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0.Резиме
ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА
ПРАВОТОНАЕУ(НПАА)

ПРЕГЛЕДНАКЛУЧНИПРИОРИТЕТИПРЕДВИДЕНИСОНПАА

I.ПОЛИТИЧКИКРИТЕРИУМИ
Резиме

1.1.ДЕМОКРАТИЈАИВЛАДЕЕЊЕНАПРАВОТО
ИТНИРЕФОРМСКИПРИОРИТЕТИ
НапредокоткојВладатагопостигнавоспроведувањетонавнатрешнитереформии
резултатите восправувањетосо отворенитебилатералнипрашањабеапризнаени
воИзвештајотнаЕКзаземјатавоаприл2018годинаибезусловнатапрепораказа
почетокнапристапнитепреговори.
Заклучоците од Советот на ЕУ усвоени на 26.06.2018 година,а потврдени од
Европскиотсоветна28.06.2018год.даваатјаснаперспективаиисцртуваатпатоказ
доотворањенапреговоритевојуни2019година приштосенагласуваважностада
продолжи напредокотво имплементацијата на Итните реформски приоритети и
испорачувањетодополнителниодржливирезултати,вообластана:правосудството,
безбедноснитеиразузнавачкитеслужби,реформатанајавнатаадминистрацијаи
борбата против организираниот криминал и корупцијата,со цел да се задржи
реформскиот моментум.Напредокот во овие области ќе биде рефлектиран во
редовниотГодишен извештајна ЕК наредната година,а ќеима влијаниеи врз
одлукатазаопределувањедатумзаотпочнувањенапристапнитепреговори.
Соцелдасеобезбедиефикасноствореализацијатанапланиранитеобврскиво
делотнареформскиотпроцес,Владатагоподготвиина30.10.2018годинагоусвои
Планот 18 како механизам за насочување и следење на реформите.Истиот
претставува логично продолжение на Планот3 6 9 којги постави основите за
спроведување на суштински реформи предвидени со релевантните стратешки
документи,предсеСтратегијатазареформанаправосудниотсектор,Стратегијатаза
реформанајавнатаадминистрација,Програматазауправувањесојавнитефинансии
иПланотзареформанаразузнавачкитеибезбедноснитеслужби.
Планот18бешеподготвеннатранспарентениинклузивенначинвоконсултацијасо
релевантните министерства,опозицијата,граѓанскиот сектор и меѓународните
партнери,аземенисепредвидипрепоракитенаЕК,заклучоцитетелатанаССАидел
одкраткорочнитепрепоракиодспроведенитеоценскимисии,какоипрепоракитена
ОБСЕ/ОДИХР,ВенецијанскатакомисијаиГРЕКО.Временскатарамказареализација
намеркитезацртанивоПланот18едофевруари/март2019година.
Планот18сефокусираначетиритеклучниреформскиобластиодделотнавладеење
направото:правосудство,безбедноснислужби,јавнаадминистрацијаиборбапротив
корупцијаиорганизиранкриминал.

Воделотнареформанаправосудствотофокусотеставеннавоспоставувањена
независениефикасенсудскисистем којќеуживависокстепеннадовербамеѓу
граѓанитеиќегарантирадеканивнитеправаислободисепочитуваат.
Реформатанабезбедносно-разузнавачкитеслужби енасоченакон создавањена
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ефективенсистем зазаштитананационалнатабезбедност,овозможувајќиим на
службитедафункционираатвосогласностсомеѓународнитестандардииправила,
истовременозаштитувајќигиигарантирајќигидржавнитеинтересиивоведувањена
современи работни методи преку кои ќе се зголеми превентивната улога во
справувањетососовременитебезбедноснизакани.
Реформата на јавната администрација се фокусира на професионализација на
администрацијата прекуподобрена примена на принципите на заслуги,еднакви
можности и правична застапеност. Со инвестирање во знаења,вештини и
компетенциинаадминистрацијатаќесезголемипродуктивностаиефикасноставо
обезбедувањетонауслугизаграѓанитеибизнисзаедницата.
Воборбатапротивкорупцијатаиорганизираниоткриминалмеркитесенасоченикон
реформаанти-корупцискитеполитики,зајакнувањенанадлежноститенаДржавната
комисија за борба против корупцијата и зајакнување на критериумите и
компетенциитенанејзинитечленови.Истовремено,ќесеработиинајакнењена
капацитетитенаорганитезаспроведувањефинансискиистрагиизапленанаимот.

Реформанабезбедносно-разузнавачкислужби
Тековнасостојба
НА 27ноември,Владатаго усвои Планотзаимплементацијанапрепоракитена
групатависокиекспертизасистемскитепрашањаодвладеењенаправотововрска
со следењето на комуникациите (2015/2017), со листа на правни акти,
административниитехничкимеркиифинансискиимпликации.

Во транспарентна постапка со информирање и консултација на стручната и
поширокатајавностдонесенепакетотзаконинеопходнизареформанасистемотза
следењето на комуникациите:Закон за следење на комуникациите;Закон за
Оперативно техничката агенција (ОТА);Закон за изменување и дополнување на
ЗаконотзаелектронскикомуникациииЗаконзаизмениидополнувањенаЗаконот
закласифицираниинформации.
ВоизвештајниотпериодзапочнааактивностизавосоставувањенаНадворешниот
механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и
припадницитеназатворскатаполиција,којимазацелда обезбединепристрасност,
објективноствопостапувањетовослучаитекогапостоисомнение декасесторени
кривичниделаодстрананалицатасополицискиовластувањаиприпадницитена
затворскатаполиција,асотоаипоголемазаштитаначовековитеслободииправа.
На12.09.2017година,одстрананаВладатабешеусвоенмоделотнанадворешниот
механизам законтроланаработењетонаполицијата.Врзоснованаутврдениот
концептбешеизготвенпакетназаконскиизмени1коиимаатзацелвоспоставување
на:
 СпецијализираноОдделениезаистражувањеигонењенакривичниделасторени

одлицасополицискиовластувањаиприпаднициназатворскатаполицијаво
Основнотојавнообвинителствозагонењенаорганизиранкриминаликорупција
и

 посебнаорганизационаединицакајНародниотправобранител-механизамзаграѓанска
контрола.

Со цел обезбедување на координиран и меѓунституционалниот пристап во
имлементацијанадонесенитезаконскиодредби,ВладатанаРМ на03.04.2018го
поддржаАкцискиотПланзавоспоставувањенанадворешенмеханизамзаконтрола

1ЗаконотзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаНароденПравобранител(“СлужбенвесникнаРМбр.35/18”)
;ЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзавнатрешниработи(“СлужбенвесникнаРМ бр.21/18”);Закон

заизменувањеидополнувањенаЗаконотзаполиција(“СлужбенвесникнаРМ бр.21/18”);Законзаизменувањеи
дополнувањенаЗаконотзајавно-обвинителскаслужба(“СлужбенвесникнаРМбр.21/18”);Законзаизменувањеи
дополнувањенаЗаконотзаизвршувањенасанкции(“СлужбенвесникнаРМбр.21/18”),
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надработатана лицатасополицискиовластувањаиприпадницитеназатворска
полиција.

ГипоставивмеосновитезафункционирањенаНационалниотКоординативенЦентар
за борба против организиран криминал.Во ноември 2017 година извршено е
поврзувањепрекуVPN конекцијасосерверитенаЦаринскатауправа,Управатаза
јавниприходисопристапдонивнитебазинаподатоци.Истовременообезбедене
пристап до мејл серверот на Управата за финансиска полиција.Надлежните
институцииноминираасвоипретставницивоНационалниоткоординативенцентар
заборбапротиворганизиранкриминалиспроведенаенивнаобука.

Следејќигипрепоракитеодизвештаитеодоценскитемисии,извештаитенаЕКза
напредокотнаРМ,какоисовременитетенденциидекаефикаснатаборбапротив
организираниоткриминалеединственоуспешнадоколкусеодземефинансиската
користприбавенасокривичнотодело,воспоставивместратешкиконцептзаводење
нафинансискиистрагипаралелносоистрагитезаорганизиранкриминал.Вотој
контекст,ВладатанаРМ на27.02.2018годинајаусвоиСтратегијатазазајакнувањена
националнитекапацитетизаводењенафинансискитеистрагииконфискацијана
имотсоАкционенПлан(2017-2020)

ДонесенеАкцискиплан2заимплементацијанаСтратегијатазаразвојнаполиција.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
ЌеседонесеЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзакривичнапостапка,
со штоќесезаокружипакетотназаконинеопходнизавосоставувањенановиот
националенмоделзаследењенакомуникациите.
ИстотакаќеседонесатиподзаконскиактиврзоснованаЗаконотзаОТА,Законот
наследењенакомуникациитеиЗКП.

Вонасоканацелосновоспоставувањенанадворешниотмеханизам законтролана
работењето на полицијата ќеседонесеЗаконотзаизменувањеи дополнувањена
ЗаконотзајавнообвинителствоиЗаконотзаизменувањеидополнувањенаЗаконотза
судови.

Соцелнатамошнојакнењенакапацитетитезаборбапротиворганизиранисериозен
криминал, во Националниот Кординативен Центар (НКЦ) за борба против
организиранкриминал,ќесеизвршианализанаправнатарамказаработатанаНКЦ.

Институционалнарамка
Соцелимлементацијанановиотмоделзаследењенакомуникацииќесевоспостави
Оперативнотехничкатаагенција,приштоСобраниетонаРМ ќегоизбереДиректорот
наОТАиќесеспроведепостапказавработувањенаперсоналвоОТА.Ќесеформира
Советзаграѓански надзор.Паралелно,ќесеспроведати техничкитемерки кои
опфаќаат:обезбедување посебна локација и објект за Оперативно-техничката
агенција,какоинеговофизичкоитехничкообезбедување.

Истотака,ќесеимплементираАкцискиотпланзаконтроланаработатаналицатасо
полицискиобластувањаиприпадницитеназатворскатаполиција.

Вонасоканазајакнувањенакапацитетотзаводењефинансискиистраги:
 ќе се формира Национална комисија за следење на имплементацијата на

2
Ноември2017година
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НационалнатаСтратегијаиАП,
 ќесеформираатпосебниорганизациониединицизаводењефинансискиистраги

во МВР, Управа за финансиска полиција, Царинска Управа, Јавните
обвинителствакоипостапуваатпредосновнитесудовисоосновнаипроширена
надлежност

 ќеседонесатпроцедуризаводењенафинансискиистрагивоМВР,УФП,ЦУиЈО.
 ќесеспроведатмултидисциплинарниобукизавработенитевоМВР,УФП,ЦУ,

јавнитеобвинителиисудиите.

Среднорочниприоритети
 ПонатамошнанадградбанаНационалниоткоординативенцентарзаборбапротив

организиранкриминал
 ИмплементацијанаСтратегијатазазајакнувањенанационалнитекапацитетиза

водењенафинансискитеистрагииконфискацијанаимотсоАкцискиплан.

1.1.1.ДЕМОКРАТИЈА

1.Избори

2.Собрание
Тековнасостојба
Првиот Жан Моне Дијалог меѓу претставници од Европскиот парламент и
претставници на политичките партии во Собранието се одржа во Охрид на 17-
18.05.2018година.Подводневниотнеформалениотворендијалог,претставниците
наполитичкитепартииуштееднаш гопотврдијаконсензусотдаработатзаедноза
земјатаданапредувакончленствотовоЕУидасеинтегриравоевроатлантските
структури.
РаботнитегрупивоСобраниетоработеанаизменинаДеловникотнаСобранието
како и на Етички кодекс за пратениците.Во работните групи се вклучени и
експертите од Проектот финансиран од ЕУ “Поддршка на Собранието за
спроведувањенареформите”,ииститегодаваатсвојотпридонес.Изготвенибеа
работни верзии на измени на Деловникот на Собранието и Eтички кодекс за
пратениците. КодексотзаетичкооднесувањенапратеницитевоСобраниетосе
донесе на 47 седница на Собранието закажана на 11.06.2018,а измените на
ДеловникотнаСобраниетосевопроцеснаусогласувањемеѓупратеничкитегрупи.
Комисијатазанадворешнаполитиканаседницатаодржанана26.12.2017год.го
разгледа Предлог-законот за ратификација на Договорот за пријателство,
добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија.
Собранието на 30-та седница одржана на 15.01.2018 год.го донесе Законотза
ратификација на Договорот за пријателство,добрососедство и соработка меѓу
РепубликаМакедонијаиРепубликаБугарија.
Собранието на 27-та седница одржана на 25.12.2017 год.усвои Декларација за
забрзувањенареформскитеиинтегративнитепроцесизазачленувањенаРепублика
МакедонијавоЕвропскатаунијаиНАТО.Комисијатазаевропскипрашањаводухот
на консензус ја подготви Декларацијата за забрзување на реформските и
интегративнитепроцесизазачленувањенаМакедонијавоЕвропскатаунијаиНАТО,
ијаусвоинаседницатана14.07.2017год.
Собраниетона27-таседницаодржанана11.01.2018год.со69гласа"за"годонесе
Законотзаупотребанајазиците.ПретседателотнаРепубликаМакедонијанего
потпишауказотзапрогласувањеназаконотидоСобраниетона17.01.2018год.
доставиУкажувањаконтекстотнаЗаконотзаупотребанајазиците.Собраниетона
32-таседницана14.03.2018годинасо64гласа"за"годонесеЗаконотзаупотребана
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јазиците3(вотреточитање).
Собраниетона22-таседницаодржанана25.12.2017именувашеЈавенобвинителна
РепубликаМакедонија.
Собранието донесе 4 закони од пакетот за реформата на безбедносно-
разузнавачките служби:Законотза Оперативно -техничка агенција;Законотза
следењенакомуникациите;ЗаконотзадополнувањенаЗаконотзакласифицирани
информации;иЗаконотзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаелектронски
комуникации.За Предлог-законотза изменувaње и дополнување на Законотза
кривичната постапка,потребно е двотретинско мнозинство. Во составот на
Работната група за изготвување и следење на имплементацијата на планотза
реализацијанапрепоракитенагрупависокиекспертизасистемскипрашањаод
владеењенаправотововрскасоследењетонакомуникациите4 беавклучени2
пратеници(ДУИ иВМРО-ДПМНЕ)какопретставнициодКомисијатазанадзорнад
спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите;и 2
пратеници(СДСМ иВМРО-ДПМНЕ)какопретставнициодКомисијатазанадзорнад
работатанаУБК и наАР.Комисијатазаконтроланаработатанад УБК и АР и
КомисијатазанадзорнаследењетонакомуникациитеиКомисијатазаодбранаи
безбедност,како и директорите на разузнавачко-безбедносните институции на
РепубликаМакедонија,од21-23.11.2017год.воЖеневаучествуваанаекспертска
дебатазареформатанаразузнавачкатазаедницаизајакнувањенапарламентарниот
надзор,во организација на Женевскиот центар за демократска контрола на
вооружените сили (ДЦАФ).Во духотна стратешката соработка помеѓуДЦАФ и
Собраниетобешеизготвениприфатенакцискиплансоактивностизаекспертска
помош на Собраниските работните тела. На 03.05.2018 година се потпиша
Меморандум заразбирањемеѓуСобраниетоиЖеневскиотцентарзадемократска
контроланавооруженитесили,засоработказаспроведувањенаПроектот„Развојна
парламентарен и независен надзор“(2017-2020).ВорамкитенаПроектот,на14-
16.05.2018год.воЉубљана,делегацијаодКомисијатазанадзорнадработатанаУБК
инаАР,Комисијатазанадзорнадспроведувањетонапосебнатаистражнамерка
следењенакомуникациитеиКомисијатазаодбранаибезбедност,учествуваана
работилницанатема„Употребаизлоупотребанасовременитехничкиможностикако
поддршканапроцесотзаприбирањенаразузнавачкиинформации“.
Собранискитеработнителапродолжијадаорганизираатјавнирасправизазначајни
темиисовклученостнаголембројнапретставницинаграѓанскотоопштество.
Постојаната анкетнакомисијазазаштитанаслободитеи праватанаграѓанинот
одржа3јавнирасправи.5

КонститутивниотсостанокнаКлуботнапратенички во Собранието сеодржана
06.07.2017год.-Клуботќеделувасоединственацелдаинициразаконскирешенија
запостигнувањенародоваеднаквостиунапредувањенаправатанажените,нивно
активновклучувањевопроцесотнаодлучувањеводржавата,какоизајакнувањеи
ширењенадемократијатавоситесферинаопштеството.Собраниетовосептември
2017год.јаобновиИнтерпартискатапарламентарнагрупазаправатаналицатасо
посебни способности (ИППГ) во соработка со Полиоплус, која претставува
неформалнапарламентарнагрупачијашто цел едаработи наподобрувањена
условите за граѓаните со посебни способности.Во Собранието за прв пат на

3
воперидотнаподготовканаНПАА,до30мај2018,указотзапрогласувањенаЗаконотзаупотребана

јазицитенебешепотпишан.
4

ОдлуказаформирањенаработнагрупадонесенаодВладатанаРМ на31.10.2017заизготвувањеи
следењенаимплементацијатанапланотзареализацијанапрепоракитенагрупависокиекспертиза
системскипрашањаодвладеењенаправотововрскасоследењетонакомуникациите(Службенвесник
наРМ 156/2017).
5

восоработкасоКанцеларијатанаОНна11.12.2017год.натема:“70годиниУниверзалнадекларацијанаправатана
човекот:Осврт“;на13.12.2017 год.натема:Прашањето наограничувањенаправото наслободно движењеи
дискриминацијатанаграничнитепреминиконграѓанитеод ромскатаетничказаедница;на 08.052018год.за
ИзвештајотнаЕКзаРепубликаМакедонијаза2018год.воодделотзачовековитеправа.
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14.09.2017 год.беше формиран Клуб за младински прашања и политики,како
неформалнотелосоставеноодчленовинаситепарламентарнипартиичијаштоцел
еостварувањенаинтереситенамладитевоземјата,восоработкасомладинските
организации, неформалните младински групи и партиските подмладоци. На
23.02.2018год.воСобраниетобешеконституиранаИнтерпартискапарламентарна
група за правата на ЛГБТИ лицата,чија цел е да се застапува за заштита и
унапредувањенаправатанаЛГБТИлицатавоРепубликаМакедонија.На04.06.2018
год.воСобраниетосеосновашеИнтерпартискапарламентарнагрупазаправатана
РомитевоРепубликаМакедонија.
СобраниетогидонесезаконитеодНПАА-ревизија2017година,штобеапредложени
одВладатанаРепубликаМакедонија.
Комисијата за европски прашања разгледа повеќе предлог-закони од НПАА и
организираше две јавни расправи за "Младинските организации како дел од
Берлинскиот процес"и за Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законотза аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Комисијата организираше
тематски седници за:реализацијата на Планотна Владата 3-6-9,за Бугарското
претседателствосоСоветотнаЕвропскатаунија(јануари-јуни2018),за"Француските
предизвициврзразвојотнаЕУ".Комисијатазаевропскипрашањаод25-26.02.2017
год. беше домаќин на Конференцијата на комисиите за европски
интеграции/прашања на земјите од ЈИЕ- КОСАП и учествуваше на повеќе
меѓународни конференции во странство.Беа реализирани повеќе билатерални
средби со членови на комисите за европски прашања во земјата и странство.
ИзвештајотнаЕвропскатакомисијазаРепубликаМакедонијаза2018година,беше
разгледаннаКомисијатазаевропскипрашањана24.04.2018год.инаНационалниот
советзаевроинтеграциина27.04.2018год.
Собраниетосоактуелниотпарламентаренсоставјадинамизирашесвојатаулогаина
меѓународенплан,прекуактивноучествонамултилатералнинастани,насостаноци
поврзанисоевропскатаиевроатлантскатаинтеграција,какоипрекуунапредување
набилатералнатасоработкасопарламентинаодделнидржави.Претседателотна
Собранието оствари средба со Комесарот за европска соседска политика и
преговори за проширување на 20.11.2017 год.како и на 18.04.2018 год.кога
официјално во Собранието беше врачен Извештајотна Европската комисија за
РепубликаМакедонијаза2018година.На43-таседницанаСобранието,на19.04.2018
год. свое обраќање имаше Високиот претставник за надворешни работи и
безбедноснаполитиканаЕвропскатаунијаизаменикпретседателнаЕвропската
комисија,.На 18.01.2018 год.претседателот на Собранието оствари средба со
генералниотсекретарнаНАТО,којворамки наофицијалнатапосетанаРепублика
Македонија,сеобратина31-таседницанаСобранието.
На15.09.2017год.бешепотпишанМеморандум засоработкамеѓуСобраниетона
Република Македонија,Министерството за надворешни работи и Комонвелт на
БританијаиВестминстерфондацијатазадемократија,вонасоканареализирањена
програмата„ПоддршканапарламентарнитереформивоМакедонија“.
На 27-29.06.2018 год. во Собранието се одржа 98-ми Рос-Рот семинар на
Парламентарното собрание на НАТО во соработка со Собранието,посветен на
"ЕвроатланскаинтеграцијанаЗападенБалкан:Зајакнувањенаевропскиотмировен
проект"ЦентаротзабезбедноснасоработкаRACVIACвосоработкасоСобраниската
Комисија за одбрана и безбедност и Центарот за демократска контрола на
вооруженитесили(DCAF)соподдршканаМисијатанаОБСЕвоСкопје,на25и26јуни
2018годинаорганизираат"Годишенсостанокнапретставницитенакомитетитеза
одбранаибезбедностодПарламентитеназемјитенаЈугоисточнаЕвропа",сеодржа
воСобранието.

КлучниприоритетинаСобраниетоза2019година
КлученприоритетвоисполнувањетонаполитичкитекритериумизачленствовоЕУ
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во2019годинаќебидеподобрувањенаработатанаСобраниетокакофорум за
конструктивенполитичкидијалогизајакнувањенапретставничката,законодавната
инадзорнатафункцијасогласностратешкитеприоритетиутврденивоСтратешкиот
план на Собранието (2019-2021),усвоен на Буџетскиотсоветна Собранието на
седницатаодржанана01.06.2018година.
Приоритет е работата на Собранието да продолжи врз база на конструктивен
политичкидијалогисоцелоснавклученостиучествонаситепратеничкигрупи.Со
цел да се одржи висок степен на координација меѓу политичките партии во
Собранието како и програмирањена работата,Претседателотна Собранието ќе
продолжи соодржувањенаредовни средби сокоординаторитенапратеничките
групи,накоиќеучествуваатиопределенитепретставницинаВладата.
Ќе продолжат активностите за спроведување на реформите во Собранието,
подобрување на одредбите од Деловникот на Собранието во насока на
спроведување на препораките од Извештајот на Комисијата за испитување на
настанитеодСобраниетоод24.12.2012,ИтнитереформскиприоритетииЖанМоне
дијалогот.
КонсензусотзапрашањатаповрзанисоспроведувањетонаОхридскиотрамковен
договор ќе се обезбедува во рамки на редовните координативни средби со
претседателотнаСобранието,потпретседателитенаСобраниетоикоординаторите
напратеничкитегрупи.ФункционалностанаКомитетотзаодносимеѓузаедницитеќе
сеодвивасогласнозаконскитеодредбииодржувањенаседници.
Собранието ќе превземе напори за намалување на употребата на скратените
постапкипридонесувањеназаконите,соцелдасезајакнезаконодавнатафункција.

Подобрувањето на веродостојната евиденција на функционалниот надзор на
работатанавластаиразузнавачкитеслужбипретставуваклученприоритетза2019
годиназаСобранието.Соцелобезбедувањенафункционаленпарламентареннадзор
над работата на разузнавачките служби ќе продолжат активностите на двете
надлежниСобранискитела:Комисијатазанадзорнадспроведувањетонапосебната
истражнамеркаследењенакомуникациите,иКомисијатазанадзорнадработатана
Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.
Капацитетите на парламентарните комисии за надзор над работата на
разузнавачкитеслужби,ќесезајакнатсоподдршканастратешкотопартнерствосо
Женевскиотцентарзадемократскаконтроланавооруженитесили(ДЦАФ).
СоцелостварувањенапарламентареннадзорнадработатанаВладатаивклученост
награѓанскотоопштествовоработатанаСобранието,работнитетелаќепродолжат
даодржуваатнадзорниијавнирасправи,какоисоразгледувањенаизвештаина
регулаторнитетелаизбраниодСобраниетоиревизорскитеизвештаи.Ќепродолжат
активностите на неформалните интерпарламентарни групи формирани во
Собраниетосоактивноучествонапретставницинаграѓанскотоопштество.
Подобрување на капацитетотза следење на заштитата на човековите права и
фундаменталнислободивоземјатапретставуваеденод клучнитеприоритетина
Собранието,за2019година.Постојанатаанкетнакомисијазазаштитанаслободитеи
праватанаграѓанинотќеодржуваредовниседницисогласносвоитенадлежности
какоијавнирасправивосоработкасограѓанскиотсектор.
Обезбедување на консензус во Собранието за прашањата поврзани со
пристапувањетовоЕвропскатаунијаостануваклученприоритетзаСобраниетоиво
2019година.СоцелимплементацијанаНПАА-ревизија2019година,Собраниетоќе
даде приоритетна донесувањето на законите со кои се врши усогласување на
националнотосоевропскотозаконодавство,сообем идинамикавозависностод
овластенитепредлагачиназакони.
Комисијата за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграции ќе
продолжатдаостваруваатзначајнаулогаипридонесвопроцесотнаевропската
интеграција.Двете тела ќе продолжат со реализирање на своите активности
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посветенинаклучнитеприоритетиодевропскатаагенданаРепубликаМакедонијаи
промовирањетонаконсензуаленпристап.

Комисијатазаевропскипрашањаќегопоттикнуваиунапредувахармонизирањето
нанационалнотозаконодавствосоправотонаЕУ,преку разгледувањенапредлог-
законите од НПАА.Комисијата ќе свикува седници посветени на програмата и
приоритетите на земјата претседавач со ЕУ,за степенот на исполнување на
обврските кои произлегуваатод договорите меѓуРепублика Македонија и ЕУ и
остварувањенапрограмитеидругитеактинаинституциитенаЕУ,вклучувајќигии
програмитезафинансискапомош.КомисијатаќејаследиреализацијатанаНПАА
преку разгледување на квартални извештаи кои Секретаријатот за европски
прашањагидоставувадоСобранието.Комисијатаќеорганизиранадзорниијавни
расправизаважнитемиодевроинтегративниотпроцес.Наседниците,Комисијатаќе
настојува да обезбеди консензус за сите ЕУ прашања и со претставниците на
граѓанскотоопштество,академскатазаедницаидругизаинтересиранисубјектикои
ќе бидат поканувани на седниците. Комисијата ќе реализира билатерална
меѓународнасоработкасосоодветнитекомисииодрегионотиземјите-членкинаЕУ
иќеучествуванамеѓународниконференциизаЕУпрашања.

Националниотсоветзаевроинтеграциикакоплатформаодинклузивенкарактери
поширокфорумзадебата,ќепродолжидаобезбедуваучествонаситеопштествени
фактори во креирањето и следењето на евроинтеграцијата на државата,ќе
придонесува за унапредување на политичкиот дијалоги одржување на широк
националенконсензусзачленствотонаРепубликаМакедонијавоЕУ.

Мешовитиотпарламентарен комитет-РМ и ЕУ ќепродолжи даодржуваредовни
состаноцииредовенпарламентарендијалогмеѓупратенициодСобраниетоиод
Европскиотпарламент.МПК-РМ иЕУ,ќепродолжидаиздавамесеченбилтенкојима
зацелинформирањенапратеницитеодЕвропскиотпарламент,надлежнитеслужби
наЕвропскатакомисијаидопретседателитенакомисиитезаевропскипрашањаод
националнитепарламентиназемјитечленкинаЕУ,заактивноститевоСобранието
поврзанисопроцесотнаевроинтеграции.6

Собранието ќе продолжи да остварува репрезентативна улога во доменот на
мултилатералната и билатералната соработка.Преку интензивна меѓународна
соработкаиактивноститенаПретседателотнаСобранието,напратеничкитегрупиза
соработкасо парламенти наодделни држави и прекупостојанитеделегации во
меѓународните парламентарни собранија,ќе се унапредуваат и продлабочуваат
севкупните билатерални односи со земјите од регионот и земјите-членки на
Европскатаунија.
ЕУ центарот на Собранието ќе продолжи на пратениците и на Службата на
Собранието,даим обезбедувапристапдоинформацииповрзанисоЕУ прашања
прекуиздавањенамесечнаинформативнапубликација-ЕУвести7,воелектронскаи
печатенаформа.

3.Владеење
КакоеднаодактивноститевоАкцискиотпланназаспроведувањенаПрограматаза
одржлив локален развоји децентрализација2015-2020,запериодот2018-2020 е
предвиденодекавотекотна2018/2019годинаќесеизготвисеопфатнаПроценкана
постојната правна и институционална рамка за обезбедување на одржлив
локален/територијалеразвој.Проценкатаќегиопфатинадлежноститеналокалните

6
Одјануари2010год.СобраниетоиздаваБилтеннаМПК-РепубликаМакедонијаиЕУ.Досегасеиздадени54изданија

наБилтенот.
7Одјуни2014годинадомај2018год.ЕУЦентаротнаСобраниетообјави34месечниелектронскипубликации-ЕУ
вести.
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власти,институците на локално ниво,механизмите и алатките за инклузивно
локално владеење,статусоти улогатанамеснитезаедници во планирањето на
одржливиотразвојиобезбедувањеналокалнитеуслуги.Врзосновананаодитеод
оценувањето,ќесеизготватсоодветнизаконскиизмени.Сеочекуваовааактивност
дагозголемиопсеготидагоподобриквалитетотнауслугитештоседаваатна
локалнониво,асотоаиквалиетотнаживотнаграѓаните.
Воподобрувањенафинансирањетоодцентралиотбуџетинискиоткапацитетна
собирање на даноци на локално ниво,Министерство за локална самоуправа ја
формираМеѓуресорскаработнагрупасопретставнициодрелевантниминистерства
и ЗЕЛС,со вклучени домашни и странски експерти со финансиска подршка од
Светскабанака,којаимазадачадаподготви деталнаанализанасостојбитево
областите во кои се доделуваатнаменски и блок дотации за општините и да
предложиредефинирањенаначинотиутврдувањето накритериумитезанаменскии
блокдотациизаопштините.

4.Слободанамедиуми/Слободанаизразување
Тековнасостојба
Основнизакони:
1.Законзааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги(„СлужбенвесникнаРепублика
Македонија“бр.184/13,13/14;44/14;101/14;132/14и146/16,132/17)и
2.Законзамедиуми(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.184/13и13/14).
Во националното законодавство транспонирана е Директивата 2010/13/ЕЗ за
аудиовизуелнимедиумскиуслугинаЕвропскатаУнија.
Вршењетонарадиодифузнатадејностиработитеодјавенинтересвообластана
радиодифузијата се уредени со Законотза аудио и аудиовизуелните медиумски
услуги.ЕдниодцелитенаЗаконотсеобезбедувањенатранспарентен,независен,
ефикасен и отчетен јавен радиоадифузен сервис и транспарентно,независно,
ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на аудио и аудиовизулените
медиумскиуслуги.Меѓутоазаконотнегипостигнуваочекуванитерезултати.Основна
причиназатоаештокогаедонесензаконотво2013година,ВладатаиСобраниетоги
игнорираазабелешкитенановинарскитеимедиумскитеорганизации.Освентоане
беавградениклучнитепрепоракинаекспертитенаСоветотнаЕвропаинаОБСЕво
врска со намалувањето на политичкото влијание медиумите,јавниот сервис и
медиумскиотрегулатор.
Имајќигопредвид сетопогоренаведено,неопходнабешепотребатаод измении
дополнувања на законот со цел професионализација и департизација на
регулаторнототелоијавниотрадиодифузенсервис.Процесотзапочнасоодржување
наконсултациисорелевантнипретставнициодмедиумскатасфера.Организирана
беше јавна трибина на 14 јуни 2017 година во Клубот на пратеници на која
присуствувааиучествуваапретставницитеназасегнатитестраниод оваасфера.
Прватанацртверзијанатекстотнаовојпредлогзакон бешедоставенадосите
чинителивоовааобластна30август2017годинаиистиоттекстбешејавнообјавен
навебстраницатанаМинистерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрација
на06август2017година.Релевантнитечинителибеаповиканидагидоставатсвоите
забелешкикоибеадеталноразгледани,аделодиститесеинтегрираниивоовој
предлогтекстназаконот.ПредлогЗаконотзаизмениидополнувањаназаконотза
аудиоиаудио-визуелнимедиумскиуслугибешеусвоенод ВладатанаРепублика
Македонијана20февруари2018година.
Поради веќе извршените измени, како и поради предложените измени и
дополнувањанаЗаконотзааудиои аудиовизулени медиумски услуги вокои се
земени предвид Извештајотна Прибе во делотна медиумите и Извештајотна
ЕвропскатакомисијазанапредокотнаРМ,сејавувакаконеопходнапотребатаза
измениидополнувањанаЗаконотзаосновањенаЈавнопретпријатиеМакедонска
радиодифузија. Законот за основање на Jавното претпријатие Македонска



12

радиодифузијаедонесенвофевруари1998година.Оддонесувањетододенессе
извршенидвеизмениидополнувањаназаконот,носепакнитуеднаодизменитеи
дополнувањатанесеоднесуванаусогласувањесопозитивнитезаконскипрописиод
оваа област.ОвојЗакон не бил консолидиран со постојните измени кои се
наметнувале во областа на радиодифузната дејност односно електронските
комуникации,посебноимајќигопредвидфактотштопоследнатаизменаназаконот
енаправенаво 2009 година,авеќеод декември месец 2013 годинаедонесен
Законотзааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги.Соденотнавлегувањетово
силанаовојзаконпрестанадаважиЗаконотзарадиодифузнатадејност,нододенес
одредбите во Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска
радиодифузијанесеусогласенисопозитивнитепрописи.
Со изменитеи дополнувањатанаЗаконотзаосновањенајавното претпријатие
Македонскарадиодифузијасеутврдувадејностанајавното претпријатиесо цел
воспоставувањенајаснадистинкци,јапомеѓудејностанајавниотсервисМакедонска
радиотелевизијаидејностанаЈавнотопретпријатиеМакедонскарадиодифузија,а
дополнително се утврдува и начинот на којшто јавното претпријатие ја врши
основната дејност,усогласен со веќе завршениот процес на преминување од
аналогниводигиталнипреносниврски.
Предлог–ЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотзаосновањенаJавното
претпријатие Македонска радиодифузија беше усвоен од Владата на Република
Македонијана20февруари2018година

Краткорочниприоритети
 ДонесувањенаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотзааудиоиаудио

визуелнимедиумскиуслуги
 ДонесувањенаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотзаосновањена

JавнотопретпријатиеМакедонскарадиодифузија

Среднорочниприоритети
 ЦелоснаимплементацијанаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотза

аудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги
 ЦелоснаимплементацијанаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотза

основањенаJавнотопретпријатиеМакедонскарадиодифузија

5.Граѓанскоопштество
ВладатанаРепубликаМакедонијасметадекаграѓанскотоопштествоерамноправен
партнер и коректор на нејзините одлуки,со целосно право да партиципира во
градењетонаполитиките,дасугерираикритикува.Владатаактивнопреземамерки
за градење на континуиран,транспарентен и целосно инклузивен дијалог со
граѓанскотоопштество.
ФормиранеСоветзасоработкасоиразвојнаграѓанскиотсектор,какосоветодавно
тело на Владата за унапредувањена соработката,дијалоготи поттикнувањена
развојотнаграѓанскиотсекторвоРепубликаМакедонија.
Советотодржадвеседници,накоиизбрапретседателизаменикнапретседателот
наСоветотидонесеДеловникзасвојатаработа.
Поспроведенаоценканаактуелностананереализиранитемеркииактивностиод
СтратегијатазасоработканаВладатасограѓанскиотсектор(2012-2017),користејќи
гикакоосноваанализитеистратешкитедокументинаграѓанскитеорганизацииисо
нивнодиректноисуштинскоучество,подготвенаеПредлог-СтратегијанаВладатана
РепубликаМакедонијазасоработкасоиразвојнаграѓанскиотсектор,соАкциски
план 2018-2020.Во работната група за подготовка на Стратегијата учествуваа
членовитенаМрежатанадржавнислужбеницизасоработкасограѓанскиотсектори
претставницина68граѓанскиорганизации,пријавенинајавенповик.Заподготовка
наСтратегијатаорганизиранеширокконсултативенпроцес,одржанисесредбина
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работнатагрупа,консултациипрекувеб-страницатаwww.novosorabotka.gov.mkидве
јавнирасправивоБитолаиСкопје.ПодготовкатанаПредлог-Акцискиотплан2018-
2020ивоспоставувањетонаСоветотзасоработкасоиразвојнаграѓанскиотсектор
се реализираат со поддршка од твининг проектот „Понатамошно
институционализирањенаструктуриранимеханизмизасоработкапомеѓуВладатаи
граѓанскиот сектор”, финансиран од Европската унија, а спроведуван од
КанцеларијатазасоработкасоНВОинаВладатанаРепубликаХрватска.
Соцелдасеобезбедитранспарентностнадржавнотофинансирањенаграѓанските
организации,на веб-страницата на Одделението за соработка со невладини
организациинаГенералниотсекретаријатwww.nvosorabotka.gov.mkвоспоставенае
електронскабазанаподатоцинадоделенитесредстванаграѓанскитеорганизации
одБуџетотнаВладатанаРепубликавопериодот2012-2016година.

