерки сп цел ппдпбруваое на пбразпвнипт прпцес вп 
среднптп пбразпвание. Притпа, мпже да се примени мпделпт кпј се 
спрпведува вп Австралија каде Министерствптп за пбразпвание на 
ппшетпкпт на втпрпт пплугпдие пд заврщната гпдина вп среднп 
пбразпвание ги истакнува пращаоата за целипт материјал и 
ппределува перипд на ппдгптпвка, а ппсле щтп следи тестираое. 
Ушениците кпи имаат псвпенп над 51 бпд пд вкупнп 100 имаат 
мпжнпст да се запищат на сппдветен универзитет зависнп пд 
псвпенипт брпј на бпдпви; 

 Ренпвираое и пбнпва на сите студентски дпмпви вп Македпнија; 
 Изградба на нпви студентски дпмпви низ цела Македпнија; 
 Птвпраое на 3 нпви факултети при универзитетпт "Св. Климент 

Пхридски"-Битпла, Медицицински, Архитектпнски и Филплпщки 
факултет, кпи недпстигаат вп пвпј регипн; 

 Размена на прпфеспри и нпсеое на нпви пбразпвнп метпди вп 
виспкптп пбразпвание; 

 Згплемуваое на средствата вп државнипт бучет наменети за 
пбразпваниетп и науката, вп апсплутна и релативна смисла, преку 
примена на принциппт на јавнп - приватнп партнерствп;  

 Рекпнструкција и санација на сите градинки, пснпвни и средни 
ушилищта, виспкппбразпвни пбјекти и наушни устанпви, каде щтп 
има базишна пптреба за тпа;  

 Ппддржуваое перманентнп инфпрматишкп едуцираое на 
наставнипт кадар врабптен и ангажиран вп сите степени на 
пбразпвание, какп и вп науката, сп цел псппспбуваое на кадрите за 
сппдветнп и правилнп кпристеое на инфпрматишката  и  
кпмуникациската  технплпгија  и инфраструктура;  

 Развпј на електрпнскп ушебникарствп и пристап дп ушебниците за 
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сите ушеници и студенти.; 
 Развпј на адекватна библиптешна инфраструктура вп сите 

пбразпвни и наушни институции, сп цел физишка и електрпнска 
дисеминација на сппдветна литература за сите категприи на 
ушеници, студенти и млади наушници;  

 Засилен мониторинг на работењето на приватните високо-

образовни установи; 

 Сумирање на резултатите, анализа и ревидирање на значењето на 

ЕКТС и Болоњскиот процес во високото образование во РМ; 

 Зајакнување на постојните универзитетски центри и при тоа 

укинување на нововоспоставените дисперзирани студии или 

постоење само на дисперзирани студии во поголемите градови каде 

партиципацијата би била во висина како и во матичната установа 

или со определен процент повисока со цел покривање на реалните 

трошоци; 

 Јакнеое на медунарпдната спрабптка на сите нивпа на пбразпвание 
сп щтп ќе се ппстигне интернаципнализација на пбразпваниетп, ќе 
се згплеми размената на ушеници и студенти, какп и на академски и 
струшен кадар, а впеднп и ќе се привлешат ушеници и студенти пд 
странствп да ушат и студираат вп Република Македпнија;  

 Пснпваое на нпви факултети и институти спгласнп пптребите на 
државата и на бизнис заедницата;  

 Репрганизација и преструктуираое на ппстпјните факултети и 
институти каде щтп ппстпи мал интерес за студираое, на тпј нашин 
„спасувајќи“ гп државнипт бучет пд непптребни и излищни 
трпщпци, какп и практикуваое на рамнпмерна алпкација и 
дистрибуција на средствата вп виспкптп пбразпвание и науката;  

 Згплемуваое на брпјпт на струшни средни ушилищта пд кпи би 
прпизлегле прпфилирани кадри кпмпатибилни сп бараоата на 
пазарите на државите - шленки на Еврппската Унија;  

 Кпнтинуиранп стипендираое и кредитираое  млади и талентирани 
среднпщкплци и студенти, на тпј нашин ппттикнувајќи гп квалитетпт 
на студираоетп и згплемуваоетп на мптивацијата на младите луде 
за инвестираое вп сппственптп пбразпвание;  

 Транспарентнпст вп рабптеоетп на институциите пд сите степени 
на пбразпвание;  

 Спрабптка ппмеду виспкппбразпвните институции и претпријатијата 
пд бизнис сектпрпт, сп цел ппнуда на прпфили кпи се барани, 
актуелни и неппхпдни на пазарпт на трудпт, какп и пдржуваое  
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перманентна кпмуникација на релација виспкппбразпвни 
институции – бизнис сектпр;  

 Изушуваое на предметпт „Еврппска интеграција“ вп сите средни 
ушилищта, сп цел заппзнаваое на среднпщкплците т.е. младите 
луде сп вреднпстите, идеите и активнпстите на Еврппската Унија;  

 Кадрпвскп екипираое сп сппдветен струшен кадар на сите 
пбразпвни и наушни институции, сп цел нивнп ефективнп и 
ефикаснп функципнираое;  

 Ппддрщка на секакпв тип на иницијативи, прпекти и прпграми за 
развпј на системпт на дпживптнп ушеое, какп и дпквалификација и 
преквалификација на текпвните кадри, сп цел ажурираое и 
надградуваое на ппстпјните знаеоа, вещтини, сппспбнпсти и 
кпмпетенции на населениетп; 

 Згплемуваое на фпндпт за средства за ппттик на инпвациите;  
 Ппддрщка на наушнп - истражувашки прпекти пд дпмащен и 

медунарпден карактер, сп цел интензивнп да се развива наушната 
мисла, какп и истата да се интернаципнализира вп медунарпдни 
рамки.  
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ЕЛИМИНИРАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА И РАДИКАЛНО 
НАМАЛУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА - ДОСТОИНСТВЕН 
ЖИВОТ ЗА СЕКОЈ ГРАЃАНИН 

Спцијалната држава, какп щтп е дефинирана Република 
Македпнија, е пбврзана да се грижи за намалуваое на спцијалните 
нееднаквпсти и защтита на маргинализираните групи сп цел да се 
пбезбеди шпвешкп дпстпинствп за секпј грананин вп Македпнија. Вп 
прпцеспт кпн шленствп на земјата вп Еврппската Унија, ППДЕМ ќе ппсвети 
кпнцентриранп внимание за спздаваое  амбиент на успещнп интегрираое 
на најранливипт дел на населениетп вп спцип-екпнпмските текпви на 
земјата. Преку кпнкретни мерки, заеднишки ќе се бприме за инклузивнп 
ппщтествп сп НУЛТА ТПЛЕРАНЦИЈАТА кпн дискриминација пп разни 
пснпви, какп и пбезбедуваое  гаранција за ппшитуваое на шпвекпвите 
права спгласнп ратификуваните Медунарпдни кпнвенции. Пбезбедуваое  
дпстпинствен живпт е наща пбврска кпн секпј граданин на пваа земја, 
дпстапен пбразпвен систем за секпј, градеое  ппщтествп вп кпе младите 
ќе се ппнесат сп епитетпт СИГУРНИ ГРАДИТЕЛИ НА ИДНИНАТА НА ЗЕМЈАТА 
. 

ППДЕМ се залага  секпј пд нас дпбие еднакви щанси и мпжнпсти за 
реализација на сампунапредуваоетп преку ВРАБПТУВАОЕ, даваое 
ефективен придпнес вп ппщтествптп вп целина. Развпјпт на спцијална 
екпнпмија е врвен припритет на пплитишката агенда на ППДЕМ преку кпја 
ќе ппстигнеме лишен и заеднишки развпј, какп и СПЦИЈАЛНА ПРАВЕДНПСТ 
ЗА СЕКПЈ ГРАДАНИН какп уставнп загарантиранп нашелп 
ППДЕМ  гарантира еврппска иднина преку кпнкретни мерки за кпнкретни 
ранливи категприи на градани. 

ППДЕМ нуди спцијална пплитика и спцијална защтита сп кпја ќе се 
ппфатат сите структури на кпи им е пптребна ппмпщ пд државата. 

Радикално намалување на сиромаштијата  

Изградена е стратегија за намалуваое на сирпмащтијата и 
пперативен план за намалуваое на сирпмащтијата, нп пвпј дпста 
сущтински прпблем има гплем замав и се прпвлекува низ сите слпеви на 
ппщтественптп живееое. 
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КАКО ДА СЕ НАМАЛИ СИРОМАШТИЈАТА И 

НЕВРАБОТЕНОСТА И ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ДОСТОЕН ЖИВОТ 

НА СЕКОЈ ГРАЃАНИН?  

Пснпвна цел на ППДЕМ е дппплнуваое и дпследнп спрпведуваое 
на Стратегијата за намалуваое на сирпмаштијата вп Република 
Македпнија. 

Граданите на Република Македпнија заслужуваат ппдпбар живпт, 
еднаквпст и ппдпбри услпви. 

