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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 
27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 
51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 
144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 
67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.228/19, 72/20 и 215/20), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА

Член 1
За стратешки приоритети во 2021 година се утврдуваат:
- Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните;
- справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот  COVID 19;
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија;
- владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба 

против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност;
- квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на 

трудот;
- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува 

квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти;
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска 

држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и 
почитување и

- заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и 
влијанието на климатските промени.

Приоритетите од став 1 на овој член, имаат еднакво значење.

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

утврдуваат следните приоритетни цели:

- задржување на финансиската и макроекономска стабилност, зголемување на 
конкурентноста на економијата и на вработеноста;

- фискална одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурни 
проекти;

- предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем, намалување на сивата економија, 
поттикнување на приватната иницијатива и инвестиции;

- реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на 
процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, 
подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, 
внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување;
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- етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по 
принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ Клучни перформансни 
индикатори);

- ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на Европска Унија и 
националните финансиски интереси, подобрување на законската, институционалната и 
оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и 
измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите;

- ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и зајакнување на воспоставениот 
систем за финансиско управување и контрола на средствата од ИПА во насока на 
прилагодување на системот за управување со структурните фондови;

- одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација 
на европските фондови; 

- креирање на сеопфатен национален развоен план за долгорочен и одржлив развој 
запазувајќи ги принципите на инклузивност, кохерентност и транспарентност;

- воведување на секторски пристап и паметна специјализација и насочување на 
инвестициите во клучни економски сектори со потенцијал за раст;

- зголемување на обемот на инвестиции преку директна поддршка на инвестициони 
активности на компании, унапредување и олеснување на инвестициската клима и 
интернационализацијата на бизнисите;

- поддршка и развој на одржливи и конкурентни микро, мали и средни компании, 
унапредување на занаетчиството, целосно искористување на претприемничкиот дух и 
знаење на домашните човечки ресурси;

- обезбедување сигурност во снабдување со енергија, раст на инвестициите во 
енергетскиот сектор, интегрирање на пазарите на енергија,  воведување паметни мрежи и 
заштита на ранливите потрошувачи на енергија од енергетска сиромаштија;

- реконструкција и обезбедување на енергетска ефикасност на јавните згради;
- изградба на нови патни делници, рехабилитација на дел од постојните и обезбедување 

транспортни услуги со висок квалитет и безбедност;
- реконструкција и изградба на нови локални патишта во соработка со единиците на 

локалната самоуправа;
- подобрување на квалитетот и зголемување на инвестициите во железничката 

инфраструктура, изградба на брани и водоснабдување;
- унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност;
- развој на туризмот и угостителството, субвенционирање на алтернативен и културен 

туризам и градење на препознатлив туристички имиџ согласно светските стандарди;
- унапредување на заштитата на потрошувачите и обезбедување поголем квалитет на 

добрата и услугите на македонскиот пазар;
- одбранбена и безбедносна политика во функција на развојот, уставниот поредок, 

независноста, суверенитетот, територијалниот интегритетет и безбедноста на граѓаните;
- унапредување на националните одбранбени капацитети согласно Стратегискиот 

одбранбен преглед и Долгорочниот план за развој на одбранбени способности 2019-2027;
- обезбедување на функционална интероперабилност по НАТО стандарди, подготовка 

за идните НАТО цели на способности и ефикасна реализација на одговорностите кои 
произлегуваат од  учеството во колективната одбрана, кризниот менаџментот и 
кооперативната безбедност;

- зајакнување на одбранбената дипломатија и ефективно учество во командната и 
воените структури на НАТО и останатите организации;

- зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, 
развој на билатералните, регионалните и мултилатералните односи со  членките на НАТО 
и Европската Унија и  другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор;
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- јакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и 
долгорочно финансиски одржлив здравствен систем;

- достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и 
воспоставување на систем за следење на здравствениот статус на населението;

- инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечките ресурси, 
опрема, понапредни методи и терапии;

- опремување на сите одделенија за интензивна нега со модерна опрема, кревети, 
респиратори, рентген машини и сите останати потребни апарати за обезбедување врвна 
здравствена заштита;

- квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската 
Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската 
Унија;

- воспоставување мотивирана, ефикасна и професионална преговарачка структура за 
пристапните преговори;

- квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија);
- обезбедување широк консензус и консултации со политичките партии и граѓанскиот 

сектор околу суштинските реформи врзани за пристапувањето во Европската Унија и 
доближување на преговарачкиот процес до граѓаните преку промовирање на европските 
вредности;

- успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на 
поголемо искористување на европските фондови достапни на земјата;

- зајакнување на капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи 
за спроведување на буџетот на Европската Унија во насока на трансфер кон структурите 
потребни за користење на Структурните и Кохезивните фондови по пристапување;

- развивање на систем на правда кој ефикасно ги штити слободите, правата и 
заедничкиот систем на вредности;