Краткорочниприоритети
МеркитештоќегипревземаВладатавоследниотпериодсенасочениконцелосно
функционален Совет за соработка со и развојна граѓанскиот сектор,преку
одржувањенаредовниседници,најмалкуеднашнатримесеци.
Докрајотнајуни2018годинаќесеусвоиСтратегијатанаВладатанаРепублика
Македонијазасоработкасоиразвојнаграѓанскиотсектор,соАкцискиплан2018-
2020. Дополнително ќе биде развиена веб платформа што ќе обезбедува
информациизаследењенаспроведувањетонаСтратегијатадозаинтересираната
јавност.
ГенералниотсекретаријатнаВладатавоследниотпериодќеработиназајанкување
на капацитетите на Мрежата државни службеници за соработка со граѓанскиот
сектор,промовирањеипоттикнувањенадобрипрактикизасоработкасограѓанските
организацииналокалнониво,какоиунапредувањенастатусотнаОдделениетоза
соработка со невладини организации во насока на создавање овозможувачка
срединазаграѓанскиотсектор.
Препознавајќи јазначајнатаулоганаграѓанскитеорганизации како партнери во
дефинирањето на политиките поврзани со европската интеграција,Владата ќе
обезбедиредовноконсултирањеивклучувањенаграѓанскитеорганизациивосите
фазинакреирањетонаполитикитеиподготовкатаназаконите,вклучителноикако
членовинаработнигрупи.Граѓанскитеорганизацииќебидатредовновклученииво
процеситенапланирање,програмирањеиследењенаискористеностанафондовите
запретпристапнапомошнаЕвропскатаУнија.
Зарадиобезбедувањеовозможувачкасрединазаразвојнаграѓанскотоопштество,
ќе се изменат Законот за здруженија и фондации и Законот за донации и
спонзорстваво јавнитедејности и ќесеутврди заеднички прифатлив модел за
даночниоттретманнаграѓанскитеорганизацииодаспектнаданокотнадобивка.

1.1.2.РЕФОРМАНАЈАВНАТААДМИНИСТРАЦИЈА

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Земјата е умерено подготвена во однос на реформата на нејзината јавна
администрација.Постигнат е добар напредок во текот на извештајниот период
бидејќи беа спроведени некои од препораките на Европската комисија за 2016
година.Беа донесени и стратегијата за реформа на јавната администрација и
програматазареформи во управувањето со јавнитефинансии.Беанаправени и
конкретнинапоризазголемувањенатранспарентноста,одговорностаивклученоста
нанадворешни засегнати страни во креирањето политики.Требадасеподобри
капацитетотнаМинистерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрацијаза
водењеикоординирањенареформитевојавнатаадминистрација.Вотекотналетото
2017година,владатагипрекинаилигизавршимандатитенаситечленовинаодбори
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нависокитераководнипозицииво85јавниинституцииврзоснованапопречување
напренесувањетонавластаидонесувањеодлукизанабавкикоипотенцијалноможе
дагооштетатбуџетот.Именувањетонановираководителинатиеинституциисо
целосен мандатзапочнаво јануари 2018година.Силнатаполитичказаложбаза
гарантирањенапрофесионалностанајавнатаадминистрација,особеновоодносна
назначувањата на високи раководни позиции,и почитувањето на начелата на
транспарентност,заслугииправичназастапеностостануваодсуштинскозначење.

Вотекотнанареднатагодина,земјататребаособено:

 даобезбедицелоснопочитувањенавработувањетозаснованоназаслугиза
позициивојавнатаслужба;;

 даизбегнувадакористипрекумерновремени,услужниилидругивидовина
вработувањакоигозаобиколуваатначелотозазаслуги,наместодакористи
отворенинатпреваризаситевработувања;

 дапочнедајаспроведувастратегијатазареформанајавнатаадминистрација
и програмата за реформи во управувањето со јавните финансии,и да
обезбедикоординирансистем заследењеиизвестување,којсистематски
вклучуванадворешнизасегнатистрани;

 даобезбедиопширнаобуказаадминистрациитенацентралнатаилокалната
властидасеподигнејавнатасвестзадасеобезбедиспроведувањенаЗаконот
заопштиуправнипостапки.

Тековнасостојба
Министерството за информатичко општество и администрација,како клучна
институција продолжува со координација на процесот на реформа на јавната
администрацијапрекуимплементацијанаСтратегијатазаРЈА(2018-2022)соАкциски
план во четирите приоритетни области:Креирање на политики и координација;
Државна служба и управување на човечки ресурси;Одговорност,отчетност и
транспарентности Давање на услуги и ИКТ.Фокусотна Стратегијата за РЈА е
создавањенастручнаиефикасна,отчетнаитранспарентнаадминистрацијакојаќе
обезбедиквалитетниуслугизаграѓанитеибизнис-секторотиќегизаштитинивните
права.Управувањетосојавнитефинансииеуреденовопосебенстратешкидокумент.
СтратегијатазаРЈАбешеусвоенавофевруари2018година.
ЗакоординацијанацелокупниотпроцеснаРЈА наполитичкониво,сеформираше
Советзареформанајавнатаадминистрација,сокојпретседавапретседателотна
Владата на Република Македонија,којго разгледа и усвои Нацрт-текстот на
СтратегијатазаРЈА иакцискиотплан,предиститедабидатусвоениодстранана
Владата.СтручнаитехничкаподдршканаСоветотзаРЈАобезбедуваСекретаријатза
РЈА,составен од раководни административни службеници од институциите –
носителииучесницинаактивноститеутврденивоАкцискиотплан.Зазајакнувањена
внатрешнитекапацитетинаМИОАзаследењенаимплементацијатанаактивностите
од СтратегијатазаРЈА соАкциски план сеформирашеTим заРЈА,составен од
административнислужбенициодМИОА.
Во изминатиот период беа спроведени неколку активности за зајакнување на
транспарентноста на инстутициите.Владата ги задолжи сите министри да ги
декласифицираат сите информации /податоци кои се поврзани со трошоци за
службени патувањаи трошоци зарепрезентацијаво самитеминистерства,освен
податоцитекоитребадаостанатзаштитенисогласнозаконскитепрописи.Понатаму,
ВладатаусвоизаклучокдаседекласифицираатинформациитедонесениодВладата
коисеодјавенинтересисеоднесуваатнадоговоритезадоделувањенадржавна
помош.ДневнитередовииусвоенитезаписнициодседницитенаВладатазапочнаа
редовнодасеобјавуваатнавебстранатанаВладата.Восептември2017бешеукината
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одлуката за утврдување на надоместок за материјални трошоци за дадена
информацијаодимателитенаинформации.ЗапочнасоподготовканаСтратегијаза
отворениподатоци.
НаправенисеизмениидополнувањанаЗаконотзаадминистративнислужбенициза
постигнување на следниве цели:поедноставување на постапката за селекција и
вработување (со што се елиминира финансискиот трошок на кандидатите за
стекнувањесомеѓународнопризнатисертификатизапознавањенаеденодтрите
најчесто користени јазици на Европската унија и за познавање на работа со
компјутерски програми за канцелариско работење),потоа овозможување побрзо
напредување во кариерата,како и намалување на притисокот врз вработените
предизвиканодспроведувањенаоценувањето.Истотака,започнаимплементацијата
наактивностивонасоканаподобрувањенаспроведувањетонаЗаконотзаопшта
управнапостапка.
МИОА со поддршка од Регионалната школа за јавна администрација (ReSPA)
подготви Национален план за управување со квалитет во јавниот сектор во
Република Македонија за периодот 2018-2020 година. Првичниот нацрт
Националниотплан за управувањесо квалитетво јавниотсектор во Република
Македонија за периодот 2018-2020 година беше презентиран на Националата
конференцијазауправувањесоквалитеткојасеодржаводекември2017година.
Документотбешепрезентиранидискутиранвотекотнапрвиоткварталод2018
годинананеколкуработнисредбиналицатакоиработатнаобластанауправување
соквалитетвоинституциитевоРепубликаМакедонија.НацртНационалниотплане
поставенинавебстранатанаМИОАкадеситезаинтересиранистраниможатдаго
презематидадоставаткоментари.
Министерството за труд и социјална политика (МТСП)изработи Прирачник за
внесувањенародоватаперспективаво програмитеиполитиките,коједостапенза
ситеадминистративнислужбенициворамкинаелектронскимодулзаразбирањена
концептот на родовата рамноправност од страна на државните службеници на
национално и локално ниво.Прирачникотпретставува водич за тоа како да се
направат родово сензитивни политиките,програмите и активностите кои се
спроведуваатодстрананаорганитенадржавнатауправа,асотоаиститедаимаат
еднаковбенефитзаситеграѓани,жениимажи.
Агенцијата за администрација (во понатамошниоттекст:Агенцијата),овозможува
развоји одржливостна професионална и сервисно-ориентирана администрација,
прекуорганизацијанапостапкитезаселекцијанакандидатитезаадминистративни
службеници, спроведување на испитот за административно управување и
остварувањенаправнатазаштитанаадминистративнитеслужбеницивовторстепен.
Водекември2017годинаВладатанаРепубликаМакедонијајаусвоиПрограматаза
реформа на управувањето со јавни финансии 2018 – 2021 година со седум
приоритетниобласти.КлучнитереформскиактивностиопфатенисоАкцискиотплансе
насочениконподготвувањенановизаконскирешенијавонеколкусуштинскиобласти:
Законзајавнинабавкиусогласенсонајновитедирективизајавнинабавкиидобрата
праксанаЕвропскаУнија,Законзајавнавнатрешнаконтрола,Законзабуџети,во
насоканавоведувањенафискални правилаи фискален совети ревидирањена
Законотзајавендолг.Вомај2017ВладатајаусвоииФискалнатастратегија2019-2021
година,којапретставуваклучендокументзаутврдувањенасреднорочнитефискални
целинаВладатаинивноповрзувањесостратешкитеприоритети.Министерствотоза
финансиисефокусирашенаголем делод своитеактивностинаподобрувањена
транспарентноста во управувањето со јавните финансии преку создавање
дополнителнииквалитетниинформациикоиќебидатлеснизаупотребаидостапниза
поширокатајавност.

Краткорочниприоритети
За реорганизација и оптимизација на органите на државна управа,агенциите и
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инспекцискитеслужбиод централнатавласт,ќебидеподготвенаметодологијаи
спроведенахоризонталнафункционалнаанализазарадитемелноанализирањена
сеопфатното опкружување кое ја дефинира организациската поставеност и
распределбатанафункции помеѓ уорганите(законскатарамка,надлежностите,
функциите,линиитенаотчетност,управување,координацијатаидр.)
Вонасокананатамошнапрофесионализацијаидеполитизацијанаадминистрацијата,
во текотна2018 годинаво МИОА ќесеспроведуваатанализи надосегашната
примена на Законот за административните службеници (ЗАС) и Законот за
вработените во јавниот сектор (ЗВЈС). Во широк консултативен процес со
засегнатитестраниќеотпочнепроцесотнасеопфатниизмениидополнувањана
оваа регулатива, со цел понатомошно унапредување на системот на
административнаслужба,заснованврзпринципитенаmerit,еднаковпристапдосите
работниместаисоодветнаиправичназастапеностнаприпадницитеназедниците.
Паралелнонаовојпроцес,ќесеразвиваконцептотзавоведувањенависокајавна
служба-SCS(SeniorCivilService)прекудефинирањенаопфатот,правнатарамка,
критериумитеиусловитезаименувањеиразрешувањеидругиаспектизаоваа
категорија на државна служба,со цел јасно разграничувањена политичкото од
професионалнотониво.
Истовремено,од странанаМИОА ќесезасилатнапоритезаимплементацијана
Законот за општа управна постапка (ЗОУП),со воспоставување на одржлива
структуразасоработкаидавањенасоветизајавнитеоргани,изработканаанализаи
извештајзадосегашнатапримена,какоиразвивањенакурикулумизагенеричка
обуказазаконот.
Предвидено е усвојување на Националниотплан за управување со квалитетво
јавниотсекторвоРепубликаМакедонијазапериодот2018-2020годинаодстранана
ВладатанаРепубликаМакедонија.ИстотакаќебидевозобновеноКоординативното
телозауправувањесоквалитеткоеќебидесоставеноодпретставнициодразлични
засегнатистрани8.
Вовторатаполовинаод2018сеочекуваатизменинаЗаконотзаспречувањена
корупцијата, заради унапредување на антикорупциското законодавство и
институционалнатарамка.
Вотекотна2018годинаАгенцијатавосвоетоработењеќебидефокусиранана
ефикасноиефективноспроведувањенаобврскитепрвенственоутврденивоЗаконот
за административни службеници: објавување на огласи за вработување на
административни службеници; организација на постапки за селекција на
административни службеници;спроведување на испитот за административен
службеники испитотзаадминистративно управување;водењенаевиденцијана
кандидатикоидоставилелажнидоказивопријаватазавработување,постапување
пожалбииприговоринаадминистративнитеслужбеницивовторстепенидруги
работиутврденисозакон.

МинистерствотозафинансииќеработинацелоснаимплементацијанаПрограмата
за реформи за управување со јавни финансии.Воедно,во претстојниотпериод
Владата ќе усвои и Документ за политики за реформи во јавната внатрешна
финансискаконтрола.

Среднорочниприоритети
Во наредниот период ќе се спроведуваат препораките од хоризонталната
функционалнаанализазареорганизацијаиоптимизацијанаорганитенадржавната
управа,агенциитеиинспекцискитеслужбиодцентралнавласт.
МИОА ќе работи на унапредување на законската рамка и ќе се зајакнуваат

8институцииодцентралнаилокалнавласт,граѓанскиорганизации,меѓународниорганизации
/донатори,академсказаедницикојаработивообластанауправувањетосоквалитет.
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административнитекапацитетите.Имено,ќесеусвоиконзистентнаправнарамказа
административнатаслужба,со:поставувањенаобјективниитранспарентниправила
за вработување и кариерен развој;ревидирање на моделот за оценување;
унапредување на имплементацијата на начелото за соодветна и правична
застапеност на припадниците на заедниците и воспоставување на одржлив
институционален модел за стручно усовршување за сите категории на
административнитеслужбеници.
ОваќевклучиидонесувањеназаконзаSCSисоодветниизменинапосебните
законизаразличнитекатегориинаадминистративнислужбеници.
ВоконтинуитетМИОАќебидепосветенонаобезбедувањенаподобренаефикасност
на управните постапки и доследна примена на ЗОУП преку: подготовка и
дистрибуцијананасокизадефинирањенапроцеситезадонесувањенаодлукиво
управна постапка и делегирање на овластувањата од раководните лица на
институциите.
ВонаредниотпериодМИОАќеработинаимплементацијанаНационалниотпланза
управувањесоквалитетвојавниотсекторвоРепубликаМакедонија.Вооваанасока
ќебидатспроведениповеќеактивностивошестприоритетниобластиспоредкои
системотза управување со квалитетво Република Македонија понатамуќе се
развива,итоа:
 Обезбедување политичка посветеност на највисоко ниво за процесот на

управувањесоквалитетвојавниотсекторвоРепубликаМакедонија;
 Подигнувањенасвестаиразменанаинформациизауправувањесоквалитетсо

организациитеодјавниотсекторвоРепубликаМакедонија;
 Градење на капацитетите на организациите од јавниотсектор во Република

Македонијазаприменанамоделииалаткизауправувањесоквалитет;
 Вклучувањенаразличнитезасегнатистранивоимплементацијаипромовирање

на управувањето со квалитет во јавната администрација во Република
Македонија;

 ЗајакнувањенакапацитетитенаМИОАвововедувањеипромовирањенаалатки
зауправувањесоквалитетвојавнатаадминистрацијавоРепубликаМакедонија;
и

 Обезбедување на континуитет и одржливост на процесот на управување со
квалитетвоРепубликаМакедонија

Министерствотозатрудисоцијалнаполитика(МТСП)ќепродолжисоследењена
постигнатитерезултатиистепеннаподобрувањенаеднаквитеможностинамажите
иженитевопрограмитекоисепредметнародовобуџетскаанализаиќеработина
унапредување на еднаквите можности и воведување на концептот на родово
одговорнобуџетирање.

ВонаредниотпериодДржавнатакомисијазаспречувањенакорупцијата(ДКСК)ќе
продолжисоактивноститевонасоканаподдршканавоспоставувањенасистемот
наинтегритетнаинституционалнониво,водејќисеодсвојатасозаконутврдена
превентивнаулога.Во2019и2020година,ДКСКќесефокусиранаимплементација
наИПАпроектотзаподдршканаРЈА,обезбеденодЕУинасоченконподдршкаво
имплементацијанаактивностизајакнењенаинтегритетот.

Агенцијата за администрација планира да ги спроведе следните среднорочни
активности:
 Унапредувањеиспроведувањенапостапкатазаселекцијанакандидати;
 Развојнастручниипрофесионалнираководниадминистративнислужбеници;
 Промовирање и развој на квалитетна правна заштита на правата на

административнитеслужбеницивовторстепен;
 Унапредување на функционирањето и реализацијата на надлежностите на
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Агенцијата,прекуобезбедувањенаадминистративна,логистичкаиИТитехничка
поддршка;

 Зајакнување на капацитетите на Агенцијата со човечки ресурси,прекунови
вработувања,распоредувања и унапредувања,врз основа на начелото на
стручностикомпетентностисоприменананачелотонасоодветнаиправична
застапеностнаприпадницитеназедниците,какоипрекустручноусовршувањена
вработенитевоАгенцијата;

 Јакнењенафинансискотоиматеријалнотоработење,какоиподобрувањена
процесотнастратешкопланирањевоАгенцијата,интегрираносоунапредување
на активностите за воспоставување,спроведување,одржување и развојна
финансискотоуправувањеиконтролаи

 ПодобрувањенаработењетонаАгенцијатапрекузголемувањенаефективноста
насистемитезавнатрешнаконтролаиусогласеностнаработењетосозаконските,
подзаконскитеиинтернитеактиидоговори.

Министерството за финансии ќе продолжи со целосна имплементација на
Програматазареформизауправувањесојавнифинансии,какоинаимплементација
наДокументотзаполитикизареформивојавнатавнатрешнафинансискаконтрола.

1.2.ВЛАДЕЕЊЕНАПРАВОТОИФУНДАМЕНТАЛНИПРАВА
1.2.1Видипоглавје3.23Правосудствоифундаменталниправа
1.2.2Видипоглавје3.24Правда,слободаибезбедност

1.3.РЕГИОНАЛНИПРАШАЊАИМЕЃУНАРОДНИОБВРСКИ
Унапредувањетонаодноситеисоработкатасоземјитеодсоседствотоијакнењето
нарегионалнатасоработкаостануваатвисоконалистатанаприоритети.
Вотекотна2017годинареализиранисезначителенбројактивностинасоченикон
натамошнозајакнувањеиунапредувањенаодноситесоземјитеоднепосреднотои
поширокотососедство,какоиактивноучествоворегионалнитеиницијативи9.
ПродолжијаконсултациитесоГрцијавоимплементацијатанаМеркитезаградење
доверба,сонивнопроширувањевоновиобластиодзаедничкиинтерес.Разговорите
со Бугарија резултираа со потпишување на Договорот за пријателство,
добрососедствоисоработка(ДПДС).
Ворамкинасоработкатасорегионалнитеорганизацииво2017годинасереализраа
повеќе формални и неформални средби меѓупретставници на високо ниво на
земјитеодрегионот.Во2018годинаодрегионалнатасоработкасеочекувафокусот
дабидеставен нанатамошно проактивно учество во Процесотзасоработкаво
ЈугоисточнаЕвропа(ПСЈИЕ),Советотзарегионалнасоработка(СРС),oсобеносо
Централно-европскатаиницијатива(ЦЕИ),согласно календаротнаактивности на
претседавачот со иницијативите.Земјата ќе продолжи со активно учество во
процесотнарегионалнаполицискасоработкакојсеодвиваворамкитенаЦентарот
заспроведувањеназаконотвоЈугоисточнаЕвропа(СЕЛЕК)10односноРегионалниот
СЕКИ-центар во Букурешт11,како и во рамките на Конвенцијата за полициска
соработкавоЈугоисточнаЕвропа.
ЗачленувањетонаРМ воЈадранско-Јонскатаиницијативаотворановиможностии
формизарегионалнасоработкакоизаслужуваатособеновнимание,иовозможува

9Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ),Советот за регионална соработка (СРС),Централно-
европската иницијатива (ЦЕИ) ,Регионалната иницијатива за миграции,азил и бегалци во ЈИЕ (МАРРИ),
ЗдравственатамрежаназемјитеодјугоисточнаЕвропа-СЕЕХН),ЦетаротзаспроведувањеназаконотвоЈугоисточна
Европа (СЕЛЕК),Мрежата на асоцијациите на локални власти на ЈИЕ (НАЛАС),Постојаната работна група за
регионаленрураленразвој(СВГ)
10SoutheasternEuropeanLawEnforcementConvention–SELEC.
11SoutheasternEuropeanCooperationInitiative(SECI).
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дабиде активенчинител воАкцискиотпланнаЈадранско-Јонскатаиницијатава.
Истотака,AвстрискотопретседавањесоСоветотнаЕУеможностМакедонијада
станечленкаинаподунавскатасоработка,натојначинбибилавоистапозицијасо
другипартнериодрегионотодЗападенБалканкоијаимаатиовааможностдаја
обмислатсвојатастратешкаинтеграцијавоЕУ.
ИмајќигипредвидназначувањетонадиректотнаЦентаротнаМАРРИодМакедонија,
редовен декемвриски состанокнаМАРРИ Комитетотво Скопјеи препознаената
улоганаиницијативатаво рамки наБерлин процесот,сеналагапотребатамод
подлабокаанализанаможноститеМАРРИЦентаротдапродолжидасеразвиваво
правец на препознаен партнер во справување со комплексниот феномен на
миграции.
РМ претседавасоЗдравственатамрежазаЈугоисточнаЕвропавонареднитешест
месецидоеднагодина,адострананаСекретаријатотнамрежата(соседиштево
Скопје),еизразенаподготвеностдапомогненаМинистерствотоназдравствово
реализацијатанаовааактивност.
ЗемјатапродолжувасоучествотоивоСекретаријатотнаМрежатанаасоцијациите
налокалнивластинаЈИЕ(НАЛАС),Постојанатаработнагрупазарегионаленрурален
развој(СВГ),воСекретаријатотнаЗдравственатамрежанаЈИЕи воМАРРИситесо
седиштевоСкопје.РМ имапретставнициивоСоветотзарегионалнасоработкаидр.
регионалнитела.РепубликаМакедонијаимастатуснанабљудувачвоДунавскиот
процес.

ОдноситесоРепубликаАлбанијагикарактеризираконтинуитетвосоработкатаи
конструктивниот дијалог.Република Македонија се залага за реализација на
приоритетите од заемен интерес за двете земји,како што се:поефикасното
искористувањенаевропскитефондови,заедничкотоучествовоновипроективо
рамкитенаИПА2компонентатазапрекуграничнасоработка,продлабочувањетона
економскатасоработка,промоцијатанастопанскитепотенцијалииреализацијана
инфраструктурнитепроектиодзначењезадветедржавиизарегионот.Однаша
страна е реафирмирано одржувањето на договорените,билатерални политичко-
безбедносни консултации меѓудвете Министерства12,или проширени на интер-
ресорски тимови.Исто така покрената е и иницијатива за реактивирање на
Мешовитиоткомитетзаекономскасоработкавонаредниотпериодиодржувањена
состанок на Заедникиот комитет за консултации во областа на европските
интеграции помегуМНР надветеземји,согласнообврскитеод ССА.Вофокусот
остануваинтерконективностаапотребноепочестоорганизирањенабизниссредби
насоодветнитеинституциинадветеземји.

Во фокусотнаодноситесо РепубликаБугаријаенатамошното унапредувањена
политичкиотдијалогкакоинасекторскатаидоговорнатасоработкапопрашањаод
билатераленирегионаленинтерес.ПотпишувањетонаДоговоротзапријателство,
добрососедствоисоработка(ДПДС)претставувашезначителенпозитивенисчекор
конвоспоставувањетонановаипозитивнадинамикавобилатералнитеодноси;
Во фокусот на соработкат наредниот период се планира продолжување на
политичкитеконсултациимеѓудветеМНРвофункцијанаподготовканаофицијални
посетиисредбинапретседателите,премиеритеиминистритезанадворешниработи,
какоиактивностиврзанисоимплементацијатанаДПДС.

СопотпишувањетонаСпогодбатазанадминувањенапроблемотоколуиметосе
создаваатситепредусловизацелоснонормализирањенаодноситесоГрција.Со
оглед на новонастанатата состојба,во наредниот период треба да се очекува
значителноинтензивирањенасевкупнатабилатералнасоработката,какоиворамки

12
ПрезентираннаПолитичкитеконсултациивоТиранаиприфатенодалбанскатастрана.
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нарегионалнитеиницијативиимеѓународнитеорганизации.Истотака,соработката
ќе биде фокусирана и врзимплементацијата иницираните области во рамки на
Меркитезаградењедоверба,какоиполитичкитеконсултацииподругипрашањаод
заедничкиинтерес.

ОдноситесоРепубликаКосово гикарактеризираконструктивениотворендијалог.
Во2018г. сеочекувареализацијананеколкузаедничкиинфраструктурнипроекти
(изградбанаавтопатСкопје–Приштина,отворањенаг.п.Белановце–Станчиќ),како
изапочнувањенапроцесотзазаедничкинастаппредЕУиМеѓународнитефондови
со заеднички проекти за добивање финансиска помош за инфраструктурно
поврзување. Постои обостран интерес за: продолжување на политичките
консултации меѓудветеМНРнанивонадржавнисекретари/политичкидиректори,
кои би билеи во функцијанаподготовки зазаедничкаседницанаВладитево
континуитет.одржувањенаЧетвртаседницанаМешовитиоткомитетзаекономска
соработка во Приштина (последните две седници се одржани во Скопје);
проширувањенадоговорнатарамка;спроведувањенапостапкитезаназначување
почесниконзули.

РепубликаМакедонијаиРепубликаСрбијаимаатдобрабилатералнакомуникација,
двете земји имаат редовен дијалог на експертско и политичко ниво како и
континуирандијалогворамкитенаРегионалнатаимултилатералнатасоработка.Во 
планеодржувањенатретатазаедничкаседницанаВладиво рамкитенакојабисе
потпишаленови билатерални договори со целзајакнувањенасоработкатаво сите
областиназаемнотодејствување.И во наредниот периодакцентотќебидеставен
на реализацијата на инфраструктурните проекти како и зајакнување на преку
граничнатасоработка.

ВоодноситесоБоснаиХерцеговинафокусотќебиденанатамошнопоттикнувањеи
унапредувањенаекономскатасоработка,реализацијанадоговоренитеобврскина
овојпланвотекотнаинтензивнатабилатералнасоработканависокоинајвисоко
ниво во 2017 г.и во оваа смисла,подобрување на инвестициската клима,
транспортна,инфраструктурнаиенергетскаповрзаност,дигитализација.Заложбите
заолеснувањенакомуникацијатанаграѓанитенадветеземји,Владитејапотврдија
сопотпишувањетоистапувањетовосиланаСпогодбата зазаемноовозможување
навлезипрестојнадржавјанинадветеземјисобиометрискиличникарти(2017).Се
планира реализација на постигнатиот договор на Премиерско ниво за
воспоставувањенадиректнаавиолинијаСкопје-Подгорица-Сараево,потпишување
наДоговорзасоработкавообластанатуризмот,заедничкинастапинатретипазари.
Инатамуеактуелнасоработкатаводелотна колокацијатанаДКП-ата.Соработката
во делот на европскитеинтеграции, беше потврдена со потпишувањето и
стапувањетовосиланаСпогодбатазасоработкавоконтекстнаЕУ пристапниот
процес ( 2017 г.). Во 2017 г. беа одржани политички консултации меѓу
МинистерстватазанадворешниработинадветеземјинанивонаЗМНР-а.

ОдноситесоРепубликаТурцијабележатконтинуиранаиинтензивнасоработкакоја
сеочекува да продолжи на соодветно ниво,низконкретни активности и преку
разменанапосетииво2018година,воразличниобластиодзаедничкиинтерес,како
иодржувањенаполитичкиконсултациимеѓуМНР-атанадветеземји.

ВобилатералнитеодносисоЦрнаГораво2018г.,фокусотнасоработкатаена
засилување напостигнатата динамика на одржувањередовендијалогипосетина
високоинајвисокониво,операционализацијанаДоговоротзаекономскасоработка
меѓуВладитенадветеземји, одржувањесостаноцинаМешовитатакомисијаза
економскасоработка.Акцентоте нареализацијанаработнитеобврски,договорени
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наполитичкитеконсултациимеѓуМинистерстватазанадворешниработинадвете
земји,одржани во ноември 2017 г.и на состанокотна Заедникиоткомитетза
консултациивообластанаевропскитеинтеграциипомегуМНРнадветеземји,од
2017г.,согласнообврскитеодССА.
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II.ЕКОНОМСКИКРИТЕРИУМИ
НаодиипрепоракинаЕКодИзвештајот2017година

Република Македонија има постигнато одреден напредок и има добро ниво на
подготвеност во развивањето на функционална пазарна економија. И покрај
политичкиот ќор-сокак во првата половина од годината,сепак беа постигнати
забележителни подобрувања,особено во областа на управувањето со јавните
финансии и транспарентноста.Клучните слабости во областа на економијата и
понатамусеприсутни.Тиевклучуваатнедостатоциводеловнотоопкружување,како
што е слабо спроведување на договори и обемна сива економија.Структурните
проблеминапазаротнатрудсеодразуваатвонискатаактивностивисокитестапкина
невработеност.Макроекономскотоопкружувањесенарушивопрватаполовинана
2017 година поради тоа што долгата политичка криза удри по инвестициите.
Фискалната политика е насочена кон краткорочни мерки и нема траен план за
консолидација.

РепубликаМакедонијатребадаобрнепосебновниманиена:

-развојна среднорочна буџетска рамка и следење на фискална консолидација,
вклучителноисоподобротаргетирањенатрошоцитезатрансфери;

-подобрувањенаспроведувањетонадоговоритеинамалувањенанеформалноста;

-подобрувањенаучествотонапазаротнатрудивработувањето,особенозажении
младилица.

Економијатаимапостигнатоодреденнапредокиеумереноподготвенадасесправисо
конкурентскиотпритисокипазарнитесиливорамкинаЕУ.Дополнителеннапредоке
постигнат кон разновидност на извозот и поголемо производство со додадена
вредноствопроизводствениотсектор.ТрговскитеиинвестицискитеодносисоЕУи
понатамусеодвиваатсозголемен интензитет.Економијатаи понатамустрадаод
слабости во наставните програми, ниски стапки на иновации и значителни
инвестицискијазови,вклучителноивојавнатаинфраструктура.

Со цел да се поддржи долгорочниотраст,Република Македонија треба да обрне
особеновниманиена:

- подобрувањенаможностазавработувањеналицатакоизавршуваатфакултетсо
реформанаобразовнитенаставни планови и со зголемувањенаучеството на
пазаротнатруд;

- поттикнувањенаинвестициикоигоподобруваатрастот,особеновообластана
истражувањеиразвојидигитализација;

- зајакнувањенаврскитепомеѓустранскитеинвеститориилокалнатаекономија.

Резиме
2017годиназавршибезрастнаБДП,бидејќизакрепнувањетововторатаполовина
одгодинатасамогонадоместипадотнаекономскатаактивноствопрватаполовина
одгодината.Вопрвиоткварталод2018годинавоспоредбасоистиоткварталод
претходнатагодина,БДП забележареалнастапканарастод 0,1%.Позитивните
поместувања кон крајот на 2017 година и почетокот на 2018,придружено со
владините мерки за поттикнување на домашната побарувачка,упатуваат на
дополнително интензивирање на економската активноство 2018 година,која е
проектиранодазабележирастод3,2%.

Споредпроекциите,вопериодот2019-2021годинасеочекувапросеченгодишенраст
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набројотнавработениод2,3%.Ваквитедвижењанапазаротнатрудотќепридонесат
просечнатастапкананевработеноство2021годинадасенамалина18,5%.

Монетарнатаполитикаиво2018годинаефокусирананаодржувањенаценовната
стабилност,прекуодржувањенастабилендевизенкурснаденаротвоодносна
еврото.Воедно,централната банка е насочена и кон натамошно одржување на
финансиската стабилност, како значајна компонента на макроекономската
стабилност.Во март 2018 година,монетарната политика беше дополнително
олабавенапрекунамалувањенаосновнатакаматнастапкаод3,25% на3%,штое
историскинајнискониво.

Просечнатагодишнаинфлацијавопериодотјануари-април2018годинаизнесува
1,5%иеглавноусловенаодповисокитеценинахраната,транспортотиалкохолните
пијалациитутунот.Стапкатанаинфлацијаво2018годинасеочекувадаизнесува
околу2%

Во мај2018 година,Владата на Република Македонија ја донесе Фискалната
стратегија2019-2021година,којапретставуваклучендокументзаутврдувањена
среднорочните фискални цели и нивно поврзување со стратешките приоритети.
Фискалнатаполитикавопериодот2019-2021ќесекарактеризирасонатамошно
подобрување на управувањето со јавните финансии, што ќе резултира со
задржувањена макроекономскатастабилност,етапнафискалнаконсолидацијаи
одржување нанизокбуџетскидефицит и стабилно ниво на јавниот долг.
Дисциплиниранатафискалнаполитикаќеобезбедистабилнодвижењенајавниот
долг,којнасреденрокќедостигне54,8% одБДПво2020годинакакорезултатна
интензивирањетонакапиталнитепроекти,ипотоаќесенамалина53,8%одБДПво
2021година.Поточно,јавниотдолгќеседвижизначителноподутврдениотлимитза
среднорочноидолгорочнонивоод60%одБДП.

ВладатанаРепубликаМакедонијајаусвоиСтратегијатазаобразование2018-2025
соАкцискиотпланна31јануари2018година.СогласноСтратегијатаводелотна
основнотообразование,запрвпатвоРепубликаМакедонијавонасоканаградење
систем заобезбедувањеквалитет,сопредложенитеизменинаЗаконотзаосновно
образование,завоведувањенадворешнаевалуацијанаучилиштатакојаќебиде
основаизанивнорангирање.

Восреднорочниотпериодпланиранезначителенизноснакапиталниинвестиции
наменети за интензивирање на инфраструктурните проекти, односно за
инвестициски вложувања за железничката инфраструктура, енергетската и
комунална инфраструктура,како и капитални инвестиции за подобрување на
условите во здравствениот,образовниот и социјалниот систем,земјоделството,
културата,спортот,заштитатанаживотнатасрединаиправосудството.

2.1.ПОСТОЕЊЕНАФУНКЦИОНАЛНАПАЗАРНАЕКОНОМИЈА

1.Макроекономскастабилност13

МакроекономскатаполитиканаРепубликаМакедонијаевофункцијанаразвојна
економијатаиподигнувањетонаживотниотстандарднаграѓаните,прекуподдршка

13Деловитекоисеоднесуваатнаекономскатаактивност,пазаротнатрудијавнитефинансииопфаќаат
проекциинаМинистерствотозафинансии,додекаделовитезамонетарнатаполитика,инфлацијатаи
надворешниотсекторсепроекциинаНароднатабанканаРепубликаМакедонија.
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на домашните претпријатија, пред сè на малите и средните претпријатија,
зголемување на вработеноста во економијата преку активните мерки за
вработување,подигнување на нивото на платите во економијата,како и преку
зајакнувањенасистемотнасоцијалназаштита.

Економскаактивност
2017годиназавршибезрастнаБДП,бидејќизакрепнувањетововторатаполовина
одгодинатасамогонадоместипадотнаекономскатаактивноствопрватаполовина
одгодината.Иакоприватнатапотрошувачкаостанаотпорнанаполитичкатакриза,
јавнатапотрошувачкасенамализа1,5%,аинвестициитесенамалијаза4,5% во
реални услови,главно поради помали инвестиции во градежништвото,што
придонесезастагнацијанаекономијата.

Вопрвиоткварталод2018годинавоспоредбасоистиоткварталодпретходната
година,БДП забележа реална стапка на растод 0,1%.Анализирано по сектори,
позитивниостварувањаимавоуслужниот,индустрискиотиземјоделскиотсектор,
додекаградежништвотоиманегативенпридонесврзрастот.Економскиотраство
првиоткварталeрезултатнарастотнането-извозотиприватнатапотрошувачка.
Извозотнастоки и услуги имашереалнастапканарастод 10,6%,главно како
резултат на извозот од слободните економски зони,во услови на зголемена
економскаактивноство ЕУ.Приватнатапотрошувачкаоствари растод 2,3%,во
најголемделкакорезултатнапотрошувачкатанадомаќинстватавоусловинараст
наплатитеивработеноставоекономијата.

Позитивните поместувања кон крајот на 2017 година и почетокот на 2018,
придружено со владините мерки за поттикнување на домашната побарувачка,
упатуваат на дополнително интензивирање на економската активност во 2018
година,којаепроектиранодазабележирастод3,2%.
Политичкатастабилностивраќањетонадовербатакајинвеститоритесеочекувада
придонесатконрастнаприватнитеинвестициивонаредниотсреднороченпериод,
како настранскитетакаи надомашните.Растотнаплатитеи вработеноставо
приватниотсектор,поддржанодвладинитемерки,придруженисоочекувањатаза
ниска и стабилна инфлација во земјата ќе придонесат кон зголемување на
приватнатапотрошувачка.Континуираниотсолиденизвозодновитепроизводствени
капацитети,како и опоравувањето на традиционалните извозни сектори како
резултатна зајакнатата економска активностна земјите трговски партнери,ќе
придонесатзазголемувањенаизвозотнаМакедонијаипоголемоискористувањена
индустрискитекапацитети.
Оттука,реалниотрастнаБДПсеочекувадасезголемина3,5%во2019година,аво
нареднитедвегодинидапродолжисопосиленинтензитет,односнодадостигне4%
во2020годинаи 5% во2021година.Вопериодот2019-2021годинаприватната
потрошувачкасепредвидувадазабележирастод2,8% нареалнаоснова,штосе
должи наочекуваниотрастнавработеноставо приватниотсектор,постепеното
зголемувањенаминималнатаплата,штоќесеодразиврзрастотнапросечната
плата во земјата,како и мерките за зајакнување на социјалната заштита.
Потрошувачката се очекува да биде поддржана и од предвидениот раст на
кредитирањетонанаселението.Проекцијатазареаленрастнајавнатапотрошувачка
воовојпериодизнесуваоколу1%вопросек.
Проекцијатазарастнабруто-инвестициитевоовојпериодизнесуваоколу5,5% во
просек на реална основа.Позитивен придонес врз растот на инвестициите се
очекувадаимаатпланиранитеинвестициинајавниотсектор,какоиподдршкатана
инвестицискатаактивностнадомашнитеистранскитепретпријатија.Враќањетона
довербатанаекономскитесубјекти,подобрувањетонаделовнатаклимаивладините
меркизапоттикнувањенаинвестициитесезначајнифакторизапостигнувањена
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проектираниотрастнабруто-инвестиции.
Во наредниот среднорочен период нето-извозот се очекува да има позитивен
придонес врз растот на економската активност.Извозот на стоки и услуги е
предвидено да забележи реален раст од 8,8% во просек,што се должи на
предвидувањатазазголемувањенаизвозниотпотенцијалназемјата,приочекувано
зголемување и проширување на извозните капацитети во земјата,владината
поддршка за поттикнување на извозот,како и очекуваниотрастна странската
побарувачка.Проектираниотрастнадомашнатапобарувачкаиизвознатаактивност
условуваатзголемен увозна стоки и услуги,којво овојпериод се очекува да
забележипросеченреаленрастод6,8%.