ППДЕМ ги истакнува следните предлпг мерки за пстваруваое на 
пснпвната цел: 

 Спрпведуваое на систем за спцијална защтита, сппред кпј 
сирпмащните градани имаат бесплатни здравствени услуги;  

 Защтита и еднаквпст какп и спцијална инклузија на 
маргинализираните групи;  

 Еднакпв пристап при врабптуваое на сите градани на Република 
Македпнија;  

 Пбразпвание, пбуки и рабптилници за стекнуваое на пптребнптп 
знаеое и вещтини, сппред пптребите на пазарпт на трудпт;  

 Спрпведуваое   пбуки  за  преквалификација  и дпквалификација;  
 Прпекти за стекнуваое  пснпвни меначерски и лидерски вещтини и 

знаеоа за пснпваое  сппствен бизнис.  
 Прпекти за материјална ппддрщка на неврабптените, младите дп 

29 гпдини кпи ќе заппшнуваат свпј бизнис. 
 Прпекти за искуствена ппддрщка за неврабптените, младите дп 29 

гпдини кпи ќе заппшнуваат свпј бизнис. 
 Дпнесуваое на Закпн за спцијалнп претприемнищтвп какп впдешка 

сила за развпјна спцијална екпнпмија – ППДЕМ настпјува за 
државна ппддрщка на инпвативни бизниси вп спцијалната средина 
за сите ранливи групи. 

 Защтита на старите и изнемпщтените лица преку ппттикнуваое на 
медугенерациска сплидарнпст преку впнинституципнални фпрми на 
защтита. 

 ППДЕМ се грижи за старите лица преку птвпраое  Дневни центри 
вп рурални средини. 

 Дпнесуваое на Закпн за струшна рехабилитација и врабптуваое 
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инвалидни лица – ППДЕМ се залага за спцијална инклузија пп    
еврппски стандарди. 

 Унапредуваое на системпт за спцијална защтита преку измени и 
дппплнуваое на закпнската регулатива кпја е ригиднп ппставена за 
примателите на спцијална паришна ппмпщ кпи примиле паришни 
средства пд трансфери и земјпделска ппмпщ, а се исклушуваат пд 
системпт преќу враќаое средства на државата – ППДЕМ 
пбезбедува вистинска спцијална превенција за сите лица кпи се 
нащле вп спцијален  ризик БЕЗ ИСКЛУЧПК. 

 Птвпраое мини детски градинки вп руралните средини, преку 
птвпраое мпжнпсти за лиценцирани лица вп рамките на свпите 
дпмпви да се грижат за деца на предушилищна впзраст- ППДЕМ не 
ветува, туку ПСТВАРУВА 

 Пбезбедуваое пбразпвание за сите – ППДЕМ се залага за 
ппттикнуваое на птвпраое Приватни студентски дпмпви сп 
државна ппмпщ и спцијалнп вклушуваое на студентите БЕЗ 
ИСКЛУЧПК 

 Дпследна бпрба прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст е 
НАША ПБВРСКА, А ВАШЕ ЗАГАРАНТИРАНП ПРАВП- ДПЖИВЕЈ 
ППДЕМ ВП ТВПЈПТ ЖИВПТ, ЗАЕДНП МПЖЕМЕ ППВЕЌЕ. 

ППДЕМ има сили, интелектуален капацитет и мпжнпст за радикалнп 
намалуваое на сирпмащтијата. На тпј нашин придпнесува за ППДЕМ НА 
МАКЕДПНИЈА. 

Социјална заштита  

 Кпнцептпт на спцијалната защтита пбезбедува спцијална сигурнпст 
на граданите. Спцијалнптп псигуруваое вклушува разлишни видпви на 
защтита и ппддрщка щтп ппщтествптп треба да ја пбезбеди на свпите 
шленпви преку државата. Пснпвната цел на системпт на спцијална защтита 
е да се защтити населениетп пд спцијални ризици. 

ППДЕМ е партија кпја впди ппсебна грижа за спцијалната пплитика 
на граганите. Први излегпвме сп прпект за впведуваое  минимална плата 
кпја не треба да биде ппниска пд 12.000 денари. Ние се залагаме и за 
ппвиспки пензии. Најниската пензија треба да биде згплемена и да 
изнесува 80% пд најниската плата. Мпра да се изеднашат и земјпделските 
пензии. 
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Сите спцијални категприи, вклушувајки ги и студентите, ушениците, 
неврабптените, ќе мпра да гп уживаат правптп на бесплатнп здравствп. 
ППДЕМ е за ппсерипзни рефпрми вп здравствптп, за навремени и 
квалитетни здравствени услуги за секпј граганин. 

Преку дплгпрпшна стратегија нудиме радикалнп намалуваое на 
сирпмащтијата и неврабптенпста сп цел да се пбезбеди дпстпен живпт на 
секпј граганин. Граганите на Република Македпнија заслужуваат пристпен 
живпт, еднаквпст и ппдпбри услпви. 

ППДЕМ ИМА МЕХАНИЗМИ ЗА ПБЕЗБЕДУВАОЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАОЕ НА СПЦИЈАЛНАТА СИГУРНПСТ, ЗА ДПСТПЕН ЖИВПТ НА 
СЕКПЈ ГРАДАНИН. 

ППДЕМ ги предлага следните мерки за спцијална защтита и 
спцијална пплитика: 

 Реализација на прпекти за превенција пд наркпманијата, 
алкпхплизмпт;  

 Реализација на прпекти за ппструшен и пппрпфесипнален третман 
на лицата зависни пд дрпга и алкахпл. 

 Трибини пд пбласта на семејнптп насилствп вп кпе ќе бидат 
вклушени и струшни лица и жртви на семејнптп насилствп;  

 Птвпраое дневни центри за лица сп ппсебни пптреби, сп кпи ќе 
ракпвпдат струшни тимпви, сп цел нивна респцијализација;  

 Птвпраое дневни центри за наркпзависници, рабпта вп пплза на 
нивнптп психишкп здравје;  

 Јавни манифестации за ппттикнуваое на свеста за инклузија на 
лицата сп ппсебни пптреби;  

 Израбптка на инфраструктура за дпстапнп движеое на лицата сп 
ппсебни пптребни, вп културните и забавните институции, какп и 
сите пстанати институции и пбјекти. 

 Впведуваое стандарди за сите нпви градби, каде ќе биде 
изграденп сппдветнп местп за движеое на лицата кпи кпристат 
ппмагала за движеое. 

 Дпставуваое тппли пбрпци за стари и немпќни лица вп нивните 
дпмпви;  

 Нпви кпнцепции на спцијални сервиси за ппмпщ на старите лица и 
лицата сп ппсебни пптреби; 
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 Птвпраое прифатилищта за бездпмници вп секпј град вп 
Македпнија;  

 Бесплатнп виспкп пбразпвание и врабптуваое на децата без 
рпдители;  

 Спрабптка сп невладинипт сектпр и прганизираое и спрпведуваое  
прпекти и активнпсти пд пбласта на спцијалата и спцијалните 
пплитики;  

 Пбезбедуваое финансиска ппмпщ на сампхрани мајки и 
сирпмащни семејства;  

 Алтернативни фпрми вп системпт на спцијална защтита на децата 
(деинституципнализација);  

 Ппддрщка на интеграцијата на маргинализираните етнишки групи 
(Рпмите);  

 Рпдпва рамнпправнпст и еднакви мпжнпсти на жените и мажите; 
 Бпрба прптив тргпвијата сп луде и злпупптребата на жени и деца; 
 Јакнеое на женскптп претприемащтвп;  
 Згплемуваое на правата на мајшинствптп преку мпдели за 

финансиска ппддрщка вп текпт на бременпста и вп перипдпт на 2 
гпдини пд радаоетп на дететп ;  

 Здравствена защтита на жената преку впведуваое бесплатни 
прегледи и права вп примарната здравствена защтита;  

 Защтита на трудпт и сигурнпста вп врабптуваоетп и дпхпдпт. 
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ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ- ЖИВОТ ВО 
ЗДРАВА СРЕДИНА ЗА СЕГАШНИТЕ И ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ 

Живпт вп шиста живптна средина е уставнп загарантиранп  правп на 
граданите на Република Македпнија.  

Имаме прпекти за  пбезбедуваое на  живпт вп здрава средина, за 
сегащните и идните генерации. Квалитетнп живееое вп регипните каде 
щтп се најгплемите загадуваши вп републиката –Фени, Пкта, Рек Битпла и 
други. 

ППДЕМ нуди прпекти за максималнп искпристуваое на мпжнпстите 
за дпбиваое на алтернативна енергија. Затпа се спрптивставува на идејата 
за изградба на атпмска централа вп Р. Македпнија.  

 
Нудиме рещенија за ефикасни јавни институции и претпријатија, 

рефпрма на државната управа, на лпкалната сампуправа, какп силен 
факпр на екпнпмскипт развпј и дпбиваое ефикасни институции и евтина 
држава. 

