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Мандатно писмо за министерот за економија 
3 септември 2020 година 

 

Почитуван министер Бектеши, 

 

На парламентарните избори кои се одржаа на 15 јули 2020 година граѓаните на 
Република Северна Македонија избраа да продолжиме да ја движиме државата напред. 
Нивниот глас за коалицијата која ја формираше новата Влада со мандат од 2020 до 
2024 година е нивната сопствена инвестиција во полза за подобар живот за себе, за 
своите семејства и своите заедници. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од 
КОВИД-19 и за успешно справување со здравствено-економската криза, глас за новата 
македонска економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна 
држава, за чиста и здрава животна средина, за функционална инфраструктура, за 
ефикасно поврзување дома и со светот, за силна национална култура по угледот на 
европската култура и за образование кое младите генерации ги подготвува за подобра 
сегашност и подобра иднина. 

 

Во изворното значење на зборот „министер“ се содржани службата, грижата и 
помагањето на граѓаните. Вие, како министер, морате да го разберете гласот на 
граѓанинот како прецизна насока која доаѓа од највисоко ниво и од која нема 
отстапување.  Mорате да им служите на сите граѓани, без разлика на нивната етничка и 
партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на 
кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, јазик, социјално потекло, 
образование, религија, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, 
семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и 
општествен статус. Очекувам дека во извршувањето на Вашите должности и во 
остварувањето на Програмата за работа на Владата 2020-2024 година ќе се вклучите 
без задршка и со целосна професионална посветеност. Имаме сериозна и суштинска 
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обврска агендата за која се обврзавме пред граѓаните да ја остваруваме со максимален 
вложен напор, преку ефективно извршување за најдобри можни резултати. Овој начин 
не познава компромиси и оправдувања и вклучува постојана изложеност пред јавноста 
на која ќе ѝ ги ставиме на располагање сите механизми за да ја следи нашата работа.  

 

Вие сте дел од Владата која отворено ја презентира својата работа и е достапна за секој 
граѓанин на Република Северна Македонија. Јас, како претседател на Владата ќе ја 
унапредам структурата на мојот кабинет со цел да бидам уште поотворен премиер и да 
обезбедам постојана двонасочна комуникација со сите граѓани и заедници на кои им е 
потребна помош од мене и моите служби, но и за да можам да ги примам и разберам 
сите идеи и иницијативи кои доаѓаат од јавноста. Ве задолжувам и Вас на редовна и 
отворена комуникација со сите граѓани и засегнати страни во општеството преку 
унапредување на каналите за респонзивност, инклузивност и партиципативност.  

 

Вашата работа секојдневно ќе се следи и мери. Ако сте посветени, отчетни и одговорни 
ќе имате одлични резултати и ќе продолжите да работите уште подобро за уште повеќе 
резултати. Во спротивно, граѓаните ќе реагираат и тоа ќе предизвика кадровски 
промени. Само така е исправно и чесно пред зборот кој сме го дале пред граѓаните. 
Затоа, првите заклучоци за Вашата работа ќе ги донесам после истекот на првите 100 
дена од мандатот, односно на истекот на оваа 2020 година, после што се можни 
промени. На истекот на секоја година ќе вршиме методолошка анализа на 
реализацијата на зададените цели и на севкупното Ваше работење.  

 

Номинирајќи Ве за министер до Собранието на Република Северна Македонија, бев 
убеден дека можам да сметам на Вашата целосна одговорност и посветеност во 
извршувањето на должностите. Токму затоа, очекувам резултати веднаш. Граѓаните 
имаат очекувања, а Вие сте на оваа позиција за да направите сѐ што е потребно за оваа 
Влада да ги исполни очекувањата.  
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Владата ќе води економска политика чија цел ќе биде развој на иновативноста и 
инвестиции во технолошкиот развој како шанса за посакуваната трансформација во 
економијата. Таквата економија создава поголема додадена вредност, ги развива 
човечките ресурси и обезбедува поголема продуктивност и повисоки плати. Во овој 
мандат, својот личен фокус особено ќе го ставам на економијата, владеењето на 
правото и реформата на институциите. Нашата програма во економските области е 
особено обемна и од Вас како министер имам големи очекувања.  

 

Поконкретно, од Вас очекувам: 

● Стапката на невработеност за време на кризата да ја држите стабилна, а по 
завршувањето на кризата и до крајот на мандатот ќе продолжиме да ја 
намалуваме невработеноста по 3 % годишно, како што тоа го правевме и во 
изминатите три години. Нашата цел, по крајот на кризата, ќе биде едноцифрена 
невработеност;  

● Во соработка со Владата и надлежните институции, да продолжите со 
спроведување на Планот за економски раст; 

● Да соработувате со Министерството за финансии за формирање на посебен 
еквити фонд во 2020 година, што ќе биде значаен поттик за влез на странски 
инвестициски фондови, како дел од Планот за економски раст; 

● Да се овозможи основање на фирма со минимален износ на основна главнина 
од 1 евро. Со оваа мерка граѓаните ќе имаат можност да основаат фирми со 
минимални трошоци и да ги реализираат своите идеи и бизнис-планови преку 
новоотворени фирми; 

● Да ги намалите трошоците и административните процедури за добивање 
правна документација за потребите на бизнисот (документи од Централен 
регистар, царина, документација за учество на тендери и други државни 
институции);  