Монетарнаполитика
Монетарнатаполитикаиво2018годинаефокусирананаодржувањенаценовната
стабилност,прекуодржувањенастабилендевизенкурснаденаротвоодносна
еврото.Воедно,централната банка е насочена и кон натамошно одржување на
финансиската стабилност, како значајна компонента на макроекономската
стабилност.Во март 2018 година,монетарната политика беше дополнително
олабавенапрекунамалувањенаосновнатакаматнастапкаод3,25% на3%,штое
историски најниско ниво.Ова релаксирање енаправено во услови на умерена
инфлација, солидна надворешна позиција и натамошно стабилизирање на
очекувањатанаекономскитесубјекти.
СогласнозаклучоцитеодЕкономско-финансискиотдијалогсоЕУ,вотекотна2017
година НБРМ изработи Предлог-стратегија за де-евроизација, во насока на
натамошно јакнење на довербата во домашната валута,што е во функција на
поддршканамонетарнатастратегијанатаргетирањенадевизниоткурснаденарот.
Предлог-стратегијатапредвидуваповеќемеркивооваанасока,какоивклучувањеи
на други надлежни институции,при што во текот на 2018 година Предлог-
стратегијатаевопроцеснаразгледувањеодстрананадругитеинституции.

Инфлација
Просечнатагодишнаинфлацијавопериодотјануари-април2018годинаизнесува
1,5%иеглавноусловенаодповисокитеценинахраната,транспортотиалкохолните
пијалациитутунот.Стапкатанаинфлацијаво2018годинасеочекувадаизнесува
околу2%,пришторизицитесеглавноповрзанисонеизвесностаоколудвижењетона
ценитенапримарнитепроизводинасветскитепазари.

Пазарнатруд
Предвидениотрастнаекономскатаактивноствонаредниотсреднороченпериодсе
очекувадабидепридруженсорастнавработеноста,поттикнатпрекуактивните
мерки и програми за вработување,поддршката на домашните и странските
претпријатијазаотворањеновиработниместа,какоидругимеркизанамалувањена
невработеноста.
Споредпроекциите,вопериодот2019-2021годинасеочекувапросеченгодишен
растнабројотнавработениод2,3%.Растотнапобарувачкатавоовојпериодсе
очекувадасеодразииврзпонудатанаработнасила,којаепроектиранодасе
зголемигодишнозаоколу1%вопросек.Ваквитедвижењанапазаротнатрудотќе
придонесатпросечнатастапкананевработеноство2021годинадасенамалина
18,5%.Растотнапросечнатането-платавоовојпериодсеочекувадаизнесува4,2%
годишнонаноминалнаоснова.

Надворешенсектор
Анализата на движењата во билансот на плаќања за 2017 година упатува на
задржување на умерен дефицитво тековната сметка,во услови на натамошни
структурни промени во извозниот сектор,намалена неизвесност и отсуство на
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нерамнотежи.Дефицитотвотековнатасметкаизнесуваше1,3%одБДП,стеснувајќи
сенагодишнаосноваза1,4п.п.одБДП.Забележливотоподобрувањекајтековните
трансакции го одразува помалиот дефицит во размената на стоки и услуги,
надополнетосоповисокитеприлививрзоснованасекундарендоход.Ворамкина
секундарниот доход,нето откупената ефектива на менувачкиот пазар (која се
користи за апроксимација на приватните трансефри)беше повисока за 11,3%
спореденосоистиотпериодлани,воусловинастабилизирањенаочекувањатаи
зголемувањенадовербатанаекономскитесубјектипоминатогодишнатаполитичка
нестабилност.Дефицитотнатековнатасметказа2018годинасеоценувадасе
задржинаумеренонивоидаизнесува1,5%одБДП.

Ворамкинатрговскатаразмена,во2017година14остваренепобрзрастнаизвозот
од15,7%,наспротирастотнаувозотнастокиод11,8%.Во2017година,двигателна
позитивнитеостварувањакајизвозотпретставувашеизвознатаактивностнановите
индустрискикапацитетивостранскасопственост,вонајголем делизразенопреку
високиотпорастнаизвозотнамашиниитранспортниуреди.Истотака,позитивен
придонесворастотнаизвозотимааиделодтрадиционалнитесектори,аособено
извозот од металопреработувачката индустрија,за разлика од претходните пет
годиникогаоваагранкабележешенегативнистапкинараст.Остварувањатакај
извозотимааодрази наувознатастрана,при штосуровинскатакомпонентаза
металопреработувачката индустрија и за капацитетите состранскикапитал беше
најзначаен фактор за увозниотраст.Дополнителен придонескон увозниотраст
имашеиинвестицискиотувоз,какоиенергетскиотувозглавнопорадиповисокиот
номинален увозна нафтените деривати,предизвикан од порастотна светските
берзанскиценинанафтата,авоусловинападнаувезенитеколичини.Вопрвиот
квартална2018година,извозотиувозотбележатрастод13,1%и12,5%,соодветно,
приштоизвозотинатамуедвиженглавноодкомпаниитесостранскикапитал,а
растотнаувозотглавноседолжинасуровинскиотувоз.

Во 2017 година,финансиската сметка на билансотна плаќања се одликува со
неутрална нето-позиција.Во околности кога изостана подинамично надворешно
задолжување на економијата, основен извор на приливи во финансиската
сметкапретставуваатстранскитедиректниинвестиции.Директнитеинвестицииво
2017годинаизнесуваа2,3%одБДПибеапонискивоодносна2016година(3,3%од
БДП).Пониските остварувања делумно се поврзани со повисоки одливи за
дивидендиконстранство,какоиприсутнатанеизвесноствоодноснаполитичката
состојба,при што од динамички аспект,во последниотквартал бешеостварено
забележителноподобрување.Одструктуренаспект,во2017годинабеазабележани
прилививрзоснованареинвестиранадобивкаиакционерскикапитал,ането-одливи
беаостварениврзоснованамеѓукомпанискиотдолг.

Накрајотнааприл2018година,брутодевизнитерезервиизнесуваа2.588милиони
евра,штопретставувазголемувањеза10,8% спореденососостојбатанакрајотод
2017година,главнозарадитрансакциитезасметканадржавата(издаденанова
државна еврообврзница).Девизните резерви се одржуваат на адекватно ниво,
обезбедувајќипросечнапокриеностнаувозотнастокииуслугиоднареднатагодина
одоколучетиримесеци.

Јавнифинансии
Вопериодотјануари-април2018година,вкупнитеприходисереализиранивоизнос
од60.466милиониденариилиоколу31%одБуџетотза2018година,односноистите
сеповисоки за4,6% во односнанаплатенитезаистиотпериод од претходната

14Спореднадворешнотрговскатастатистика,кадеувозотеприкажаннацифоснова.
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година.Од овојизнос,36.660милиониденариседаночниприходиштобележат
порастод2.511милиониденариили7,4%повеќевоодносналани.
Расходитевопериодотјануари-април2018годинасереализираавоизносод63.006
милиониденари,односноза1.623милиониденариили2,6% повисоковоодносна
истиотпериодминататагодина.
Капиталнитерасходивопериодотјануари-април2018 годинасереализирааво
износод2.635милиониденари.
ВоовојпериодостваренедефицитнаБуџетотнаРепубликаМакедонијавовисина
од2.540милиониденариштоеза1.056милиониденарипомалкуодсоодветниот
дефицитво2017година.РеализиранитеприлививоБуџетотовозможијаредовна
отплатанаглавницатапопреземениобврскивоизносод20.015милиониденари.
ФинансирањетонаБуџетскиотдефицитза2018иобврскитепоосновнадомашниот
и надворешниотдолг,се планира да се изврши со комбинација на домашни и
странскиизворинафинансирање,соцелдасепостигнеоптималнакомбинацијаод
аспектнатрошоцитезафинансирање.Воодноснастранскотозадолжување,во
јануари2018годинабешеиздаденашестатаеврообврзницавоизносод500милиони
еврасорокнадостасувањеод7годинииисторискинајнискакаматнастапкаод
2,75%,што беше одраз на исклучително високата доверба кајмеѓународните
инвеститоризаперспективитенамакедонскатаекономија,какоиповолнитеуслови
намеѓународниотпазар накапитал.Државниотдолг наРепубликаМакедонија
заклучносо31.03.2018годинаизнесува4.270,7милиониевра,односно39,7%одБДП,
додекајавниотдолгвоистиотпериодизнесува5.084,8милиониевра,односно47,2%
одБДП.
Вомај2018година,ВладатанаРМ јадонесеФискалнатастратегија2019-2021година,
којапретставуваклучендокументзаутврдувањенасреднорочнитефискалницелии
нивноповрзувањесостратешкитеприоритети.Фискалнатаполитикавопериодот
2019-2021 ќе се карактеризира со натамошно подобрување на управувањето со
јавните финансии, што ќе резултира со задржување на  макроекономската
стабилност,етапнафискалнаконсолидацијаиодржувањенанизокбуџетскидефицит
истабилнонивонајавниотдолг.
Соцелзајакнувањенафискалнатадисциплина,среднорочнатафискалнастратегија
воведува лимитинабуџетскитерасходи,итоавкупнилимити,илимитипобуџетски
корисници.Вотаанасока,годишнатастапканарастнавкупнитерасходинаБуџетот
наРепубликаМакедонијапостепеноќезабавуваод7,7%во2018годинана6,3%во
2019 година,5,1% во 2020 година и 4,2% во 2021 година.Во комбинација со
очекуваната наплата на приходите,ова ќе обезбеди постепено стеснување на
вкупниотбуџетскидефицитод2,7%одБДПво2018годинана2,5%во2019година,
2,3%во2020годинаи2%одБДПво2021година.Примарниотбуџетскидефицитисто
такаќесенамалиод1,4%одБДПво2018годинана1,1%во2019година,ипонатаму
на0,7%и0,2%соодветново2020и2021година,односнопримарнотобуџетскосалдо
накрајотнасреднорочниотпериодќебидеречисибалансирано.Дисциплинираната
фискалнаполитикаќеобезбедистабилнодвижењенајавниотдолг,којнасреденрок
ќедостигне54,8% одБДП во2020годинакакорезултатнаинтензивирањетона
капиталнитепроекти,ипотоаќесенамалина53,8%одБДПво2021година.Поточно,
јавниотдолгќе се движи значително под утврдениотлимитза среднорочно и
долгорочнонивоод60%одБДП.
ВкупнитеизворниприходинаБуџетотнаРепубликаМакедонија(централнавласт)за
периодот 2018-2021 година се планирани во висина од околу 29% од БДП.
Проекциитенаприходитесенабазанаочекуванитеданочниреформиводелотна
персоналниотданок,какоинапостојнитезаконскирешенијавоодноснаостанатите
јавнидавачки.
Расходната страна на Буџетот на Република Македонија во наредниот период
целосно екреиранаво функцијанаостварувањенастратешкитеприоритети на
Владата на Република Македонија,односно забрзување на економскиотрасти
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интеграционитепроцесивоЕУиНАТО.Просечнотоучествонавкупнитерасходина
БуџетотнаРепубликаМакедонијаво периодот2018-2021годинаизнесуваоколу
31,6%одБДП.

2.Слободновзаемнодејствонапазарнитесили(приватизација)

Приватизацијанадржавниоткапитал
Економските активности во Република Македонија се засновани на доминантна
приватна сопственост со целосно функционирање на пазарната економија врз
принципитенаслободновзаемнодејствонапонудатаипобарувачката.
Натамошниот процес на приватизација го опфаќа пазарното прилагодување на
јавниотсектор.Вопостапкатанатрансформацијанасубјектитеодјавниотсектор,
беше утврдена законска можностза натамошна продажба на издвоени делови,
организирани како друштва со државен капитал.Останува реализацијата на
продажба на акции на државата или на Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување.
За друштвoтo11ОктомвриЕурокомпозитАД Прилеп(производствососпецијална
наменаипроизводствонакомпозитниматеријали),воцелоснадржавнасопственост,
вонаредниотпериодтребадаседефиниранатамошниотстатус,подеталнаанализа
нанеговатаекономскaифинансискасостојба.
ВослучајотсоТутунскикомбинатАДПрилепсереализирастратешкотопартнерство
соФилипМорисИнтернационалменаџмент,прекузаедничкиформиранатакомпанија.

3.Непостоењенабариеризавлезиизлезодпазарот

Влезнапазарот
Со цел понатамошно олеснување на постапката за влез на пазарот,односно
регистрацијата на нови трговски друштва,во февруари 2014 година се донесе
Законотзаизменувањеидополнувањеназаконотзатрговскитедруштва(Службен
весникнаРепубликаМакедонијабр.38/2014)согласнокојсепреминанакомплетна
електронскарегистрацијанадоо,дооелитп,односносостапувањетонасилана
измените,регистрацијатанаовиеорганизациониоблицисеспроведуваисклучиво
прекуСистемотзае-регистрација.
ДополнителносоЗаконотзаизменувањеидополнувањеназаконотзатрговските
друштва(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијаброј88/2015)сепредвидеисите
останатиформинатрговскидруштвадасерегистрираатисклучивоелектронски
прекусистемотзае-регистрација
Едновремено,зарадидополнителноолеснувањенаадминистративнатапроцедура,
имплементацијатанаовазаконскорешениебешепроследеносообезбедувањена
широкатериторијалнараспространетостнарегистрационитеагентикакопосебна
категорија на подносители во трговскиот регистар,при што,ваквите мерки
допринесоа процесот на регистрација да се одвива само во еден чекор без
дополнителна потреба од нотаризација на актите,доаѓање во канцелариите на
Централниотрегистарилиобезбедувањенапечат.

Во 2018 година вкупниот запишан основачки капитал за ново регистрираните
трговскидруштваизнесува:
 Домашенкапиталвоевра5.180.558,62ивоМКденари405,091,200.00
 Странскикапиталвоевра€18637700.00воМКденари 7624663.00

Откако започна да функционира па седо 28.05.2018 година,вкупно,трговскиот
регистаримаизвршено93259уписинаосновање,изменето89745уписи,избришано
95297уписи,исправки вкупноима2375,вкупно22522уписинаотворенстечаји
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26313 уписи наотвореналиквидација.Имавкупно 8360 странски физички лица
основачинатрговскидруштваи 2007странскиправнилицаосновачинатрговски
друштва.

Стечајиизлезодпазарот
Со цел понатамошно зајакнување на институционалниот капацитет и
транспарентностнаводењетонастечајнитепостапкивосистемотзае-стечај,беше
воспоставенапродажбанасредстватаодстечајнатамасапрекуелектронскааукција
којаовозможувадополнителнатранспарентностнапостапката.Именообјаватаза
продажба се објавува на веб страната на Централниот регистар 15 дена пред
аукцијата.Електронскатааукцијабешевоведенана10.04.2014и од тогаш падо
28.05.2018успешносеспроведени3790постапки.

4.Правенсистем

Регулирањенаимотниправа
Одржувањекатастарнанедвижности
ОдржувањетонакатастаротнанедвижностисевршивоЦентаротзакатастарна
недвижности-Скопје,во седумте сектори за катастар на недвижности и во
одделенијатазакатастарнанедвижностивоРепубликаМакедонија.Одржувањето
накатастаротнанедвижностисесостоиодзапишувањенедвижностикоиостанале
со незапишани права,запишување промени во катастарот на недвижности и
катастаротнаинфраструктурниобјектикакоделодкатастаротнанедвижности.
Премер на инфраструктурни објекти во сопственостна Република Македонија и
нивнозапишувањевокатастаротнаинфраструктурниобјектикакоделодкатастарот
нанедвижности

АКН ивотекотна2018годинаќепродолжисовостановувањетонакатастаротна
инфраструктурниобјектикојгиопфаќаследнитеактивности:запишувањенаправата
на инфраструктурните објекти, eвидентирање на инфраструктурните објекти,
предбележувањеи одржување наинфраструктурнитеобјекти.Запишувањето на
инфраструктурнитеобјективокатастаротнаинфраструктурниобјектиовозможува
нивно ставањево правен промет(купопродажба,закуп,ставањепод хипотека).
Заклучносоаприл2018година,вокатастаротнаинфраструктурниобјектикакодел
од катастарот на недвижности се запишани вкупно 2.615.619 метри линиски
инфраструктурни објекти,59.779м²површински инфраструктурни објекти и 6.362
точкести инфраструктурни објекти; предбележани се 16.999 метри линиски
инфраструктурниобјектииевидентиранисе880.438метрилинискиинфраструктурни
објекти, 111 м² површински инфраструктурни објекти и 6.266 точкести
инфраструктурниобјекти.

ДистрибутивенсистемнаАКН
ОССП-порталот (http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/) нуди пристап до податоци и
информацииодкатастаротнанедвижности,геодетскитеикартографскитеподатоци,
податоциодРегистаротнапросторниединици,податоциодРегистаротнацении
закупнини,какоимногудругитематскислоевикоиседостапнизацелататериторија
наРепубликаМакедонија.Корисницитеможатдаги добијатбаранитеподатоциво
дигитална или во хартиена форма која се доставува прекупошта.Системоте
достапенонлајн24часазаситеправниифизичкилицавоземјаваивостранство.Сѐ
до денес,овојпортал е предмет на постојано ажурирање на постоечките и
надградувањесоновитеми,сервисииподатоци.Специфичнозаовиеподатоцие
дека тие се ажурираатсо самата промена во катастаротна недвижности и ја
претставуваатмоменталнатасостојбанаГКИС.
Анализатапокажувадеканаовојпорталдоаприл2018годинасерегистрирани
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вкупно2.877активникорисници,итоа2.708физичкилицаи162правнилица.
Завременагоренаведениотпериодсенаправенивкупно38.362успешнинарачкисо
вкупно130.616производи,одкои123.621производвоелектронскаформа,70во
хартиенаформаи12сервиси.
НационалнаинфраструктуранапросторниподатоцивоРепубликаМакедонија(НИПП)

ВоделотнаНационалнатаинфраструктуранапросторниподатоцисереализирани
следнитеактивности:
 Во периодот 23 -25 април 2018 година се реализира третата мисија од

регионалниотпроект„SPATIAL“финансиран од Кралството Холандија што се
однесува на компонентата 1.2.Градење на капацитетите за субјектите во
Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП).За време на
мисијатасеодржаработилницаподнаслов„Тренингзатренери“накојаучество
зедоаиделодсубјектитевоНИПП;

 ОдстрананаАгенцијатазакатастарнанедвижностисекреираниметаподатоци
запатнатамрежаворазмер1:25000ималиобјективоразмер1:25000;

 АжуриранеРегистарнасубјективоНИПП;
 ИзработенеВодичзаоперативнаимплементацијазаНИПП намакедонскии

англискијазик;
 ИзработенелетокзаНИПП;
 ИзготвенаеПредлог-годишнапрограмазаНИППза2018година;
 СорешениенаВладатанаРепубликаМакедонијаобјавеново„Службенвесникна

Република Македонија“бр.48/2018 од 19 март2018 година се номинирани
членовивоСоветотнаНИПП.

ЛасерскоскенирањенацелататериторијанаРепубликаМакедонија
АгенцијатазакатастарнанедвижностивосоработкасoнорвешкатаАгенцијаза
картирање (Statens Kartverk)го имплементира проектот -Создавање дигитални
податоцизатеренотнеопходнизаублажувањенаризикотодпоплави,следењена
поплави и за дејствување во ситуации на поплави,како и за намалување на
трошоцитезаинфраструктурнипроектииподобрувањеназаштитатанаживотната
средина,надзоротипросторнотопланирање.Целтанапроектотевоспоставување
дигиталенмоделнатеренотнаРепубликаМакедонијаиизградбанакапацитетиво
Агенцијатазакатастарнанедвижностизачувањеидистрибуцијанадигиталните
податоцизатеренот.Соимплементирањенапроектотќесевоспоставидигитален
моделнатеренотза1/3одтериторијатанаРепублика Македонијаиќесенадградат
институционалнитекапацитетивоАгенцијатазакатастарнанедвижностизачување
идистрибуцијанаподатоцитеодтеренот.

Дигиталниот модел на теренот на Република Македонија е основа за вршење
најразличниквалитативнииквантитативнианализинасодржинатанаЗемјината
покривкаиистиотвокомбинација соортофотоснимкиќенајдеголемаприменаво
катастарот,урбанизмот,земјоделството,заштитатанаживотнатасредина,кризниот
менаџмент,одбраната,какоизапотребитенамногудругиинституциикоикористат
геопросторни податоци.Имплементацијата на проектот е во почетна фаза.Во
моментов се финализираат техничките спецификации,спроведување ласерско
скенирањенатеренотинабавкананеопходенхардверисофтверзаобработкана
податоцитеодласерскотоскенирање,нивночувањеидистрибуцијадокорисниците.

Краткорочниприоритети
 Изработканатопографскикартиворазмер1:200.000,англискаверзија,-Q22018

година;
 Подготвителни активности за ажурирање на топографската карта во размер

1:25000-Q3/Q42018;
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 Теренскоприбирањенаадреснитеподатоци-Q42018;
 РазвојнасофтерскорешениезаАдресенрегистар-Q42018;
 ОдредувањенапрецизенгеоидзатериторијатанаРМ,-Q42018.

Среднорочниприоритети:
 ВоспоставенАдресенрегистар,-Q42020година;
 ВоведувањевоупотребанаETRS89-координатенсистем,-Q42019година;
 Трансформацијанаосновнитесетовинакартографскитеподатоцивосогласност

соINSPIRE-директиватаиизработканасоодветниметаподатоци,-Q42020година;
 Ласерскоскенирањенатеренот,-Q42020.

Финансискитесредствазареализацијанагоренаведениотплансеобезбедениод
БуџетотнаРепубликаМакедонија.

За2018година(во000МКДиЕУР)

Ред.број Буџетскапрограма

износМКД износЕУР

(во000денари) (во000ЕУР)

1
Буџетска програма
10 15.500 250

2
Буџетска програма
20 296.500 4.782

3
Буџетска програма
22 15.700 253

4
Буџетска програма
23 1.300 21

5
Буџетска развојна
програма2А 91.500 1.476

6
Владина програма
К2 200 3

Планираниза2019–2020година(во000МКДиЕУР)

ред.број Буџетскапрограма

износМКД износЕУР

(во000денари) (во000ЕУР)

1
Буџетска програма
10 33.500 540

2
Буџетска програма
20 705.500 11.379

3
Буџетска програма
22 45.500 734

4
Буџетска програма
23 4.500 73

5
Буџетска развојна
програма2А 168.000 2.710

6
Владина програма
К2 700 11

Програмиипроекти
 ПрограмазавоспоставувањеАдресенрегистар,националнаинфраструктурана

просторниподатоци,воведувањевоупотребанаETRS89-координатниотсистеми
одржувањенакатастаротнанедвижностисефинансираатсосредстваодбуџетот
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наАКН,аворамкитенаТАИЕХ-инструментотсекористатискустватаодземјите
наЕвропскатаУнија.Проектотзаласерскоскенирањенатеренотидигитален
моделнатеренотсеимплементирапрекугрантдобиенодстранананорвешкото
Министерствозанадворешниработи.ПрограматазаНИППводелотнаразмена
наискуствасеимплементирапрекутвининг-проектитеСПАТИАЛиИМПУЛС.

Спроведувањеназаконитеидоговорите
СоветотзаследењенаимплементацијанаСтратегијатазареформанаправосудниот
сектор(2017-2022)ќејаинтензивирасвојатаработа,астепенотнаимплементација
на Стратегијата ќе се следи преку подготовка на квартални извештаи за
имплементација на Стратегијата.Исто така на редовна основа ќе се следи
имплементацијанаСтратегијатазаинформатичко комуникацискатехнологијаза
секторотПравда.

Вонасоканапроменанасоставот,членувањетовоСудскиотсоветнаРМ иСоветот
на јавни обвинители,унапредување на критериумите за избор на членови на
Судскиотсовети Советотнајавни обвинители,какои воведувањеназаконски
критериумииуредувањенапостапказаутврдувањенаиндивидуалнаодговорност
на членовите на Судскиотсоветна Република Македонија и Советотна јавни
обвинителиќесепристапиконизменинаЗаконотзаСудскиотсоветнаРепублика
МакедонијаиЗаконотзаСоветотнајавнитеобвинители.ВоедносоЗаконотзаСовет
најавниобвинителиќесепредвидипроширувањенанадлежноститенаСоветотна
јавниобвинители,аконтинуираноќесеработиназајакнувањенакапацитетитена
Советотнајавниобвинители.

Ќе се пристапи кон подготовка на детална Анализа во врска со потребата од
оптимизација на судската и јавно обвинителската мрежа,бидејќи во моментов
забележителнаеголематанерамномерноствопредметскотоработењенасудовите
и обвинителствата, што го покренува прашањето во однос на нивната
функционалностиекономичност.Годишниотраспоредзаработанасудиитеќесе
подготвувасогласнососоодносотнатежинатанапредметотсосудискиотстаж и
искуствоврзоснованакритериумикоиќеседефинираатвоЗаконотзасудовите.

Заради јакнење на дисциплинската одговорност на јавниот обвинител преку
прецизирањенаосновитезаодговорности разрешувањенајавниотобвинител,
усогласување на одредбите на Законот за јавно обвинителство со Законот за
кривичнапостапкаиредефинирањенаправниотстатуснаЈавнотообвинителствоза
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на
незаконското следење на комуникациите (СЈО)ќе се пристапи кон измени на
Законотзајавнообвинителство.

ЌесепристапиконизменаидополнувањенаЗаконотзакривичнапостапкаво
насокананеговоусогласувањесоновитедирективинаЕвропскатаунијавооваа
област,поврзанисоправотонатолкувањеипреведувањевокривичнатапостапка,
правотонаинформирањевокривичнатапостапка,заштитатаналичнитеподатоци
во рамките на соработката во казнените предмети,како и прецизирање на
одредбите во однос на определување,продолжување и укинување на мерката
притворипрецизирањенаодредбитезаспогодувањезакривичнасанкција.

Воодноснареформитевокривично-правнатаобластвонасоканакодификацијана
вонкривични прописи во Кривичниот законик и негово усогласување со
меѓународнитестандарди,ќесезапочнесоподготовканановКривичензаконик.
Зарадинадминувањенаможноститезазлоупотребанасистемотзаелектронска
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распределбанапредметивосудовите,ќесепристапиконизменанаЗаконотза
управувањесодвижењетонапредметитевосудовитеиСудскиотделовник,аисто
таканаредовнаосноваќебидатспроведуваниконтроли иревизијазаправилно
функционирањенасистемотзараспределбанасудскипредмети(АКМИС)соцелда
сеспречатсекаквизлоупотребинасистемот.

ВонасоканаправилнофункционирањенаАкадемијатазасудииијавниобвинители,
какоизаспроведувањетонапочетнатаиконтинуиранатаобуканаАкадемијата,ќе
се подготви Анализа за поставеноста на системот на обука за правосудните
институции со препораки за надминување на констатираните слабости и
недостатоци.Зарадиефикаснаисоодветнараспределбаначовечкитересурситево
правосуднитеорганиќесеизвршипроценканачовечкитересурсивосудствотои
јавнотообвинителство,врзоснованаштоќесеразвиеповеќегодишнаСтратегијаза
управувањесочовечкиресурсивоправосудниотсектор.

5.Доволноразвиенфинансискисeктор

Банкарскисистем
Домашнитебанкивотекотна2017годинапродолжијадаработатвоусловина
нестабилнаполитичкасостојбавоземјатаинамаленаекономскаактивност,којашто
бешеповеќеизразенавопрватаполовина,апостепеносестабилизиравовтората
половина од годината.Непредвидливото домашно окружување влијаеше врз
согледувањата на домашните економски субјекти и нивно воздржување од
инвестициски активности,што неминовно се одрази и врз годишниот раст на
вкупните средства на банкарскиот систем од скромни 3,9% (6,5% на
31.3.2018).Трендот на вкупните активности на банките најмногу е одраз на
динамиката на депозитите на нефинансиските субјекти како главен извор на
финансирањенадомашнитебанки.Вовторатаполовинана2017годинадепозитите
гообновијанивниотраст,штопретставувајасензнакзапозитивнатаспрегамеѓу
стабилизирањетонаполитичкиотамбиентистабилизирањетонаочекувањатана
економскитесубјекти.Така,годишнатастапканарастнадепозититеизнесува5,1%
на31.12.2017година,додекана31.3.2018годинасеискачина6,5%.

Депозититенанаселениетосеглавениотносителнагодишниотрастнавкупните
депозити(сопридонесодоколу80%вогодишниотраство2017годинаизаклучносо
март2018година),принештопосиленрастнаденарскитевоспоредбасодевизните
депозити.Годишниотрастнадепозититенадомаќинстватаво2017годинаизнесува
6,2%(7,5%на31.3.2018),додекарастотнакорпоративнитедепозитиепобавен.

Ворочнатаструктуранадепозититепродолжитрендотзабележанвоминатитедве
годининапоизразенисклоностизачувањенасредстватавобанкитенапократки
рокови,воочливопрекурастотпрвенственонадепозититеповидување,авопомал
дел и на долгорочнитедепозити,за сметка на намалувањето на краткорочните
депозити. Покрај домашните политички случувања, за ваквиот тренд на
трансформација на рочната структура на депозитите на банките придонесе и
релативномалиотприносштогонудатдепозитнитепроизводинакратокрок.

Преминoтво втората фаза од Спогодбата за Стабилизација и Асоцијација меѓу
РепубликаМакедонијаиЕвропскатаУнија(ССА)нeсеочекувадаимавлиjаниеврз
депозититенарезидентитекајбанките,cоогледнатоадекарезидентитеќеможат
слободнодаотвораатиимаатсметкивостранстводуриоткакоќезавршивтората
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фазаодССА.СопреминoтвовторатафазаќесеукинеОдлукатазаусловите15 што
требадагиисполнуваатхартиитеодвредноствостранствовокоиможедавложува
овластенабанка(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.149/15и61/16),
бидејќисогласносочленот59став1одЗаконотзадевизнотоработење,сопреминот
вовторатафазаодССА,помеѓудруготопрестанувадаважиичленот14став5од
овојзакон,односнопрестануваосновотнаНароднатабанкадапропишеподзаконски
актзаусловитекоитребадагиисполнуваатхартиитеодвредноствостранствово
коиможедавложуваовластенабанка.Ваквитепромениворегулативатанесеочекува
дадоведатдопоголемоодлевањенадевизнисредстваод странанабанките во
странство,бидеjќирегулативатавеќеовозможувашебанкитевосвоеимеизасвоја
сметкадавложуваатвохартииодвредноствостранствосоопределенминимален
кредитенрејтинг,авоеднобанкитерасполагаатсодоволнодевизнисредствана
сметкитекајстранските банки за нивното оперативно работење,односно за
потребитенавршењетонаплатенпрометсостранство,заликвидносницелииза
целите на управување со валутниотризик. Вложувањето во странски хартии од
вредност,идентичнокакоизабилокоидругипласманинабанките,доколкусе
утврдипотреба,ќебидепредметнарегулирањесоодредбитештосеоднесуваатна
работењетонабанките,односнонаподзаконскитеактиповрзанисоуправувањето
на ризиците што произлегуваат од Законот за банките.Дополнително на ова,
можностанадругирезидентидавложуваатвохартииодвредноствостранство,би
требалодасоздадеможностзатргувањеодстрананабанкитевосвоеимеазатуѓа
сметка,штоможепозитивнодавлијаенапојаваиразвојнанекоипосовремени
облици на банкарски услуги,како што сена пример портфолио менаџментили
старателскиуслугизаклиенти,апрекутоаипоголемаинтеграцијанадомашните
финансискиинституцииинефинансиски лицасоглобалнитефинансискипазари.
Во услови наизразенапретпазливостнадомашнитенефинансиски субјекти при
носењето наинвестицискитеили потрошувачкитеодлуки,банкитесепакодржаа
задоволителна динамика на кредитната активност.Така,вкупните кредити на
нефинансиските субјекти во 2017 година пораснаа за 5,9% (март 2018:5,9%).
Кредитниотрастглавнопроизлезеодзголеменатакредитнаподдршканабанкитена
домаќинствата,којаштопридонесесоречиситричетвртинивовкупниотгодишен
раст на кредитите на нефинансиските субјекти.Растот на кредитирањето на
домаќинстваталавнопроизлезеод разнитеформи накредитирањенаменетоза
финансирањенаненаменскатапотрошувачкананаселението(околудветретиниод
годишниотраст).Кредитната поддршка за корпоративниотсектор е послаба во
споредбасокредитирањетонадомаќинствата,нобележизабрзувањевоспоредбасо
негативниотраство2016година(2017:2,9%;март2018:2,6%).

Годишниотрастнанефункционалнитекредитиенизок.Во2017годинаовиекредити
сезголемијазасамо2%,додеказаклучносомарт2018годинаостваријападод14,7%.
Учествотонанефункционалнитевовкупнитекредитибележинадолентрендина
крајотод2017годинаизнесува6,3%,ана31.3.2018годинаизнесува5,1%.Промените
нанефункционалнитекредитиглавносеопределениоднефинансискитедруштва.Во
2018годинанеколкубанкијанаплатијасвојатанефункционалнаизложеностодеден
поголемклиентштонајмногупридонесезанатамошнотонамалувањенастапкатана
нефункционалникредитивопрвиоткварталод 2018година.Според секторската
структура,учеството на нефункционалните кредити во вкупните кредити на
нефинансиските друштва исто така бележи надолен тренд,и изнесува 10% на
31.12.2017 и 7,8% на 31.3.2018 година. Кај домаќинствата учеството на
нефункционалните кредити во вкупните кредити е ниско и изнесува 2,4% (и на
31.12.2017ина31.3.2018година).Покриеностананефункционалнитекредитисо

15 Главно прекуопределување на минималниотреjтингна инструментите во кои банките можатда
вложуваатвостранство.
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издвоенатаисправканавредностаевисока(околу80%соисправкатанавредноста
занефункционалнитекредитиинад100%совкупнатаисправканавредноста).Делот
однефункционалнитекредитиштонеепокриенсоисправканавредностазафаќа
нештопомалкуод8%одсопственитесредстванабанкарскиотсистем,штопокажува
дека ризиците поврзани со евентуална целосна ненаплатливост на
нефункционалнитекредити,односноодсоздавањенеочекуванизагубизабанкитесе
мали.Банкитесенештопопрудентниприрезервирањетонаочекуванитекредити
загуби,штосесогледувапрекупросечнотонивонарезервираностнаредовните
кредити на нефинансиските субјекти (околу2%)кое е повисоко од остварената
годишнастапкананенаплатливостнакредитнатаизложеност(којаенештопониска
од2%).

Ликвидностанабанкарскиотсистеметрадиционалноназадоволителнониво,штосе
согледувапрекусоодветнатапокриеностнакраткорочнитеобврскинабанкитесо
ликвиднисредства.Еднатретинаодвкупнитесредстванабанкарскиотсистем се
ликвидни средства,кои покриваатблизу60% од депозитите на домаќинствата.
Соодносотпомеѓукредититеидепозититеинатамуепомалод100% ина31март
2018годинаизнесува87,2%.

Изложеностанавалутенризикнадомашнитебанкинакрајотод2017годинаена
најмалонивовоминатитепетгодини,штосепотврдувапрекусоодносотнајазот
меѓусредстватаи обврскитесо валутнакомпонентаи сопственитесредствана
банките,којштосеспуштина6,4%.

Профитабилностанабанкарскиотсекторинатамуесолидна,ново2017година,се
забележувазначителнозабавувањенарастотнадобивката.Истотака,заразликаод
претходнитенеколкугодиникоганетокаматнитеприходиимаанајголем придонес
во растот на добивката на банките,во 2017 година најголем придонес во
зголемувањето на добивката имаа некаматните приходи. Сепак, растот на
некаматнитеприходинепроизлегуваодвоведувањетоновифинансискипроизводи
илиуслуги,тукуглавноседолжиназголемувањетонанеоперативнитеприходиод
главно неповторлив карактер,како што се наплатените претходни отпишани
побарувањаи капитални добивки од продажбанасредства.Забавениотрастна
добивката влијаеше и врз показателите за профитабилноста и ефикасноста на
банкарскиотсектор.На31.12.2017годинастапкитенаповратнапросечнатаактиваи
напросечниоткапиталирезервиизнесуваат13,5% и1,4%,соодветно.Соогледна
споменатата наплата на поголемо нефункционално побарување од еден
корпоративен должник во првиот квартал од 2018 година,показателите за
профитабилноста16заклучно со март 2018 година забележаа значително
зголемување(РОАА:3,1%,РОАЕ:28%).Показателотcosttoincomeепод 50% и има
постојаннадолентренд.