Деппнии за кпмунален птпад кпи не ги задпвплуваат ни минимум 
пптребните критериуми, неппшитуваое на закпнската регулатива пд 
страна на стппанските капацитети, недпвплна спремнпст на државните 
пргани на серипзен нашин да се справат сп прпблемите пд пваа пбласт. 

Кпристеоетп на најдпбрите дпстапни техники вп пбласта на 
защтитата на живптната средина пбезбедуваат защтеда на ресурсите, 
енергијата, гп згплемуваат прпфитпт и кпнкурентнпста на кпмпаниите и 
пвпзмпжуваат птвпраое на нпви рабптни места. 

Знаејќи гп пва, ППДЕМ вп пваа сфера нуди вистински решенија: 

 Спрпведуваое на прпектите за прерабптка на смет и спдаваое на 
енергија. 

 Целпснп успгласуваое на закпнската регулатива сп 
закпнпдавствптп на ЕУ преку зајакнуваое на капацитетите на 
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое; 

 Прпмпција и ппддрщка (финансиска и закпнска) на прпекти за 
кпристеое на пбнпвливи извпри на енергија;  
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 Субвенции за сите субјекти кпи кпристат шисти технплпгии (фабрики 
за рециклираое,третман на птпад и птпадни впди);  

 Фпрмираое на Фпнд за живптна средина вп кпј финансиските 
средства пд екплпщките такси и казни ќе бидат искпристени на 
прпекти за защтита на живптната средина;  

 Фпрмираое на Агенција за живптна средина – струшна, 
кпмпетентна и независна агенција кпја ќе ги спрпведува закпнските 
прпписи пбединувајќи ги ппстпјните пргани вп рамки на МЖСПП- 
Управа за живптна средина и Државен инспектпрат за живптна 
средина;  

 Данпшни плеснуваоа при увпз на мащини, апарати, технплпгии кпи 
се вп интерес на защтита на живптната средина (филтри, 
прешистителни станици, впзила за спбираое и прерабптка на птпад, 
инсенератпри);  

 Впсппставуваое  адекватен  систем  за  спбираое, селектираое и 
прерабптка на сите видпви секундарни сурпвини и ппасен птпад;  

 Ревизија на стратегијата за управуваое сп птпад;  
 Изградба на прешистителни станици за птпадни впди вп најкус 

мпжен рпк;  
 Гасификација на Република Македпнија какп најзнашаен шекпр кпн 

намалуваое на загадуваоетп на впздухпт;  
 Дпследнп спрпведуваое на системпт за интегриранп спрешуваое и 

кпнтрпла на загадуваоетп (ИСКЗ);  
 Ппдигнуваое на јавната свест за пптребата пд защтита на 

живптната средина преку финансираое на прпекти на невладини 
прганизации, здруженија на градани и ппединци; 

 Финансираое, ппддрщка и имплементација на наушни прпекти пд 
академските кругпви; 

 Ппттикнуваое на младите да ја развиваат свпјата кариера вп пваа 
пбласт преку стипендираое, ппгплема ппнуда на наставнп-наушни 
наспки вп пбласта на екплпгијата пд страна на факултетите, 
згплемена ппнуда на рабптни места пд страна на рабптпдавашите за 
пвие кадри преку ппставуваое на закпнска рамка за врабптуваое 
на лица сп вакпв тип на пбразпваниекругпви; 

 Рещаваое на прпблемпт сп истприскптп загадуваое пд страна на 
државата;  

 Јасна закпнска рамка за прпдажба на фирми кпи имаат истприскп 
загадуваое;  

 Превземаое на итни мерки за намалуваое на емисијата на щтетни 
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шестишки вп впздухпт пд РЕК Битпла; 
 Итнп дпврщуваое на кплектпрскипт систем за птпадни впди вп 

Пхрид и израбптка на прпекти за защтита на Преспанскптп и 
Дпјранскптп езерп.  
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ЕНЕРГЕТИКА - ВЛОГ ВО ИДНИНАТА 

Република Македпнија е земја вп развпј кпја щтп е силнп зависна 
пд увпзпт на електришна енергија, какп и други енергенси (нафта и 
прирпден гас). Истп така темпптп на раст на увпзпт на пвие енергенси се 
згплемува пд гпдина вп гпдина а дпмащнптп прпизвпдствп на електришна 
енергија ппкрива самп пкплу 60% пд вкупната пптрпщувашка. 

Вп истп време, Република Македпнија има виспк индекс на 
енергетски интензитет щтп знаши искпристуваое на енергија пп единица 
мерка пп БДП. Клушен фактпр вп гплемипт енергетски интензитет е 
искпристуваоетп на енергијата за грееое вп дпмаќинствата. ППДЕМ се 
спрптивставува на идејата за изградба на атпмска централа на 
теритпријата на Република Македпнија какп мерка за надминуваое на 
прпблемпт сп снабдуваое сп електришна енергија, ппради гплемите 
ризици пп живптната средина и здравјетп на граданите. 

ППДЕМ се залага за: 

 Згплемуваое на експлпатацијата на екплпщки, дпмащни пбнпвливи 
извпри на енергија, пднпснп прпизвпдствп на зелена енергија;  

 Систематизиранп и кппрдиниранп спрпведуваое на мерки за 
енергетска ефикаснпст вп јавни и приватни згради, индустријата и 
енергетските капацитети;  

 Креираое механизми за знаеое на мпжнпстите и придпбивките на 
ппщтините при впведуваое на технплпгии за ппгплема упптреба на 
пбнпвливите извпри на енергија и примена на мерки за енергетска 
ефикаснпст;  

 Фпрмираое ппщтински инфп центри за инфпрмираое на граданите 
за нашинпт на искпристуваое на пбнпвливите извпри на енергија и 
енергетската ефикаснпст;  

 Ппддржуваое и инвестираое вп прпекти за имплементација на 
пбнпвливите извпри на енергија и прпизвпдствп на зелена 
енергија;  

 Стимулираое на щтедеоетп и згплемуваое на ефикаснпста за 
искпристуваое на енергијата.  

 Бенифицирана цена на електришната енергија за ппщтините Битпла 
и Нпваци. 
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 Гасификација (прирпден гас) и тпа: 

 изградба на тпплани на гас кпј ќе се кпристат вп ппшетпк сп 
гас вп цистерни дп мпментпт на изградбата на гаспвпдпт дп 
Битпла; 

 Изградба на кпмплетна гасна мрежа вп ппщтина Битпла и 
ппщирпкп; 

 Изградба на мали хидрпелектрани пд  30-350 kw на сите впдни 
пптенцијали кпја ги ппседува ппщтина Битпла и вп Р.Македпнија; 

 Малите хидрпелектрани кпи треба да се мпнтираат се прптпшни сп 
мал висински пад пд  25-30 степени сп защтита на живптинскипт 
екп свет сп претхпднп израбптени прпекти и пбезбеденп 
финансираое пд страна на прпизвпдителпт на хидрпелектрани сп 
jавнп приватнп партнерствп щтп знаши  5-гпдищнп кпристеое на 
енергијата пд страна на прпизвпдителпт на електраните  

  Прпизвпдствп на електришна енергија пд спншевата енергија на 
претхпднп ппределени ппврщини пд страна на ппщтината, 
приватен сектпр за ппставуваое на фптпвплтаишни панели и тие 
мали спншеви електрани ќе бидат пд 1 КW дп 1 МW. Вп склпппт на 
наведенптп ќе се трудиме да гп дпнесеме закпнпт за прпизвпдствп 
на фптпвплтаишни панели, ппставуваое на крпвпви на 
индивидуални стамбени пбјекти.  

 Прпизвпдствп на ранпградинарски култури сп ппмпщ на 
алтернативна енергија 
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МАКЕДОНИЈА СТАБИЛНА, ИНТЕГРИРАНА И ПОЧИТУВАНА - 

ЕВРОАТЛАНСКИ ИНТЕГРАЦИИ - СТАБИЛНА И 
ИНТЕГРИРАНА ДРЖАВА 

Членствптп на Република Македпнија вп Еврппската Унија и НАТП е 
еден пд врвните стратещки припритети за државата и нејзините градани. 
ППДЕМ безрезервнп ја ппддржува еврпатланската интеграција на 
Република Македпнија и се стреми за дпстигнуваое на вреднпстите, 
идеалите и стандардите врз кпи е заснпвана Еврппската Унија. 

ППДЕМ веќе ппдгптвува Декларација сп бараое Еврппа, не да 
зазема страна вп сппрпт сп иметп, туку да застане на страната на 
демпкратијата, правдата и слпбпдпљубивпста. Зарем вп 21 век еден нарпд 
кпј пдамна се избприл за свпјата слпбпда сега треба да дпзвпли некпј друг 
да му биде кум. Еврппа тпа не смее да гп дпзвпли. И ние веруваме дека 
НЕМА.   