- ефикасно и ефективно „прочистување на правoсудството“;
- изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на 

законите;
- унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество 

кое придонесува во зајакнување на демократското управување и воспоставување на 
структурен дијалог со граѓанското општество;

- создавање ефикасен систем на проверка на потеклото на парите и капиталот кај секој 
поранешен и актуелен функционер, со преземање на најдобрите ЕУ практики;

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

- модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за 
непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;

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

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

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

- развивање квалитетно образование достапно за сите кое ќе создава кадар способен за 
логично и критично размислување базирано на анализи и факти;



Службен весник на РСМ, бр. 243 од 9.10.2020 година 

4 од 5

- образование во функција на личности кои ќе ги почитуваат и негуваат граѓанските 
права, толеранцијата, различностите, воспитување во духот на мултикултурализмот и 
оспособување за потребите на пазарот на трудот;

- изградба, реконструкција, санација и обезбедување на енергетска ефикасност на 
студентските домови и подобрување на студентскиот живот и стандард на младите;

- креирање систем во кој ќе напредува спортот и спортските резултати, јакнење на 
квалитетот на живот, социјалната интеракција, вистински развој на личноста и здрав 
начин на живот на што е можно поголем број граѓани;

- ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики стручна, професионална и 
департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на 
институциите;

- дигитална трансформација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите 
развивање механизми за воспоставување на модерни технологии 5G технологии и развој 
на NGA инфраструктура;

- соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност;
- креирање на систем на одржливо и конкурентно земјоделско производство, 

подготвено и прилагодено кон глобалните климатски промени и заедничката земјоделска 
политика со Европска Унија;

- промовирање на вработувањето, социјалната вклученост и развојот на руралните 
средини со поттикнување на младите земјоделци и олеснување на земјоделските и 
неземјоделските бизниси;

- воспоставување на интегриран и функционален систем за подобро знаење и поддршка 
на иновациите во земјоделството со фокус на истражувањето, трансферот на напредна 
технологија и дигитализација;

- зголемување на шумскиот фонд во Република Северна Македонија и  поквалитетно 
чување на шумите;

- обезбедување доволни количини квалитетна и безбедна храна за потребите на 
домашните потрошувачи и создавање производи со додадена вредност и пласман на 
странските пазари;

-  обезбедување на висок степен на здравствена заштита и благосостојба на животните;
- подобрување на реализацијата на средствата од претпристапната помош на 

Европската Унија за рурален развој;
- унапредување на правата на работниците и безбедноста на работните места, во 

согласност со меѓународните стандарди;
- унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за 

превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, 
вклучувајќи го и семејното насилство;

- проширување на мрежата на предшколски установи за згрижување и воспитание на 
деца;

- грижа за сите врз основа на социјални вложувања како начин на подршка на 
граѓаните;

- промовирање политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за 
лицата со попреченост и нивните семејства;

- унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и 
вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;

- унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на  
децентрализирани механизми на социјални услуги;

- подобрување на квалитетот на животот на старите лица и обезбедување 
достоинствена старост;
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- унапредување на системот на локалната самоуправа, децентрализација на власта и 
зајакнување на капацитетите на општините;

- намалување на разликите во развојот меѓу и во планските региони и зголемување на 
нивната конкурентна способност;

- развивање на европската идеја за културното наследство како заеднички ресурс, 
подигање на свеста за нашата заедничка историја која ги обединува граѓаните и ги 
легитимира пред европското семејство на држави, активно придонесувајќи во 
целокупниот европски идентитет;

- зајакнување на системот за заштита на македонскиот јазик и поддршка на 
литературното творештво; 

- инвестиции во културната инфраструктура, рамномерен културен развој, 
децентрализација и деметрополизација на културата;

- создавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на 
различностите, во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација;

- промовирање на политики за меѓусебно почитување и презентирање на различностите 
од етничка и културна припадност како предност на општеството;

- формирање Национални совети на заедниците кои се помали од 20% од вкупното 
население на државата, вклучување на сите заедници во процесот на креирање на овие 
политики и обезбедување поголема репрезентативност;

- унапредување на политиките и правната рамка за животна средина и климатска 
акција, заштита на природата и природните ресурси од загадување, намалување на 
климатските промени, вложување во зелена екононија и креирање на зелени работни 
места;

- подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина, управување на 
водите, отпадот и заштитата на воздухот од загадување;

- планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства, зголемување 
на учеството на обновливите извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност 
и заштита на животната средина;

- спроведување политики на хумано планирање и уредување на просторот и
- превенција-намалување на ризикот од природни непогоди и други несреќи и 

катастрофи.

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

одлука, ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2021-2023 година.

Член 4
Во рамките на буџетскиот процес за 2021 година министерствата и другите органи на 

државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и 
приоритетните цели од членовите 1 и 2 од оваа одлука, а средствата  за нивно 
финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски 
корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2021 година.

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

весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 44-9041/1 Прв заменик на Претседателот
6 октомври 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.