Банкарскиот систем на Република Македонија и во 2017 година успешно ја
одржувашесвојатасолвентност.Капиталнитепозициинабанкитезабележаапобрз
раст во споредба со активата пондерирана според ризиците,главно поради
реинвестирањето на дел од добивките на банките и од издавањето нови
субординирани инструменти.Ова овозможи зголемување на показателите за
солвентноста,при што стапкатанаадекватностнакапиталотнакрајотод 2017
годинаизнесуваше15,7% илиповеќезаполовинапроцентенпоенвоспоредбасо
крајотна2016година.Банкитево2017годинасеусогласијасоновитерегулаторни
барањавопогледнаструктуратанасопственитесредстваизаштитнитеслоевина
капиталот.Релативновисокиотизносиквалитетнасопственитесредствасокои

16Сведенинагодишнаоснова
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располагаабанките,имовозможиовојпроцеснаусогласувањесоновитекапитални
барањадагопоминатбезпоголемиограничувањавоактивноститеилипотребаод
позначителниновидокапитализации.Соова,иводомашниотбанкарскисистем е
применета една од поважните компоненти на меѓународната спогодба Базел 3.
Согласносоовиеновикапиталнибарања,банките,покрајминималнатастапкана
адекватностнакапиталот(вовисинаод 8%),сеобврзанидапресметуваатида
одржуваатминималнонивонастапкатанаосновенкапитал(вовисинаод6%),какои
настапкатанаредовеносновенкапитал(вовисинаод4,5%).Покрајова,секојаод
банкитеимаобврскадаодржуваит.н.заштитенслојзазачувувањенакапиталот(во
висинаод 2,5% од активатапондериранаспоред ризиците).Овиетри стапки се
пресметуваат како сооднос наразлични елементи од сопствените средства со
активатапондериранаспоредризиците.Народнатабанка,соприменанапропишана
методологијавосогласностсомеѓународнитестандарди,определиит.н.системски
значајнибанки(седумбанки),коиштоседолжнидагоисполнатит.н.заштитенслој
накапиталотзасистемскизначајнибанки.Народнатабанкавоулогананадлежен
супервизорскиорганутврдиикапиталендодатоксоодветензаоценетиотпрофилна
ризичностна одделните банки.Наведените промени во регулативната рамка и
нивнатаофицијалнапримена,покрајштојаодредуваатмеѓународнатаконкурентност
на домашниот банкарски систем заради усогласувањето со меѓународните
стандарди за адекватноста на капиталот,придонесуваат и за дополнително
зајакнувањенакапиталнатапозицијанабанките.

Осигурување
Заклучносо31.12.2017годинанапазаротнаосигурувањевоРепубликаМакедонија
работат16друштвазаосигурување(11неживотноосигурувањеи5осигурувањена
живот).Бројотнаосигурителноброкерскитедруштвавоспоредбасо2016годинасе
зголемиза3новидруштва(ОБДРизикоОсигурување,АуронБрокериВинБрокер)со
штовкупниотбројнаосигурителноброкерскидруштвае36.Бројотнадруштватаза
застапувањесенамализа3друштва(ДЗОМагма,ГЛСОсигурувањеиИбоИншуренс)
соштовкупниотбројнадруштвазазастапувањеизнесува11,абројотнабанкикои
вршатработиназастапувањевоосигурувањеостананепроменетодносно3банки
вршеаработиназастапувањевоосигурување.
Во2017годинаеостваренабрутополисиранапремија(вопонатамошниоттекстБПП)
вовкупенизносод8,99милијардиденари,штопретставувапорастнаприходитеод
3,10%воодносна2016година(2016:8,72милијардиденари).Позитивниоттренд е
присутенводватасегментинаосигурувањето,сотоаштоводелотзанеживотно
осигурување е остварена БПП во износ од 7,54 милијарди денари (2016:7,43
милијардиденари)штопретставувапорастнаприходитеод1,58% воспоредбасо
2016година.ВоделотзаосигурувањенаживотeостваренаБПП воизносод1,45
милијардиденари(2016:1,29милијардиденари),штопретставувапорастод11,95%.
Накрајотна2017годинавкупниоткапиталнадруштватазаосигурувањеизнесува
5,99 милијарди денари.Маргината на солвентност како главен индикатор за
проценканастабилностанаосигурителниотсекторизнесува1,39милијардиденари
(кајнеживотнотоосигурување1,12милијарди денари,акајосигурувањетонаживот
271милиониденари),соштокапиталотнаосигурителниотсекторе4,3патинад
потребнотонивонамаргинатанасолвентност.
ВоанализираниотпериодсогласнодонесениотПланзасупервизијаспроведенисе
седум супервизии.Врзоснованаспроведенитесупервизии,АСОизрече19наредби
за отстранување на незаконитости,2 дополнителни мерки на супервизија и 6
спогодбизаплаќањенаглоба.
Вотекотна2017годинаседонесени11подзаконскиактакоиуредуваатизмении
дополнувања на претходно донесени подзаконски акти кои произлегуваат од
Законотзасупервизијанаосигурување
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Издаденисевкупно36новилиценцизазастапницивоосигурување,одземенисе39
лиценци на оние кои повеќе не ги исполнуваат условите за вршење на оваа
професијаИстотака,издаденисе161лиценцизаосигурителенброкер.
Во март 2017 заврши спроведувањето на твининг проектот “Понатамошно
усогласување со ЕУ во областа на осигурување и зголемување на пазарните
операции“(MK12IPAFI0115)чијацелеусогласувањесоЕвропскатаУнијаводелот
на осигурувањето и зголемување на пазарните активности на пазарот на
осигурување,односно понатамошно приближување на регулаторните системи
(законодавствотоинеговотоспроведување)соцелинтегрирањевовнатрешниот
пазар во времето на пристапување кон ЕУ.Проектотзаеднички го спроведува
МинистерствотозафинансиииАгенцијатазасупервизијанаосигурувањесотвининг
партнерот,финансискиотрегулаторзаосигурувањеипензиивоШпанија.

Капиталнофинансиранопензискоосигурување
Македонскиотреформиранпензискисистеметростолбен,како делодсоцијалното
осигурување.Првиот столб го претставува државниот Фонд на пензиското и
инвалидскотоосигурувањенаМакедонија,којфункциониранапринципотнатековно
финансирање(pay-as-you-go).Вториотитретиотстолбсекапиталнофинансирани,на
принцип надефинирни придонеси,со тоашто вториотстолбезадолжителен,а
третиотстолбедоброволен.ТиесерегулиранииконтролираниодАгенцијатаза
супервизијанакапиталнофинансиранопензискоосигурување(МАПАС).Соразвојот
на вториоти третиотстолб сезајакнува пензискиотсистем на државата преку
диверзификацијанаизворитезаисплатанапензии,сеовозможувавлезнаправни
лица за формирање на пензиски друштва и се овозможува инвестирање на
средстватанапензискитефондовивохартииодвредностиздадениигарантирани
одземјите-членкинаЕУинаОЕЦДиодправнилицавоовиедржави.Ворамкитена
третиот столб се овозможи организирање и финансирање на професионални
пензискишемиод странанаработодавачиилиздруженијанаграѓанизасвоите
вработениодносночленови.
Учеството во вториот столб (задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување)езадолжителнозасителицакоисевработенипо1јануари2003година.
Засителицакоибилепредтоавработени,системотедоброволенитиеможеадасе
приклучатконнегодо31декември2005година.Одјануари2006 годиназапочна
уплататанапридонеситеодвториотстолбизачленовитеоддвостолбниотсистем
делодпридонеситезапензискоосигурувањеодатвопрвиотстолб,аделодатво
вториотстолб.Придонесотвовторстолбизнесува6%одбрутоплатата.Вовториот
столб,заклучносо31.03.2018,бројотначленовиизнесува464.017одкоиоколу15%
односно 68.818 се доброволни,а околу85% односно 395.199 се задолжителни
членови.Заклучносо31.03.2018годинавредностананетосредстватавовториот
столбизнесуваоколу58милијардиденариилиоколу948милиониевра.Тоазначи
зголемувањенасредстватазаоколу13%вомарт2018годинавоодноснамарт2017
година.Инвестицискотопортфолионазадолжителнитепензискифондовисесостои
оддомашниинвестициикоивклучуваатдржавнихартииодвредност,депозитии
акции,како и инвестиции во странство кои вклучуваат акции и удели на
инвестиционифондови.Заклучносо31.03.2018 година,околу28%одсредстватана
задолжителнитепензиски фондови сеинвестирани во странство,додека72% се
инвестираниводомашнифинансискиинструменти.Согласноподатоцитеодкрајот
на 2017 износотна средствата во задолжителните пензиски фондови достигна
висинаод околу9,18% од БДП.Заклучносо31.03.2018година,какорезултатна
работењето на задолжителните пензиски фондови во периодотод претходните
седумгодини(31.03.2011–31.03.2018)бешеостваренпросеченпондериранпринос
вономиналенизносодоколу5,8%,односнооколу4,8%просеченпондериранпринос
вореаленизноссведеннагодишнониво.
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Во втората половина на 2009 година започна со функционирање третиотстолб
(доброволно капитално финансирано пензиско осигурување) и двете постојни
друштва управуваат со по еден доброволен пензиски фонд.Во третиот столб,
заклучносо31.03.2018година,бројотначленовиизнесува23.899,одкоиоколу38%
сеиндивидуални членови,аоколу62% сеучесници во професионални пензиски
шеми.Средствата на доброволните пензиски фондови на 31.03.2018 година
изнесуваат околу 1,3 милијарди денари или околу 22 милиони евра.Тоа значи
зголемувањенасредстватазаоколу20%вомарт2018годинавоодноснамарт2017
година.Инвестицискотопортфолионадоброволнитепензискифондовисесостоиод
домашниинвестициикоивклучуваатдржавнихартииодвредност,депозитииакции,
какоиинвестициивостранствокоивклучуваатакциииуделинаинвестициони
фондови.Заклучносо31.03.2018 година,околу29%одсредстватанадоброволните
пензиски фондови сеинвестирани во странство,додека71% сеинвестирани во
домашнифинансискиинструменти.Согласноподатоцитеодкрајотна2017износот
насредстватаводоброволнитепензискифондовидостигнависинаодоколу0,21%
од БДП. Заклучно со 31.03.2018 година, како резултат на работењето на
доброволнитепензискифондовизапретходните7години(31.03.2011–31.03.2018)
бешеостварен приносвономиналенизносвоизносод5,9%,односновоизносод
4,9%вореаленизноссведеннагодишнониво.

Пазарнакапитал
НасекундарниотпазарнакапиталвоРепубликаМакедонијазаклучносо31.12.2017
годинафункционираавкупно11овластениучесницикоивршатуслугисохартииод
вредност,одкои5брокерскикуќии6овластенибанкисопосебнидирекцииза
работасохартииодвредност.
Во текотна2017 годинаво РепубликаМакедонијаработеавкупно 15 отворени
инвестицискифонда.Спореденосо2016годинабројотнаинвестицискифондовие
зголеменза2новифондакоибеаформиранивотекотна2017година.Досеганиту
еднодруштвонемапобараноодКомисијатадозволазаорганизирањеназатворен
инвестицискифонд
Вкупнатанетовредностнаимототнафондовитена31.12.2017годинаизнесуваше
5.389.469.222,18денариштовоодносна2016годинапретставувазголемувањеза
48%проценти.
Прометотод2.839.410.557денаринаОфицијалниотпазарнаБерзатаво2017година
еостваренпреку15.798трансакции.Тојучествувавовкупниотпрометодкласичното
тргувањесо97,65%.Одтоа,2.660.463.861денариотпаѓаатнатргувањетосоакции
приштосесклучени15.381трансакции,додекапрометотсообврзнициизнесуваше
178.946.696денарииистиотеостваренпреку417трансакции.
Прометотод68.399.364денаринаРедовниотпазарнаБерзатаво2017годинаоде
остварен преку247 трансакција и учествува во вкупниотпрометод класичното
тргувањесо 2,35%.Од тоа,18.000 денари отпаѓаатна тргувањето остварено на
Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување преку 3
трансакции,додеканаСлободниотпазареостваренпрометод68.381.364денари
преку244трансакции.
Накрајотна2017годинанакотацијанаОфицијалниотпазарбеакотираниакциина
107 друштва,од кои 29 друштва на подсегментите Супер котација и Берзанска
котацијаи78друштванаподсегментотЗадолжителнакотација.
Пазарната капитализација на акции кои котираат на Официјаниот пазар на
последниотденнатргувањево2017година(28.12.2017година)достигна132,94
милијардиденари(околу2,16милијардиевра)ибележизголемувањеод18,37% во
споредбасопазарнатакапитализацијанаакциитекоикотираатнаОфицијалниот
пазарнапоследниотденнатргувањево2016година(29.12.2016година).Пазарната
капитализацијанаобврзницитена28.12.2017годинаизнесува3,49милијардиденари
(околу56,80 милиони евра)што претставуваопаѓањеза21,30% во споредбасо
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пазарнатакапитализацијанаобврзницитена29.12.2016година.Берзанскиотиндекс
МБИ-10на31.03.2018годинаизнесувал2.766,11индекснипоени.
Во2017годинабеаподнесенивкупно16барањазазаштитанаакционерскиправаод
физичкилицакоисеоднесуваанаостварувањенаправаодхартиитеодвредност
(право на глас,дивиденда и сл.),објавувањена предлогодлуки и доставување
одлукинасобранијанаакционери,измамничкидејствијасохартииод вредност,
барањазазаштитанаправатаприприменанаЗаконотзапреземањенаакционерски
друштваислично.
Во 2017годинаКомисијатаиздаде4согласности заименувањенадиректорна
овластенучесникнапазаротнахартииодвредноститоа:1согласностзаименување
надиректорнадепозитар,1согласностзаименувањенадиректорнаброкерскакуќа
и2согласностизаименувањенадиректорнаорганизационаединицазаработасо
хартииодвредностнабанка.
Во2017годинаКомисијатаиздаде3дозволизаработанаброкери4дозволиза
работа на инвестиционен советник.Согласно истиот закон, брокерите и
инвестиционитесовтенициседолжнисекојапеттагодинадајаобновуваатсвојата
дозволазаработа.Во2017годинаКомисијатаобнови9дозволизаработењена
брокери7дозволизаработанаинвестиционенсоветник.

Лизинг
На31.12.2018годинанапазаротнафинансискилизингвоРепубликаМакедонија
активноработат6лизингдруштва,штопретставуванамалувањезаеднодруштвово
односна2016година.Воаприл2018година,Министерствотозафинансиииздаде
новадозволазаосновањеиработанализингдруштвоприштозаклучносоаприл
2018година,напазаротактивноработат7лизингдруштва.
Восопственичкатаструктуранализинг-секторотдоминaнтноучествоод82,3% има
домашниоткапитал.Најголемиотделоддомашниоткапиталевосопственостна
домашнифизичкилица.Странскиоткапиталучествувасо17,7%.
На31.12.2017,средстватанасекторотлизингизнесуваа3.941милиониденари,или
зголемувањеод19,9%воодносна31.12.2016година.
Бројотнановосклученидоговориво2017годинаизнесува1.114еречисинаисто
нивокакоипретходнатагодина(2016:1.114договори).Вредностанасклучените
договори,воовојпериод,изнесува1.493милиониденариилинамалувањеод9,6%во
односна2016година.Правнителицајазадржааглавнатапозицијавоструктуратана
новосклученитедоговорисо72%.
Просечнатакаматнастапканановосклученидоговориво2017годинаизнесува6,54%
што претставуванамалувањеод 0,77пп во односнаистиотпериод претходната
година,когаистатаизнесуваше7,31%.
На 31.12.2017 година вкупниот бројна вработени лица во лизингкомпаниите
изнесува33лица,штопретставуванамалувањеза3лицавоодносна2016година.
Лизингдруштватаво2017годинаостваријадобивкаод73,2милиониденариили
зголемувањеод25,3%воодносна2016година.

Финансискидруштва
На 31.12.2017 година на финансискиотпазар во Република Македонија активно
работат19финансискидруштва,штопретставувазголемувањезачетиридруштва
воодноснапретходнатагодина.
Восопственичкатаструктуранафинансискитедруштванајголемоучествоод83,7%
имадомашниоткапитал.Странскиоткапиталучествувасо16,3%.
На31.12.2017 година,вкупнатаактиванафинансискитедруштваизнесува2.071
милиониденариибележизголемувањеод108%воодносна31.12.2016годинакога
истатаизнесуваше996милиониденари.
Бројотнановосклученидоговориво2017годинаизнесува39.361штопретставува
зголемувањеод 232% во односна претходната година.Во структурата на ново
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склучени договори во текот на 2017 година,гледано преку нивната вредност,
најголемоучествоимаатодобрените кредитисо66,9%.Потоаследуваатдоговорите
зафакторингсо25%ииздаденитекредитникартичкисо8%.Вредностанасклучените
договори,воовојпериод,изнесува1.551милиониденари.
На31.12.2017година,вкупниотбројнавработенилицавофинансискитедруштва
изнесува167лица,штопретставувазголемувањеза70лицавоодносна2016година.

2.2. СПОСОБНОСТ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРИТИСОКОТ ОД
КОНКУРЕНЦИЈАТАИПАЗАРНИТЕСИЛИВОРАМКИНАЕУ

1.1.Доволноколичествоначовечкиифизичкикапитал

1.1.1Доволноколичествоначовечкикапитал

Основноисреднообразование
Соцелуспешноимплементирањенановобразовенмоделзапоквалитетноосновно
воспитаниеиобразование,Министерствотозаобразованиеинаука,Биротозаразвој
наобразованиетозаедносоекспертскагрупаподдржапилотпроектзановнаставен
план и нови наставни програми за прво одделение кои се во фаза на нивно
донесување.Планираное,новиотобразовенмодел,дабидепилотиранво15основни
училиштаворазличниделовинаРепубликаМакедонија.
Додeлени се Решенија за акредитација на здруженија на наставници кои
организираатнатпреваринаученициитоа12Решенијазавоосновнитеучилиштаи
14Решенијазавосреднитеучилишта.
ДоделенисестипендиизаученицизапишанивоСпортскатаакадемијазаучебната
2016/2017година(Одобренисе206стипендии).
Доделениседипломинанајдобритеученициинаставниципострукиодзавршните
години–ЛИДЕРзаучебната2016/2017година.

МинистерствотозаобразованиеинаукавосоработкасоУправатазаизвршувањена
санкции и Програмата за развојна Обединетите нации -УНДП,реализираше 8
стручни обуки во казнено-поправните установи.Обуките се спроведуваа со цел
овозможување побрза ресоцијализација на осудените лица и нивно полесно
вклучувањенапазаротнатрудпослеизлегувањетонаслободаиподобрувањена
социјалнатаинклузијананајранливитегрупивоопштеството.Стручнитеобуки,исто
така,овозможуваат стекнување на практични знаења и вештини за различни
подрачјанапазаротнатрудот.Обукитезастручнооспособувањесереализирааво
КПУ „ЗатворКуманово“,Кумановои „КУП ЗатворШтип“,Штип,при што74лица
осуденилицаследеаизавршијастручнаобукавопериодаприл2016-март2017
година.

ПромовиранбешепроектотзатехничкаподдршканаобразованиетовоРепублика
Македонија, во чии рамки Владата на Народна Република Кина преку
телекомуникацискиот гигант “Huawei“ донираше современа информатичко
комуникацискаопремавовредностод7милиониевра.
Петодвкупно40награденипроектиод15земјиучесничкинагодинешниотглобален
натпревар на проекти на тема „Секоја личносте значајна.Заедно за социјална
инклузија”,којго организираше ACES (AcademyofCentralEuropean Schools),се
изготвени од училишта од Република Македонија во партнерство со локални
институции,јавниустановииоргани.
Доделениседипломинанајдобритеученициинаставниципострукиодзавршните
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години–ЛИДЕРзаучебната2017/2018година.

Стратегијазаобразование2018–2025
Започнувајќи од 2016 година Министерството за образование и наука во
координацијасо експертитеи со ситерелевантни чинители активно работеана
креирањенановстратешкидокументзаобразование,приштовоовојпроцессе
опфатијаприближно700лица.Стратегијатазаобразование2018-2025еусогласена
соноватаПрограманаВладатанаРепубликаМакедонија,врзоснованаштосе
дефинирааприоритетниобластизапериод2018-2020,какоизапериод2020-2025.
РаботнаверзијаодстртешкиотдокументседискутирашенаСобранискатакомисија
заобразование,наукаиспорт,воноември2017.ВладатанаРепубликаМакедонијаја
усвоиСтратегијатазаобразование2018-2025соАкцискиотпланна31.јануари2018
година
СогласноСтратегијатаводелотнаосновнотообразование,запрвпатвоРепублика
Македонија во насока на градење систем за обезбедување квалитет, со
предложените измени на Законот за основно образование, за воведување
надворешнаевалуацијанаучилиштатакојаќебидеосноваизанивнорангирање.
Започнатаереформатананаставнитеплановиипрограминапрвитетриодделенија
одосновнотообразование,апритоаводејќисеодпрашањетосокаквизнаењаи
вештиниочекувамедасестекнатдецатапозавршувањетонатретотоодделение,
истотакафокусотенаинтеракцијатапомеѓунаставникотиученикот.Оваареформа
сепланирадасепилотиравоизбранбројна(10)основниучилишта.
Согласно Стратегијата на почетокот на оваа 2018 година,Бирото за развојна
образованиетоизвршинабавканаСистемзауправувањесоучењекакоподдршказа
обезбедувањеобукизанаставницитеинанивниотпрофесионаленразвој.Истотака,
БРО планирадаформираработни групи заработанаНационален стандарад за
образованиезасекојциклусодосновнотообразование.
Во делот на ситемот за стручно образование од 27 септември 2017 година
официјалнозапочнапроектотзадуалностручнообразование.Нонапоритевоовој
столбпредсенасочениконхармонизацијанаобразованиетосоиднитепотребина
пазаротнатруд.
Воделотнависокообразование,донесенеЗаконотзависокообразование,кадесе
предвидуваиреформирањенаОдборотзаакредитацијаиевалуацијанависокото
образование.Истотака,Стратегијатапредвидуваиподобрувањенасистемитеза
интернаконтроланаквалитетотвовисокотообразование.

Биротозаразвојнаобразованиетогиреализирашеследнивеактивности:
Континуиранразвојиунапредувањенанаставнитеплановиипрограми
 Изготвенаенованаставнапрограмазанаставниотпредмет„Работасокомпјутер

и основи на програмирање“за V одделениево основното образованиекако
задолжителеннаставенпредметзаученицитеодVодделение.

 Реформавотригодишнотоичетиригодишнотосреднообразование(анализана
наставнитеплановипогодининаизучување,општообразовнипредмети,давање
напредлогрешенијазапромена)воконсултацијасоЦСООводелотнастручните
предмети.

 ИзготвенисеНаставнитепрограмизапрвоодделениенабосанскинаставенјазик

 Изготвени се насоки за планирање на наставата во основното и средното
образование и тоа за одделенската настава (I-V одделение ),предметната
настава(VI-IX одделение)воосновнотообразованиеисреднотообразование
(гимназиско,стручноиуметничко).

 Испитнапрограмазаматуразасреднотоуметничкообразование;
 Новинаставнипрограмипоанглискијазиккакопрвстранскијазикза IVгодина
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восреднотообразование;
 Нови наставни програми по француски,руски и германски јазик како втор

странскијазикзаIVгодинавосреднотообразование.
 Нови наставни програми по наставниотпредмет„Англиски јазик“за децата-

ученицисооштетенвидислухвоосновнотоисреднотообразование.
 Спроведени активности за унапредување на наставата по граѓанското

образованиевоосновнотоисреднотообразованиевоРепубликаМакедонијаво
соработкасоМинистерствотозаобразованиеинаукаиМакедонскиотцентарза
граѓанско образование.Формиран е стручен тим којработи на концепт за
унапредување на наставата по граѓанско образование во основно и средно
образование со насоки и поддршка на работните групи во изработката на
наставнитепрограми.

 ИзготвенисеНовинаставнипрограмипонаставниотпредмет„Информатика“за
учениците од VIи VIIодделение во деветгодишното основно образование.
Променитесевоконтекстнавметнувањенановисодржинизапрограмирање
коисесодржатвонаставнитепрограмипо„Работасокомпјутериосновина
програмирање„во III, IV и V одделение и обезбедување на континуитетво
наставатапоИнформатика.

 ИзготвенисеНовинаставнипрограмипонаставниотпредмет„Географија“воVII,
VIIIиIXодделениеводеветгодишнотоосновнообразование.

 Изготвени се Нови наставни програми по наставниот предмет „Италијански
јазик“каковторстранскијазиквоVI,VII,VIIIиIXодделениеводеветгодишното
основнообразование.

 ИзготвенаеНоваревидирананаставнапрограмапоОпштествозаIVодделение
водеветгодишнотоосновнообразование.

 ИзготвенеПрирачникпоматематиказа7,8и9одделениезаученици,наставници
и родители со поддршкаод УНИЦЕФ и истиотедистрибуиран до основните
училишта.

Спроведување на различни обуки за наставници, вклучувајќи и за клучни
компетенции
 Вомарт2017,сеодржаКоординативнасредбаимониторингпосетинаосновните

исреднитеучилиштана2експертипоматематикаиприроднинаукизаосновно
образованиеи4експертипоматематика,физика,хемијаибиологијазасредно
образованиеодCambridgeInternationalExamination(CIE),заеднососоветниците
одБиротозаразвојнаобразованието.Тиепрекузаедничкипосетиначасовипо
истоименитепредметивоосновнитеисреднитеучилиштавршеамониторингна
состојбатасопосетаначасови воосновнитеисреднитеучилиштавоРепублика
Македонија.

 Вопериодотод24.04.–27.04.2017година,сеодржачетиридневнаобука(Training
oftrainers– TOT)заглавниобучувачи(мастертренери)заприменанановите
адаптиранинаставнипрограмипоматематика,физика,хемијаибиологијазаI
годинаодсреднотообразованиеодстрананаекспертипоматематика,физика,
хемијаибиологијазасреднообразованиеодCambridgeInternationalExamination
(CIE).Вкупносеобучени11мастертренеризаматематика,11зафизика,11за
хемијаи12забиологија.

 Вопериодотод08.05–10.05.2017годинасеодржатродневнамониторингмисија
за 2017 година (Модерациска средба)со експерти од Cambridge International
Examination(CIE).Модерацискатасредбаесоставенделодмониторинготза2017
годинакадесемониторирапрогресотвопедагогијатаиимплементацијатана



43

новите наставни програми по математика,природни науки,физика хемија и
биологијавоосновното(од1–9одделение)исреднотообразование(од1–4
година).За таа цел,вкупно 4 експерти по математика и природни науки
спроведуваа интервјуа со вкупно 35 советници по одделенска и предметна
наставаодБиротозаразвојнаобразованието.

 ИзготвенеГодишенпланнаактивностизаобуканавоспитно-образовниоткадар
за2017година.

 ИзготвенаеГодишнапрограмазаобукизанаставнициза2018година.
 Изготвена е Предлог Годишна програма за професионално усовршување и

напредувањенанаставницитеистручнитесоработницивоосновнитеучилишта
воРепубликаМакедонија

 Изготвена е Предлог Годишна програма за професионално усовршување и
напредувањенанаставницитеистручнитесоработницивосреднитеучилиштаво
РепубликаМакедонија.

 Двееднодневниобукизанаставницитепоматематика,мајчинјазикиприродни
науки во Iгодина од средното образование за подготовка на учениците за
меѓународното ПИСА тестирањево 2018година,во контекстнапроверкана
математичката,јазичнатаиприродно-научнатаписменостнамеѓународнониво.
БиротозаразвојнаобразованиетовосоработкасоДржавниотИспитенЦентар
заедно ги спроведоа обуките на наставниците.Првата обука беше на тема
„Вклучување на активности за подготовка на учениците за ПИСА на
задолжителната настава по математика,природни науки и мајчин јазик во I
годинаодсреднотообразование“.Вторатаобукаенатема„Консултативнисредби
сонаставницитепоматематика,мајчинјазикиприроднинаукиодIгодинаво
среднообразованиезаспроведувањенаПИСАтестирањето“.

 Ворамкитенапроектот„Имплементацијанаконвенцијатанаправатанадецата
воРепубликаМакедонија,спроведуванодКоалицијанамладинскиорганизации
СЕГА,поддржанодДетскатаФондацијаПесталоци,восоработкасоМОНиБРО,
воОхридвопериодотод14.01–18.01.2018годинасереализираа4дводневни
обуки(3обукизанаставнициодизбранитепилотосновниисредниучилиштата
од 10 општини – Прилеп,Битола,Охрид,Струга,Дебар,Гостивар,Тетово,
Куманово,ШтипиКавадарции1обуказасоветницитеодподрачнитеединицина
БРО).Тематанаобукатабеше„Применанаресурсенпакетзаученичкоучествои
заштитанадетскитеправа“.Наобукатаприсуствуваа32наставнициодпилот
основнитеучилишта,24наставнициодпилотсреднитеучилиштаи18советници
од подрачните единици на Бирото за развојна образованието.Обуките беа
спроведениод4советникаодБиротозаразвојнаобразованиетовоулогана
обучувачи.

 Реализиранисеобукитеодакредитиранипонудувачинапрограмииуслугиза
одделенскитенаставницитеод III,IV иV одделение коиреализираатиливо
иднинаќереализираатнаставапонаставнитепредмети„Работасокомпјутери
основинапрограмирање“воIII,IVиVодделениевоосновнотообразование.Со
овааобукаодвкупнопланирани4500одделенскинаставници,3373јапосетиле
обуката(75%).

 Реализиранисе дводневниобукизаоделенскитенаставницикоиреализираат
настававо I, II,и IIIодделениево основното образованиефинансирани од
УНИЦЕФ натема„Формативнооценувањенаучениците“.Обукатајаспроведоа
советниците од Бирото за развојна образованието.Опфатате вкупно 3000
одделенскинаставницикоиреализираатнастававоI, II,и IIIодделениево
основното образование(100%).Последнатаобукасеодржаво декември 2017
годинакадеприсуствуваа1000наставници.

 Реализиране воцелостеднодневниотсеминарнатема „Педагошкиприодкон
додатнатанаставапоматематика“запредметнитенаставниципоматематика(VI-
IX одделение)во основното образование,финансиски поддржан од УНИЦЕФ.
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Семинаритесеодржаавопериододоктомври/ноември/декември2017година.
Опфатотнанаставницитее(85 %),односно од вкупно 1000 наставници,850
наставникаприсуствуваленаобуката.ОбукитесереализираавоСкопје,Битола,
ШтипиТетово.

Советодавно-стручни посети (увиди) во основните и средните училишта во
РепубликаМакедонијапланирањеиунапредувањенанаставниотпроцес
 Вопериодотодполовинатанамартдопочетокотнамај2017година,советниците

поматематика,природнинауки,физика,хемијаибиологијапосетуваачасовикај
наставницитеодосновноисреднообразованиеипосетија103одвкупно373
основни училишта,односно32од вкупно103средни училиштавоРепублика
Македонија

 Изготвен е План за стручно советодавни посети и увиди во наставата во
основнитеисреднитеучилиштаодАприл2018година.

 Вопериододаприл-мај2018година,спроведенисестручно-советодавнипосети
воосновнитеисреднитеучилиштапоопштообразовнитепредметиодстранана
советниците од БРО.Во тек е прибирање на извештаи и сублимирање на
резултатите

Среднорочниприоритети

 Континуиранразвојиунапредувањенанаставнитеплановиипрограми
 Спроведување на различни обуки за наставници,вклучувајќи и за клучни

компетенции
 Советодавно-стручни посети (увиди)во основните и средните училишта во

РепубликаМакедонијапланирањеиунапредувањенанаставниотпроцесза2017
година

Инвестицискипроекти
Основни училишта – завршена е доградба на 1 основно училиште во Општина
Врапчиште;завршена е реконструкција на 8 основни училишта (Општина Сарај,
ОпштинаТетово-2,ОпштинаКуманово-2,ДемирХисар,Тетово,Дебар,ЧучерСандево),
во завршна фаза е реконструкција на 1 училиште во Кавадарци,завршена е
изработка на техничка документација и ревизија за изградба/доградба на 4
училишта(ОпштинаСтуденичани,,ОпштинаЃорчеПетров,ОпштинаГази бабаи
ОпштинаЧаир),продолжувареализацијана договоритезаизградба/доградана3
основниучилишта(ОпштинаАеродром,ОпштинаГазиБабаиТетово),завршеное
изготвувањенатехничкадокументацијазареконструкцијана3основниучилишта
(селоПрждево,селоРадождаиОпштинаЧаир),возавршнафазаеизградбана
фискултурна сала во Општина Центар,завршено е изготвување на техничка
документацијазаизградбана1фискултурнасалавоОпштинаГостивар.
Средниучилишта-завршенаедоградбатана1средноучилиштевоОпштинаСтруга,
завршена е реконструкција на 3 средни училишта (Пехчево,Тетово,Гостивар),
завршено е изготвување на техничка документација за санација на 1 училиште
(заедносоУченичкиотдом)воСветиНиколе,завршеноеизготвувањенатехничка
документацијазареконструкцијана1училишенобјект-вторафазавоГостивар.
Високообразование-продолженоесо изградбанановобјектзапотребитена
ФИНКИ(Факултетотза информатичкинаукиикомпјутерскоинженерство)Скопјеи
изградбанановобјектзапотребитенаФФОСЗ(Факултетотзафизичко образование,
спортиздравје)Скопје.

Ученичкистандард-завршенаереализацијанадоговоротзасанацијанаIIкат(соби
итоалети)воДржавенученичкиДомвоКавадарци.

Студентски домови - завршена е реконструкција на Блок А во СД „Гоце
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Делчев“Скопје,и во тек е реконструкција на Блок В и Блок Г во СД „Гоце
Делчев“Скопје.
Проект„Изведбанамонтажниучилишта“-возавршнафазаеизградбананово
монтажноучилиштевоОпштинаМогил

Среднорочниприоритети
Продолжување на унапредувањето на инфраструктурата во Сектор образование,
прекуизградбииреконструкциинаобјектизапотребитена:основнотообразование,
среднотообразование, високотообразование,студентскиотстандард
иученичкиотстандард
ПРОЕКТ-Изградбаиопремувањена145училишниспортскисалиирехабилитација
наосновниисредниучилишта
Реализацијаиактивностиво2017година–Завршенисе2училишниспортскисали
водвеосновниучилишта(ШтипиСтуденичани);воградбасе3училишниспортски
саливотриосновниучилишта(Врапчиште,СтругаиГостивар);отпочнатаеизградба
на 3 училишни спортски сали во 3 основни училишта (Кавадарци,Тетово и
Валандово).
Реализацијаиактивностиво2018година–отпочнатасеактивностиза3училишни
спортскисаливоосновниучилишта(Виница,Черкезе-КумановоиЧашка).
Училишни спортски сали во средни училишта – завршена е изградбата на 1
училишнаспортскасалавоБедиње-Куманово.
Вотеккакоприоритетеотпочнувањенаучилишниспортскисаливо4(четири)
средни училишта.Постапките за одобренија за градење се во тек.По нивно
обезбедувањеведнашбисеотпочналосоизградба.
Рехабилитацијанаосновниисредниучилишта-вотекејавнанабавказаизборна
ИзведувачзаРехабилитацијана13училиштавоРепубликаМакедонија,завршенае
евалуацијатанапонудите.По завршувањенапостапкатаи избор нанајповолна
понудаведнашбисеотпочналосореализацијанапланиранитерехабилитации.

2.Доволноколичествонафизичкикапитал

Инвестиции во основни средства во Република Македонија.Според последните
податоцинаДржавниотзаводзастатистика,инвестициитевоосновнисредстваво
РепубликаМакедонијаво2016годинапретставуваат24,0%одБДП,односно73,5%од
бруто-инвестициите.Инвестициитевоосновнисредстваво2016годинасеповисоки
за7,7%спореденосо2015годинананоминалнаоснова.Вотехничкатаструктурата
на инвестициите во основни средства во 2016 година,градежните работи
учествуваатсо62,7%,амашинитеиопрематасо30,1% (видиТабела1).Најголема
вредностнаинвестициитевоосновнисредстваво2016годинаереализиранаво
следните сектори:Градежништво (31,7%),Индустрија (21,1%) и Јавна управа,
образование и здравство (16,0%). Гледано според видот на сопственост,
инвестициите во основни средства во јавна сопственоство 2016 година имаат
учествоод26,7%вовкупнитеинвестициивоосновнисредства.

Табела 1.Инвестиции во основни средства по тековни цени (во
милиониденари)

2014 2015 2016

Вкупно 123.549 133.254 143.496

Култивиранисредства 713 674 482

Машинииопрема 37.681 39.521 43.251

одкоитранспортнисредства 7.350 7.794 9.159

Градежниработи 77.164 85.481 89.946
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станбенаизградба 27.271 27.200 25.793

останатиградежниработи 49.893 58.281 64.153

Другипроизводи 7.992 7.578 9.817

Извор:Државензаводзастатистика

Капиталнирасходивонаредниотсреднороченпериод
Восреднорочниотпериодпланиранезначителенизноснакапиталниинвестиции
наменети за интензивирање на инфраструктурните проекти, односно за
инвестициски вложувања за железничката инфраструктура, енергетската и
комунална инфраструктура,како и капитални инвестиции за подобрување на
условите во здравствениот,образовниот и социјалниот систем,земјоделството,
културата,спортот,заштитатанаживотнатасрединаиправосудството.