ППДЕМ веќе ппбара ппгплем ангажман за рещаваое на сппрпт за 
иметп пд Германската канцеларка Ангела Меркел. Ние веруваме дека 
серипзната германска пплитика нема да гп пстави настрана пва пращаое, 
пспбенп пткакп Меркел упати сигнал на заинтересиранпст преку средбата 
сп Метју Нимиц, ппкажувајќи дека рещаваоетп на сппрпт на иметп е 
виспкп на германската агенда.Пва за нас е недвпсмисленп ппзитивен 
сигнал кпј треба да не пхрабри да ппстпиме вп време, кпга ппддрщката 
дпада пд една гплема пплитишка сила какп Германија. И не самп да 
ппстпиме, туку и да ги удвпиме напприте за засиленп придвижуваое на 
нащата интеграција вп ЕУ и НАТП. 

ПАТПТ КПН ППГПЛЕМА СТАБИЛНПСТ, БЕЗБЕДНПСТ, СПЦИЈАЛНА 
СИГУРНПСТ, БЛАГПСПСТПЈБА И ЕКПНПМСКИ ПРПСПЕРИТЕТ ЗА 
МАКЕДПНСКИТЕ ГРАДАНИ ВПДИ ЕДИНСТВЕНП ПРЕКУ ЧЛЕНСТВПТП ВП 
ЕВРППСКАТА УНИЈА И НАТП И ЗАТПА ППДЕМ Е ЦЕЛПСНП ФПКУСИРАНА 
НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПВИЕ СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 

ППДЕМ смета дека приближуваоетп на Република Македпнија кпн 
Еврппската унија не знаши самп усвпјуваое на еврппската легислатива, 
нејзина примена и успгласуваое сп пищаните еврппски нпрми. Именп, тпа 
ппдразбира и креираое на менталитет кпмпатибилен сп пнпј на граданите 
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на државите шленки на ЕУ и идеплпщка матрица кпјащтп е кпнзистентна сп 
Еврппската. Правилата и прпцедурите без емптивните кпмппненти се какп 
фпрма без спдржина, а емпциите без нпрмираое на пднпсите ппмеду 
граданите и институциите се какп ампрфна маса.  

Пд тие пришини, пптребнп е дијалектишкп единствп на  фпрмалните 
и нефпрмалните елементи кпещтп сп сигурнпст би генериралп стабилни и 
правилни еврпинтеграциски прпцеси за Република Македпнија. 

ППДЕМ се залага за прпактивен пднпс на медунарпден план. Да 
упатиме силен глас дп сите пплитишки еврппски фактпри, па и ппщирпкп, 
вп име на нащата кауза. Гласпт за тпа дека, Македпнија нема да се пткаже 
пд свпетп име, ппсебнп нѐ без спгласнпст преку референдум на 
македпнскипт нарпд. Затпа, ППДЕМ ги ппвикува сите кпи ѝ ппсакуваат 
дпбрп на Македпнија, без пглед дали се партии, гплеми или мали, 
прганизации или ппединци, секпј на свпј нашин да гп испрати тпј свпј глас 
дп Еврппа.  

Вп наспка на претхпднп елабприранптп ППДЕМ се залага за: 

 Ппбрз влез вп НАТП-алијансата, сп пглед на фактпт щтп 
критериумите за шленствп се испплнети, а Република Македпнија 
дава свпј знашаен придпнес вп мисиите кпи щтп ги испраќа НАТП вп 
разни делпви пд светпт;  

 Ппскпрп дпбиваое на датум за птппшнуваое на прегпвпри за 
шленствп вп Еврппската Унија, какп и за целпснп испплнуваое на 
Кппенхагенските и Мадридските критериуми, етаблирани пд страна 
на ЕУ;  

 Максималнп гп ппддржува ппстепенптп усвпјуваое на acquis 
communautaire вп правнипт систем на Република Македпнија, 
бидејќи смета дека на тпј нашин ќе се ппстигне целпсна 
кпмпатибилнпст сп правилата и прпписите кпи важат вп ЕУ;  

 Целпснп кадрпвскп екипираое на сите институции кпи имаат 
неппсредни или ппсредни ингеренции вп прпцеспт на еврппска 
интеграција сп струшни и кпмпетентни кадри, кпи ќе дадат 
максимална кпнтрибуција вп прпцеспт на еврппска интеграција на 
Република Македпнија;  

 Ппддрщка на секакпв тип на иницијативи, прпекти и прпграми кпи 
пптекнуваат пд граданите, а имаат за цел да гп ппддржат прпцеспт 
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на интеграција на Република Македпнија вп Еврппската Унија;  
 Ппддрщка на наушнп-истражувашки прпекти пд дпмащен и 

медунарпден карактер, кпищтп се реализираат вп спрабптка сп 
Еврппската Унија какп ентитет, пднпснп сп нејзини држави-шленки, 
сп цел интензивнп да се развива наушната мисла вп Република 
Македпнија, какп и истата да се интернаципнализира вп 
медунарпдни рамки;  

 Маспвнп заппзнаваое на граданите сп прпцеспт на еврппска 
интеграција, какп и нивнп темелнп инфпрмираое пп сппдветните 
пбласти, сп цел инфпрмациите да дппрат дп ппвеќе таргет групи на 
градани и сп интенција да бидат максималнп искпристени и 
валпризирани;  

 Впведуваое на задплжителен предмет – Еврппска интеграција вп 
сите средни ушилищта, сп цел заппзнаваое на среднпщкплците, т.е. 
младите луде сп вреднпстите, идеите и активнпстите на Еврппската 
Унија;  

 Фпрмираое на инфп-центри и инфп-тпшки на целата теритприја на 
Република Македпнија, кпи ќе имаат за цел да ги инфпрмираат 
граданите и да ги снабдуваат сп кприсни инфпрмации и материјали 
(книги, брпщури, публикации и сл.), а се пднесуваат на Еврппската 
Унија и еврппската интеграција;  

 Етаблираое на ппгплем брпј на лпби групи вп државите- шленки на 
Еврппската Унија, нп и вп САД, какп и вп другите светски велесили, 
кпи ќе бидат македпнски и странски државјани, а кпи ќе имаат 
задаша да ја прпмпвираат Република Македпнија и да и пбезбедат 
щтп ппбрз влез вп НАТП и вп Еврппската Унија.  
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ОДБРАНА - ПОДЕМ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Армијата е ппстпјанп ппсветена и ппдгптвена за испплнуваое на 

свпјата пснпвна уставна пбврска и стратегиска мисија - пдбрана и защтита 

на теритпријалнипт интегритет и независнпст на Република Македпнија. 

Вп тпј кпнтекст таа кпнтинуиранп пружа ппддрщка на државните 

институции вп услпви на криза и кризни спстпјби.  

Нащи припритети вп надвпрещната и пдбранбената пплитика, а вп 

функција на пстваруваое на Уставната надлежнпст вп делпт на 

безбеднпста и пдбраната ќе биде пплнпправнптп членствп вп НАТП и вп 

Еврппаската Унија. Тпа ппдразбира ушествп вп кплективната пдбрана на 

НАТП, превземаое на пбврските кпи прпизлегуваат пд самптп шленствп, 

активнп ушествп вп рабптата на пплитшките и впените структури на 

Алијансата, какп и прпдплжуваое на придпнеспт сп мирпвници вп 

медунарпдните пперации предвпдени пд НАТП.  

ППДЕМ Е ЗА ППЛНППРАВНП ЧЛЕНСТВП НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДПНИЈА ВП НАТП И ЕУ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЦРТАНИТЕ ДРЖАВНИ 
ИНТЕРЕСИ НА БЕЗБЕДНПСНАТА И ПДБРАНБЕНАТА ППЛИТИКА. 

За реализација на пваа цел ППДЕМ ќе се залага за: 

 Вп рамките на интеграцијата вп ЕУ, ќе прпдплжиме да 

придпнесуваме сп распплпжливите наципнални капацитети и 

ресурси вп рамките на Заеднишката надвпрещна и безбеднпсна 

пплитика, ппсебнп вп каталпгпт на бпрбените сили на ЕУ и вп 

кпнцептпт на Бпрбените групи на ЕУ. Тпа ппдразбира унапредуваое 

на ппстпјните, нп и развпј на нпви сппспбнпсти и капацитети на 

Армијата на Република Македпнија интерппперативни сп пние на 

земјите шленки на НАТП и на ЕУ.  

 Преку прпцеспт на Трансфпрмација на МП ќе спздадеме мпдернп 

Министерствп сп прецизнп дефинирани функции и надлежнпсти сп 
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прпфесипнална администрација ппдгптвена вп секпј мпмент да 

пдгпвпри на свпјата мисија, какп на наципналнп така и на 

наднаципналнп нивп. 

 Сп трансфпрмацијата на АРМ, ќе ја згплемиме нејзината 

ефикаснпст, ефективнпст и флексибилнпст, ќе пбезбедиме пппрпста 

линија на кпмандуваое и ппгплема пппплнетпст на кпмандите и 

единиците какп сп пперспнал така и сп впена ппрема и техника. Сп 

преструктуираоетп, целта е Армијата да биде пппплнета вп свпите 

кпманди и единици на нивп пд минимум 90% прпфесипнален впен 

перспнал и 100% впена ппрема. Истп така ќе ги развиваме 

расппредливите капацитети и сппспбнпсти на Армијата, какп и 

декларираните единици за ушествп вп медунарпдни пперации 

предвпдени пд НАТП и пд ЕУ, кпи дп 2018 гпдина треба да гп 

дпстигнат нивптп пд 50% расппредливи капацитети пд севкупната 

кппнена структура на АРМ. 

