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Стабилна економија: потенцијал за силен раст

Реален раст на БДП 3,8%
- приватна потрошувачка 3,3% 

Стапка на невработеност 16%
- стапка IIкв. 2019: 17,5%

Раст на нето плата 6,3%
- минимална плата
- приватен сектор

Стапка на инфлација 1,7%
- стабилни цени



повеќе вреднувани лекари и здравствени

работници, + 10% до +25% пораст на плати
1,5 милијарди денари

за капитални инвестиции во здравството

мотивирани наставници за поквалитетно 

образование,   +10% пораст на плати
1,5 милијарди денари

за капитални инвестиции во образованието

Ги зајакнуваме столбовите на општеството

подобрување на стандардот 

за повозрасните лица
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Инвестираме во услови за поквалитетен живот

7,3 милијарди денари за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој

милијарди денари за поддршка на рамномерен 
регионален развој и унапредување на локална и 
регионална конкурентност поддржана и од ИПА средства

1,1



Интеграција во НАТО

10 милијарди денари буџет на Министерство за одбрана
стратешка определба: влез во НАТО



За почист воздух

100 милиони денари за мерки и политики 
против аерозагадување

10 милиони евра од буџетот на ЕСМ 
за еколошки инвертери



Инвестираме во услови за поквалитетен живот

23 милијарди денари
реални капитални расходи 5 милијарди денари за водоводи, канализации, 

гасовод, пречистителни станици, депонии

3,5 милијарди денари за патна и железничка инфраструктура

1,5 милијарди денари за
инвестиции во здравство 2,1 милијарди денари за инвестиции во 

образование, спорт и детска заштита

1,5 милијарди денари за инвестиции во земјоделството



Фискални параметри

Вкупни приходи

222,3
милијарди

денари 

+5,6% пораст од 2019

Вкупни расходи

239,7
милијарди

денари 

+5% пораст од 2019

Буџетски дефицит 

2,3%
понизок од 2019г.

согласно
Фискална стратегија 



Инвестиции во човечкиот капитал:
154 милијарди денари 

во 2020

38 милијарди денари

за ЗДРАВСТВО

28 милијарди денари 

за ОБРАЗОВАНИЕ

88 милијарди денари

за СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

+10,5% +7,7% +5,7%

поделба по функции



Подобар јавен здравствен систем

33,7 милијарди денари за 
здравствена заштита

1,5 милијарди денари за капитални 
инвестиции во здравството

1 милијардa денари повеќе за мотивирање 
и задржување на стручниот кадар



Инвестираме во квалитетни идни генерации

10%
покачување на платите за мотивирани наставници и
поквалитетно образование за секое дете

1,4 милијарди денари за капитални инвестиции 
во образованието

Обезбедена 
програма за 
инклузивно 
образование

+5% во 2018, +5 во 2019, +10% од 1 јануари 2020 



Се грижиме за сите

10,5 милијарди денари 

за социјална заштита на 
најранливите категории 

(социјална реформа)

261 милиони денари

за деинституционализација 
и социјални услуги

360 милиони денари

за изградба на детски градинки
и зголемување на постојните 

капацитети



Зголемена поддршка за раст на вработеноста 
и приватниот сектор

Намалување на административниот товар: 
покачување на ДДВ прагот на 2.000.000 и замрзнување на прогресивната и повисока стапка на доход

2,4 милијарди денари за субвенционирање на 
придонесите за поголеми плати во приватниот сектор

3 милијарди денари за поддршка на домашни и странски 
инвестиции, иновативна дејност и технолошки развој

1,3 милијарди денари активни политики 
и мерки за вработување
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