ПокрајБуџетот,прекуЈавнотопретпријатиезадржавнипатиштавотексезначајни
инвестицииводелотнапатнатаинфраструктурафинансиранисозаемиодСветска
банка како што се:Проектот за рехабилитација на патиштата со којќе се
реализираатпатнитеправциКривогаштани-Обршани–Воѓани,Кочани–Делчевои
ПроектотзанадградбаиразвојнапатнатаделницаРанковце-КриваПаланка.
Воедно,продолжуваизградбатанаавтопатскатаделницаМиладиновци–Штипи
автопатскатаделницаКичево– Охрид,којаефинансиранасозаемиодЕкспорт-
импортбанкатанаНРКина.Вонаредниотпериодќесеинтензивираатактивностите
предвиденисоПрограматазанационалнипатиштафинансиранасозаем одЕБОР,
ворамкитенакојаепредвиденаизградбанановипатниделнициШтип–Кочани,
Раец–Дреново,какоиреконструкцијаирехабилитацијана26патниделнициво
РепубликаМакедонија,совкупнадолжинаодоколу400км.Истовремено,созаем
одЕБОРсефинансираиреализацијатанаПроектотзаизградбанапатнатаделница
Штип – Радовиш.Во наредниот среднорочен период се очекува да започне
изградбатанаавтопатскатаделницаСкопје-Блаце,соштоќесеостварипозитивно
влијаниеврзекономските,социјалнитеиеколошкитеаспективорегионот,какои
олеснетмеѓународентранспортитрговијаворегионот,особенопомеѓуРепублика
МакедонијаиРепубликаКосово.
Ворамкитенажелезничкатаинфраструктура,фокусќебидеставенназавршување
на имплементацијата на Проектот за подобрување на железничката пруга на
КоридорX,какоиинтензивирањенаактивноститекоисеоднесуваатнаПроектотза
доизградбанаЖелезничкиотКоридорVIII,којимазацелдагоповрзеЦрнотоМоре
соЈадранскотоМоре,одкадепроизлегуваголематастратешкаиекономскаважност
наовојпроект.
ИзградбатанаисточниотделоджелезничкиотКоридорVIII-делотконРепублика
Бугаријасеодвиваво3фази.Ворамкинапредвидениотпериодќесеинтензивира
реализацијатанапрватафаза(делницаКуманово-Бељаковце)водолжинаод30,8
км ивторатафаза(делницаБељаковце– КриваПаланка)водолжинаод34км,
финансиранисозаемиодЕБОР игрантсредстваодВБИФ.Имено,покрајВБИФ
грант-средствата за техничка поддршка на проектот,обезбеден е и ВБИФ
инвестицискигрантвоизносод70милиониевразафинансирањенавторатафаза
одистиот.Подготовкатанатретатафаза(делницаКриваПаланка– ДевеБаир,
границаконР.Бугарија)водолжинаод23,4км финансиранасогрантсредстваод
ИПАезавршенаисеочекуваизградбатанаистатадабидефинансиранасозаеми
одмеѓународнифинансискиинституции,билатералникредитори,аќесеразгледаи
можностазаобезбедувањенагрантсредстваоднационалнатаИПА.Паралелносо
инвестициитевожелезничкатаинфраструктура,ќепродолжииреализицијатана
Проектотза набавка на нови влечни и влечени средства во ЈПМЖ Транспорт,
финансирансозаемодЕБОРвоизносод50милиониевра.
Воделотнатранспортнатаинфраструктура,РепубликаМакедонијаизразиинтерес
даучествуваво регионалнатаиницијативанаСветскабанказаолеснувањена
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трговијата и транспортот во земјите од Западен Балкан.Во рамките на оваа
иницијатива ќе се реализираат значајни проектни активности во патната,
железничката инфраструктура, како и активности за подобрување на
прекуграничнатасоработкасоземјитеодрегионот.
Со имплементацијата на проектот „Изградба на Националниот гасификационeн
систем во РепубликаМакедонија“ќесеобезбеди снабдувањенастопанството,
јавниотсекторидомаќинствотосоевтинаиеколошкаенергија,аистовременоќесе
намалиемисијатанаштетнигасови.Изградбатанаделницитеод националниот
гасоводенсистемШтип–Неготино-БитолаиСкопје-Тетово-Гостивар,којаево
тек,се финансира со заем од Дојче банка и Ерсте груп банка.Во рамки на
предвидениотпериодВладатаќесефокусиранаподготовкаиреализацијананов
Проектзаизградбанадистрибутивнагасоводнамрежавонеколкуопштини во
РепубликаМакедонија,којќесефинансирасозаемодмеѓународнитефинансиски
институции.
Во 2019 годинапродолжуваимплементацијатанаПроектотзаподобрувањена
општинскитеуслуги, финансиски поддржан од Светскатабанка.Средстватаод
заемите од Светска банка се наменети за финансирање на инфраструктурни
инвестицискипроективообластанаводоснабдувањетоиодведувањетонаотпадни
води,управувањетосоцврстотпадидругиинвестициивоопштинскиуслугикои
имаатпотенцијалзагенерирањеприходиодносноостварувањезаштедиилипак
кои се од висок приоритет за општините.За овојПроект дополнително се
обезбеденииИПАсредствакоиопштинитенагрантосноваможедагикористатдо
2019годиназафинансирањенасвоитеприоритетнипроекти.
Соцелподобрувањенаусловитеиподигнувањенаквалитетотнаживототособено
воруралнитеподрачјавоРепубликаМакедонијасоснабдувањеначиставодаза
пиење,во следниот период ќе продолжи со имплементација Проектот за
водоснабдувањеиодведувањенаотпадниводи,финансирансозаемодЕвропската
инвестиционабанка(ЕИБ).Истовремено,ВладатанаРепубликаМакедонијаво2019
година планира да обезбеди дополнително финансирање на овојПроектпреку
обезбедувањенановзаемодЕИБ,соцелдаодговоринапотребитеибарањатана
општинитевоРепубликаМакедонијазаинвестициивокомуналнатаинфраструктура.
ВонаредниотпериодќепродолжиизградбатанаРегионалнатаКлиничкаболница
во Штип,финансиранс со заем од ЦЕБ,а Владата на Република Македонија
превземаактивностизаподготовкаисоздавањенаусловизаизградбананов
Клиничкицентар„МајкаТереза“нановалокацијавоСкопје.
Во областа на образованието,во наредниот период се очекува да заврши
реализацијатанаПроектотзаизградбанафискултурнисаливосреднитеучилишта,
финансирансозаем одЦЕБиучествонаРепубликаМакедонија.СоПроектотсе
финансираизградбатаинабавкатанапотребнатаопремана30фискултурнисаливо
среднитеучилиштаворазличниопштинивоземјата,какоиреновирањенанеколку
средниучилишта.Истотака,ќепродолжииреализацијатанаПроектотзаизградба
фискултурнисаливоосновнитеучилиштаирехабилитацијанаосновнитеисредните
училишта во Република Македонија,финансиран со заем од ЦЕБ и учество на
РепубликаМакедонија,којимазацелунапредувањенафизичкотообразование,
какоиподобрувањенасевкупнитеусловизаучењенаученицитевоосновнитеи
среднитеучилишта.
СоподдршкаодЕИБпланираноедазапочнереализацијатанавторатаитретата
фаза од проектот„Подобрување на искористувањето на водите од басенотна
рекатаЗлетовица“.Основнатацелнавторатафазаедасеобезбединаводнувањена
4.570хектаранетоповршинакоисенаоѓаатвоатаротнаопштинитеПробиштипи
Кратово. Реализацијата на третата фаза која опфаќа изградба на мали
хидроцентралипотечениетонарекатаЗлетовица,ќепридонесезанамалувањена
недостатокотоделектричнаенергијаворегионот,безбедно,сигурноиквалитетно
снабдување на потрошувачите на енергија и зголемување на енергетската
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ефикасност.
Вторатафазаодпроектот„НаводнувањенајужнатадолинанарекатаВардар“која
ќепродолжи и во 2019 година,сефинансира со заем од KfW.За овојпроект
обезбеденисе4милиониеврагрантсредстваодСРГерманијапрекуКфВбанката,
заподдршканапредвиденитеинвестициониактивности,односнорехабилитацијаи
модернизацијанасистемитезанаводнувањеворегионотнаВаландово.
Во наредниотсреднорочен период се очекува завршување на првата фаза од
проектот Водовод и канализација на општините,финансиран со заем од КфВ
банкатаигрантсредстваодШвајцарија,сокојсеобезбедуваодржливоснабдување
со водазапиењенанаселението во избранитеопштини (Гостивар,Кавадарци,
Радовиш).Воедно,сеочекуваизапочнувањенареализацијатанавторатафазаод
овојпроект,финансиранасогрантсредствавовкупенизносод5милиониевра,
доделени од СР Германија прекуКфВ банката за инвестициони активности во
општинитеГевгелија,РадовишиКавадарци.
Значаен приоритетна којќе се фокусира Владата на Република Македонија е
подготовкатаиреализацијатанаПроектотзаизградбанапречистителнастаницана
ГрадотСкопје,закојепланирано дасеобезбедатзаеми и грантсредстваод
меѓународнитефинансискиинституции,билатералнитекредиториифондовитена
ЕУ.
Соцелвоспоставувањенапрофесионалноиефикасноорганизиранииуправувани
казнено - поправни и воспитно - поправни установи,кои во континуитет
обезбедуваат ресоцијализирани и интегрирани граѓани во општеството, се
имплементира Проектот зареконструкција на казнено-поправните установи,
финансирансозаемодБанкатазаразвојприСоветотнаЕвропа.Во2019годинаќе
завршипрвиотсегментодпроектот,ворамкитенакојсепредвидениактивностиза
ЗатворотКуманово,ВПДзамалолетницивоТетовоипрватафазаодКПДИдризово.
Воедно,ќезапочнереализацијатанавториотсегментодпроектоткојопфаќадве
значајниказнено-поправниустановивоРепубликаМакедонија,односнофаза2и3
одКПДИдризовоиЗатворотСкопје.
Еденодважнитеелементинаполитикатазасоцијаленразвојезголемувањена
квалитетотна условите за живеење на лицата со ниски приходи и социјално
ранливи групи со обезбедување на нивно соодветно домување.
АктивноститеимеркитенаВладатаводелотнасоцијалнатаполитикасеподдржани
исоПроектотзадомувањенасоцијалноранливигрупи,финансирансозаемодЦЕБ,
којопфаќаизградбанастановизалицасонискипримања.Ворамкитенаовој
сектор,ВладатанаРепубликаМакедонијавосоработкасоСветскабанкапревзема
активностизаподготовкаиреализацијанановпроекткојќеопфаќаспроведување
нареформиводелотнасоцијалнатазаштита,какоиинвестициониактивностиза
подобрувањенасоцијалнатаинфраструктура,односнореконструкцијаиизградбана
центризарандетскиразвој.
Соцелобезбедувањенасвеж капиталзамалитеисреднипретпријатија,какои
поддршка на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност на
стопанствотоизголеменизвоз,ќесереализирапеттакредитналинијаодЕИБза
финансирањенамалиисреднипретпријатијавоизносод100милиониевра.

Странскидиректниинвестиции.Во2017година,анализираноодаспектнадејностите,
вложувањата на директнитеинвеститори претежно беа насочени кон услужниот
сектор(активностивоврскасонедвиженимотитрговија)иконрударството.Од
аспект на земјите на потекло,во 2017 година најголеми приливи на странски
директниинвестициисеостварениод:Германија,Австрија,СенВинсентиГренадини
Бермуди,Луксембург,Хрватска.

Промоција на извоз.Во рамките на Планот за активности за 2019 година на
Агенцијатазастранскиинвестицииипромоцијанаизвозот поврзанисопромоција
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наизвозот,акцентотќебидеставеннаследнивеиницијалнисектори:текстилна
индустрија,индустријанаметалиипрецизнамеханика,прехранбенаиндустријаи
информатички и комуникациски технологии – ИКТ.Како и до сега,така и во
нареднатагодина,воПланотзаактивностиза2019годинаќебидатвклученибизнис
настаните и саемите кои се од корист на бизнис заедницата и истите ќе се
организираатво соработка со трите национални Стопански комори,асоцијации,
здруженијаикластери.

Во делот на промоција на извозот,АСИПРИМ преку Секторот за поддршка и
унапредувањенаизвозниактивностивосвоетоработењевотекотнапериодот2018-
2020годинаќепродолжисоредовноажурирањеналиститеододделнитеиндустрии,
ќепосетуваобукизаизвозкакобисеподобрилопознавањетоиинформираностана
вработените,ќепродолжи со соработкасо домашнитекомпании од ситетаргет
индустрии,редовно ќе контактира и соработува со сите здруженија,кластери,
асоцијации и лица од националните Стопански комори,се со цел следење на
интересотитрендовите(намикрониво-нанивонапретпријатиеимакрониво–на
нивонаиндустрија).
ВопогледнаиднитеПлановизаактивностидо2020годинапредвиденисеиобуки
одстрананастранскиекспертиодразличнисекторизадомашнитекомпании,како
иорганизирањенасостаноципомеѓустранскикомпании(подготвенизаувозна
домашнипроизводи)идомашникомпании,какоистудискипосетинапретставници
одСекторотзаподдршкаиунапредувањенаизвознитеактивностивонекојаод
земјитекоиимаатАгенциизапромоцијанаизвозот.

3.Секторскаструктураиструктуранапретпријатија

Табела-БрутододаденавредностспоредголеминатанаделовнитесубјектииучествовоБДП

(Основницени,милиониденари)

 

  Брутододаденавредност Учествово(%)

 
2011 2012 2013
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Мали
претпријатија
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152,49
1

168,41
4

45.0 32.7 33.6
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претпријатија 62,560 81,313 78,959
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169,88
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27.6 36.4 37.7
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8
100,0
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Извор:Државензаводзастатистика

Ревидирани податоци
ЕСС2010

1)Претходниподатоци

2)Проценетиподатоци

 
БрутододаденатавредносткајмалитепретпријатијаинејзинотоучествовоБДП е
најголемо во 2010 година со 48,0%,додека кајсредните претпријатија,бруто
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додадената вредностенајголема во 2012 година,со учество во БДП од 17,4%.
Најпозитивентренде забележанкајголемитепретпријатија,соконтинуиранрастна
брутододаденатавредноствопоследнитетригодини.Брутододаденатавредностна
овие претпријатија е најголема во 2013 година,а нејзиното учествува во БДП
изнесува 37.7%.

4.Влијаниенадржаватаврзконкурентноста

Зајакнувањенаконкурентностаиподдршканамалитеисреднипретпријатија

Соносењетонанеколкуновистратешкидокументизаконкурентностиразвојна
МСПќесепрошириосноватазапредлагањеновимеркииинструментизаподдршка
на претпријатијата.Во 2016 Владата ja усвои Стратегијата за конкурентност,а
започнасоревизијанаИндустрискатаполитиканаРМ.Дополнително,Владатаво
2017 година усвои План за економски раст,вклучувајќи мерки за поддршка на
инвестициите,предсевоиндустријата.Воедно,соцелспроведувањенапланот,се
донесеЗаконзафинансискаподдршканаинвестиции,асеусвоиисреднорочна
тригодишна Програма за финансиска поддршка на микро, мали и средни
претпријатијаза2018-2020година.

Исто така,инструментите на индустриската политика ќе се реализираат преку
годишни владини програми.Министерството за економија континуирано секоја
годинаќејаспроведуваПрограматазаконкурентност,иновацииипретприемништво
сомеркизаподдршканаМСП,имплементацијанаиндустрискаполитикаиподдршка
накластери.Меркитеќеобезбедаткофинасирањенатрошоцинафирмитезаразвој
напроизвод,развојнапазар,воведувањестандарди,развојнаинфраструктуратаза
МСП,женско претприемништво,а во делот на кластерите ќе се организира
БалканскаКонференцијазакластерите,заразменанаискуства,добрипрактики,
вмрежувањеиинтернационализацијанакластерскитездруженија.

Имајќипредвиддекапристапотдофинансииостанувависокприоритетзаподдршка
намалитеисреднипретпријатија,соцелдасе надоместијазотштопостоипри
финансирањенапретприемачкитеидеиодстрананатрадиционалнитеизворина
финансирање,планираноедасеразвиеконцептзавоспоставувањенаправнарамка
занеформаленризиченкапиталилиносењенапосебензаконзаделовниангели.

Воследниотпериод,активноститенаАгенцијатазаподдршканапретприемништво
наРМ (АППРМ)ќебидатнасочениконорганизацијанаобукизаподобрувањена
конкурентностанаМСП,локалнитеконсултантииженитепретприемачи,подготовка
набизниспланиобукизанаставници,професориистудентизапретприемништво.

МСПипристапдофинансии

Пристапот на МСП до финансии за активности поврзани со истражување,
технолошкиразвојииновацииеподобренсоосновањетоифункционирањетона
Фондотзаиновацииитехнолошкиразвој(ФИТР),нопокрајпостојнитеинструменти
заподдршканаФондотпостојатмногумалкудругимеханизмииинфраструктураза
поттикнувањенавложувањатавоистражување,развојииновациикаконапример
национална канцеларија за трансфер на технологии,бизнис акцелератори и
инкубатори,ризиченкапитал,даночниолеснувањаислично.
Вотаанасока,ќесепревзематактивностикоиимаатзацелпонатамошноградење
насеопфатнаинфраструктуразаиновации и подигнувањенасвестазанивното
значење.

Во2018ФИТРпланирапилотирањеиспроведувањенаследнитеновиинструменти
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заподдршка:
 Инструмент за поддршка – „Кофинансирани грантови за воспоставување,

работењеиинвестициинаделовно-технолошкиакцелератори“
 Инструмент за поддршка – „Кофинансирани грантови за екстензија на

технологии“

ПилотирањеиспроведувањенамеркитеодПланотзаекономскираст:
 Кофинансиранигрантовизамалиисреднипретпријатијасотенденцијанабрз

пораст(„Газели“)
 Кофинансиранигрантовизамикропретпријатија
 Кофинансиранигрантовизаподобрувањенаиновативноста
 Кофинансиранигрантовизастручноусовршувањеипраксазанововработени

младилица

Ипонатамошноспроведувањенаинструментите:
 Кофинансиранигрантовизановооснованипретпријатија:старт-аписпин-оф
 Кофинансираникрантовииусловенизаемизакомерцијализацијанаиновации

Истовремено,Фондотнудитехничкапомош заподдршканаиновативнадејностза
потенцијалнитеапликантиизакорисницитенасредстванаФондот.
Докрајотна2018годинасеочекуваиизработканастудијазаизводливостнаНаучно
технолошкипаркспецијализиранвооднепреедопределениобласти,спроведување
на понатамошни активности за воспоставување на национална канцеларија за
трансфер на технологии која би ги поврзувала и опслужувала академските
институции и индустријата и воспоставување на Фонд за еквити и мезанин
инвестиции.По однос на поттикнување на побарувачката за иновации,Фондот
дејствувавонасоканавоведувањенамеханизмизајавнинабавкинаиновации.
Фондотконтинуираногиследиактивноститеповрзанисоистражување,технолошки
развоји иновации,со помош на натворешни експерти спроведува анализа за
состојбатанаиновацискиотекосистем иработинаприлагодување,дополнувањеи
консолидирањенамеханизмитенаподдршказаиновацииитехнолошкиразвој.

Хоризонталнимеркизаподобрувањенаконкурентноста
Во јануари 2016 година,Владата ја усвои Стратегијата за конкурентност на
македонскатаекономија.Стратегијатадефинирадефинираниседумстратешкицели:
1) Поедноставна и постабилна деловна средина; 2) Попретприемачки и
попродуктивен МСП сектор;3)Подинамичен извозен сектор;4)Поатрактивна
срединазастранскиинвеститори;5)Повештаипопретприемничкаработнасила;6)
Заживеанаиндустрискаполитика;и7)Повеќефинансиизапретприемачкиотсектор.
Вкупноседефинирани45приоритетнимерки.

Водекември2017година,ВладатаусвоиПланзаекономскирастсоцелподдршкаи
поттикнување на инвестцииите во Македонија.Овојплан се базира на неколку
принципи: либерализација на приватниот сектор од „политички влијанија“,
транспарентност во спроведувањето,неутралност и недискриминација,еднаков
третман на домашните и странските инвеститори,силна координација на сите
политики во рамките на индустриската политика,ефикансост и ефективност
(вредностзапари)исл.Планотзаекономскирастќесеимплементирапрекумерки
поделени во три столбасо повеќемерки.Првиоти вториотстолб мерки ќесе
спроведуваатпрекуЗакон зафинансискаподдршканаинвестициите(усвоен во
април2018година)ивклучувамеркинасоченикон:креирањеновиработниместа,
воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република
Македонија,воспоставувањенаодделенијазатехнолошкиразвојиистражување,
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пораст на капитални инвестиции и приходи,поддршка за компаниите кои ја
зголемилесвојатаконкурентностнановипазариизаосвојувањенановипазари.
ТретиотстолбмеркиќесеспроведувапрекуФондотозаиновацииитехнолошки
развој,односнопрекусреднорочнатригодишнаПрограмазафинансискаподдршка
намикро,малиисреднипретпријатијаза2018-2020година.Тукасевклученимерки
заПоддршканаМСП сотенденцијанабрзпораст(„Газели“),ПоддршканаМСП за
подобрувањенаиновативноста,Поддршказастручно усовршувањеи праксаза
нововработенимладилица,какоисоздавањенаамбиентиизработканазаконска
основазаразвојнаризиченкапитал.Планотзаекономскираствклучувамерки
прекучиеспроведувањеќесереализирапрепоракатаодИзвештајотнаЕвропската
Комисијазаподобрувањенаврскитепомеѓустранскитедиректниинвеститории
економијатаипоттикнувањенаинвестициивокапиталнидобраииновации.Исто
така,реализацијанамеркитеќепридонесеиконисполнувањенапрепоракатаод
Поглавје20одИзвештајоткојасеоднесувавоведувањеиницијативизазголемување
на вештините во компаниите,особено малите и средните претпријатија,за
донесувањеновиметодиитехнологии.

Со цел обезбедување конкурентна функционална пазарна економија започна
постапказареализацијанапроектифинансираниворамкинаИПАкомпонента1-
ТАИБ,Секторско фише за Развојна приватен сектор,каде преку 10 склучени
договори во 2018 година ќе се реализираат проекти преку кои се опфатени
активности за поддршка за унапредување на конкурентноста на македонските
компании,формирањеакцелераторииподдршканаstart-upкомпанииворамкитена
акцелераторите,поддршка на женско претприемништво и претприемништво кај
младитесоцелнамалувањенаневработеностанаовиекатегории.

СосредстваодИПАфондовитеод2014и2016годиназапочнатисеинтервенцииво
делотнаконкурентностаипристапотдофинансии.Во2018годинаивоследниот
периодпослетоа,ќепродолжиспроведувањетонапроектотЛокалнаирегионална
конкурентноствотуризмот(вовредностодоколу21милионевра),какоиПроектот
зaподдршканаразвојотнаприватниотсектор(вовредностодоколу36милиони
евра).Програма локална и регионална конкурентност во сферата на туризмот
вклучувареализацијанавидливипроектисовисоконивонавлијаниеврзразвојоти
унапредувањетонатуризмот,какоштосе:изградбаиреконструкцијаналокална
инфраструктура,ревитализацијанаобјекти од културнонаследство,поддршказа
развојнатуристичкиуслугииунапредувањенатуристичкатапонуда,промоцијана
македонските туристички дестинации и културно наследство, градење на
препознатливтуристичкиимиџсововедувањенасветскистандардивотуристичко-
угостителскитеуслугиисл.Интервенцијатапак,воделотнаРазвојнаприватен
сектор,предвидува поддршка во вредност од 6 милиони евра за МСП како
експертскаигрантовапомош којаќесереализирапрекукредитнаталинијанаЕБРД
заМСПсоангажманнадополнителни30милиониевра.

Едношалтерскисистемзабизниси(задозволиилиценци).Во2017годинаворамки
наПрограматазаподдршканареформивојавнаадминистрација,предвиденисе
средства за воспоставување на систем за е-услуги кон бизнисите.Проектотво
вредностод2,5милиониевраќезапочнесореализацијавоК4од2018годинаи
предуваизработканасофтверинабавканапотребниотхардвер,неговотестирањеи
ставањевофункцијасоцелсоздавањеусловизае-услугиконбизнисите.Планот
предвидува,напочетокотовојсистемдабидеимплементиранвоинституциитекои
издаваатнајголембројдозволиилиценци,односноимаатнајголемопфатпооднос
на бизнис заедницата. Овој проецес е компактибилен со процесите за
интероперабилност и е-услуги за граѓаните кои ги координира и спроведува
МИОА.Спроведувањето на овие активности е во насока на реализација на
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препоракатаодпоследниотИзвештајнаЕвропскатаКомисијазапродолжувањесо
структурниреформизаподобрувањенабизнис-климата.

Република Македонија ќе продолжи со учество и искористување на средствата
достапниворамкина регионалниотпроект“Платформазаразвојнапретпријатијаи
иновации за Западен Балкан”.,које поддржан од ЕК,ЕБОР и Европскиот
инвестициски фонд,а во којучествува и Република Македонија.Преку трите
компонентиодовојпроект,Фондотзаекспанзија,ГарантниотфондиРегионалниот
фондзаиновации(ЕНИФ)сеобезбедуваатпреку140милиониевраподдршказа
компаниитеодрегионоткоисефокусираникониновациите.Четвртатакомпонентае
техничкапомошкојатребадапомогнезаподоброискористувањенасредствата.

Политиканазаштитанаконкуренцијата

Комисијатазазаштитанаконкуренцијата(КЗК)вопериодотод01.01.2017годинадо
30.06.2018година,донесевкупно85(осумдесетипет)решенијаодкои11решенија
вопрекршочнапостапка 1 решениезазлоупотребанадоминантнапозиција,8
решенија за забранетдоговор,1 решение за забранета одлука и 1 решение за
забранетдоговоризлоупотребанадоминантнапозицијаи74решенијавоуправна
постапка -концентрации (во 72 решенија утврди дека концентрацијата е во
согласностсоодредбитенаЗаконотзазаштитанаконкуренцијата-ЗЗКииститесе
одобрени,воеднорешениеутврдидекаизвестувањетозаконцентрацијаенецелосно
и согласно ЗОУП се отфрла, додека во едно решение е утврдено дека
концентрацијатанеевосогласностсоодредбитенаЗЗК иистатаезабранета).
Дополнително,КОП донесе4заклучоцизазапирањенапрекршочнапостапка,4
заклучоци заотфрлањенабарањезаповедувањенапрекршочнапостапкаи 1
заклучокзазапирањенаповеденапрекршочнапостапка.
ВонасоканајакнењенаадминистративниоткапацитетнаКЗКзаспроведувањена
Законотзазаштитанаконкуренцијата,ќесереализираатTAIEXобуки,национални
обукииобукивоорганизацијанаРКЦ-ОЕЦД/ГВХ.

Согодишниотпланзавработувањеза2019сепредвидениновивработувањаисе
планираистотакаисогодишниотпланзавработувањеза2020дасепредвидатнови
вработувања.ИстотакаКЗКќепобаразголемувањенабуџетот,бидејќипостојниот
недоволензанормалнофункционирање,предсезанабавканаИТопремаимебел
неопходнизасекојдневнофункционирањенаКомисијата.Зголемувањетонабуџетот
наКЗКедаденокакопрепоракаиодЕК.

КЗКќепродолжидаостваруваблискасоработкасоостанатитерегулаторнителаво
РепубликаМакедонија,аособеносоРегулаторнатакомисијазаенергетика,Агенција
заелектронскикомуникации,Агенцијатазааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги,
Бирото за јавни набавки,Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и
Министерствотозавнатрешниработи,восогласностсопотпишанитемеморандуми
за соработка,како и соработка во рамки на Мрежата за конкуренција при
Енергетскатазаедница.

5.ТрговскаинтеграцијасоЕУ

РепубликаМакедонијаво2017 доаприл2018годинапродолжидајаспроведува
трговскатаполитикавосогласностсообврскитекоипроизлегуваатодчленствотово
Светската трговска организација (СТО),како и обврските кои произлегуваатод
Спогодбатазастабилизацијаиасоцијација(САА),Договоротзаслободнатрговијана
земјитеодЦентралнаЕвропа(ЦЕФТА2006)идругитедоговори заслободнатрговија
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сокоисепреземениобврскизаповластентрговскирежим.РепубликаМакедонијаго
ратификуваПротоколотнаСпогодбатазаолеснувањенатрговијатасоСТО иво
врскасотоаВладатанаРепубликаМакедонија донесеОдлукизаформирањена
Информативно тело за олеснување на трговијата и Национален комитет за
олеснувањена трговијата,и иститеќеотпочнатсо работа откако Спогодбата за
олеснувањенатрговијатаќебидератификуванаодпоголемиотбројначленкина
СТО. Република Mакедонија го ратификува Дополнителниот протокол 5 за
олеснувањенатрговијатавоЦЕФТА.

Вотекотна2017и2018година годинаактивностите ворамкитенаЦЕФТА беа
насочени кон реализација на годишната Програма на Република Србија за
претседавањесоЦЕФТА 2006во2017годинакакои РепубликаКосовоза2018
година,вокојабеавклучениприоритетитеиактивноститенаСтолботзаинтегриран
раствоСтратегијатанаЈИЕ2020,какоиимплементацијатанаКомпонентата1-
Трговијапо Повеќегодишниотакциски план зарегионалнаекономскаобластво
ЗападниотБалкан,какоиЦЕФТАактивноститеводелотнаинвестициите.
ГлавниотприоритетвопретседавањетосоЦЕФТА2006во2018годинаекреирање
на регионалната економска област преку усогласеност на ЕУ и ЦЕФТА во
промовирањетонаинвестициитепрекупромовирањенарегионалнататрговија.

Создавањенаслободнатрговсказона–ВорамкитенаЦЕФТАвомај2017година
усвоенеДополнителниот протокол5заолеснувањенатрговијата.ВоРепублика
Македонијадокументотератификуванвојануари2018година истапивосилана18
април2018годиназаРепубликаМакедонија,РепубликаМолдоваиЦрнаГора.Во
врскасоовааактивноствоИПА2017обезбеденепроект,,Системскоелектронско
обработувањенаподатоци”заЦЕФТА земјитевоизносод 4.8милиониевра,за
периодод2години.
Во2017годинасеодржаапреговоритезанатамошналиберализацијанатрговијата
соуслугитевоЦЕФТА восекторите:деловниипрофесионалниуслуги,туристички
услуги,услугизаживотнасредина,комуникацискиуслуги,аудиовизуелнииградежни
услуги,дистрибутивни,финансиски,транспортни,образовнииздравствениуслуги.
Протоколотќеовозможи остварувањенапрогресивналиберализацијанатрговијата
соуслугиизаедничкоотворањенапазаритенауслуги,воконтекстнаевропската
интеграција.ТекстотнаДополнителниотПротокол6затрговијатасоуслугитево
ЦЕФТАеусогласенпомеѓустраните.

Интегрирањевоглобалнатаекономија-Продолжијаактивноститезаизменувањена
протоколитезапотеклонастоките,водоговоритезаслободнатрговијасоцелдасе
применуваидентичнадијагоналнакумулацијазапотеклонастокатаназемјитена
ЦЕФТАсоземјитенаЕУ(28земји),земјитенаЕФТА(Швајцарија,Норвешка,Исланди
Лихтенштајн) и Турција согласно со Регионалната Конвенција за Пан-Евро
медитерански правилазапотекло.Целтаедиректно насоченакон креирањена
преференцијаленпристап,несамоконпостојнитеизвознидестинации,туку кон
другипазариворамкинаПЕМ регионот.Применатанаконвенцијатавоцелосте
воедноможностзаучествовоглобалниотсинџирнанабавки.
РепубликаМакедонијасо ратификацијатана Протоколотзапотекло настоката
согласноЦЕФТАДоговоротво2014година,од12септември2014годинаотпочнасо
примена на протоколот за потекло од конвенцијата.Одлуката за за измена на
ПротоколотзапотеклонастокатавоДоговоротзаслободнатрговија наРМ со
РепубликаТурцијасепотпишаиеобјавенавоСл.Весникбр.84/2018априменатана
истатазапочнуваод 1август2018година.Останува дасезаврши започнатото
усогласувањена текстотна Одлуката за измена на Протоколотза потекло на
стокатаодДоговоротсоЕФТА.
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Конкурентнаекономскасредина–Продолжидајакнетранспрентноставорамките
на програмите на претседавачите преку развивање на концептот на ЦЕФТА
менаџмент–информацискисистем соштопакетотзатранспарентност,вклучувајки
јабазатанастатистичкиподатоци,ќебидедостапеннабизниссекторотавоисто
времесеевидентираатинетарифнитемеркикоисеприменуваатвомеѓусебната
трговијасоизнаоѓањенаинструментизанивноотстранување.
Во2017годиназавременасрпското претседавањесоЦЕФТА реализирани се
повекеактивностинателатанаЦЕФТА.Вомај2017г.избранеДиректорнаЦЕФТА
Секретаријатотпрекуконсензуаленизбородситечленки.
Во2018годинаовозможеноенепреченофункционирањенаЦЕФТАСекретаријатот
преку зголемување на мандатот на Серкретаријатот согласно на обврските по
компонентитенаПовеќегодишниотакцискипланзарегионалнаекономскаобластво
ЗападниотБалкан(МАП РЕА) какои буџетскатаконтрибуцијанаситечленки(се
чекаофицијалноодобрувањеодбосанскатастрана).ВоактивноститепоМАП РЕА,
Министерствотозаекономијаактивносевклучипрекуреализирањеиследењена
спроведувањето на активностите по Компонентата 1-Трговија но и во делотна
заедничката Работна група за инвестиции, взаемното признавање на
професионалнитеквалификацииие-трговијата.
Вотекотна2017и2018годинауспешносеприменувашеЗаконот законтролана
извозотнастокиитехнологииза иседонесеОдлуказаутврдувањенаЛистана
стоки и технологии за двојна употреба,усогласена со најновата регулатива на
СоветотЕЗ

6.Реформинасочениконзголемувањенапродуктивностаиконкурентноста

Во рамките наПрограмата законкурентност,иновации и претприемништво за
2018годинана Министерствотозаекономија во делот В-Поддршкаиразвојна
кластерското здружување во Република Македонија, мерка 1 “Кластери за
иновативни и меѓународно ориентирани бизниси”се финансираатпроекти кои
опфаќаатактивностинасоченикон:
 развојназаедничкиуслугинакластерите,
 набавканаспецифичнаопремакојаќесекористиодчленкитенакластерите,
 соработканакластеритесоуниверзитетите,
 развојнабрендиранипроизводиворамкитенакластерот(географскопотекло),
 изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се

однесуваатнаразвојнановиилиподобренипроизводи,процесиилиуслуги,
 усовршување на кластерите и нивните членки преку организирање на

специјализираниобуки,работилници,семинари запоттикнувањеиразменана
знаење,

 промотивниактивностизакластерите(заедничкинастапнасаеми)

До крајниот рок за аплицирање 18.04.2018 година,16 кластерски здруженија
поднесоапроектниапликации.
По евалуацијата на 16-те пристигнати проекти,сите 16 проекти ќе добијат
финансиска поддршка.Во моментов се изготвуваат Решенија и Договори за
надоместувањенаделод трошоцитенаделовните субјекти за поддршка на
проектитеодкластерскитездруженија.
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III.СПОСОБНОСТЗАПРЕЗЕМАЊЕНАОБВРСКИТЕОДЧЛЕНСТВОТО
ВОЕУ

3.01СЛОБОДНОДВИЖЕЊЕНАСТОКИ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018година
Земјата е умерено подготвена во областа на слободно движење на стоки.Во
извештајниотпериод неепостигнатнапредок.Препоракитеод минататагодина
поврзани со понатамошно приближувањеназаконодавството кон АcquisнаЕУ
остануваатвалидни.

Вонареднатагодина,земјататребаособено:
 дагозавршидонесувањетонамеркизаотстранувањенанетарифнитебариери

вотрговијата;
 да го заврши усогласувањето со Директивата за општа безбедност на

производи и да обезбеди соодветен административен капацитет за
спроведувањеназаконскатарамка.

Резиме
Во 2018-2019годинаќесепродолжисопонатамошноусогласувањена Законотза
безбедностнапроизводитесосоодветнотоacquisиќеседонесатновиПравилници
согласноновитедирективина ЕУ од седумтеиндустрискисектори(опремапод
притисок, пренослива опрема под притисок, опрема под низок напон,
електромагнетнакомпатибилност,едноставнисадовиподпритисок,лифтови,ATEX,
експлозиви за цивилна употреба,радиотелекомуникациска употреба,орема за
рекреативнаупотребаиделодградежнипроизводи)иЗаконотзанадзорнапазарот
иЗаконотзаметрологија.
Во2018годинаипрвиотквартал2019годинасеимплементираИПА–проектотза
Надзорнапазарот,кадеќесереализираатгоренаведенитеактивности.
Ќе се реализираат останатите 7 мерки од Акцискиот план за сообразност со
членовите34-36одДоговоротзафункционирањенаЕУ(ДФЕУ)коисеоднесуваатна
подготовканаЕврокодовите.

3.01.1ОПШТИПРИНЦИПИ

Краткорочниприоритети
Ќе се реализираат останатите 7 мерки од Акцискиот план за сообразност со
членовите34-36одДоговоротзафункционирањенаЕУ(ДФЕУ)коисеоднесуваатна
подготовканаЕврокодовите.
Ќе продолжи транспонирањето на ЕУ директивите од новиот приод и ќе се
имплементиратековниотпроектзанадзорнапазаротзаеднососитеактивностиза
подготовканаЗаконотзабезбедностнапроизводитеиЗаконотзанадзорнапазарот.

3.01.2ХОРИЗОНТАЛНИМЕРКИ

СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Тековнасостојба
Домај2018годинавкупниотбројнаусвоениевропскиимеѓународнистандардии
стандардизациски документи усвоени како македонски стандарди и
стандардизациски документи и изворни национални стандарди и одобрени
коригендуми изнесува 28618 од кои 23658 се европски стандарди и
стандардизациски документи,додека 842 се стандарди и стандардизациски
документиодобластанателекомуникацииETSI.Вкупниотбројнаусвоениевропски
стандардикакомакедонскистандардиизнесува20298штоеоколу99%одвкупниот
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бројнаевропскистандарди.
СитеусвоениевропскистандардисенотифициранивоCEN/CENELECиETSI.
ИСРМ е потписник на Договор за рамковно партнерство (Framework partnership
agreement-FPA)соЕвропскатаКомисијазапроектиповрзанисостандардизација.Во
текереализацијанапроектзапревод нахармонизираниевропскистандардии
стандардизациски документи CEN/CENELEC 2017/2018 и проект:“Вклучување на
повеќетелазастандардизацијаинационалниорганизациизаживотнасрединаво
стандардизацијаодаспектнаживотнасредина2017-2021”.
Во2017годиназавршениседвадоговорипрекуИПАпроект:
 ТехничкапомошзајакнењенакапацитетитенаИСРМ ,
 НабавканаопремазаИСРМ.

Беа организирани семинари и работилници за подигањето на јавната свест за
стандардизацијата,примената на стандардите и користа од нивната примена.
Реализиранисеразниобуки,работилници,семинари,тркалезнимасиорганизирани
оддругиинституциивоРМ соцелинформирањеипромовирањенастандардитеи
стандардизацијатаи можностзавклучувањенанови заинтересирани страни во
работатанаИСРМ.