 Ќе прпдплжиме сп развпјпт на расппредливите сппспбнпсти и 

капацитети на Армијата. Дп ппшетпкпт на 2017 гпдина Република 

Македпнија ќе развие, а пптпа и пддржува една расппредлива средна 

пещадиска баталјпнска група (СПБГ), за придпнес вп пперации 

предвпдени пд НАТП, какп и некплку ппмали единици. 

 Ние сме свесни дека клушен елемент за успехпт на секпја армија е 

виспкп пбушенипт, мптивиран и квалитетен прпфесипнален впен 

перспнал. Ппради тпа дплгпрпшнп ќе инвестираме вп пбуката на 

перспналпт на Армијата. Пбуката и пценуваоетп на декларирани 

единици за медунарпдни пперации (средна пещадиска баталјпнска 

група и други) ги спрпведуваме спгласнп Кпнцептпт на НАТП за 

пперативни сппспбнпсти т.е. спгласнп CREVAL и TACEVAL стандардите.  

 Вп делпт на ппремуваое и мпдернизација на Армијата, вп наредните 

десет гпдини ќе гп ппддржиме пдбранбенипт бучет сп ппраст пд 1,2% 

пд БДП вп 2016 гпдина дп 1,60% пд БДП вп 2025 гпдина. Тпа ќе ни 

пвпзмпжи да инвестираме ппвеќе пд 200 милипни евра вп 
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реализацијата на планираните прпекти за ппремуваое и 

мпдернизација на Армијата сп щтп ппвеќе би гп ппдпбриле 

придпнеспт вп пперациите предвпдени пд НАТП и пд ЕУ. Планираме 

вп нареднипт перипд  да инвестираме и да ги финасираме прпектите 

вп делпт на кппнените сили - набавка на 37 пклппни бпрбени впзила 

на тркала, пд кпи 12 сп прптивпклппни пружени системи, вп перипдпт 

2016-2025, 63 небпрбени мптпрни впзила дп 2018, ппрема за 

индивидуална и кплективна АБХ защтита 2017-2023, батерија пд щест 

хаубици 155мм 2016-2020, ИСТАР сппспбнпсти 2017-2020, ппрема за 

леснп маневарската медицинска станица Улпга 2 вп 2017  и 7000 нпви 

пущки 5,56мм дп 2020.  

 Вп делпт на ппремуваоетп и мпдернизацијата на впздухпплпвната 

кпмппненета на АРМ планираме да ги реализираме следните 

прпекти: заврщуваое на Центарпт за пбука на пилпти , набавка на 3Д 

радарски систем какп дел пд БРААД иницијативата  и ремпнт и 

мпдернизација на десет хеликпптери дп 2020.  

 Вп делпт на ппремуваоетп и мпдернизацијата, какп и вп развпјпт на 

бпрбените сппспбнпсти и капацитети на АРМ, активнп ќе ги кпристиме 

и преднпстите кпи ни ги нуди Кпнцептпт на паметна пдбрана на НАТП. 

Тпа ппдразбира и развпј на заеднишки регипнални капацитети и 

сппспбнпсти сп нащите партнери и спјузници. 

 Впената академија ќе ја развиеме вп мпдерна регипнална виспкп 

пбразвпна институција кпја ќе прпдуцира пфицери – лидери не 

самп за пптребите на АРМ туку и за пптребите на армиите пд 

земјите пд регипнпт и ппщирпкп. Ќе ја акредитираме да изведува 

настава и пбука и за трет циклус на студии пд пбласта на 

безбеднпста и пдбраната какп за дпмащни пптреби  така и за 

заинтересираните каднидати пд земјите пд регипнпт. 

  Капацитетите и перфпрмансите на Центарпт за пбука на пилпти гп 

шинат атрактивен и за пбука на пилпти пд други земји. Вп 

нареднипт перипд пвпј најспвремен Центар ќе гп птвприме и за 



 

54 
 

пбука на пилпти и за земјите пд регипнпт и ппщирпкп, кпи се 

заинтересирани да пбушуваат свпи пилпти, нп и да ги извежбуваат 

ппстпјнипт пилптски кадар на симулатпри за летаое.  

 Реактивираое на наменските капацитети за пптребите на 
пдбраната вп функција на птвпраое нпви рабптни места;  

Придонес во меѓународни операции  

 Една пд стратегиските мисии на Армијата е и придпнеспт вп 

медунарпдните пперации предвпдени пд ППН, НАТП, и ЕУ. Република 

Македпнија спгласнп свпите наципнални интереси, стратещките 

ппределби и цели, а вп наспка на зашувуваое и унапредуваое на мирпт и 

стабилнпста вп светпт и регипнпт, денес активнп ушествува вп 

медунарпдни пперации предвпдени пд НАТП, Еврппската унија и 

Oбединетите Нации, какп и дава лпгистишка ппддрщка на силите на КФПР 

на Кпспвп.  

 Вп нареднипт перипд планираме да гп прпдплжиме  и згплемиме 

нащипт придпнес вп медунарпдните пперации спгласнп наципналните 

ресурси и капацитети. Ќе прпдплжиме сп ушествптп вп ппст - ИСАФ мисија 

на НАТП вп Авганистан - Resolute Support и кпнтинуиранп ќе даваме свпј 

придпнес сп перспнал вп рамките на бпрбените групи на Еврппската унија. 

Истп така планираме ппактивнп да ушествуваме и вп медунарпдните 

пперации предвпдени пд ППН сп нащи мирпвници. 

Животен стандард на вработените во АРМ  

Припадниците на Армијата се свесни за екпнпмските мпжнпсти на 

државата и нивнипт мпрал е на нивп кпе щтп пбезбедува изврщуваое на 

ппставените мисии и задаши. Затпа, нащите наппри вп нареднипт перипд 

ќе прпдплжат да пдат вп правец на ппстпјан напредпк, надградба, и 

унапредуваое на услпвите вп кпи рабптат и живеат припадниците на АРМ, 

какп и унапредуваое на живптнипт стандард. Ни пстанува да се бприме да 

пбезбедиме дпвплнп финансиски ресурси за реализација на пвие залпжби 

спгласнп екпнпмските мпжнпсти на државата. 
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Меѓународна одбранбена соработка  

Република Македпнија е знашаен придпнесуваш кпн регипналната 

спрабптка и силен прпмптпр на регипналната пдбранбена спрабптка вп 

рамките на сите регипнални иницијативи. Вп рамките на САД-Јадранската 

ппвелба заеднишки сп сите земји ќе се прпдплжи сп рабпта на 

имплементација на прпектите вп духпт на НАТП кпнцептпт за Паметна 

пдбрана и вп сферата на ппремуваоетп и мпдернизацијата.  

За реализација на пваа цел ППДЕМ ќе се залага за следниве 
прпекти: 

 Балкански регипнален пристап за прптив-впздущна пдбрана,  

 Регипнални медицински сили,  

 Регипнални капацитети за справуваое сп впнредни ситуации 

пд невпена прирпда, 

 Заеднишкп пбразпвание и пбука, и  

 Развпј на други заеднишки регипнални прпекти вп дпменпт 

на мпдернизација и ппремуваое на вппружените сили. 

Логистичка поддршка и инфраструктура  

  Ќе прпдплжиме сп планпт за дивестираое на неперспективната 

ппрема и вппружуваое, вклушителнп и непптребната инфраструктура и 

пбјекти. Инфраструктурата и пбјектите ќе ги ставиме вп функција на 

севкупнипт развпј на Република Македпнија сп щтп ќе се придпнесе за 

ппгплема благпспстпјба на граданите. 

  Истпвременп, ќе прпдплжиме да инвестираме вп изградба на 

инфраструктурни пбјекти какп за пптребите на Армијата така и за 

пптребите на граданите на Република Македпнија. 
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НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА - РЕСПЕКТАБИЛНОСТ НА 
РЕУБЛИКА МАКЕДИНИЈА ВО СВЕТСКИ РАМКИ 

Надвпрещната пплитика е една пд најважните функции на 
државата. Таа е лицетп на државата пред светпт. Пд тпа каква надвпрещна 
пплитика има една држава зависи нејзинипт углед вп медунарпдната 
заедница. Пснпвните цели и задаши на секпја надвпрещна пплитика се 
адекватнп претставуваое на земјата вп светпт, пдбрана на нејзините 
витални наципнални интереси, защтита на интересите на граданите и 
афирмација на земјата. 

Вп време на згплемена глпбализација и интеграција на државите, 
Република Македпнија мпра да има надвпрещна пплитика сп кпја ќе се 
афирмира какп сампстпјна и суверена држава, а истпвременп ќе се птвпри 
кпн светпт кпј интензивнп се ппврзува. 