● Да го поддржите Министерството за финансии за намалување на 
парафискалните давачки до 75 % и нивно нивелирање во согласност со 
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големината на стопанските субјекти, преку дијалог со стопанските комори. Ќе 
создадете регистар на парафискални давачки кој ќе биде редовно ажуриран и 
дополнуван, со што компаниите во секое  време  ќе  имаат увид и ќе можат 
соодветно да ги планираат своите финансиски активности; 

● Заедно со Министерството за финансии да подготвите посебен Закон за бизнис-
ангели и измени на Законот за  инвестициски фондови, со што значително ќе ги 
намалиме ограничувањата за основање на инвестициски фондови; 

● До крајот на 2020 година да се заврши процесот на анализа и препораки за 
натамошно зајакнување на Фондот за иновации и технолошки развој, негова 
трансформација и обезбедување на одржливост на поставените механизми за 
поддршка и резултати на среден и долг рок.  Со овој процес, ќе се овозможи и 
влез на странски инвестициски фондови како стратешки партнери на Фондот во 
поддршка на економскиот раст, базиран на иновации и воведување нови 
технологии; 

● Во соработка со Владата да продолжи инвестирањето во научно-технолошкиот 
парк кој започна со операции во март 2019 година со цел тој да биде целосно 
функционален во 2025 година; 

● Да придонесете кон тоа Република Северна Македонија да стане регионален 
акцелератор за старт ап со што ќе станеме центар за развој на нови бизниси за 
млади претприемачи, со потенцијал за брз пораст. Со воведување на 
регионалниот акцелератор, во рок од 6 месеци од објавата на првиот повик, ќе 
се прошири опфатот на апликанти и на земјите од Западен Балкан. Крајната цел 
е да се обезбеди проширување на „стартниот“ пазар од 2 на 17 милиони 
потрошувачи; 

● Во Македонско село, да формирате „Старт-ап село“ (Start-up Village) кое ќе нуди 
можност за многу млади од земјава и странство да отворат бизнис без потреба 
од плаќање на режиски трошоци. Идејата е оваа локација да се претвори во 
атрактивна дестинација за дигитални номади; 

● Да го спроведете амбициозниот план до 2024 година над 50 % од вкупната 
инсталирана електрична моќност во нашата држава да биде од обновливи 
извори на енергија. Да ја зацврстиме нашата енергетска независност и 
стабилност со нови производни капацитети на електрична енергија и нови 
енергетски интерконекции со нашите соседи; 
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● Да извршите модернизација и трансформација на ТЕЦ Неготино, во постројка 
која ќе користи природен гас и ќе обезбеди можности за зголемено земјоделско 
производство; 

● Да овозможите инсталирање на 400 МW фотоволтаични електрани во 
домашниот електроенергетски систем, со што ќе се произведе чиста електрична 
енергија на ниво од околу 560 GWh (или околу 10 % од вкупното домашно 
производство);  

● Да овозможите инсталирање нa ветерни електрани со моќност од 
дополнителни 160 MW; 

● Да ја спроведете нашата политика за државна енергетска трансформација со 
која секој наш граѓанин ќе добие можност да биде енергетски производител и, 
секако, корисник на еколошки чиста и поевтина енергија; 

● Да спроведувате и други активности во согласност со заложбите и Програмата 
на Владата на Република Северна Македонија 2020 - 2024 година. 

Истовремено, како министер за економија во Владата на Република Северна 
Македонија од Вас очекувам:  

 
● Да бидете прв чувар на Уставот и законите и да осигурате дека Министерството 

за економија ги исполнува сите законски обврски, дека сите носители на јавните 
функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се еднакво 
одговорни пред законот и Уставот, а Уставот и законите се спроведуваат еднакво 
за сите; 

● Да бидете пример за добро управување и да осигурате дека носителите на јавни 
функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се придржуваат до 
највисоките стандарди за одговорно и етичко управување; 

● Да осигурате дека Министерството за економија навремено, правично, ефикасно 
и  ефективно одговара и ги решава прашањата и постапките од граѓаните и 
правните лица на тој начин оправдувајќи ја и стекнувајќи ја довербата на 
граѓаните и јавноста; 

● Да ја продолжите примената и да ги унапредите политиките на транспарентност 
и отчетност; 
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● Да бидете отворени и инклузивни кон граѓаните, стручната јавност, граѓанското 
општество и опозицијата во креирањето и спроведувањето на јавните политики 
со цел да се обезбедат квалитетни политики базирани врз докази и 
консензуалност во општеството; 

● Да осигурате дека државните ресурси не се користат за партиски и изборни цели 
и дека на административните службеници и вработените во јавниот сектор не им 
се вршат партиски влијанија; 

● Да ја унапредувате родовата еднаквост и правичната застапеност и постојано да 
го имате предвид мултиетничкиот карактер на земјата. 

Соработувајте со сите вработени и искористете ги сите потенцијали во јавната 
администрација. Во целото ваше дејствување бидете им пример на тие со кои работите 
и на граѓаните за кои работите. Придржувајте се до Кодексот за етичко однесување на 
членови на Влада и носители на јавни функции именувани од страна на Владата и 
ширете ги етичките вредности. На крајот на нашиот мандат во 2024 година, како 
резултат на позитивните промени кои ќе ги направиме, Република Северна Македонија 
да биде земја во која граѓаните сакаат да живеат и да придонесуваат за нејзино 
постојано унапредување. Граѓаните го очекуваат тоа од нас. 

Ви пожелувам многу среќа, здравје и успешен мандат. 

 

Искрено Ваш, 

 

 

 

Зоран Заев 

Претседател на Владата на Република Северна Македонија 
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