Краткорочниприоритети
Во областа на стандардизацијата и сертификација предвидени се следните
активности:
 изменаидополнувањенапостоечкитеправилнициповрзанисопроцесотна

изработкаиусвојувањенамакедонскистандардиидругистандардизациски
документи,формирањеиработанатехничкитеработнитела,работнигрупии
стручниодбори,соцелсецелоснаусогласеностсовнатрешнитеправилана
Европскитетелазастандардизација;

 изменаидополнувањеправилницитезаорганизацијаисистематизацијана
работнитеместасогласнофункционалнаанализазаИСРМ;

 зголемување на соработка со европските тела за стандардизација и
националнитетелазастандардизација;

 преводнамакедонскијазикнаевропскистандардиодДирективитеодНовиот
приод;

 изработканамесеченГласникнаусвоенистандарди,повлеченистандарди,
новипроекти,какоистандардинајавнарасправа;

 одржување на постоечката ИТ опрема и набавка на нова;набавка на
лиценцираниоперативнисистемиипрограми;

 реализацијанаобукиза:
- правилатаипраксатанаевропскатаимеѓународнатастандардизација;
- постапките за подготовка,усвојување на европски,меѓународни и

македонскистандарди
- стандарди од области кои се од интерес на компаниите,стандарди

вклученивозаконскатарегулативанаРМ (новизакони,правилниции
различни прописи)но и регулативитеи директивитенаЕУ кои сеод
интереснакомпаниите;

 промотивникампањи,организирањенатематскиработилнициииздавањена
тематски публикации се со цел на зголемување на свесноста на бизнис
заедницатаиостанатитезаинтересиранистранизапридобивкитеодпримена
настандарди;

 воспоставување на сертификациското тело за системи за менаџмент со
квалитет во согласност со новиот стандард ISO/IEC 17021-1:2015 за ISO
9001:2015;

 подготовканаАкцискипланзазголемувањенаприходитенаИнститутот.
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Среднорочниприоритети
Вообластанастандардизацијапредвиденисеследнитеактивности:

 изменаидополнувањенаЗаконотзастандардизација;
 измена и дополнување на Статутотна Институтотза стандардизација на

РепубликаМакедонија;
 развојнаНационалнастратегијазастандардизација;
 поднесување на барање за прелиминарна оценка за акредитација од

Институтот за акредитација на Република Македонија за издавање на
сертификати за менаџмент со квалитет согласно барањата во
стандардотISO9001:2015одстрананасертификацискототелонаИСРМ;

 добивањенасертификатзаменаџментсоквалитетсогласно стандардотISO
9001:2015;

 воведувањенанационалниотпромотивензнакМакедонскосонценце;
 стандардизацијаиедукацијанаучесницитевопроцесотнаедукација;
 Одржувањенастабилениефикасенсистемнастандардизацијавосогласност

сомакедонскитенационалниинтересииевропскитеимеѓународнитеправила;
и

 Сертификацијанасистемизаменаџментсоквалитет.

АКРЕДИТАЦИЈА
Тековнасостојба
ИАРМ досегаимаакредитирано217телазаоценанасообразностзакалибрација,
тестирање,медицинскилаборатории,сертификацијанапроизводи,сертификацијана
менаџментсистемииинспекција.Однив178сеактивни,38повлеченисертификати
заакредитацијаи1истеченодкои:15селабораториизакалибрација(2)повлечени
сертификати,72 лаборатории за тестирање (9) повлечени сертификати, 9
медицински лаборатории (0) повлечен сертификат, 109инспекциски тела(21)
повлечениеден(1)истечен,8сертификационителазасертификацијанапроизвод
(каде е развиена и нова шема за акредитација на сертификациони тела за
сертификацијанаградежнипроизводипокојасеакредитирани(3)сертификациони
тела за сертификација на градежни производи),(4)повлечени сертификати, 4
сертификационителазасертификацијанасистемизауправувањесоквалитет.
Во бројот на акредитираните тела за оцена на сообразност се вбројуваат и
акредитираните лаборатории при високообразовните институции опремени од
ВладатанаРепубликаМакедонијаимедицинскилабораторииопределениодстрана
наМинистерствотозаздравство.
Во 2017 годинанаоколудваесеттелазаоценанасообразностим едоделена
реакредитација,а кајостанатите тела за оцена на сообразност,Институтот за
акредитацијанаРепубликаМакедонија(ИАРМ)гиреализирашередовнитенадзори,
вочиирамкибеаизведениипрекуграничнинадзорниактивности.
ИАРМ извршиподготовкизазапочнувањесооценувањепоновиотстандардENISO
17025:2017,за што беше изготвена “Процедура за промена на барањата за
акредитација“-ПР 04-01 и акционен план за имплементација на промените на
барањатазаакредитација,согласноновиотстандард.
РеализираневториотредовеннадзорпопотпишувањетонаДоговоротзавзаемно
признавање на сертификатите за акредитација со Европската организација за
акредитација (ЕА-MLA),во чии рамки беше изведена и оцена на системот за
акредитацијаизановаобласт-сертификацијанасистемизауправување.Севкупната
оценазаправилнотофункционирањенавостановениотсистем заакредитацијае
позитивна,што значи ИАРМ успешно продолжува да ја одржува важноста на
потпишаниот меѓународен договор за взаемно признавање на резултатите од
акредитациитесклученсоЕА,какоимеѓународнитедоговоризапризнавањена
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резултатите од акредитациите склучени со: Меѓународната организација за
акредитацијаналаборатории(ILAC-MRA)иМеѓународниотфорум заакредитација
(IAF-MLA)засертификацијанапроизводи.
ВосогласностсоГодишниотпланзаобукинаИАРМ за2017годинаиинтерните
процедуризаобуканаИАРМ,ИАРМ гиспроведеповеќеобукисокоигинадгради
институционалнитекапацитетипрекуедукацијакаконаредовновработените,такаи
нанадворешнитесоработници.

Проекти
Во2017година,ИАРМ учествувашевореализацијанаследнивемеѓународнипроекти:

 ПТБ“ПромоцијанарегионалнатасоработкавоЈугоисточнаЕвропавополето
наинфраструктуразаквалитет“

 ТАIEX
 ПроектзаинфраструктуранаквалитетнаЗемјитеодЗападенБалкан
 ЕА-обуки

Човечкиресурси
ИАРМ вопотполностгиреализирашеактивноститеод Планотипрограматазаобуки
за оценувачи,со цел надградба на листата на оценувачи и експерти на ИАРМ,
согласно процедурите на Европската организација за акредитација (ЕА).Беше
зајакнатакомпетентностанадомашнитеоценувачииекспертиодповеќеобласти,
какоприоритетнацелнаИАРМ воситеовиеизминатигодининаделување.
СогласнопројавенитепотребинаИАРМ ипостојаниотогласзаоценувачиобјавенна
интернет страната на ИАРМ,во 2017 година бројот на поднесени пријави за
оценувачиезголемен.ЛистатанаоценувачинаИАРМ јасочинуваат:20водечки
оценувачи,63техничкиоценувачи,10оценувачивообукаи36експерти.

Краткорочниприоритети
Во2018годќесереализираатследнитеактивности:
 ФинализирањенаимплементацијатанаПланотзатранзицијаод старатакон

новатаверзијанастандардотENISO17025;
 отпочнување на акредитација на лаборатории за тестирање и калибрација

согласноноватаверзијанастандардот,ENISO17025:2017;
 одржување на Договорот за взаемно признавање на сертификатите за

акредитација(ЕА-МЛА)заобластите:тестирање,калибрација,сертификацијана
производ,инспекцијаизамедицинскилабораторииипроширувањенаДоговорот
сообластанаакредитацијанаменаџментсистеми

 одржување на Договорот за взаемно признавање на сертификатите за
акредитација(ИЛАК-МРА)заобластите:тестирање,калибрација,инспекцијаиза
медицинскилаборатории;

 одржувањеначленствотовоМеѓународниотакредитационенфорум(ИАФ);
 одржувањенаДоговоротзавзаемнопризнавањенасертификатите(МЛА-ИАФ)

засертификацијанапроизводи;
 учествовоработатанакомитетитенаЕвропскатаорганизацијазаакредитација

(ЕА),Meѓународната соработка за акредитација на лаборатории (ИЛАК) и
Меѓународниотакредитационенфорум(ИАФ);

 регионалнасоработкатасотелатазаакредитација;
 промоција на системотза акредитација како и промовирањена услугитена

телатазаоценанасообразностакредитирани од ИАРМ прекуорганизирање
промотивнинастани,работилнициииздавањенапубликации;

 зголемувањенабројотнатехничкиоценувачииекспертикакоинадградбана
компетенциитенаоценувачитеивработенитевоИАРМ;

 реализацијанаобукизаоценувачи,водечкиоценувачи,потенцијалниклиентии
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зановишеминаакредитација;
 зајакнување на соработката со министерствата во делотна овластување на

телатазаоценанасообразност;
 давањетехничкаподдршканаминистерстватаиостанатитеинституциизасите

прашањаповрзанисоакредитацијата;
 продолжување на воспоставената соработка со Стопанските комори на

Македонија,Организацијатанапотрошувачииекономскитеоператори;и
 продолжувањенареализацијанапроектотнаминистерствотозаздравствоза

акредитацијанамедицинскилабораториисогласностандардотИСО15189.

Среднорочниприоритети
 зголемувањенабројотнаакредитиранимакедонскителазавршењенаоценана

сообразност,коиќебидатприсутнинапазаротвоРМ инамеѓународнитепазари;
 институционалнозајакнувањепрекуновикадровскииорганизацискирешенијаи

координирањенаакредитацискитеактивности;
 зголемувањенабројотнаводечки,техничкиоценувачииексперти;
 одржување на Договорот за взаемно признавање на сертификатите за

акредитација(ЕА-МЛА)заобластите:тестирање,калибрација,сертификацијана
производ,инспекцијаизамедицинскилабораторииипроширувањенаДоговорот
сообластанаакредитацијанаменаџментсистеми;

 одржување на Договорот за взаемно признавање на сертификатите за
акредитација(ИЛАК-МРА)заобластите:тестирање,калибрација,инспекцијаиза
медицинскилаборатории;

 одржувањеначленствотовоМеѓународниотакредитационенфорум(ИАФ);
 одржувањенаДоговоротзавзаемнопризнавањенасертификатите(МЛА-ИАФ)

засертификацијанапроизводи;
 проширување на Договорот за взаемно признавање на сертификатите со

Меѓународниотакредитационенфорум(MLA-IAF)засертификацијанаменаџмент
системи;

 проширувањенаакредитацискитеактивностивоновиобласти;
 развивањенановишемизаакредитација,согласнобарањатанакорисницитена

своитеуслугиибарањатанарегулаторите;
 обукинаоценувачите-водечкиитехничкиспоредпројавенипотребиитековни

транзиционипериодинамеѓународнитестандарди;
 зголемувањенабројотнакомпетентнидомашниоценувачииексперти,соцелда

сезголеминивниотангажманвопостапкитезаакредитација;
 обукинаменетизапотенцијалнитеклиенти;
 соработкасоорганитенадржавнатауправаидругитеекономскисубјектина

подрачјето на акредитацијата и изведување на процедурите за оцена на
сообразноста;

 соработкасоинституцииодподрачјетонаинфраструктуратазаквалитетпредсе:
БиротозаМетрологија(БМ),ИнститутотзастандардизацијаИСРМ ителатаза
оценанасообразност;

 одржување и продлабочување на соработката со националните тела за
акредитација од регионот согласно потпишаните билатерални договори со:
Србија,Црна Гора,Бугарија,Албанија,Хрватска,Турција,Косово,Босна и
ХерцеговинаиМолдавија;

 одржување и надградување на договорите за соработка склучени со
АкредитацискиотсервиснаВеликаБританија,Германскототелозаакредитација,
иФедералнатаслужбазаакредитацијанаРускатаФедерација;

 развивањенапроцедуратазаакредитацијананотифициранитела,паралелносо
преговоритезачленствонаМакедонијавоЕвропскатаУнијаииницијативатаза
потпишување на Договорот за оцена на сообразност и прифаќање АКАА
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(AgreementonConformityAssessmentandAcceptance–ACАA).

МЕТРОЛОГИЈА
Тековнасостојба
До2018година,Биротозаметрологијаспроведеуписинакалибрациониимерни
можностивобазатанаподатоцинаKCDBнаBIPM (МеѓународнотоБирозатеговии
мери)итоа:одобластнамаса,зафатнинаипротокиодобластнатермометрија.
УписотнакалибрационитеимернитеможностивоKCDBнаBIPM означуванивно
меѓународно признавање,што ево теснаврскасо исполнувањенааранжманот
меѓусебно признавање на сертификтатите и еквивалентноство мерењата (CIPM
MRA). СоактивнотоиуспешноучествонаБиротозаметрологијавомеѓународни
проектинамеѓулабораторискиспоредби,презентирањенасистемотзауправување
соквалитеткојевоспоставенволабораториитезакалибрација,какоиобјавувањена
калибрационитеимернитеможностивонеколкуобласти,сеисполнинеопходниот
предусловзастекнувањеправозаРепубликаМакедонијадастане полноправен
членнаМеѓународнотоБирозатеговиимери(BIPM).

Краткорочниприоритети
Одобластанаметрологијатасепланира:

 Ревизија и измена на постоечкиот,односно донесување на нов Закон за
метрологијата;

 Усогласување на Правилникотза мерилата ("Службен весник на РМ",бр.
17/2010)транспонирањенаДирективата2014/32/EУ;

 Усогласување на Правилник за начинот на оцена на сообразноста на
неавтоматскиваги“("СлужбенвесникнаРМ"Бр.142/2011),транспонирањена
Директивата2014/31/EУ;

 Институционален развоји подигање на јавната свест за значењето на
метрологијатапреку:

o Јакнење на регионална соработка со склучување билатерални
договоризасоработкасометролошкитеинституциинаХрватска,Црна
Гора,БоснаиХерцеговина,КосовоиГрција;

o Организирање на семинари,работилници и состаноци со различни
целни групи (институции на држава,претставници од индустрија,
лаборатории)соцелзајакнувањенаметролошкатаинфраструктураво
РепубликаМакедонија,запознавањенајавностасорегулативатаво
делотнаметрологијата,поддршканастопанствотоитн.;

o Усогласување на националните подзаконски акти со меѓународни
нормативнидокументи;

o Новивработувањаводелотзанаучнаизаконскаметрологија;
 Јакнење на капацитетите во областа на законската метрологија и

индустриската/научнатаметрологија:
o Опремувањенановалабораторијавообластнаметрологијавохемија,

воделотнаиспитувањенаквалитетнагорива;
o Зголемувањенаопсеготнауслуги наБирото заметрологијапреку

набавка на опрема за поддршка на законската метрологија и
операционализацијаналабораториитезакалибрација,проширувањена
опсеготнауслугизакалибрацијанаеталониимерила;

o Лабораторијазавремеи фреквенција– реализацијананационален
еталонзавремеи дистрибуцијанавременакорисницинанационално
ниво.

 Учествовопроектинамеѓулабораторискиспоредбии:
o одржувањенауписитенакалибрационитеимерниможности(СМС)

објавенивоБазатанаподатоцинаМеѓународнотоБирозатеговии
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мериваПариз,Франција(KCDBBIPM)иодржувањенаакредитацијата
налабораториитесогласноISO/IEC17025;

o поднесувањебарањаиуписнамерниикалибрациониможностиво
област на рел.влага и притисок,како и проширување на мерни и
калибрациониможностивообластназафатнина.

 Усовршувањеназнаењатанавработенитепреку:
o Обукиорганизиранинарегионалнонивоворамкина EURAMET,EMPIR

исл.;
o Специјализирани обуки на стручниот кадар од БМ во област на

индустриска/научна(калибрациинамерилаидесеминацијанамерни
единици) и законска метрологија (верификација на мерила)
организираниворамкинаTAIEX;

 Активноучествовоработатанатехничкитекомитетина EURAMET,работните
групинаWELMECиIAAO;

Среднорочниприоритети
Вообластанаметрологијасепланира:
Усогласување на националните подзаконски акти со меѓународни нормативни

документи;
Прогласувањенанационалниеталонинамернитеединицивообластнатемпература,

релативна влага и притисок во зависност од резултатите од проектите на
интеркомпарации;

Проширувањенаопсеготнаакредитацијаналабораториитезадимензиониголемини
споредсистемотзауправувањесоквалитетсогласноISO17025;

Опремувањенановалабораторијавообластнапротокнагас,какоподдршкаво
делотнаобезбедувањемеѓународнаследливостиподдршканастопанствотово
постапкитенапроверкаиверификацијанамерилазапротокнагас;

Активноучествовоработатанатехничкитекомитетина ЕURАМЕТ,работнитегрупи
занаWELMEC;

Искористувањенадомашнитересурсипредсенанаучнообразовнитеинституцииза
наменскаедукацијаиформирањенанационалниеталонивообластикадешто
БМ немаможности.

ОЦЕНАНАСООБРАЗНОСТ(ПРОВЕРКА,СЕРТИФИЦИРАЊЕиКОНТРОЛА)
Тековнасостојба
Во2017година,министеротзаекономијавосогласностсоЗаконотзабезбедностна
производидонесе7новиРешенијазаовластувањена правнилицазавршењена
оценанасообразност,коисеевидентиранивоРегистаротнаовластенителаза
оценанасообразност.Решенијатазаовластувањесеобјавенинавеб-страницатана
Министерствотозаекономија.ВосогласностсоЗаконотзавозила,министеротза
економија донесе вкупно 17 решенија за овластување,од кои 6 решение за
овластувањенаправнисубјектизавршењеидентификацијаиоценанатехничката
состојбанавозилатаи11решенијазаовластувањенатехничкаслужбазавршењена
одобрување на возилата., согласно проширување на акредитација или
реакредитацијанаправнитесубјекети.

Среднорочниприоритети
СепланирадоусогласувањенаЗаконотзавозилаиподзаконскитеактисогласно
законот,соновитедирективинаЕвропскаУнијаво2019година.
Ќепродолжатдасеовластувааттелазаоценанасообразноститехничкислужбипо
поднесено барање и извршена акредитација од ИАРМ согласно Законот за
безбедностнапроизводииЗаконотзавозила.Новитеовластувањаќебидатделод
функционирањетонаМЛС.
Насреденроксепланиразголемувањенабројотнамакедонскителазавршење
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оценанасообразностинивноучествонапазаритеназемјитепотписничкинаМЛС.
Министерствотозаекономијаќевршинотификацијанателазаоценанасообразност
воЕвропскатакомисија,посклучувањенаАКАДоговоротилисопристапувањевоЕУ.

НАДЗОРНАПАЗАРОТ
Тековнасостојба
ФормираноеновоКоординативнототелозанадзорнапазарот(КТНП)коеодржува
редовни состаноци (најмалку еднаш месечно) за реализација на мерките од
Националнатапрограмазакоординацијаипреземањенаефективнимеркизанадзор
напазаротза2015и2016година.Покрајредовнитеинспекцискинадзорикоисе
вршат преку Одделението за безбедност на производи во Државниот пазарен
инспекторат(ДПИ),севршатикоординираниинспекцискинадзорипоизвестување
добиеноодЦаринскатауправаприувознапроизводи.

Краткорочниприоритети
 ПодготовканагодишенИзвештајзаработатанаКоординативнототелозанадзор

напазаротза2018година;
 подготовканаНационалнапрограмазакоординацијаипреземањенаефективни

меркизанадзорнапазаротза2019и2020година;
 Ќесеспроведатобукизадржавнитеинспекцискиорганивосоработкасобизнис

заедницатазасоодветнаприменанаправилницитеизаконитезабезбедностна
производииградежнипроизводиврзаносоЦЕобележувањетоипостапкатаза
оценанасообразност;и

 ЌесеподнесеапликацијазаимплементацијанаРАПЕКСсистемотодстранана
ДПИ,восоработкасоостанатитедржавниорганинадлежнизанадзорнапазарот.

3.01.3СТАРПРИОДНАЗАКОНОДАВСТВОТОЗАПРОИЗВОДИ

МОТОРНИВОЗИЛА
Тековнасостојба
Воизвештајниотпериодконтинуираносеовластуваановиправнилицазавршењена
идентификацијаиидентификацијаиоценанатехничкасостојбанавозилатаиза
вршењеработиодтехничкаслужбакакоизавршењенатехничкипрегледнавозила.

Среднорочниприоритети
На среден рок ќе се измени и дополни Законот за возила,ќе се донесе нов
Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две или три тркала и
четвороциклииќесеизменатпостоечкитеПравилници,зарадиусогласувањесо
новитеЕУрегулативиидирективиод2019година.

ХЕМИКАЛИИ
REACHрегулативаташтоетранспониранавоЗаконотзахемикалии(„Службенвесник
наРМ“бр.145/10,53/11,164/13,116/15,149/15и37/16)наоѓаширокаприменаво
регулацијанахемикалиитеприменети восекојасферанаработењекаковобизнис
релациитетакаивоприменатаодстрананаинституциитеирегулаторнитетела
засегнатисоприменатанаоваарегулатива нанационалнониво.Понатамошното
доусоглаување соодредбитеодREACHрегулативатаќевоспоставиподобарсистем
наменаџирањесоризикотодхемикалиите.
.
Тековнасостојба
Воделотнахемикалиитетековносеврширегистрацијанаправнилицаштовршат
промет со хемикалии и прекурзори и произведуваат хемикалии.Продолжува
регистрацијатанабиоциднитепроизводиидетергентикоисеставаатвопрометво
РепубликаМакедонија.
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Со издавањето на дозволите за увоз, извоз и транзит на хемикалиите преку
Едношалтерскиотсистемсевршиконтроланаограниченитезаупотребахемикалии
и забранети хемикалии за употреба согласно REACH. Контролата над
спроведувањетонаглобалнохармонизираниотсистемзакласификацијапакувањеи
означувањенахемикалиитесевршипрекуредовниинспекцискинадзори.
Едукацијатанабизнисзаедницатаводелотнаспроведувањетоназаконодавството
одхемикалиитепродолжувасоорганизирањенаеднодневниработилници.
Соработка со релевантни научни институции на национално ниво,Европската
Агенцијазахемикалиинаевропскоимеѓународнитеинституции(Секретаријатна
РотердамскаКонвенција,Организацијазазабрананахемискооружје)продолжува.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Во предвидената временска рамка,Министерството за здравство,Секторот за
хемикалии,ги планира следните активности во насока на доусогласување со
законодавствотоипринципитенаЕУ:

 ДополнувањенаПравилникотзакласификација,одбележувањеипакување
нахемикалии.

 РевидирањеидополнувањенаРегистаротнаправнилицакоиработатсо
хемикалии.

 РевидирањеидополнувањенаРегистаротнаправнилицакоиработатсо
биоциднипроизводиштосеставенивопрометнатериторијанаРепублика
Македонија.

 РевидирањеидополнувањенаРегистаротнаправнилицакоиработатсо
детергентиштосеставенивопрометнатериторијанаРепубликаМакедонија.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
Сепланиразајакнувањенасекторотзахемикалиисоновивработувања,какобисе
подобрило функционалноста во делот на спроведување на законодавството и
поголемаефективноствоработењето.
Се планира зајакнување на инспекциската служба со вработување на нови
инспектори.
Воделотнаконтролатаипроверкатанахемискисоставнапроизводите(текстилни
производи,обувки,идругипроизводи)зарадинивнабезбеднаупотреба,требадасе
унапредисоработкатасорелевантнитеинспекцискислужбинанационалнониво.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Регулативата(ЕУ)бр.528/2012наевропскиотПарламентод 22 мај2012 годиназа
ставање во промет и употреба на биоцидни производи ќе се транспонира во
националнотозаконодавствосодонесувањенаЗаконзабиоциднипроизводи.
ПредвиденоеусогласувањенаЛистатазазабранетииограниченихемикалииза
употреба,какоиЛистатанахемикалиикоипредизвикуваатзагриженостсоновите
ЕУрегулативи.
Истотака,ќесеизготватупатстваинасокикоиќебидатводичзаинспекциските
службивонасоканаранооткривањенанеисправнитепроизводи(производикои
содржаттоксични,канцерогени,мутагении/илитератогенихемикалии)

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ЕдукацијанаИнспекцискатаслужбавосекторотзахемикалииприМинистерствоза
здравство,соцелпреземањемеркииактивностизазачувувањеназдравјетона
луѓетоиживотнатасредина.

Програмиипроекти
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ПроектотворамкинаИПА соработкатанаРепубликаМакедонијасоЕвропската
Агенција за хемикалии (ECHA)“ „Подготвителни мерки за учество на земјите
кандидатиипотенцијалникандидатизаЕУинивнасоработка“продолжува.
Воформанасоработкаиучествонасостаноциисеминарисевклученипретставници
одСекторотзахемикалииидругирелевантнизасегнатистрани.

3.01.4НОВИГЛОБАЛЕНПРИОДНАЗАКОНОДАВСТВОТОНАПРОИЗВОДИ

Краткорочниприоритети
ИзменанаЗаконотзабезбедностнапроизводитесогласноноватарегулативасо
уредувањеидавањенаосновза доуредувањенатехничкитепрописи,и
 Законотзанадзорнапазарот.

Среднорочниприоритети
 ВоУредбазаутврдувањенапроцедуритезаприменанаодреденинационални

техничкиправиланапроизводитекоисеозначениводругаземјачленканаЕУво
којаќесетранспонираРегулативата2008/764

 Директивата2014/33/ЕУ ќесетранспониравоновПравилникзапуштањена
пазарналифтовиисигурносниуредизалифтови;

 Директивата2014/35/ЕУќесетранспониравоновПравилникзаопремасонизок
напон;

 Директивата2014/29/ЕУ ќесетранспонираво нов Правилникзаедноставни
садовиподпритисок;

 Директивата2014/30/ЕУќесетранспониравоновПравилникзаелектромагнетна
компатибилност;

 Директивата2010/35/ЕУ ќесетранспониравоПравилникзапреносливаопрема
подпритисок;

 Регулативата2016/426ќесетранспониравоПравилникзаапаратинагас;
 Директивата2014/34/ЕУќесетранспониравоПравилникзаопремаизаштитни

системикоисенаменетизаупотребавопотенцијалноексплозивниатмосфери
(АТЕКС);и

 Регулативата2016/425ќесетранспониравоПравилникзапуштањенапазарна
личназаштитнаопрема.

 Правилникзаоценаипотврданапостојаностнасвојствата,изјаватазасвојстваи
означувањенаградежнитепроизводи.,иќепродолжиподготовкатанабараните
Еврокодовиодбизнисзаедницатазаградежништво.

3.01.5ПРОЦЕДУРАЛНИМЕРКИ

Тековнасостојба
ВосогласностсоУредбатазапостапкатазаизвестувањенаЕвропскатакомисијаза
донесување на технички и нехармонизирани прописи,технички спецификации и
стандарди,ИСРМ извршинотификацијадоЕвропскототелозастандардизацијаЦЕН
на5усвоениизворнинационалнимакедонскистандарди.

ОРУЖЈЕ
Среднорочниприоритети
НасреденрокпредвиденоедонесувањенаЗаконзаразвој,производствоипромет
навоенистокисокојќесеуредатусловиштоводосегашниотЗаконзавооружување
и воена опрема не беа регулирано а истите се усогласуваат со критериумите
утврдени во Директивите и Заедничката позиција на Европскиот парламент и
СоветотнаЕУитоа:утврдувањенадефиницииитерминикоисеупотребуваатза
функционалностназаконот,обврски наминистерстватаи надругитеоргани на
државнатауправа,условизавршењетонаразвој,издавањесертификатинатрговски
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друштва,обврски на трговските друштва и трговци поединци,заштитата и
безбедностанаразвојот,производствотоипрометотисоработкасоиндустрискиот
сектор.

ЦелтанаПредлогзаконотедасеразјасни,поедноставииподобрирегулаторната
рамкавоовааобластидасесправисоновитеслучувањаипредизвици.Предлогот
ќесодржиизменинаклучнитеконцептизаконтроланаизвозотсоцелдасеодразат
новите реалности,ќе ги зајакнува брокерските и транзитните контроли и ги
проширува контролите на ризик од злоупотреба за терористички дела,крајната
употребаиповрединачовековитеправа.

Предложениотзаконзаразвој,производствоипрометнавоенистокиевоцелосна
согласност со европските директиви и политики на стратешката контрола на
прометотсо воени стоки.Со предложеното решение ќе се овозможи поголема
транспарентности поконкурентни услови задобивањенасогласнотворазвојот,
производствотоипрометотнаработењенаправнителица.Поточнорешенијатаќе
придонесатзапоодговорноипостручноработењеназасегнатитестранииорганите
наминистерствата,Подобренаефикасностиефективностприиздавањедозволиза
вршење на промет на воени стоки Подобрување на квалитетот,сигурноста и
безбедностананадворешнотргување,контроланакраенкорисникикрајнаупотреба.

СреднорочнодасевработатповеќелицавоУправатазанаменскопроизводство

ДолгорочнодасепочитуваатситедирективинаЕУзасигурностаибезбедностана
РМ вопрометотипроизводствотонавоенистокизачленствовоЕУиНАТО.
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3.02СЛОБОДНОДВИЖЕЊЕНАРАБОТНИЦИ
НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2017
Подготвеноставообластанаслободнодвижењенаработнициесеуштеворана
фаза.Целосно,неманапредоквопериодотнаизвестување. Воследнатагодина,
земјататреба:
 да продолжи со понатамошно усогласување на законодавството со ЕУ

легислативатавообластанапристапнапазарнатруд,софокуснапринципотза
недискриминацијапоосновнанационалностзаЕУработници.

 дапреземечекоривообластанакоординацијанасистемизасоцијалноосигурување
и даидентификувакои административни мерки ќетребадабидатвоведени во
насоканаподготовказаиднотопристапување.

Резиме
Во областа на пристап на пазар на труд,ќе се врши анализа на постечкото
законодавствовообластанавработувањеиработанастранци,врзоснованакојаќе
сеработинапонатамошноусогласувањенанационалнотосозаконодавствотонаЕУ.
Во наредната година ќе се продолжи со имплементирање на препораките од
досегашнитеанализизаусогласувањесостандардитенаЕУРЕСидоусогласувањесо
ЕУправотовоовааобласт.Вообластанакоординацијанасистемизасоцијално
осигурување, ќе утврдуваат активности за подготовка на институциите за
пристапување и координација на системите за социјално осигурување,како и
иницирањеисклучувањенабилатерланидоговори.Институциитеќепродолжатсо
склучувањенабилатералнни договори закористењенаЕвропскатаздравствена
картичка.

3.02.1  ОПШТИПРИНЦИПИСЛОБОДНОДВИЖЕЊЕНАРАБОТНИЦИ

Тековнасостојба
Законот за работа и вработување на странци17беше усогласен со Законот за
изменувањеидополнувањенаЗаконотзастранци18.Вомеѓувремедонесененов
Законзастранци19којсенаправидоусогласувањесоодреденидиректививообласта.
СоЗаконотзастранциеуреденоиздавањетонадозволатазапривременпрестој
зарадиработакојапреставуваединственадозволазаработаипрестој настранецот
на којмусе издава.Во моментотМинистерство за внатрешни работи (МВР)е
единственнадлеженорганзаиздавањенаоваадозволапопретходнопозитивно
мислењеод АгенцијазавработувањенаРепубликаМакедонија(АВРМ)).Со ова
странецотдобиваединственадозволапоподнесувањенаединственобарањепред
единствен орган.Воедно,АВРМ е надлежна за пријавување на почетокот и
завршувањетонаработниотангажманнастранците,какоидавањенамислењево
постапкатакојастранцитејаводатпредМВРзастекнувањенаединственадозвола
заработаипрестој.ИмајќипредвиддекасодонесувањетонаЗаконотзастранци,
големделодпрашањатакоибеарегулиранисоЗаконотзавработувањеиработана
странцисегасеуредуваатсоЗаконотзастранци,неопходноевонаредниотпериод
да се направи анализа за целисходноста на постоење на посебен Закон за
вработувањеиработанастранци,илиовиепрашањадаседоуредатвоЗаконотза
работниодноси.

Краткоточни/среднорочниприоритети
Анализа на законодавството во регионот што ја покрива областа на слободно
движењенаработници,какоипостојнитедиректививообластасопрепораказа

17СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.217/15
18СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.217/15
19СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.97/18
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преземање на понатамошни законодавни активности.Согласно препораките од
направенатаанализа,ќесеиспланираподготовканановЗаконзавработувањеи
работанастранциилиизмениидополнувањанаЗаконзаработниодноси.

3.02.2ЕУРЕС

Тековнасостојба
Законодавството на Европската Унија во областа на ЕУРЕС е делумно
имплементирановоследнивезаконодавниактивонационалнотозаконодавство:
Законзавработувањеиработанастранци20,Законзавработувањеиосигурувањево
случај на невработеност21 и Закон за агенциите за привремени
вработувања22ИнституциитенадлежнизаспроведувањенаправотонаЕУ воова
поглавјесеМТСП,МВРиАВРМ.
Вопериодод9.07до13.07.2018годинасеспроведетвинингмисијасоцелдададе
краток преглед на постигнатите резултати од Твининг-проектот"Зајакнување на
капацитетитезаефективнаимплементацијаназаконодавствотонаЕУвообластана
слободатанадвижењенаработниците"којуспешносеимплементирашевопериодот
од24.02.2014до24.08.2015.Ворамкинапроектотбешедаденагенералнаоценка
дека националното законодавство е во согласност со минималните барања и
правилаод законодавствотонаЕУодобластанаЕУРЕС.ОчекуванрезултатTAIEX
проектотседапроизлезатпрепоракизапонатамошнаподготовканаинституциите
заучествовоЕУРЕСмрежата.

Краткорочни/среднорочниприоритети
Спроведување на анализи на релевантните области од значење за ЕУРЕС во
националнотозаконодавствосоцелимплементацијаиусогласувањесостандардите
наЕУРЕС

Среднорочниприоритети
Детектирање на клучните области на ЕУРЕС и утврдување потреба од
усогласување/доусогласувањезацелосноимплементирањенаЕУзаконодавството
од овааобласти дефинирањепредлози заначинот накојќесеврши целосно
усогласување/доусогласување.
Организирањесостаноциидругинастанисоцелконтинуитетипостојаноследењена
промените и новините во оваа област,како и обновување и потврдување на
стекнатотознаењепрекуспроведениотТвинингпроект.

3.02.3КООРДИНАЦИЈАНАСИСТЕМИТЕЗАСОЦИЈАЛНООСИГУРУВАЊЕ

Тековнасостојба
Република Македонија активно работи на склучување и спроведување на
билатералнидоговоризасоцијалноосигурување.Од14-тидо16-тимарт2017година
 воСкопје, сеодржавторкругнапреговорипоодноснаподготовканаДоговорот
меѓу Република Македонија и Руската Федерација за соработка во областа на
социјалнатасигурност.
Oд 9-тидо 11-тимај2017 година Во Скопје се одржаа преговори во однос на
Административната спогодба за спроведување на Договорот меѓу Република
МакедонијаиРоманија за социјалноосигурување.
Од5до7декември2017годинавоСкопјесеодржасредбапомеѓупретставницина
делегациитенаРепубликаМакедонијаиРепубликаСрбија,воврскасоприменана

20СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.70/07,05/09,35/10,148/11,84/12,148/13и38/14,150/15.
21Службен весникнаРепубликаМакедонија,бр.37/97,25/2000,101/2000,50/2001,25/2003,37/2004,
4/2005,50/2006,29/2007,102/2008,161/2008,50/10,88/10,51/11,11/12,80/12,114/12,39/14,44/14и
113/14.
22СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”бр.49/2006,102/2008,145/10,136/11,13/13,38/14,98/15и
147/15.
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член36и41одДоговоротзасоцијалноосигурување.
Вопериодотод26февруаридо2март2018годинавоСкопје,сеодржатретиоткруг
напреговоримеѓумакедонскитеирускитеекспертизаподготовканапредлогтекст
наДоговоротмеѓуРепубликаМакедонијаи РускатаФедерацијазасоработкаво
областа на социјалната сигурност и на Административната спогодба за
спроведувањенаДоговорот.НапреговоритесеусогласитекстотнаДоговороти
текстотнаАдминистративнатаспогодба.
Вомај2018година,сеформирашемеѓуресорскаработнагрупазаспроведувањена
активности за подготовка на институциите во процесот на пристапување и
координацијанасистемитенасоцијалнасигурност.
Вотекотна2017годинасеодржаапоголембројактивностинаорганизаврскаитоа:
На23и24март2017годинавоЗагреб,РХрватскасеодржаниразговоринаорганите
заврскaпомеѓухрватскиотимакедонскиотносителзапензискотоиинвалидското
осигурување.Од28до29март2018годинавоСкопјевоФПИОМ сеодржаастручни
разговорипомеѓупретставницитенамакедонскиотисловенечкиоторганзаврскаод
областанапензискотоиинвалидскотоосигурување.
На12.04и24.04.2018воСкопје,сеодржааработнисредбимеѓуФПИОМ иОддделое
запензиинаКосово,накоисеусогалсинацрт-текстотнаДоговоротзаелектронска
размена на податоците којсе однесува за размена на податокот за смрт на
корисникот на пензија и нацрт-текстот на Техничкиот договор за електронска
разменанаподатоци.
На3и4мај2018воТирана,РепубликаАлбанијасеодржааразговоринанивона
организаврскамеѓуИнститутотзасоцијалноосигурувањенаАлбанијаиФПИОМ на
којабеаразменетиинформациизапензискитесистемиводветедоговорнистрани
какоиодделнипрашањакоисеоднесуваатзаприменатанаДоговоротзасоцијално
осигурувањесклученмеѓуРепубликаМакедонијаиРепубликаАлбанија.Органитеза
врска во текот на 2017/2018 година одржаа советодавни денови на  кои
осигуреницитедобијаодговори занивните права од пензиското и инвалидското
осигурувањесопримена на Договоритезасоцијалноосигурувањесклученмеѓу
РепубликаМакедонијаи СР.Германија,РепубликаСрбијаи РепубликаХрватска.
Имено,вомарт2017 годинавоФранкфурт,СРГерманија иноември2017година во
филијалаТетовоиСкопје– Централасеодржааредовнисоветодавниденовисо
граѓани  меѓупретставниците на ФПИОМ и Германскиотносител на социјално
осигурувањеВојуни2017годинавоБелградиВрање,РСрбијаи наноември2017
година во Скопје се одржаа редовните советодавни денови со граѓани  меѓу
претставниците на ФПИОМ и Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско
осигурувањенаРепубликаСрбија.Вофевруари2018годинавоЗагребсеодржаа
првитемеѓународнисоветодавниденовимеѓупретставницитенадватаносителина
пензиско осигурување,Хрватскиотзавод и ФПИОМ.Oд 12.03.2018 до 14.03.2018
година во Келн,СР.Германија се одржаа меѓународни советодавни денови со
граѓани меѓу претставниците на ФПИОМ и Германскиот носител за социјално
осигурување.
 