За таа цел, ППДЕМ се залага за: 

 Прпфесипнализација и депплитизација на македпнската 
диплпматија – диплпмати пд кариера наместп партиски впјници вп 
диплпматскп-кпнзуларните претставнищтва и мисиите вп 
медунарпдните прганизации;  

 Впдеое прпактивна надвпрещна пплитика сп кпја Република 
Македпнија ќе се афирмира какп серипзен шинител вп 
медунарпдните пднпси;  

 Прпдлабпшуваое на медусебните пднпси и спрабптката сп 
стратещките партнери;  

 Интензивираое на регипналната спрабптка, вп наспка на 
пдржуваое на регипналната стабилнпст;  

 Унапредуваое на билатералните пднпси сп спседите, заснпванп врз 
вземнп ппшитуваое и реципрпцитет;  

 Усвпјуваое дплгпрпшна наципнална стратегија за надвпрещната 
пплитика, сп кпја ќе се даде јасна рамка за кпнструктивнпста, 
мирпљубивпста и приматпт на дпбрпспседските пднпси и 
регипналната спрабптка за прпсперперитетпт на целипт регипн;  

 Ппгплема защтита и прпмпција на наципналните интереси вп 
светпт;  

 Сппдветна грижа за Македпнците вп спседните држави и за 
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македпнските градани вп другите држави, сп дпследнп ппшитуваое 
на принциппт за немещаое вп суверенитетпт и внатрещните рабпти 
на другите држави;  

 Згплемуваое на придпнеспт кпн светскипт мир и безбеднпст и 
ппддрщка на НАТП прпцесите и рефпрмите щтп се спрпведуваат вп 
кпнтинуитет;  

 Дпекипираое на ппстпјните диплпматскп-кпнзуларни 
претставнищтва и птвпраое нпви вп државите и градпвите вп кпи 
щтп живеат пднпснп престпјуваат ппгплем брпј македпнски 
државјани.  
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ОПШТИНИТЕ - ЈАДРО И ОСНОВА ЗА ПОДЕМ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Времетп е најреткптп бпгатствп затпащтп е единственптп нещтп кпе 
ние не мпжеме ниту да гп прпизведуваме ниту да гп разменуваме, ниту 
прпдаваме. Мпже да гп сппделиме, да гп дпживуваме и вп негп да 
живееме. Времетп ја дава мпжнпста за креативнпста, кприснпста и даваме 
вреднпст на живптпт. 

ППДЕМ застапува принципи на индивидуална ппшит и ппддрщка на 
секпј шлен на заедницата. 

ЦЕЛТА НА ППДЕМ Е ИСППЛНИТЕЛНПСТА НА СЕКПЈ ППЕДИНЕЦ ВП 
СЕМЕЈСТВПТП И ЗАЕДНИЦАТА. 

Прганизацијата на живптпт на граданите заппшнува вп урбаната 
заедница. Затпа ППДЕМ се залага за регулиран закпнски статус на сите 
месни и урбани заедници вп државата. Урбаните и месните заедници 
треба да се прганизирани на принцип сппред пптребите на секпја микрп 
средина и заедница кпја ќе пдгпвпри на пптребите на граданите.  

ППДЕМ изградува ппстпјани мрежи за следеое на граданските 
иницијативи преку мрежи на прганизираое на граданствптп. 

ППДЕМ инсистира на впведуваое на закпнска нпрма избраните 
претставници вп лпкалната власт пп заврщуваоетп на мандатпт да дадат 
јавен птшет. 

Главна цел на ППДЕМ е унапредуваое на прпцеспт на 
децентрализација. 

ППДЕМ се залага за: 

 Развиена лпкална сампуправа и стабилнпст на единиците на 
лпкалната сампуправа какп пснпвен предуслпв за целпкупнипт 
развпј и стабилнпст на Република Македпнија;  

 Ушествп на граданите вп псмислуваоетп и реализираоетп на 
ппщтинските прпцеси и прпектите за развпј на ппщтината се 
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незаменлив метпд и спдржина за иднината на секпја ппщтина.  

Локалната власт која мисли на граѓаните!  

Урбанистичкп (урбанп и руралнп) планираое 

 Ажурна ппщтинска администрација кпја израбптката на 
урбанистишките планпви ќе ги успгласува сп важешкптп 
закпнпдавствп вп пваа пбласт;  

 Урбанистишкипт план да биде дпстапен за граданите да мпжат да ги 
искажуваат свпите мислеоа, забелещки и предлпзи;  

 Јавнпста не мпже да биде исклушена пд прпцеспт на дпнесуваое на 
урбанистишките планпви пд страна на Спветпт на ппщтината.  

Лпкален екпнпмски развпј 

 Закпнска пбврска ппщтините да нпсат пдлуки за намалуваое на 
неврабптенпста сп максималнп серипзен припд кпн иницијативите 
и мпжнпстите за птвпраое на нпви стппански капацитети и рабптни 
места;  

 Вкпренуваое на критериумпт за даваое на припритет на рабптната 
прпфесија;  

 Впведуваое на закпнски пдредби за згплемуваое на 
надлежнпстите за малите занаети;  

 Пренесуваое на управуваоетп сп земјпделскп земјищте и сп 
другите прирпдни дпбра пд лпкалнп знашеое;  

 Пбезбедуваое на услпви за ппрамнпмерен регипнален развпј сп 
дпследнп ппшитуваое на закпнпт;  

 Згплемуваое на финансиските средства за ппщтините преку 
згплемуваое на прпцентпт пд ДДВ за ппщтините, преку 
згплемуваое на прпцеспт на перспнален данпк на дпхпд и преку 
целпснп пренесуваое на данпкпт на дпбивка пд државнп на 
лпкалнп нивп;  

 Креираое на амбиент за развпј на малите и средни претпријатија; 
 Развпј на јавнп- приватни партнерства;  
 Згплемуваое на капацитетпт и надлежнпста на центарпт за развпј 

на лпкалната власт;  
 Ппттикнуваое на функципнираоетп на јавнп- приватнп 

партнерствп;  
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 Згплемуваое на нивптп на знаеое на ппщтините и регипните за 
мпжнпстите, механизмите и услпвите за пбезбедуваое на средства 
преку финансиските средства на ЕУ.  

Актуелизација и пппуларизација на граданските прганизации 

Граданските прганизации гп пхрабруваат и плеснуваат граданскптп 
ушествп вп сите аспекти на пстваруваое на демпкратијата. Ушествптп не е 
нещтп щтп се пднесува самп на/или главнп на наципналната пплитика. 
Граданинпт живее, рабпти, се забавува, на лпкалнп нивп и лпкалните 
живптни стандарди (дпмуваое, врабптуваое, здравје, рекреација, 
креираое пплитики...) се дел пд негпвите секпјдневни грижи. Затпа 
демпкратскипт прпцес (вреднпсти и структури) треба да има щирпк фпкус 
на рабптеое и зајакнуваое на лпкалните власти. 

Граданските прганизации претставуваат реален и рамнпправен 
партнер за сите нивпа на институципнална спрабптка вп државната и 
лпкалната пплитика. Граданските прганизации се еднакви без разлика на 
нивната мисија и визија. Единствен критериум е задпвплуваое и 
унапредуваое на квалитетпт на живптпт на граданите и пстваруваое на 
нивните интереси. 

Пвие пблици за ППДЕМ се Амбасадпри на државата вп светпт. 
ППДЕМ вп свпјата пплитичка платфпрма има зацртанп ПБЕДИНУВАОЕ на 
луде пд секакп вид на разлики и карактеристики, заснпванп на сите 
демпкратски начела, затпа за ППДЕМ граданскипт сектпр е темелнипт и 
пснпвнипт критериум за развпј на Демпкратските вреднпсти на 
ппштествптп! 

ППДЕМ пстварува и се залага за: 

 Слпбпда на здружуваое и прганизираое на граданите заради 
пстваруваое на сппствените интереси вп пплитиката, културата, 
екплпгијата, шпвекпвите права, етнишките и верските пращаоа;  

 Грижа за растпт и развпјпт на граданските пблици на здружуваое сп 
ппгплемп ушествп вп финансиската ппддрщка на иницијативите и 
прпектните активнпсти кпи ја афирмираат секпја заедница внатре 
вп државата и ќе впдат кпн интеграција на регипнпт, Еврппа и 
светпт;  
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 Надградуваое  на  закпнпдавствптп  кпе  влијае  врз активнпстите и 
рабптата на здруженијата и фпндациите, спјузите, 
кпалициите,синдикатите, кпмприте сп кпи се гарантира слпбпда, 
независнпст, транспарентнпст и ппшитуваое на сите мпдерни 
демпкратски вреднпсти за изразуваое на ставпви, мислеоа и 
предлпзи. 
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КУЛТУРА И УМЕТНОСТ- ПОДЕМ НА ДУХОВНИТЕ 
ВРЕДНОСТИ 

Културата е еден пд најзнашајните сегменти вп живптпт на 
македпнскипт граданин. Таа претставува вид на шпвекпва твпрешка пракса, 
нашин на шпвекпвата сампреализација, прпстпр на шпвекпвптп креативнп 
самппреппзнаваое и спзреваое дп негпвата генеришка сущтина. Степенпт 
на зрелпст, цивилизиранпст и гпрдпст на една држава, денес вп светпт 
ппкрај сп другите параметри се мери и преку пднпспт и грижата на таа 
држава кпн културнп- истприскптп наследствп. 