Краткорочниприоритети
 Утврдувањеактивностисовременскирокивклученичовечкиресурсикојштоќе

бидеусвоенодВладатанаРМ одстрананаМеѓуресорскатаработнагрупаза
спроведување на активности за подготовка на институциите во процесотна
пристапувањеикоординацијанасистемитенасоцијалнасигурност

 ПочетокнапреговоризасклучувањенаДоговорзасоцијалноосигурувањесо
РепубликаФранција,за штовеќеседоставенииницијативисонацрт-текстна
Договорот

 Иницијативазаодржувањенаекспертскиразговоризаприменанапостојната
КонвенцијазасоцијалноосигурувањесоКралствотоШведскаод1978година

 РазговоринанивонаорганизаврскавоодноснаприменанаДоговоритеза
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социјалноосигурувањесо:РепубликаТурција,ЦрнаГора,БоснаиХерцеговинаи
Србија

 Одржувањенасоветодавниденовипомеѓупретставницинаорганизаврскаод
областанапензискотои инвалидскотоосигурувањевоодноснаприменана
Договоритезасоцијалноосигурувањесо:Ср.Германија,СрбијаиХрватска

 
Среднорочниприоритети
 СклучувањенаДоговорзасоцијалноосигурувањепомеѓуРепубликаМакедонија

иРепубликаФранција.
 Ќе се иницираат и преговори за склучување на договори за социјално

осигурувањесонеколкуземји:ВеликаБританија,Шпанија,Португалија,Естонија,
Литванија,ЛетонијаиНовЗеланд

 Одржување на редовна 11 -та средба на ниво на директори на пензиски
фондови/заводи од поранешните југословенски републики, во Република
Македонија

3.02.4ЕВРОПСКАКАРТИЧКАЗАЗДРАВСТВЕНООСИГУРУВАЊЕ

Тековнасостојба
НазаедничкасредбамеѓупретставницинаФондотзаздравственоосигурувањена
Македонија (ФЗОМ)  и претставници на Хрватскиот завод за здравствено
осигурување(ХЗЗО)серазгледааиначелносеусогласијаодредбитеодДоговоротза
користењенаевропскатакартичказаздравственоосигурување(EHIC – European
Health Insurance Card) на територија на Република Македонија за хрватските
осигурени лица.Се очекува потпишување на Договорот.ФЗОМ има потпишано
ДоговорзакористењенаEHICсовкупно9земјичленкинаЕвропскатаУнијаитоасо:
Словенија,Чешка,Германија,Луксембург,Холандија,Белгија,Бугарија,Австријаи
Словачка.
 
Краткорочниприоритети
 СклучувањенаДоговорзакористењенаEвропскатакартичказаздравствено

осигурувањесоРепубликаХрватска.
 СклучувањенаДоговорзакористењенаевропскатакартичказаздравствено

осигурувањесоРепубликаУнгарија.
 СклучувањенаДоговорзакористењенаевропскатакартичказаздравствено

осигурувањесоРоманија.
 

Среднорочниприоритети
 ИницирањенапреговоризапотпишувањенаДоговорзакористењена

EвропскатакартичказаздравственоосигурувањенатериторијанаРепублика
МакедонијасоРепубликаИталија.

ЕЛЕКТРОНСКАКАРТИЧКАЗАЗДРАВСТВЕНООСИГУРУВАЊЕ
Интегрираниотздравственинформатичкисистеминкорпориранпрекупроектот„Мој
термин“односно Управата за електронско здравство и ИТ системот на ФЗОМ
продолжи да ги обезбедува сите услови за целосна имплементација на
електронскотоздравствоводржавата,односнопродолжидаобезбедувапристапдо
ситепотребниподатоцизаситеосигуренилицанаФЗОМ безкористењенасамата
картичка.
Министерствотозаздравство,ФЗОМ иостанатитедржавниоргани(Министерствоза
информатичкоопштествоиадминистрацијаиМинистерствотозавнатрешниработи)
работатна изнаоѓање трајно решение за предлагање на концептза продолжен
непречен развоји користењена интегрираниотздравствен информатички систем
преку имплементирање на единствено решение за воведување на електронски
идентитетнаграѓаните(дигиталналичнакартаилидругвиднадигиталендокумент)кој
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бијаималиулогатанаидентитетвоздравството,односнобисекористеликакоЕЗК.

Краткорочниприоритети
Вотекотна2018година,сопомош наинтегрираниотинформатичкисистем ибез
користењенасаматакартичкаќепродолжинепреченодасеобезбедувапристапдо
ситепотребниподатоцизаситеосигуренилицанаФЗОМ воелектронскитесервисии
системивоведениодМЗиФЗОМ,какоштосе:електронскиотупат,електронскиот
рецепт,електронскиотамбулантскидневникисистемотзаследењенаелектронска
листа за закажување на прегледи во здравствени установи од секундарна и
терцијарназдравственазаштита.
Управазаелектронскоздравство(УЕЗ),восоставнаМинистерствотозаздравство
(МЗ),ќепродолжидагоподржуваидаговоспоставува„Националниотсистем за
електронска евиденција во здравството“,одржува и надградува интегрираниот
здравственинформатичкисистем,фокусиранонаситеаспектинаовојкомплексен
информатичкисистемкојгиинтегираситездравствениустанови,аптекииостанати
институцииодситетринивоаназдравственазаштита.
Планиранитеактивностизанадградбанасистемотсоелектронскиотздравствен
картонвоодноснапотребнитеподатоцизасекоеосигуренолицеикористењетона
ЕЗКзапотребитенаунапредувањеиолеснувањенаадминистративнитеработиво
здравственитеинституцииќепродолжатипонатаму.
 УЕЗ ќеработинаизработканановииодржувањенапостојнитевебсервисиза

интеграција и развојна податоци со органите на државната управа и со
компаниитекоиимаатвеќеразвиенсофтверилисофтвервоупотребавосите
нивоаназдравственазаштита(избранилекари,аптеки,болници,универзитетски
клиники,идруго)какоиќевоспоставииводиповеќеразличнирегистри,како
штосерегистриназдравствениустанови,здравствениработници,здравствени
соработници,здравствениуслугиипостапки,медицинскипотрошенипомошен
материјал,идруго.

Среднорочниприоритети
 Вотекотна2019-2020годинаепредвиденопомасовнокористењеиупотребана

воспоставениот интегриран систем на електронските сервиси и системите
воведениодМЗиФЗОМ воостанатитеИТсистеминаситездравствениустанови
сокористењенаподатоцитеодбазатанаелектронскатаздравственакартичказа
ситеосигуренилицанаФЗОМ.

 Подготовка на анализи и извештаи од податоците внесени во интегрираниот
здравственинформатичкисистем зарадипредлагањеконцептизапонатамошен
развојназдравственатаполитика.

3.03ПРАВОНАОСНОВАЊЕИСЛОБОДАНАДАВАЊЕНАУСЛУГИ

НаодиипрепоракиодИзвештајотнаЕК2017година
Земјатаеумереноподготвеназаправотонаосновањеислободанадавањеуслуги.
Бидејќинемашенапредоквотекотнаизвештајниотпериод,препоракитеод2016
годинаостануваатвалидни.Вонареднатагодина,земјататребаособено:
 дапродолжисоусогласувањенанационалнотозаконодавствосоАcquisнаЕУ,

главносоДирективатазауслуги и зазаемнотопризнавањепрофесионални
квалификации;

 да воспостави единствена контактна точка за „едношалтерски услуги“за
регистрацијанакомпаниивосогласностсоДирективатазауслуги;

 дајазавршилиберализацијатанауниверзалнатапоштенскауслуга.
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Резиме
СодонесувањенаЗаконотзауслугиисоконтинуиранареализацијанаАкцискиот
планзаусогласувањесоДирективата32006L0123ќесеобезбедислободанаправото
наосновањеидавањенауслугипопристапувањевоЕвропскатаунија.Возаконотсе
предвидувавоспостaвувањена„Единственаточказаконтакт“(ЕТК)какообврскаод
Директивата32006L0123.Сонејзиновосоставувањетребадасеовозможинаедно
местодаседобијатситенеопходниинформациизапостапкитезапристапиза
давањеуслуги,какоизапочнувањеизавршувањенапостапкитепоелектронскипат.
Следење и спроведување на препораките на Европската Комисија во делотна
поштенските услуги посебно усогласување на домашната легислатива за
спроведувањенапроцесотнаотворањенапазаротнапоштенскитеуслугикоје
предвиденодастапинасилаод1јануари2019годинасеглавенприоритетво2018
година.
Ќе продолжи усогласувањето на легислативната рамка,преку усвојување и
имплементацијанаЗаконотзазаемнопризнавањенапрофесионалниквалификации
како и соодветните подзаконски атки,обновување на листата на регулирани
професиисогласнозаконскитепромени

3.03.1ПРАВОНАОСНОВАЊЕ

Тековнасостојба
Воизминатиотпериодпродолжијаактивноститезаусогласувањенанационалното
законодавствосоДирективатазауслуги.СеизработиЛистанапрописисокоисе
регулираатуслужнитедејности.Листатасодрживкупно67прописиодкои40закони
и27подзаконскиакти.СеспроведеанализанаделодпрописитеодЛистатасоцел
идентификувањенанеоправданибарањазаправонаосновањеислободанадавање
науслуги.Идентификуванитенеоправданибарањaсопредлогмеркиивременски
рокзанивноелиминирањесеевидентиранивоАкцискиотпланзаусогласувањесо
директивата.
ЕдношалтерскиотсистемзарегистрацијанабизниспрекуЦентралниотРегистарна
РепубликаМакедонијаецелоснофункционалениобезбедуварегистрацијанаправни
лицанабрзиедноставенначинпоелектронскипат.
Соцелнатамошнонамалувањенаадминистративниоттоварзабизнисотпредвидена
емеркавоПрограматазаекономскиреформи2018-2020завоспоставувањевеб-
порталзае-услуги(Националенпорталзае-услуги),какоединственаточказаконтакт
содржавнитеинституцииспоредедношалтерскиотпринцип.Целтанапорталотзае-
услугиедајазголемиефикасностанадржавнитеинституцииидаобезбедипобрзии
поедноставниуслугипрекуимплементирањерешениезаелектронскаразменана
податоципомеѓуинституциитеизабрзувањенапроцесотнаиспораканае-услуги.
Активноститезаразвивањенафункционаленнационаленпорталзае-услугиќеги
имплементираМинистерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрацијаво
соработка со останатите институции. Имплементацијата на мерката за
воспоставувањенаНационаленпорталзае-услугиевонасоканавоспоставувањена
„Единственаточказаконтакт“штоеобврскаодДирективатазауслуги.
Воспоставувањето на „Единствена точка за контакт (ЕТК)“ како обврска е
предвидена во Предлогот на Закон за услуги.Согласно со предлог законот
Министерството за информатичко општество и администрација е надлежна
институцијазанејзиноразвивањеиодржувањеазасодржинатаипроцеситенаЕТК
одговорниќебидатсоодветнитенадлежниинституции.

Краткорочниприоритети
Воследниотпериод ќепродолжи анализатанапрописитеод Листата соцел
идентификацијананеоправданитебарањазаправотонаосновањенакомпанииво
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земјата.ВрзоснованаанализатаќесеажурираАкцискиотпланзаусогласувањесо
Директиватазауслугипрекуевидентирањенанеоправданитебарањаи меркитесо
временскарамказанивноуслогласувањесодирективата.
Сепланиразапочнувањенаактивностизавоспоставувањетона„Единственаточка
за контакт (ЕТК)“како обврска предвидена во Предлогот на Закон за услуги
вклучувајќи собирање и анализа на податоци за постојните ИТ капацитети на
надлежните институции,развивање на електронско решение за ЕТК и негова
имплементација.

Среднорочниприоритети
Во следниотсреднорочен период ќе продолжи реализацијата на законодавните
активности предвидени во Акцискиотплан за усогласување со Директивата за
услугисоцелпоедноставувањенаадминистративнитепостапкииотстранувањена
неоправданитебарањазаправотонаосновањенакомпаниивоземјата.
Сепланираатреализацијанаактивноститезавоспоставувањето на„Единствена
точказаконтакт(ЕТК)“какообврскапредвиденавоПредлоготнаЗаконзауслугисо
што ќе се овозможи овозможи на едно место да се добијат сите неопходни
информациизапостапкитезапристапизадавањеуслуги,какоизапочнувањеи
завршувањенапостапкитепоелектронскипат.

3.03.2СЛОБОДАНАДАВАЊЕНАУСЛУГИ

Тековнасостојба
Предлогот на Закон за услуги во којсе транспонирани општите принципи на
Директивата зауслугивомај2018годинаедоставендоВладатанаРепублика
Македонијазаусвојување.Содонесувањеназаконотќесеобезбедиправнарамка
за елиминирање на преостанатите бариери кои го попречуваат пристапот и
давањето на услуги во земјата.Предлогзаконотсодржи одредби со кои ќе се
обезбеди прекугранично давање на услуги по пристапувањето на Република
МакедонијавоЕвропскатаунија

Краткорочниприоритети
СепланирадонесувањенаПредлогЗаконотзауслугиво2018година.Продолжуваат
активностите за натамошна анализа на усогласеноста на законодавството во
услужниотсекторсоДирективатазауслугиводелотнапрекуграничнотодавањена
услугииврзоснованарезултатитеоданализата,ажурирањенаАкцискиотпланза
усогласувањесоДирективата32006L0123.

Среднорочниприоритети
НасреденроксепланираспроведувањенаЗаконотзауслугииусогласувањена
посебнитепрописивоуслужнитесекторисоодредбитеод законотсоштоќесе
обезбедипрекуграничнотодавањенауслугипопристапувањетовоЕУсогласносо
барањатанадирективатазауслуги.

3.03.3ПОШТЕНСКИУСЛУГИ

Тековнасостојба
Заинтересираностазаработанапоштенскиотпазарпродолжувашеиво2017година
искажанопрекуиздавањена8новилиценци.Вопериодод2008годинадо2017
година,Агенцијатазапоштиимаиздаденовкупно54лиценцизаобезбедувањена
поштенски услуги,адо крајотна2017годинапазаротработеле31даватели на
поштенскиуслуги.
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СоцелдавањецелосенпрегледнаразвојотнапоштенскиотсекторвоРепублика
Македонијаод формирањетонаАгенцијатазапошти,апосебноценејќидекасе
наближува 01.01.2019 година кога треба да настапи целосна либерализација на
поштенскиотпазар,Агенцијатазапоштиизготвипишанматеријалпознаткако“Бела
книга“вокоједаденприказзавкупниотпоштенскисекторвоРепубликаМакедонија.
Анализатанапазаротопфатенасостатистичкиподатоциод работењетонасите
даватели на поштенските услуги е изготвена во декември 2017 година каде се
детално анализирани податоците за бројна вработени во поштенскиотсектор,
обемотнапоштенскитеуслуги,видовинапоштенскиуслуги.Бројотнавработенитево
поштенскиотсекторизнесувавкупно0.41%одвкупниотбројнавработенилицаво
РепубликаМакедонија.ОбемотнапоштенскиотпазарвоРепубликаМакедонијаима
намалувањеод4,1%.Процентотнанамалувањенавкупниотобем ерезултатна
намалувањетонаобемоткајМакедонскапоштаза4,6%,додекакајдавателитена
слободниот пазар се забележува зголемување од 5,5 % на вкупниот обем на
поштенскипратки.
Агенцијатазапоштиво2016годинаангажиранезависнакомпанијадавршимерење
на квалитетот на достава на единични поштенски пратки кајдавателот на
универзалнауслугапочнувајќисоаприл2017и2018година.Просечнодоставени
праткиD+1вотекотна2017годинае62,26%,заD+2е72,1%,заD+3е77.73%,додека
заD+4е84,98%.

Краткорочниприоритети
Ценејќи ги забелешките на Европската Комисија за остварениот прогрес и
преземените реформи во поштенскиот сектор,а при тоа имајќи ги предвид и
препоракитедадени за натамошнитеактивности за унапредувањеАгенцијата за
пошти ќе продолжи со преземање на мерки за имплементација на законската
регулатива.
Воведувањенапосебнотосметководствокакозадолжителнаобврсказадавателот
науниверзалнатауслугаезапочнатовеќенеколкугодининаназад,соконкретни
забелешкидаденоодАгенцијатазапошти.Финализирањенаовојпроцесинегова
имплементацијаеглавенприоритетнаАгенцијатазапоштисоогледдекапримената
наовојсистем едиректноповрзаносоквалитетнообезбедувањенапоштенските
услуги,преку примена на објективни цени за поштенски услуги и дефинирани
трошоцизауслугите.
Преземањенаактивностизалегислативнаподготовказапретстојнатацелосната
либерализацијанапазарот,сокојаќесеовозможатеднакви пазарни услови за
работа на сите субјекти на пазарот.Периодот којследи ќе биде исполнет со
активностиоколусоздавањенаусловизаразвојнарамноправнаконкуренцијана
пазаротприеднаквиусловизаработанаситечинителивоовојсектор.
Одобрениот ЕУ Твининг проект којќе биде во функција на зајакнување и
подобрување на административните и регулаторни капацитети на Агенцијата за
пошти, ќе придонесе за институционално зајакнување во спроведување на
постапкитенаимплементацијаназаконскитеодредби,во делотнанадзоротво
обезбедувањенапоштенскитеуслуги,воизготвувањенаанализинапазарот,во
делотнапостапкитезаприговори.
Агенцијатазапоштиимаважнаулогазаразвојотнаефективнаконкуренцијана
пазаротсоогледнасвојатарегулаторнанадлежностзаштоеособеноважнодабиде
независнавосвоетоработење,азаподобрувањенанезависностасепредвидува
преземањенаодреденизаконскиизмени.
АнализанапазаротееднаодосновнитенадлежностинаАгенцијатакојасевршиврз
основанаподатоцидоставуваниодстрананаситедавателинапазарот,активност
којасеспроведувасекојагодина,аврзоснованакојаседефинираатпонатамошни
активностизаподобрувањенаконкуренцијатанадавателитенапоштенскитеуслуги.
Спроведување на надзор и контрола над субјектите на пазарот од страна на
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овластенителицанаАгенцијатазапоштиенадлежносткојаеутврденасогласно
Законотзапоштенскитеуслуги,аврзоснованакојасеутврдуваработењетона
давателитенапоштенскитеуслугиипочитувањенаправатаиобврскитеутврденисо
општитеовластувања.

Среднорочниприоритети
Имајќигипредвидновинитекоиследуваатвопоштенскиотсекторпрекудонесување
нановирегулативинаЕУкакоштоерегулативатазапрекугранична(cross-border)
доставанапакети,којаќепридонеседотранспарентениконкурентнадоставаи
намалувањенабариеритезакористењенапоштенскитеуслуги,ќесепредвиди
усогласувањенадомашнотозаконодавствосооваарегулатива.
Развојотиприменатанадигиталнатаинтеграцијаиелектронскататрговијасесилно
поврзани соконкурентни даватели напоштенски услуги кои требадаобезбедат
квалитетнипоштенскиуслуги,штодаванасокизапонатамошноактивирањенасите
чинителинапоштенскиотпазарвоовојсегментнапоштенскиотсектор.

3.03.04ЗАЕМНОПРИЗНАВАЊЕНАПРОФЕСИОНАЛНИКВАЛИФИКАЦИИ

Тековнасостојба
Наполетоназаемнотопризнавањенапрофесионалниквалификациивотекотна
2018годинасеработешенаподготовкаиусогласувањесозаконодавствотоодоваа
област,какоиконсолидирањенапроектнитерезултатиинивнопреточувањевоидни
националниприоритети.
Вопрватаполовинаод2018годинаеусвоенновиотЗаконзависокообразованиена
РепубликаМакедонија,сокојсевршиусогласувањесочленовите24,25,28,31,34и
38оддирективата36/2005/ЕЗвоодноснавреметраењетонависокообразовните
студии запрофесиитекои спаѓаатво рамкитенарегулираниотсистем.Со оваа
одредба се врши изедначување односно консолидирање на должината на
студиските програми за додипломски студии за овие професии на сите високо
образовни институции во РепубликаМакедонијашто преставуваеден чекор кон
процесотнацелосноусогласувањенанаставнитеплановиипрограмисобарањата
надирективата.
Меѓуресорската работна група за признавање на професионални квалификации
одржанеколкуработнисостаноцинакоибеапоканетиипретставницитенадругите
органикоибеаопфатенивотекотнаобукитеворамкитенапроектотИПА.
Во текот на 2018 година се очекува новиот Закон за заемно признавање на
професионалниквалификациидабидеусвоенодстрананаСобраниетовоРепублика
Македонија,авотексевршинеговоусогласувањепомеѓуинституциитевклучениво
овојпроцеспрекучленовитенаМеѓуресорскатакоординативнагрупазапризнавање
напрофесионалниквалификации.
Ворамкитенаминистерствотосевршидополнувањеикомплетирањенаподатоците
коисеоднесуваатнарегистаротзарегулиранипрофесиивоРепубликаМакедонија:
http://www.professionalqualifications.mk/
http://database.professionalqualifications.mk/

Краткорочниприоритети
 Усогласувањеналегислативнатарамка,прекуусвојувањеиимплементацијана

Законот за заемно признавање на професионални квалификации како и
соодветнитеподзаконскиатки,обновувањеналистатанарегулиранипрофесии
согласнозаконскитепромени.

 Зајакнување на административните капацитети и континуирана обука на
членовитенаМеѓуресорскатакоординативнагрупазазаемно признавањена
професионалниквалификации,прекукористењенаTAIEXпрограмата

Среднорочниприоритети
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Цел:Натамошноусогласувањенанационалниотсистем зазаемнопризнавањена
професионалниквалификации
Активност:Изменаидополнувањеназаконскииподзаконскиактивообластана
професионалните квалфикации и подобрување и унапредување на наставните
плановиипрограмивовисокообразовнитеинституцииповрзанисорегулираните
професииодавтоматскиотсистемнапризнавање.
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3.04СЛОБОДНОДВИЖЕЊЕНАКАПИТАЛ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Вообластанаслободнотодвижењенакапиталот,земјатаеумереноподготвена.
Бешенаправенодреденнапредокпрекузголемувањенастабилностанаплатниот
систем.

Вонареднатагодина,земјататребаособено:

 дагодонесеидагоспроведеновотозаконодавствозаплатежниуслуги;
 дапреземемеркизапонатамошнапостепенаприменанаслободнотодвижење

накапиталот;
 дапокажесолиденрезултатвоборбапротивперењетопариифинансирањетона

тероризмотипонатамудасеусогласувасоAcquisнаЕУвоовааобласт.

Резиме
ЌеседонесеновЗаконзаплатежниуслугииплатнисистемииподзаконскиактиво
кои ќе бидат транспонирани одредбите од Директивата за платежни услуги 2
(2015/2366/ЕЗ),Директивата за електронски пари (2009/110/EЗ),Директивата за
конечност на порамнувањата (98/26/ЕЗи 2009/44/ЕЗ),Директивата за платежни
сметки (2014/92/ЕЗ),како и соодветни одредби на Регулативата за заменски
надоместоци за картично засновани платежни трансакции (2015/751/ЕЗ) и
Регулативатазавоспоставувањетехничкииделовнибарањазакредитнитрансфери
идиректнизадолжувањавоевра(260/2012/ЕЗ).
Насреденрокќесевршиусогласувањенапрописитезаспречувањенаперењепари
и финансирање на тероризам во насока на транспонирање на одредбите од
Директивата 2015/849 за спречувањена користењена финансискиотсистем за
целитенаперењепариифинансирањенатероризам.

3.04.1ДВИЖЕЊАНАКАПИТАЛИИСПЛАТИ

Тековнасостојба
Обврскитекои произлегуваатод прватафазанаСпогодбатазастабилизацијаи
асоцијација (ССА) се целосно исполнети и дополнително либерализирани се
капиталнитрансакциипредвиденивовторатафазанаССА(портфолиоинвестициите
нанерезидентивоРепубликаМакедонијаифинансискитезаемиикредитисорокна
достасувањедоеднагодина).
Согласно Законот за сопственост и други стварни права,сопственоста на
нерезидентинанедвиженимотвоРепубликаМакедонијаедозволеназаграѓанитеи
правнителицаодземјичленкинаЕУиОЕЦД,заситевидовинанедвиженимотиза
градежноземјиште.Занерезидентиодтретиземји(земјикоинесечленкинаЕУили
наОЕЦД),сопственостанаовиетиповинанедвиженимотедозволенасамово
случајнапостоењенаусловинареципроцитетсосоодветнатаземјанапотеклона
нерезидентот.
Сопственостаназемјоделскоземјиштенеедозволеназаситенерезиденти,освенво
случаитенапостоењенаусловинареципроцитет.

Краткорочниприоритети
СовлегувањевовторатафазаодСпогодбатазастабилизацијаиасоцијацијаќесе
извршипонатамошналиберализацијаводелотнадвижењетонакапиталиисплати
согласноодредбитеодСпогодбатапрекусоодветнапроменанаЗаконотзадевизно
работењеисоодветнитеактикоипроизлегуваатоднего.
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ВовторатафазаодССА,согласноЗаконотзадевизнотоработењеќетребацелосно
даселиберализираатследнитекапиталнитрансакции:
 Вложувањатанарезидентитевонедвижностивостранство;
 Издавањетоивоведувањетонахартииодвредноствостранстводокументиза

учествоворезидентнитеинвестицискифондовивостранство;
 Издавањенастранскидолжничкихартииодвредностсорокнадоспеаност

поголемаодтригодинивоРепубликаМакедонија;
 Вложувањенарезидентивохартииодвредноствостранствои
 Осигурувањенарезидентивостранство.

Среднорочниприоритети
ПозавршувањенавторатафазаодССА,односносовлезотнаРепубликаМакедонија
воЕвропскатаУнија,резидентитеќеможатслободнодаотвораатидаимаатсметки
востранство.

3.04.2ПЛАТЕНСИСТЕМ

Тековнасостојба
ПодготвенаепрваверзијанадополнетиотнацрттекстнаЗаконотзаплатежни
услугииплатнисистемивокојсетранспонираат:Директиватазаплатежниуслуги
(2015/2366/ЕЗ),Директивата за електронски пари (2009/110/EЗ),Директивата за
конечностнапорамнувањата(98/26/ЕЗ),Директиватазаспоредливостнапровизии
поврзани со платежните сметки,пренос на платежни сметки и пристап до
платежните сметки со основни карактеристики (2014/92/ЕЗ),Регулативата за
заменскинадоместоцизакартичнозаснованиплатежнитрансакции(2015/751)и
Регулативатазавоспоставувањетехничкииделовнибарањазакредитнитрансфери
и директни задолжувања во евра (260/2012) ( само одредбите поврзани со
директнитезадолжувања).
Во2017годинасогласнозаклучоцитеодПроектот„Понатамошнахармонизацијасо
законодавствотонаЕУвообластанадвижењенакапиталиплатежниифинансиски
услуги-пазаринахартииодвредностиинвестициониуслуги“,финансиранодИПА
2010сепристапиконизработкатанапредлогнановаправнарамкавообластана
платежните услуги и платните системи.Истатае надградена со директиви и
регулативикоинебеаопфатенисоИПАпроектот,асезначајнизапоставувањена
подобраправнарамкавооваасферавоРепубликаМакедонија,соштоќесепостигне
високаусогласеностсорегулативатанаЕУ.Сотоавопредлоготзановатарегулатива
заплатежниуслугииплатнисистемисетранспонираниодредбитеодДирективатаза
платежниуслуги2(2015/2366/ЕЗ),Директиватазаелектронскипари(2009/110/EЗ),
Директиватазаконечностнапорамнувањата(98/26/ЕЗ),Директиватазаплатежни
сметки (2014/92/ЕЗ),како и соодветни одредби на Регулативата за заменски
надоместоци за картично засновани платежни трансакции (2015/751/ЕЗ) и
Регулативатазавоспоставувањетехничкииделовнибарањазакредитнитрансфери
идиректнизадолжувањавоевра(260/2012/ЕЗ).
Вотекотна2017година,Народнатабанказапочнасонадзорниактивностисогласно
новата подзаконска регулатива за надгледување на платните системи која е
усогласенасопринципитезаинфраструктуранафинансискитепазаринаБанкатаза
меѓународнипорамнувањаиОрганизацијатанаКомисиинахартииодвредност.Во
текот на 2017 година согласно оваа подзаконска регулатива од страна на
КлириншкатакуќаКИБСАДСкопјесевоспоставиРезервенгарантенфонд,соштосе
зголеми стабилноста на платниот систем чијшто оператор е КИБС.Исто така,
Народната банка изработи апликативен модул за известување од страна на
операторитенаплатнитесистемисоцелнатамошнозголемувањенаефикасностаи
ефективностанавонтеренскотонадгледувањенаплатнитесистеми.
Напочетокотна2017годинавоспоставенеалтернативенканалзапрекугранични
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плаќања во евра преку поврзување на МИПС системот на НБРМ со ТАРГЕТ2
системотсогласнопрепоракаодИзвештајотзаанализанапотребитенаНародната
банка изготвен од експерти од ЕЦБ и националните централни банки на
Евросистемот.Сеочекувадекаовојканалќевлијаенасигурно,ефикасноипоевтино
извршувањенапрекуграничнитеплаќањавоевразакомпаниитеидомаќинстватаод
РепубликаМакедонија.
Вотекотна2017годинасереализиранатамошноунапредувањенаапликацијатаза
платежна статистика со нови извештајни форми согласно рамката за платежна
статистика,какоисоодветниконтролнимеханизми.
Во2017годинаНароднатабанкавосоработкасоЦентралнатабанканаХоландијаи
Централната банка на Португалија, успешно ја одржаa 10-тата Јубилејна
конференцијазаплаќањаипазарнаинфраструктура:Двигателинаинтеграцијатана
плаќањатавоЕвропа–иновацииисоработка.Овааактивностевосогласностсо
стратешкатацелнаНароднатабанкавообластанаплатежнитеуслугииимазацел
постепено зајакнување на административните капацитети за исполнување на
обврскитекоипроизлегуваатодидноточленствонаРепубликаМакедонијавоЕУ.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Докрајотна2018годинаќеседонесеЗаконотзаплатежниуслугииплатнисистеми
вокојќебидаттранспонираниДирективатазаплатежниуслуги2(2015/2366/ЕЗ),
Директивата за електронски пари (2009/110/EЗ),Директивата за конечност на
порамнувањата(98/26/ЕЗ),Директиватазаплатежнисметки(2014/92/ЕЗ),какои
соодветни одредби на Регулативата за заменски надоместоци за картично
заснованиплатежнитрансакции(2015/751/ЕЗ)иРегулативатазавоспоставување
техничкииделовнибарањазакредитнитрансфериидиректнизадолжувањавоевра
(260/2012/ЕЗ).
Сеочекувасоспроведувањетонановотозаконодавстводасепостигнатследните
ефекти:
 Дасезасиликонкуренцијатасодозволувањенанебанкарскитеинституциида

влезатнапазаротсоиновативнирешенијазаплаќања;
 Дасезасилатправатанакорисницитенаплатежниуслуги,сообезбедувањена

појаснаинавременаинформација;
 Дасенамалатценитезакорисницитенаплатежниуслуги;
 транспарентностиспоредливостнапровизиитевоврскасоплатежнитесметки

икартичнозаснованиплатежнитрансакциинанационалнониво;
 уредувањенаможностазапрефрлувањенаплатежнитесметки од еднаво

другабанка;
 зајакнувањенаконкуренцијатамеѓушемитезаплатежникартички;
 натамошноунапредувањенастабилностанаплатнитесистеми;
 консолидацијанатековнатарегулативаод повеќеправни акти поврзани со

платежниуслугивоеденправенактисоодветнаподзаконскарегулатива;
 воспоставување на правна основа за побрза интеграција на Република

МакедонијавоЕУивклучувањевоЕдинственатаобластзаплаќањавоевра
(SingleEuroPaymentArea).

Донесувањенаподзаконскиактизарадицелоснаимплементацијанаодредбитеод
Законотзаплатежниуслугииплатнисистеми.
Во2018годинасепланираорганизацијанаединаесеттамеѓународнаконференција
заплаќањаипазарнаинфраструктура.Времеезадигитализацијавосоработкасо
ЦентралнатабанканаХоландија,накојаќесеопфататтемиповрзанисопроцесите
на дигитализацијата,платежната инфраструктура,иновациите во сферата на
плаќањатаиновинитеворегулативатананивонаЕУ.
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Институционалнарамка
Секторотзафинансискисистем приМинистерствотозафинансииенадлеженза
правнатарамкаодобластанаплатнитесистемиивонаредниотпериодистиотќесе
зајакнувасоновивработувања.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Во делот на платните системи ќе се продолжи со понатамошно
следење,усогласување на националното законодавство со законодавството на
Европската Унија и понатамошно негово имплементирање од надлежните
институции..
Имлементација и следење на имплементацијата на одредбите од Законот за
платежниуслугииплатнисистеми,какоипонатамошноследењеиусогласувањена
националнотозаконодавствосозаконодавствотонаЕвропскатаУнијавообластана
платежнитеуслуги.

Институционалнарамка
Во делот на платните системи,Министерството за финансии на Република
Македонија,односно Одделението за сметководствен систем,платен промет и
ревизијаворамкинаСекторотзафинансискисистеменадлежнозаправнатарамка
одобластанаплатнитесистемииќесезајакнувасоновивработувањасогласно
обемотнаработнитезадачи.

Програмиипроекти
Вотекотна2018годинасеочекувареализацијанатехничкисоработкисоЦентрални
банки на земји членки на ЕУ со којшто се планирани активности за обука на
вработени во делотна:деловни и информациски аспекти од функционирањетона
ТАРГЕТ 2 системот,надгледувањето на платните системи;имплементацијата на
Законотзаплатежниуслугиисистемииподзаконскатарегулативакојапроизлегува
одовојзаконвоврскасолиценцирањеисупервизијанаплатежниинституциии
издавачинаелектронскипари.

3.04.3СПРЕЧУВАЊЕНАПЕРЕЊЕПАРИИФИНАНСИРАЊЕНАТЕРОРИЗАМ

Тековнасостојба
Правнатарамкакојајарегулирапревенцијатаодперењепариифинансирањена
тероризамепоставенасоЗаконотзаспречувањенаперењепариифинансирањена
тероризамиОдлукатазаметодологијатазауправувањесоризикотодперењепарии
финансирањенатероризам.Директивата2015/849пропишувамеркикоитребадаја
спречатупотребатанафинансискиотсистемнаУнијатазацелитенаперењепарии
финансирање на тероризам.Во насока на имплементација на одредбите на
Директивата 2015/849 во националното законодавство,донесен е нов Закон за
спречувањенаперењепариифинансирањенатероризамусогласенсоacquisнаЕУ.
Системотзаборбапротив перењепари и финансирањенатероризам во РМ го
сочинуваат:
 субјектите-физичкииправнилицазадолженидапреземаатмеркиидејствијаза

спречувањенаперењепариифинансирањенатероризам;
 Управатазафинансискоразузнавање(УФР)-органвосоставнаМинистерство

зафинансиисосвојствонаправнолице,надлежензаприбирање,обработкаи
доставување на податоци за целите на спречување на перење пари и
финансирањенатероризам;

 органитенапрогонот-органикоипостапуваатпоизвештаитедоставениодстрана
на Управата за целите на спречување на перење пари и финансирање нат
ероризам.ВооваакатегоријасевбројуваиЦаринскатаУправа,којапокрајдругите
надлежности,госледивнесувањетоиизнесувањетонаготовинаодземјата;
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 органитекоивршатнадзорнадприменатанамеркитеидејствијатазаспречување
наперењепариифинансирањенатероризамодстрананасубјектите-Народната
банканаРМ,Агенцијатазасупервизијанаосигурување,Комисијазахартииод
вредност,МАПАС,Управа за јавни приходи,Агенција за пошти,Адвокатска
комисијаиНотарскакомисија.

ВрзосновананаодитеизаклучоцитенаИзвештајотодспроведенатанационална
проценканаризикотод перењепари и финансирањенатероризам,Владатана
РепубликаМакедонијаусвоиНационалнастратегијазаборбапротивперењепарии
финансирањенатероризам.Какосреднороченстратешкидокумент,Стратегијатаги
рангираприоритетитеивоАкцискиотплангидефинираактивноститекоитребадаго
унапредатсистемотзаспречувањенаперењепариифинансирањенатероризамво
РепубликаМакедонијазапериодотод2017годинадо2020година.Советотзаборба
противперењепариифинансирањенатероризам енадлежнотелокоејаследии
координираимплементацијатанаАкцискиотпланнаСтратегијата.
Вонасоканаподобрувањенасоработкатапомеѓуслужбитезаспроведувањена
законотифункционирањенаНационалниоткоординативенцентарзаборбапротив
организираниоткриминал,УФР номинирашеиделегирашелице– аналитичарво
Националниоткоординативенцентарзаборбапротиворганизираниоткриминал.
Во април 2018 година,Народната банка на Република Македонија (НБРМ)како
надлеженорганзанадзорнадприменатанамеркитеидејствијатазаспречувањена
перењепариифинансирањенатероризам одстранана банкитеиштедилниците
донесе Одлука за методологијата за управување со ризикотод перење пари и
финансирањетероризам23 соштојареализрапреземенатаобврскапредвиденасо
краткорочнитеобврскиодпретходатаревизијанаНПАА.
Со Законотсеутврдуваатмеркитеи дејствијатазаоткривањеи спречувањена
перењепари,поврзаниказнивиделаифинансирањенатероризаминадлежностана
Управата за финансиско разузнавање (УФР).НБРМсо Одлуката ги дефинира
инхерентното и агрегатното ниво на ризик од перење пари и финансирање на
тероризам,како и начинотнауправувањесо овојризикод странанабанкитеи
штедилниците преку соодветна имплементација на мерките и дејствијата за
спречувањенаперењепариифинансирањенатероризам.Покрајтоа,Одлукатаги
регулира надлежностите на органите на управување на банката и овластеното
лице/одделотодговорензаспроведувањенапроцесотнаспречувањенаперење
париифинансирањенатероризам,системотнаизвестување,какоисистемитена
внатрешна контрола во овојдел.Со оваа одлука се врши имплементација на
одредбитенаIVДирективанаЕУзаспречувањенаперењепариифинансирањена
тероризам восмисланавоведувањенаризичнобазиранпристапштотребадаим
овозможинабанките,штедилницитеифилијалитенастранскибанкивоРепублика
Македонијадаизвршатсоодветнаидентификација,мерење,следењеиуправување
со ризикотод перењепари и финансирањена тероризам.Притоа,процесотна
управување со ризикот од перење пари и финансирање на тероризам,како и
неговиотопфаттребадаодговараатнаприродата,големинатаи сложеностана
финансискитеактивностиштогивршибанката/штедилницата,какоинанивотона
ризик од перење пари и финансирање на тероризам утврдено од страна на
банката/штедилницата,согласносоодредбитенаовааодлука.
Системотзаборбапротив перењепари и финансирањенатероризам во РМ го
сочинуваат:
 субјектите-физичкииправнилицазадолженидапреземаатмеркиидејствијаза

спречувањенаперењепариифинансирањенатероризами:
 УФР-органвосоставнаМинистерствозафинансиисосвојствонаправнолице,

надлежензаприбирање,обработкаидоставувањенаподатоцизацелитена
спречувањенаперењепариифинансирањенатероризам;

23„СлужбенВесникнаРМ“бр.78/18
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 органите на прогонот- Министерство за внатрешни работи, Управа за
финансиска полиција и Јавно обвинителство за борба против организиран
криминал -органи кои постапуваатпо извештаитедоставени од странана
Управата за целите на спречување на перење пари и финансирање на
тероризам.ВооваакатегоријасевбројуваиЦаринскатаУправа,којапокрај
другитенадлежности,госледивнесувањетоиизнесувањетонаготовинаод
земјата;

 органите кои вршат надзор над примената на мерките и дејствијата за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на
субјектите-НароднатабанканаРМ,Агенцијатазасупервизијанаосигурување,
Комисијазахартииодвредност,МАПАС,Управазајавниприходи,Агенцијаза
пошти,АдвокатскакомисијаиНотарскакомисија.