ППДЕМ СЕ ЗАЛАГА ЗА НЕГУВАОЕ НА КУЛТУРНИТЕ И ДУХПВНИТЕ 
ВРЕДНПСТИ. 

ППДЕМ се залага за защтита на недвижнптп и движнптп културнп 
наследствп вклушувајќи ги библиптеките, музеите какп и за защтита на 
духпвнптп културнп наследствп каде влегува издавашката дејнпст и 
литературата, музиката, театарпт, филмпт, ликпвнптп твпрещтвп и 
галериска дејнпст. ППДЕМ нема да забправи на дпмпвите и центрите за 
култура, културните манифестации и на ппддрщката за струшнп 
успврщуваое на дефицитарните кадри и млади таленти какп и на 
инвестициите и пдржуваоетп на ппремата вп културата. 

ППДЕМ се залага и за здруженијата на градани и фпндации вп пбласта на 
културата- невладини прганизации. 

Вп таа наспка ППДЕМ е за: 

 Презентација и пппуларизација на знашеоетп на културнптп 
наследствп;  

 Пбезбедуваое прпщирени фпндпви  за снимаое нпви филмпви сп 
Македпнска прпдукција 

 Пбезбедуваое прпщирени фпндпви и стимулација за снимаое на 
сериски филмпви.  

 Врабптуваое на нпв струшен кадар и пбука и струшнп успврщуваое 
на ппстпјнипт кадар;  

 Збпгатуваое на книжните фпндпви сппред брпјпт на жителите на 
теритпријата и брпјпт на кприсници дп 5% гпдищнп пд вкупнипт 
книжен фпнд; 
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 Защтита на наципналната книжна прпдукција и публикации, старите 
ракпписи, старппешатени и ретки книги;  

 Репрпграфија на библиптешнипт материјал;  
 Кпмпјутеризација и дигитализација на библиптеките;  
 Израбптка и издаваое на наципнални, специјални и рпднпкрајни 

библипграфии;  
 Дигитализација на македпнскптп книжевнп бпгатствп;  
 Защтита на музејскипт фпнд вп Р.М. сп цел негпвп зашувуваое вп 

извпрна спстпјба, зашувуваое на интегритетпт на сите ппдатпци и 
спзнанија за негп, псппспбуваое за задпвплуваое на културните, 
наушните, едукативните, туристишките и другите пптреби на 
граданите;  

 Археплпщки истражуваоа и искппуваоа, истражуваоа пд пбласта 
на етнплпгијата, истпријата, истпријата на уметнпст, 
прирпдпнауката, техниката и други пбласти;  

 Презентација на музејскипт материјал преку ппстпјани и ппвремени 
излпжби вп земјата и странствп;  

 Пбука и дпедукација на музејскипт кадар;  
 Книжевнп твпрещтвп сп виспки вреднпсти пптврденп пд 

рецензенти, пд македпнски автпри на македпнски јазик и на 
јазиците на заедниците;  

 Превпди на македпнски јазик на книжевнп твпрещтвп на 
македпнски автпри припадници на заедниците вп Република 
Македпнија, пбјавенп на јазиците на заедниците и пбратнп;  

 Дела пд темелна културна вреднпст (мпнпграфии, хрстпматии, 
решници и слишнп) и дела рабптени индивидуалнп и кплективнп 
какп истражувашки прпекти;  

 Превпди на странски јазици, на дела пбјавени на македпнски јазик 
и на јазиците на зедниците вп Република Македпнија, знашајни за 
афирмираоетп на културата на нащата држава;  

 Превпди пд странски и класишни јазици на македпнски јазик и на 
јазиците на заедниците на Република Македпнија;  

 Електпрнскп издаващтвп (електрпнски списанија, веб страници 
ппврзани сп културата, мултимедијални CD-рпмпви);  

 Македпнски преизведби, изведби или реализација на трајни записи 
на знашајни дела пд симфпниската, камерната, пперската, 
балетската или пратпријалната литература; 

 Активнпсти на хпрски ансамбли, мандплински пркестри и други 
впкални и инструментални спстави кпи пвпзмпжуваат маспвна 
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музишка култура;  
 Прпекти сп кпи се негува и прпфесипналнп се презентира 

македпнскипт музишки фплклпр и фплклпрпт на припадниците на 
заедниците на Република Македпнија;  

 Ппддрщка на музишкптп твпрещтвп на исклушителнп талентирани 
автпри и изведуваши;  

 Ппддрщка на дпмащна драматургија вп прпфесипналните театри сп 
припритет на нпви текстпви;  

 Реализација на театарски прпекти на млади автпри (режисери и 
автпри- дебитанти); 

 Ппддрщка на драмскипт аматеризам и негпвите манифестанти 
фпрми;  

 Прпекти за финансика и лпгистишка ппдрщка за реализација на 
театарски фестивали и манифестации сп медунарпден или 
наципнален карактер;  

 Припритет на филмски дела реализирани за кинп прикажуваое;  
 Ппддрщка на кппрпдукциски прпекти и прпекти ппддржани пд 

еврппските фпндпви; 
 Ппддрщка на кратка и дпкументарна прпдукција на млади автпри и 

дебитанти;  
 Развпј на квалитетни филмски прпекти; 
 Презентација на македпнската филмска прпдукција на фестивали 

пд виспка категприја;  
 Презентација на врвни дпстрели пд ликпвнптп твпрещтвп без пглед 

дали нпсителпт на прпектпт е институција, здружение, аспцијација, 
ппединец;  

 Ппддрщка на прпекти кпи имаат щирпкп влијание врз развпјпт на 
македпнската спвремена ликпвна уметнпст;  

 Ппддрщка на прпекти сп медунарпднп знашеое и спрабптка на 
реципрпшна пснпва;  

 Ппддрщка на сампстпјни и групни излпжби на млади автпри; 
 Рамнпправнп ушествп и пристап на средства за прпекти пд 

наципнален интерес на сите дпмпви независнп дали е наципнална 
устанпва или здружение;  

 Ппддрщка и реализација на квалитетни прпграми/ прпекти сп 
стимулираое и афирмација на дпмащнп и странскп музишкп 
твпрещтвп; Защтита на материјалнптп и духпвнптп наследствп, какп 
и негуваое на извпрнипт музишки фплклпр;  

 Афирмација на впкални, играпрни и инструментални групи кпј ја 
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негуваат фплклпрната традиција;  
 Ппддрщка на ушествп на смптри, натпревари и фестивали;  
 Прпекти за фестивали и манифестации кпи нудат квалитетна 

презентација и на уметнишки и технишки план;  
 Манифестации кпи се пд знашеое за културнипт развитпк на 

државата и кпи имаат медунарпден карактер;  
 Ппддрщка на струшнп успврщуваое на дефицитарни кадри пд 

пбласта културата, меначментпт, маркетингпт, анимираоетп, 
едуцираоетп и кпмуникациите вп културата;  

 Прпекти за инвестиципнп и технишкп пдржуваое на пбјектите 
ппремата на наципналните устанпви;  

 Прпекти за стимулираое на културен дијалпг и културна размена;  
 Прпекти и прпграми щтп ги презентираат дпмащните културни 

вреднпсти на традиципнални медунарпдни презентации и 
манифестации;  

 Презентации на прпекти вп странствп кпи ја афирмираат 
унапредуваат културата на припадниците на етнишките заедници и 

 Прпекти кпи ќе ја симулираат и унапредуваат регипналната 
спрабптка, пспбенп сп спседните земји, сп земјите пд Централна и 
Југпистпшна Еврппа, какп и сп шленки на Еврппската унија, на 
УНЕСКП, на Спветпт на Еврппа и на други медунарпдни прганизации 
и аспцијации пд пбласта на културата.  
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ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Какп важен пплитишки, индустриски и културен центар, Битпла вп 
ппследните две децении ставена е на маргините на пплитишкипт, 
културнипт и  екпнпмскипт развпј вп државата. Југпзападнипт регипн шиј 
центар е Битпла е знашајна крстпсница кпја ги сппјува и ппврзува 
медитеранпт сп пстанатипт дел пд Балканпт и Еврппа. Пттука пд ппсебна 
важнпст е впсппставуваоетп на стабилна спбраќајна инфраструктура, 
ппсебнп щтп Битпла е најптвпрената и најстарата ппрта на Република 

Македпнија кпн Еврппската Унија. Затпа пд ппсебна важнпст за развпј на 
југпзападнипт регипн на државата е реализацијата на следните прпекти: 
 

 Спбраќајнп ппврзуваое на Прилеп сп гранишен премин 
Мечитлија преку Битпла сп спбраќајница сп шетири ленти (пп 
две вп двете наспки); 

 Сппбраќајнп ппврзуваое на Прилеп сп Пхрид, преку Битпла 
сп спбраќајница сп шетири ленти (пп две вп двете наспки); 

 Инфраструктурнп рещаваое на трите влезпви/излези пд и за 
Битпла кпн Прилеп, ГП Мечитлија и Ресен. 

 Ппставуваое на сппдветни спбраќајни знаци и 
инфпрмативни табли сппред еврппски стандарди на сите 
регипнални и магистрални патни правци. 
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ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

Прпграмата на ППДЕМ ппкрај пстанатите припритети и цели за 
перипдпт пд 2016-2020 гпдина ја предвидува и прпграмата за развпј и 
унапредуваое на ппщтествптп базиранп на знаеоа, преку примена на ИКТ 
вп сите сфери на живптпт, спздавајќи спвремени и ефикасни сервиси за 
граданите и за бизнис заедницата. 

  Истп така ППДЕМ се залага за впведуваое на најнпвите ИТ- 
технплпгии вп рабптеоетп на државните институции, а сп тпа 
пвпзмпжуваое на ппбрз напредпк,  ппдпбруваое на живптнипт стандард 
и квалитетпт на јавните услуги.   

Државата ппстпјанп треба да стпи какп гарант за дпстапнпст дп 
инфпрмациите, слпбпден прптпк на инфпрмации меду субјектите пд 
јавната администрација, сп ппстпјанп ажурираое на ппдатпците и 
навременп дпставуваое на инфпрмации сппред пднапред дефинирани и 
прифатени стандарди.  
 
Проект: Софтвер за интегрирано административно 

работење  во Македонска пошта  

Впведуваое на спфтвер за интегриранп планираое на ресурси (ERP) кпј 
ќе ги пбедини сите административни активнпсти какп щтп се: управуваое 
сп архива и електрпнски дпкументи, финансискп рабптеое, набавки, 
пснпвни средства, ревизија, управуваое сп шпвешkи ресури, магацинскп 
рабптеое и управуваое сп бизнис прпцеси. Сп впведуваоетп на пвпј 
спфтвер ќе се пвпзмпжи екпнпмишнп ефикаснп и  транспарентнп рабптеое 
вп Македпнска ппщта. 

Бучет: 73 милипни денари                                                                          
Рпк: 2016-2020 

 
 
 
 
Проект: Надградба на ИПС и имплементација на “ТРАК 

ТРЕЈС”  систем во Македонска пошта  
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Сп надградбата на ИПС системпт вп Македпнска ппщта ќе се пвпзмпжи 
ппдпбруваое на следеоетп на пратките вп медунарпднипт сппбраќај. Сп 
имплементацијата на “трак трејс” системпт ќе има згплемена кпнтрпла, 
следеое на пратките вп внатрещен сппбраќај и ппдпбруваое на 
квалитетпт на дпставата на пратките. 

Бучет: 5 милипни денари                                                                         
 Рпк: 2016-2017 

 
Проект: Имплементација на “VOIP” систем и воведување 

на кол центар во Македонска пошта  

Сп имплементација на ВПИП системпт ќе се намалат трпщпците за 
телефпнија за 30% гпдищнп, а дпдека сп впведуваое на кпл-центарпт, 
граданите ќе мпжат да се јавуваат за прпблеми и да дпбијат инфпрмации 
за сите услуги щтп ги нуди Македпнска ппщта. Сп тпа ќе се дпбие 
ппквалитетена услуга сп щтп рпкпт за рещаваое на рекламациите ќе биде 
намален. 

  Бучет: 17 милипни денари                                                                       
 Рпк: 2016-2017 

 
Проект: Софтвер за мониторирање на целата 

инфраструктура во Македонска пошта  

Сп пвпј спфтвер ќе се пвпзмпжи следеое на спстпјбата на 
кпмуникациските линии, серверите, рабптните станици, и прпграмите на 
рабптните станици, и вп реалнп време ќе известува за нарущуваое на 
сервисите пред истите да прераснат вп инцидент. 

Бучет: 10 милипни денари                                                                          
Рпк: 20165-201 

 
Проект: Надградба на целата ИТ мрежа и мрежна опрема 

во Македонска пошта  

Надградбата на целата ИТ мрежа и мрежна ппрема е пд неппхпднп 
знашеое бидејќи сегащната мрежна инфраструктура е стара и не е 
ефикасна, сп нпвите технплпгии има ппдпбруваоа на перфпрмансите на 
ппврзуваоетп и се згплемува функципналнпста за пренпс на ппдатпци. 

Бучет: 10 милипни денари                                                                          
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Рпк: 201-2018 
 
Проект: Поврзување на Агенцијатата за катастар на 

недвижности со ЕПМ на Македонска пошта за издавање на 

имотни листови  

Сп пвпј прпект се предвидува пвпзмпжуваое на граданаите кпи живеат 
вп ппгплемите населени места какп и руралните средини каде нема 
ппдрашни едниници на катасатарпт, да мпжат вп рамки на щалтерите на 
Македпнска ппщта, да дпбијат имптен лист.  

Бучет: 200 илјади денари                                                                          
Рпк: 2016-2017 

 
Проект: Изработка на мобилна апликација за Македонска 

пошта 

Ќе се израбпти мпбилна апликација за Македпнска ппщта кпја ќе ги 
има следните     функципналнпсти и тпа: следеое на пратки вп внатрещен и 
медунарпден сппбраќај, напдаое на најблиска единица на ппщтенска 
мрежа, рабптнп време на ЕПМ,    прпмпција на филателистишки призвпди и 
др. Апликацијата ќе биде израбптена пп примерпт на ппщта Слпвенија 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=si.posta.postofficefinder). 
      Бучет: 300 илјади денари                                                                              
      Рпк: 2016-2017 
 
Проект: Изработка на мобилна апликација за Агенција за 

странски инвестиции  

Апликацијата е наменета за меначерите и  странските инвеститпри 
кпи патуваат и сакаат ппдпбрп да се заппзнаат сп инвестициските мпжнпсти 
вп Македпнија. Ќе мпже да се симнува сп QR кпд пп аерпдрпми или пд 
интернет.  Апликацијата ќе вклушува напдаое на бизнис кпнтакти, бизнис 
вмрежуваое , ппследни екпнпмски вести, успещни инвестициски стприи, 
авипнски летпви дп ппзнашајни дестинации, мапи пд индустриски зпни, 
практишни спвети и сервиси за странските инвеститпри. Апликацијата ќе се 
израбпти пп примерпт на Франција т.е азурнипт брег 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.investincotedazur.android). 
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     Бучет: 600 илјади денари  
    Рпк: 2016 
 

Проект: Софтвер за пријавување на комунални проблеми 

по општини  

Ќе се израбпти веб и мпбилна апликација кпја ќе претставува 
заеднишка платфпрма за сите ппщтини низ Македпнија, на кпја граданите 
ќе мпжат да пријавуваат секакпв вид на прпблеми пд кпмунална прирпда 
какп щтп се:  прпблеми сп улишнп псветлуваое, дупки на улиците, 
птстранети павер елементи, птстрануваое на графити итн. Вп спфтверпт ќе 
мпжат да се прикашуваат и слики. Преку спфтверпт ќе мпже да се следи дп 
каде е ппстапката и дали се рабпти на птстрануваое на прпблемпт. 
Апликацијата ќе биде израбптена пп примерпт на апликацијата 
(http://www.fixmystreet.com/). Сп пвпј спфтвер се згплемува јакнеоетп на 
демпкратијата на ппщтинскп нивп и сп тпа се придпнесува за 
транспарентнп и пдгпвпрнп рабптеое на ппщтините. 
     Бучет: 1 милипн денари                                                                             
     Рпк: 2016-2017 
 

Проект: Паметно земјоделство (Smart agriculture)  

Впведуваое на интелегентен мпнитпринг систем, базиран на 
безжишна сензпрска мрежа вп пблакпт, пвпзмпжувајќи 24-шаспвен 
мпнитпринг на сите насади, а сп тпа и намалуваое на ппаснпста пд 
бплести на растенијата, мраз, суща, и защтеда на време на 
прпизвпдителите. Некплку практишни примери за тпа се: 

 ппдпбруваое на квалитетпт на винптп преку следеое на 
влагата вп ппшвата и мереое на щеќер вп винптп заради 
ппдпбар квалитет.  

 Кпнтрпла на микрп-климатските услпви вп пранжериите заради 
згплеменп и ппквалитетнп прпизвпдствп. 

 Селективнп навпднуваое вп суви зпни за да се намали 
прекумерната упптреба на впдните ресурси вп зелените 
ппдрашја. 
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 Студија на временските услпви вп пплиоата за да се предвидат 
фпрмираоетп на мраз, дпжд, суща, снег или ветер.  

 Кпнтрпла на влажнпста и температурните нивпа вп луцерката, 
сенптп, сламата, итн. за да се спрешат габите  и другите 
микрпбиплпщки кпнтаминенти. 

 Кпнтрпла на тпшните услпви на растенијата кпи се пдгледуваат 
вп впда за да се дпбијат виспкп ефикасни култури. 
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