Наден28.02.2018годинаепотпишанМеморандум засоработкапомеѓуНародната
банка на Република Македонија и Управата за финансиско разузнавање.Со
МеморандумотсеуредувасоработкатапомеѓуНароднатабанкаиУправата,соцел
спречувањенаперењетопариифинансирањенатероризмот,врзосновананивните
надлежности и овластувања коишто произлегуваат од законската регулатива
којаштојарегулираматеријатазаспречувањенаперењепариифинансирањена
тероризам,законскатарегулативакојаштогорегулираосновањетоиработењетона
банките,штедилниците,менувачницитеидавателитенауслугибрзтрансфернапари,
Националната стратегија за борба против перењето пари и финансирање на
тероризмотимеѓународнитестандарди.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
НовиотЗаконзаспречувањенаперењепариифинансирањенатероризамусогласе
нсо acquis на ЕУ е усвоен од страна на Собранието на РепубликаМакедонија24.
Подзаконскитеактикоипроизледуваатодновиотзаконтребадабидатподготвении
усвоенинеподоцнаодшестмесециодденотнавлегувањевосиланаовојзакон.
Новиотзакон ги пропишува мерките,дејствијата и постапките кои субјектите и
надлежнитедржавниорганиителагипреземаатзарадиоткривањеиспречувањена
перењепари,поврзани казниви дела и финансирање на тероризам.Сите мерки,
дејствијаипостапкисеимплементираатадекватнонаидентификуваниотипроценет
ризикодперењепариифинансирањенатероризам.Зацелитеназголемувањенат
ранспарентностанасопственичкатаструктура,правнитесубјектиимаатобврскада
внесат податоци за вистинскиот сопственик во регистарот на вистински
сопственицикојговоспоставува,води,одржуваиуправуваЦентралниотрегистарна
РепубликаМакедонија.
Директивата 2015/849 за спречувањена користењена финансискиотсистем за
целите на перење пари и финансирање на тероризам од 20.05.2015 година
пропишувамеркикоитребадајаспречатупотребатанафинансискиотсистем на
Унијата за целитена перењепари и финансирањена тероризам.Во насока на
имплементацијанаодредбитенаIVДирективавонационалнотозаконодавство,УФР
подготви,аСобраниетонаРМ донесеновЗаконзаспречувањенаперењепарии
финансирањенатероризамусогласенсоacquisнаЕУ.

Согласно преодните одредби наОдлуката за методологијата за управување со
ризикотодперењепариифинансирањетероризам,нејзинатаприменаодстранана
банкитеиштедилницитеќезапочнеод01.01.2019година.

Институционалнарамка
СоимплементацијанаактивноститеодАкцискиотпланнаНационалнастратегијаза

24„Сл.ВесникнаРМ“бр.120/18
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борбапротивперењепариифинансирањенатероризампланираноеконтинуирано
зајакнување на капацитетите на системот за спречување на перење пари и
финансирањенатероризам.Вонасоканавоспоставувањенацелоснаевиденцијана
активноститекоиштосепреземаатвоборбатасоперењетопариифинансирањето
на тероризмот,планирана е имплементација на сет од мерки и активности
предвидени со Посебната цел 3- Воспоставување на систем за водење на
статистичкиподатоцинанационалнонивоинивнокористење.
Со имплементација на активностите утврдени со деталниот работен план на
Проектотзаборбапротивекономскикриминал,планиранисеобукииедукацијана
лицатавработенивоУФРидругитенадлежниорганикоигиспроведуваатмеркитеи
дејствијатазаспречувањенаперењепариифинансирањенатероризам,какои
финансискитеинефинансискитеинституции.
Ворамкинапроектотзаинтероперабилност,УФРобезбедитехничкаопрема,којаќе
секористизаобезбедувањенаинтероперабилностмеѓуинституциитеизајакнување
натехничкитекапацитетинаУФР.Истотака,планираноеодржувањеиконтинуирана
надградба на системот за електронско прибирање на податоци,автоматска
обработкаикатегоризација,анализанаслучаиигенерирањенаизвештаивоУФР.
Во рамките на активностите реализирани за унапредување на системот за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам ќе биде подготвена
Националнастратегијазаборбапротивперењепариифинансирањенатероризам.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Насреденрокќесевршиусогласувањенаправнатарамказаспречувањенаперење
париифинансирањенатероризамвонасоканатранспонирањенаодредбитеодIVи
VДиректива.
Системотзаспречувањенаперењепари и финансирањенатероризам ќебиде
евалуиранодстрананаMoneyvalкомитетотприСоветотнаЕвропаворамкина5-от
кругнаевалуација.

Институционалнарамка
На среден рок ќе продолжи институционалната надградба, одржување и
унапредувањенатехничкитекапацитетинаУФР,одржувањенаефикасенсистемна
меѓуинституционалнаимеѓународнасоработка,имплементацијанаНационалната
стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам и
имплементацијанаактивноститеутврденисодеталниотработенпланнаПроектотза
борба против економски криминал.Исто така,ќе се изврши ажурирање на
Извештајотод спроведенатанационалнапроценканаризикотод перењепарии
финансирањенатероризам.

Програмиипроекти
„Проектот за борба против економски криминал“започна во 2016 година за
унапредување на демократијата и владеењето на правото преку спречување и
контрола на перењето пари и финансирањето на тероризам во согласност со
европските и другите меѓународни стандарди.Проектот со времетраење од 36
месециефинансиранодстрананаЕУ иСоветотнаЕвропаиимплементиранод
странанаСоветотнаЕвропа.УФРеиницијаторикоординаторвоподготвителнатаи
продукцискатафазазаимплементацијанапроектот.Согласноутврдениотработен
план,предвидена е реализација на активности на полето на легислативата,
институционалната рамка за зајакнување на персоналните и оперативните
капацитети.Имено,целтанапроектотедагиунапредикапацитетитенасистемотза
спречувањенаперењепариифинансирањенатероризамвоРМ.
УФРиНБРМ сеучесницивореализацијатанаПроектотза“iPROCEEDS”.Проектоте
финансиранодстрананаЕУ(IPAIIMulti-countryactionprogramme2014)инеговата
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цел е да се унапредат капацитетите на надлежните институции за откривање,
одземањеиконфискацијанаприходитеодсајберкриминал,криминалсторенпреку
интернетиспречувањенаперењепарипрекуинтернет.

3.05ЈАВНИНАБАВКИ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Земјатаеумереноподготвенавоовааобласт,којаособеноподлежинакорупција.
Постигнатеодреденнапредоксозапочнувањенареформатавоправнатарамказа
јавнинабавки.Некоиодпрепоракитеодизвештајотза2016годинасеспроведени.
Сепак,сè уште се потребни значителни напори за да се обезбеди стабилен,
транспарентен,ефикасен и ефективен систем за јавни набавки.Потребни се
дополнителнинапоризаспречувањенанеправилноститеикорупцијатазавремена
циклусотнанабавка.Требадасепрезематпоследователнидејствијавоодносна
истрагизанаводизасериознисудиринаинтересизлоупотребанајавнафункција.

Воследнатагодина,земјататребаособено:

 дагизасилинапоритезафинализирањенареформатанасистемотзајавни
набавкипрекуусогласувањесодирективитенаЕУзајавнинабавкиод2014
година,особеноповторнодасепреиспитазадолжителнатаупотребанае-
аукции;

 да обезбеди дека извештаите за нерегуларности поврзани со јавните
набавки,соодветносеистражуваат,асторителитесесанкционираат;

 дагозајакнеадминистративниоткапацитетнаБиротозајавнинабавкиво
односнанадзоротиследењетонајавнитенабавкиинаМинистерствотоза
економија во однос на управувањето со концесии и јавно-приватните
партнерства.

Резиме
Вократкорочниотпериод,ќесеизвршиусогласувањесозаконодавствотонаЕУ,со
цел да се донесе нов Закон за јавните набавки во којќе се транспонираат:
Директивата2014/24/ЕУзајавнинабавкивокласичниотјавенсектор,Директивата
2014/25/ЕУ за набавки на субјекти кои работат во секторите водостопанство,
енергетикаиДирективатазаправнилекови2007/66/ЕЗ.

3.05.1.OПШТИПРИНЦИПИ

Тековнасостојба
Воноември2017годинастапинасилаЗаконотзаизменувањенаЗаконотзајавните
набавки,објавенво(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.165/2017).Со
овојзакон престанаа да важат одредбите кои се однесуваа на добивање на
согласностодСоветотзајавнинабавкиисеукинаиСоветотзајавнинабавкикако
институција.
Конкрајотна2017година,ВладатанаРепубликаМакедонијајаусвоиПрограматаза
реформанауправањесојавнифинансии(ПФМ),којаеизработенаодработнагрупа
формиранаодстрананаминистеротзафинансии.Воовојстратешкидокумент,се
предвидоа бројни мерки во областа јавни набавки кои на среден рок ќе се
релизираатодстрананаБиротозајавнинабавки,восоработкасоМинистерството
зафинансии.Воаприл2018година,бројотнаредовновработенивоБиротозајавни
набавки(БЈН)изнесувавкупно25лица.

Краткорочниприоритети



85

Правнарамка
Приоритет во овојпериод ќе биде усогласување со ЕУ законодавството и
воведувањетонадобритепрактикивојавнитенабавки.Ќеседонесеновзаконза
јавнитенабавкивокојќесетранспонираатДирективата2014/24/ЕУод26февруари
2014годиназајавнинабавкивокласичниотјавенсектор,Директивата2014/25/ЕУод
26 февруари 2014 година за набавки на субјекти кои работат во секторите
водостопанство,енергетика,транспортипоштенскиуслуги,додекаДирективатаза
правнилекови2007/66/ЕЗцелосноќесетранспониравоониеделовивокоисèуште
небешетранспонирана.Заради подобро спроведувањенаодредбитеод новиот
Законзајавнитенабавкиќесеизготвуваатподзаконскиакти.Содонесувањетона
новиотзакон,практичноќесезавршисореализацијанаакивноститеимерките
предвиденивоСтратешкитеприоритетинаБЈН заразвојнасистемотнајавните
набавки2014-2018година.Имено,воовојпериодќесереализираатактивноститеод
АкцискиотпланзаспроведувањенаПрограматазареформанауправувањетосо
јавнифинансииза2018година.
Институционалнарамка
БЈНќепродолжисозадолжителносертифицирањенаслужбеницитеоддоговорните
органивосогласностсоодредбитеодЗаконотзајавнитенабавки.БЈНќегозајакне
исвојоткапацитетсоновивработувања.
БЈН ќе ги продлабочи воспоставената соработка и размена на искуства со
соодветнитеинституциивоземјитеодјугозападенБалкан.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
ВоовојпериодцелосноќесереализираатактивноститепредвиденивоПрограмата
зауправањесојавнифинансии.Ќесеовозможицелоснаимплементацијанановиот
Законзајавнитенабавкисодонесувањенаситеподзаконскиакти.Ќеседонесенов
законвокојќесетранпонираДирективатазанабавкивоодбранатаибезбедноста
2009/81/EЗ.НасреденроксепланираитранспонирањенаДирективата2009/33/EЗ
запромовирањеначистииенергетскиефикаснипатнитоварнивозила.
Институционалнарамка
НасреденрокќесеобучувааатиусовршуваатвработенитевоБЈН,aвоедноиќесе
унапредуваинституционалниоткапацитет.

КОНЦЕСИИИЈАВНОПРИВАТНОПАРТНЕРСТВО
Тековнасостојба
Воизминатиотпериодпродолжијатековнитеактивностиповрзанисоприменатана
Законотзаконцесииијавно-приватнопартнерствоприспроведувањенапостапките
за доделување на договори за воспоставување на јавно-приватно партнерство.
ТековносеводииодржуваРегистаротзадоделенитедоговоризавоспоставување
најавно-приватнопартнерство.СоцелтранспонирањенаДирективата2014/23/ЕУи
целосно усогласувањеназаконодавството во овааобластсо правото наЕУ,се
формирамеѓуресорскаработнагрупакојавопретстојниотпериодтребадаизврши
анализанапостојнотозаконодавствовоРепубликаМакедонија.Истататребадаги
изнајдемодулитеиначинитезатранспонирањенапредметнатадирективаиизмена
наЗаконотзаконцесииијавноприватнопартнерство.Имајќијапредвидпотребатаи
значењетонаобезбедувањенаефикасенсистем зајавно-приватнопартнерствои
концесии,овааактивностесоставенделнаПрограматазареформанауправувањето
сојавнитефинансии.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Усогласување на законодавството во областа на концесии и јавно-приватно
партнерствосоправотонаЕУсотранспонирањенаДирективата2014/23/ЕУ.
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Институционалнарамка
СоцелконтинуираноидоследноизвршувањенанадлежноститенаОдделениетоза
концесии и јавно-приватно партнерство утврдени со закон,неопходно е негово
доекипирањесоновивработувања.
ЌесеформираСоветзајавно-приватнопартнерствокоеќезапочнесоактивностите
како советодавно тело и креатор на политиките во областа на јавно-приватно
партнерство.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Вонасоканаобезбедувањенаефикасенсистем вообластанаконцесииијавно-
приватно партнерство на среден рок се планира да се воспостави/надгради
Електронскиотсистем за јавно-приватно партнерство.Истиоте воспоставен во
рамки на Министерството за економија и претставува систем преку којна
транспарентен начин ќе се има целосен увид во сите склучени договори за
воспоставувањенајавно-приватнопартнерство.
ОвааактивностепредвиденавоПрограматазареформанауправувањетосојавните
финансии.
ЌесеизвршиизменанаЗаконотзаконцесииијавно-приватнопартнерствоиќесе
пристапиконнеговаимплементација.
Институционалнарамка
Ќесеунапреди институционалниоткапацитетнаОдделениетозаконцесииијавно
приватнопартнерствосодоекипирањеиконтинуиранообучувањеиусовршувањена
вработените.

3.05.2ДОДЕЛУВАЊЕЈАВНИДОГОВОРИ

Тековнасостојба
Соцелподигнувањенатранспарентностаиотчетноставојавнитенабавки,Владата
на Република Македонија ги задолжи ситедоговорни органи од декември 2017
годинадагиприкачуваатиобјавуваатсклученитедоговоризајавнинабавкина
Електронскиотсистем зајавнинабавки(ЕСЈН).СоноватафункционалностнаЕСЈН
заобјавувањенадоговоритесеовозможицелосенувид воиститеод странана
јавноста.Сотоаможедасеспоредидалиодредбитеводоговоротсеидентичнисо
условите во тендерската документација и техничките спецификации или дали
постојатизменивоусловитезанабавка.
БиротозајавнинабавкигоспроведеПроектотзаунапредувањенајавнитенабавки
прекуSAFEФондовитенаЕУ.СодобиенитесредстваодГрантотнаСветскаБанкабр.
ТФ0А3682,ЕСЈНбешенадграденсоследнивефункционалности:секојзаитересиран
економскиоператордаможедајапрегледатендерскатадокументацијапреку„view
mode“,бездасерегистрираидасепреплатинаелектронскиотсистем,надградбана
ЕСЈН со посебен модул за објава на огласи за јавни набавки од меѓународни
институцииидонаторисоцелдасезголемивидливостанаовиејавнинабавки,како
ивоведувањенаелектронскиначиннаплаќањезарегистрацијанаекономските
операторинаЕСЈН.
БиротозајавнинабавкигоизмениТарифникотзависинатананадоместоцитеза
користењенаЕлектронскиотсистемзајавнинабавки(„СлужбенвесникнаРепублика
Македонија“бр.76/18).Соовааизменасенамалуванадоместокотзакористењена
ЕСЈНзаекономскитеоператориодстранствооддосегашните200еврана130евра
со што сеобезбедуваеднаков третман настранскитеекономски оператори при
регистрацијатанасистемот.
Вофевруари2018година,ЕСЈН јаотворибазатанаподатоцизајавноста.Преку
новото решение ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ,сите заинтересирани страни можат да
праватанализи и истражувањазасистемотзајавни набавки или законкретни
договорниорганииносителинанабавка.
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Паралелно со надградувањенаЕлектронскиотсистем зајавни набавки со нови
алатки и функционалности сенадградуваати постoeчкитетендерски документи,
прирачницииводичи.
ВосогласностсоГодишниотпланзаедукацијазајавнинабавкиза2017и2018
годинагодина,вопериодотод01.01.2017годинадо30.04.2018годинасеспроведоа
16обуки залицатакои попрвпаттребадаположатиспити дасестекнатсо
сертификатзалицезајавнинабавки.Наобукитеучествуваавкупно255посетители
оддоговорнитеоргани.Истотака,сеодржаа15обукизаресертификација,накоисе
ресертифицираа274 лица.Во овојпериод сеодржаи еднаобуказаекономски
операторинакојаприсуствуваа13лица.
Соработката со државните органи како што се Државниот завод за ревизијa,
Државната комисија за спречување на корупција,Kомисијата за заштита на
конкуренцијата,Државнатакомисијазажалбипојавнинабавки,бешеуспешнаво
текотнацелатагодина.Соцелнатамошнозајакнувањенасоработката,Биротои
Државнатакомисијазажалби по јавни набавки одржаанеколкукоординативни
состаноцивотекотнагодинатазадасеразгледаатодредениотворенипрашањаво
односнаприменатаназаконотидасеусогласатставовите.
НабарањенаУправатазафинансискаполиција,БЈН на30.10.2017и 01.11.2017
одржаобукаводваделазавработенитевоуправата.Теминапрвиотделодобуката
беа„ПрименанаЗаконотзајавнитенабавки“,„ИсклучоциодприменатанаЗаконотза
јавнитенабавки“,„Видовинапостапкизадоделувањенадоговорзајавнанабавки“и
„Прекршочни и казнени одредби“.Вториот дел се однесуваше на „Електронско
запишувањенаподатоцитеодјавнитенабавки.Првиотденнаобукатаучествуваа11
учесници,додекавториотденпредавањетогоследеа12учесници.
Истотака,набарањенаСекторотзавнатрешнаревизијаприМинистерствотоза
финансиибешеорганизиранаобуказавработенитевосекторот.На16и17јануари
2018 година,се одржа обука за делотод нормативата во односна примена и
исклучоци од примената на Законот за јавните набавки, активности пред
отпочнување на постапката,начин на објавување на оглас,јавно отворање,
евалуацијанапонуди,вршењенапредлогзаизборнанајповолнапонуда,начинна
завршувањенапостапкатаипрекршочнииказнениодредби.Наистатаобукастана
зборизакористењетонаелектронскитесредстваприспроведувањетонајавните
набавки,какосеодвивапостапкатазаспроведувањенајавнинабавкипрекуЕСЈН,
какоикоисезаконскитепретпоставкизаелектронскиаукциииподнесувањена
конечнацена.Дватадена,наобукатаприсуствувааседумлица.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
БиротозајавнинабавкиќепродолжисонадградбанаЕСЈНсоцелолеснувањена
пристапотнакорисницитеипоефикасноспроведувањенаелектронскитепостапки
задоделувањенадоговорзајавнанабавкаимајќигипредвидзаконскитеодредбиза
задолжителнокористењенаелектронски средствапри спроведувањенајавните
набавки.
Исто така,со донесување на новиот Закон за јавните набавки,ќе се изврши
прилагодувањенапостојнитеиразвојнановимодулинаЕСЈН,какоиусогласување
на правната регулатива поврзана со користењето на ЕСЈН,и реализација на
активноститепредвиденивоПФМ какоштосе:
 објавувањенагодишнитеплановизајавнинабавкинаЕСЈНсоцелзголемување

натранспарентноста,зголемувањенаинформираностаиможноститезаучество
намалитепретпријатијавопроцесотнајавнинабавки;

 спроведувањенаодржливорешениезае-жалбинаЕСЈН.Системотзае-жалбиќе
биде сеопфатен модул,којги интегрира договорните органи и економските
оператори,како и Државната комисија за жалби по јавни набавки.Оваа
активностќепридонесезацелосноспроведувањенажалбенатапостапкаво
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јавнитенабавкипоелектронскипатпрекуЕСЈН;и
 развивањенапоказателинауспешностпрекуразличниупатувањаиспоредбина

податоцитеобезбедениглавноодЕСЈН,такаштоиднитетрендовиитенденцииќе
може да се проектираат.Во системот за електронски јавни набавки ќе се
интегрираатиантикорупциски„црвенизнаменца“.

Институционалнарамка
Во2018и2019годинаќепродолжатредовнитеобукивосогласностсодинамиката
утврденавоПланотзаедукацијазајавнитенабавки.Наовиеобукиглавнатемаќе
бидепрактичнатаприменанановиотЗаконзајавнитенабавки.
Соцелпостојанодасеунапредувавоспоставениотсистемзајавнинабавки,Бирото
ќесоработувасоинституциитекоиодсвојаспектнаделувањевлијаатврзистиот
какоштосеМинистерствотозаправда,Државнатакомисијазажалбипојавните
набавки,Државниот завод за ревизија,Државната комисија за спречување на
корупција,Комисијатазазаштитанаконкуренцијатаидругиинституции.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Приоритетвоовојпериодќебидевоведувањенановиинструментивопроцесотна
доделувањенадоговоритезајавнинабавки:е-пазарнанабавкиодмалавредностие
-каталози.Електронскиотпазар на набавки од мала вредностќесекористи за
набавканастандарднистокииуслугиодмалавредностнаефикасениефективен
начин,прекуелектронскаплатформавовиднаелектронскикаталог.Секојдоговорен
органќеможедабараподнесувањенапонудивоформанаелектронскикаталогили
понудатадавклучуваелектронскикаталог.
Институционалнарамка
Воовојпериодќепродолжатредовнитеобукивосогласностсодинамикатаутврдена
воПланотзаедукацијазајавнитенабавки.Истотака,насреденрокќесепреземат
активностизаподобренаимплементацијаназаконскатарамказајавнитенабавкисо
новиприрачници,водичиидруго.

3.05.03ПРАВНИЛЕКОВИ

Тековнасостојба
СоизменитенаЗаконотзајавнитенабавки(ЗЈН)во2017годинаиукинувањетона
Советотзајавнитенабавки,Државнатакомисијазажалбипојавнинабавки(ДКЖЈН)
прекина да одлучува по решенијата на Советот за јавните набавки.ДКЖЈН е
составенаодпретседатели4(четири)членовикоисеименуваниодСобраниетона
РепубликаМакедонија.ВкупниотбројнавработенивоДКЖЈНзатековниотпериод
изнесуваше17лица,од кои5сечленовинаДржавнатакомисијаименуваниод
СобраниетонаРепубликаМакедонија,12лицасевработенивостручнатаслужба,од
кои1вработенепомошнотехничколице.Имено,бројотнадржавнислужбенициза
бараниотпериодсенамализадвајцадржавнислужбеници.Вотекотна2017година
продолжиучествотонапретставницинаДКЖЈНнаработилнициидругиоблицина
обуки на теми поврзани со правните лекови во постапките за јавни набавки,
концесииијавно–приватнопартнерство,какоиспроведувањетонагенеричкитеи
специјализиранитеобукинавработенитедржавнислужбеницивостручнатаслужба
на ДКЖЈН.Воедно од страна на ДКЖЈН беа организирани и две обуки на кои
учествуваапретставнициоддоговорнитеорганииекономскитеоператорисоцел
пренесувањеназнаењетоиедукацијанаприватниотијавниотсекторзасистемотна
правназаштитавообластанајавнитенабавкивокоиобучувачибеачленовитена
ДКЖЈН.Воизминатиотпериодизвршенаенадградбаиредизајннавеб-страницата
сововедувањенаалаткизанапреднопребарувањенаодлукитенаДКЖЈН,соштосе
подобри пристапот за пребарување на интернет, а со тоа се зголемува
транспарентноставоработењето.Сеизврши ресертификацијанапроцедуритеза
секојдневното работење на комисијата согласно ИСО стандардите за квалитет
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9001:2015ииститесеимплементираасоцелпонатамошноподобрувањенаработата
во согласност со континуирано вршените анализи,мерења и подобрување на
понуденитеуслуги.

Краткорочниприоритети
Институционалнарамка
Активноќесеследиправнатарамкаиќесеукажуванапотребатаодпреземање
меркизаподобрувањенаодредениодредбиодзаконитеврзкоисетемелиработата
наДКЖЈН.Ќеседаваатиницијативизасоодветниизменивонасоканаподобрување
назаконскатарамка,какоимислењапопредложенитерешенијакоисеоднесуваат
наЗаконотзајавнитенабавкиинадругизаконикоисевонејзинанадлежност.
Соработкатасозасегнатитеинституцииќепродолживопогледнаправнатазаштита,
со цел подобрување на регулативата за јавните набавки,концесиите и јавното
приватнопартнерство.ОсобеноќепродолжисоработкатасоБЈН,Министерствотоза
економијаидругитеинституциикоиседиректноинволвиранивоостварувањатана
праватаод ЗаконотзајавнитенабавкииЗаконотзаконцесииијавноприватно
партнерство.СоцелзајакнувањенаСтручнатаслужбанаДКЖЈН,во2018годинасе
планираинституционалнозајакнувањенаКомисијатапрекуновивработувањана
државнислужбеници.ПродолжуваипраксатазаучествонаДКЖЈНвопроцесотна
постојанаобукаистручноусовршувањенаситеинволвиранистрани(приватниот
сектор,јавниотсекторилокалнатасамоуправа)вопостапкитезадоделувањена
договоризајавнинабавки,односноорганизирањенаработилници,тркалезнимасии
обукинатемиповрзанисоизменитенаЗаконотзајавнитенабавки,какоивопоглед
на самата постапка по правни лекови во спроведувањето на јавните набавки,
концесии и јавно-приватни партнерства.Сепланиранадградбанаелектронската
архивасософтверзастатистичкаобработканаподатоцисокојќесенадградии
усовршицелокупниотсистемзаводењенаправнатазаштитаиќесепридонесекон
полесенпристапдостатистичкиподатоцизаработењетонаДржавнатакомисија.
Воедново2018годинаќепродолжатиобукитезачленовитеистручнатаслужбана
ДКЖЈН,соактивноучествонасеминари,работилнициистудискипосети.
Ќе продолжи соработката на ДКЖЈН со СИГМА,како и со сите релевантни
меѓународни институции од областа на јавните набавки,концесиите и јавното-
приватнопартнерство,прекуорганизирањенасеминари,обукииработилници.

Среднорочниприоритети
Институционалнарамка
Ќе се следатновините кои се однесуваатна правната заштита во ЕУ и ќе се
спроведуваатвонационалнатарегулатива.Натамошнотоунапредувањенасистемот
направнатазаштитанајавнитенабавкиќебидеприоритетнасреденрок.Ќесе
продолжи со обуките во оваа областво соработка со БЈН и МЕ.Натамошното
јакнењенаадминистративнитекапацитетинаДКЖЈН ќесеостварувапрекунови
вработувања на административен персонал во стручната служба, развој и
одржување на човечките ресурси,како и зголемување на буџетските средства
воопшто,а особено во насока на опремување со соодветна информатичко –
комуникацискатехнологијаисофтвер,какоисововедувањенацелосенелектронски
систем што подразбира електронско водење на целата жалбена постапка пред
Државнатакомисија.
Ќе продолжи соработката на ДКЖЈН со СИГМА,како и со сите релевантни
меѓународни институции од областа на јавните набавки,концесиите и јавното
приватнопартнерство,прекуорганизирањенасеминари,обукииработилници.
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3.06ПРАВОНАТРГОВСКИДРУШТВА
НаодиипрепоракиодИзвештајотнаЕК2018година

Резиме
ДонесувањенаЗаконотзаизменаидополнувањеназаконотзатрговскидруштвасо
целсоцелдоусогласувањесоДирективата2005/56/ЕКзапрекуграничноспојување
надруштватасоограниченаодговорност.ДонесувањенановЗакон заревизија
зарадиусогласувањесоДирективата2014/56Регулативата537/2014запосебните
условизазаконскаревизијанасубјектитеодјавенинтерес.

3.06.1ПРАВОНАТРГОВСКИДРУШТВА

Тековнасостојба
Вопрватаполовинаод2018година,објавениседвеизменинаЗаконотзатрговските
друштва.
СоЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзатрговскитедруштва,објавен
во Службен весникнаРепубликаМакедонијабр.64/2018 од 04.04.2018 годинае
извршена промена во условите што се однесуваат на изборот на управители,
именувањетонаодборитенадиректори,членовитенауправнитеодбори,членовите
нанадзорнитеодбориводруштватасодоминантнаиливоцелоснасопственостна
државата,вонасоканаусловотштосеоднесуванапознавањеанглискијазик,какои
собришењенаусловотзаположенпсихолошкитеститестзаинтегритет.
СоЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзатрговскитедруштва објавен
воСлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.120/2018од29.06.2018годинасе
избришани одредбите за тајното друштво,со што престанува можноста за
настанувањетајнидруштвасогласноовојЗакон,односнопрестануваатсоважност
тајнитедруштвазакоиесклученпретходнодоговор.Договоритесклученисотаен
содружник,односносотајнодруштво,можатдасеприменуваатисклучивосогласно
одредбитеодЗаконотзаоблигациониодноси.

Краткорочниприоритети
Информирањена Владата на Република Македонија за потребата од измена на
ЗаконотзатрговскитедруштвасоцелдоусогласувањесоДирективата2005/56/ЕКза
прекуграничноспојувањенадруштватасоограниченаодговорност,врзоснована
којаќебидатподготвениконкретниизменинаЗаконотзатрговскитедруштва,со
планзанивноусвојувањенајдоцнадомарт2019одстрананаВладатанаРМ,додека
собранискатапроцедурасепланирадабидезавршенанајдоцнадојули2019год.

3.06.2СМЕТКОВОДСТВОИРЕВИЗИЈА

Тековнасостојба
Светскабанкагообјави“Knowledgepaper”вокојсепрезентираниклучнитепрепораки
од областа на сметководството и ревизијата. Препораките во областа на
сметководствотосеоднесуваатнаусогласувањесоДирективатабр.2013/34/ЕУза
годишнифинансискиизвештаи,консолидираниизвештаииповрзаниизвештаина
одреденивидовинатрговскидруштва,аводелотнаревизијатасеоднесуваатна

Вообластаназаконотзатрговскидруштва,земјатаостананадобронивона
подготвеност.Постигнат е одреден напредок со тоа што Институтот на
сметководителииовластенисметководителистанаоперативен.
Вонареднатагодина,земјата,особено,треба:
→⎼ ⎻⏎⏓ ⎼⏐⎽⏎⏒⏓ ⏎⏔⏍ ⎻⏐ ⎺⏣ ⏒ ⏍⏏⏒⏔⏍ ⏔⎻⎺⏏⏎⎼ ⏘⏔⎺
сонајновотоacquisзакорпоративносметководствоизаконскаревизија.
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понатамошноусогласувањенаЗаконотзаревизијасоДирективата бр.2014/56за
законскаревизијанагодишнитесметкииконсолидиранитесметки.
ДонесенеЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаревизија,сокој:
 Испитотзастекнувањеназвањеторевизорнаместонадосегашниотелектронски

начиндаможедасеспроведувапопретходновоспоставениотифункционален
концептнаИнститутотнаовластениревизоринаРепубликаМакедонија,одобрен
одМеѓународнатафедерацијанасметководители(IFAC).

 Сеуредисоставотнаодборотзаревизијакајправнителицаодјавенинтерес,при
штоседаваможностистиотдабидеформиранодситеилиделодчленовина
надзорниотодбор,односноодборотнадиректориилидабидеизбранодстрана
насобраниетонаакционериилидругосоодветнотелонаправнотолицеили
избраноднадзорниотодбор,приштомнозинствоточленовиќеморадабидат
независничленовии

 СоветотзаунапредувањеинадзорнаревизијатанаРепубликаМакедонијада
учествува во контрола на квалитеткајовластен ревизор,овластен ревизор-
трговецпоединецикајдруштвозаревизијакогаконтролатасеспроведувана
барањенаСоветот.

Во тековниотпериод Институтотза овластени ревизори ги реализира следните
активности:
 ПодготвиГодишниотпланзапроверкизаконтроланаквалитетотза2017/2018

година и спроведе активности согласно Годишниот план за 2016/2017 и
Годишниотпланза2017/2018година.

 УсвоиИзвештајзаспроведенаконтроланаквалитетнаревизорскитеуслугиза
2016/2017година,накојштоедобиенасогласностодСУНРРМ.

 Усвоена е Годишна програма за КПУ за 2017 година.Настаните за КПУ за
овластените ревизори во 2017 година беа спроведени во јуни,септември,и
ноември/декември2017година,вовкупновреметраењеод64часаКПУ,какои
електронскоследењенаКПУвовреметраењеод8КПУчасови.

 УсвоенаеГодишнапрограмазаКПУза2018година.Вомарт2018година,беше
спроведена дводневна работилница,како практичен семинар за овластените
ревизориипресоналотнадруштватазаревизија,вовреметраењеод16КПУчаса.

 УсвоиГодишнапрограмазаработанаИОРРМ за2017година,којаштодоби
согласностнаСУНРРМ иГодишнапрограмазаработанаИОРРМ за2018година,
којаштоистотакадобисогласностнаСУНРРМ.

 Усвои Годишен извештајза работа на ИОРРМ за 2016 година,којшто доби
согласностнаСУНРРМ,какоиГодишенизвештајзаработанаИОРРМ за2017
година,којштоистотакадобисогласностнаСУНРРМ.

 Војуни/јулиидекември2017годинаспроведедвесесиинаиспитотзастекнување
назвањеторевизор.Вогоренаведениотпериод,четиринаесет(14)кандидатиго
положијаиспитотисестекнаасоуверениезаревизор.

 Вогоренаведениотпериод,ИОРРМ одобришестновибарањазапризнавањена
квалификацијазаревизорстекнатавостранство.

 На 18 октомври 2017 година,Институтот на сметководители и овластени
сметководители наРепубликаМакедонија(ИСОС)и Институтотнаовластени
ревизоринаРепубликаМакедонија(ИОРРМ)потпишааДоговорзасоработка,со
кој што оквирно ги утврдуваат заедничките активности поврзани со
сметководственатаиревизискатапрофесија,соцелразвојнадветепрофесиии
заедничкиинтереснасвоитечленови.

 ДонесеновииревидирашепостојниинтерниактинаИОРРМзарадиусгласување
соизменитенаЗаконотзаревизија(СлужбенвесникнаРМ,188/2013и138/2014).

 Спроведување на дисциплински постапки и изрекување мерки на членовите
порадиповреданаМСР,Кодексотнаетиказапрофесионалнисметководителина
IFACиактитенаИОРРМ.
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Kраткорочниприоритети

ДонесувањенановЗаконзаревизијазарадиусогласувањесоДирективата2014/56
Регулативата537/2014запосебнитеусловизазаконскаревизијанасубјектитеод
јавенинтерес.
ОдстрананаИОРќесереализираатследнитеактивности:
 Спроведувањенаиспитзастекнувањезвањеревизор(јуни/јулиидекември2018

година).
 Спроведување на Континуирано професионално усовршување за овластените

ревизорииспроведувањенапрактичнисеминариодобластанаревизијата.
 Спроведувањепроверкинаконтроланаквалитетиследењенаприменатана

Меѓународните стандарди за ревизија (МСР),Меѓународните стандарди за
контроланаквалитетиКодексотнаетиказапрофесионалнисметководителина
IFACкајдруштватазаревизијаикајовластенитеревизори–трговципоединци.

 Спроведување на дисциплински постапки и изрекување мерки на членовите
опорадиповреданаМСР,Кодексотнаетиказапрофесионалнисметководители
наIFACиактитенаИОРРМ.

 УсвојувањенаИзвештајзаспроведенаконтроланаквалитетнаревизорските
услугиза2017/2018година.

 Усогласувањето на актите на ИОРРМ со измените на Законот за
ревизија(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија,83/2018).

 АжурирањенапреводотнаМеѓународнитестандардизаревизија.
 Склучување договори за соработка со други професионални организации во

регионот
 Среднорочниприоритети
 Транспонирање на одредбите од Директивата бр.2013/34/ЕУ за годишни

финансиски извештаи,консолидирани извештаи и поврзани извештаи на
одреденивидовинатрговскидруштвавонационалнотозаконодавство.

 Спроведување и следење на спроведувањето на одредбите од Законот за
ревизија.Истотака,ќесепродолжисоследењеиусогласувањенанационалното
законодавствосозаконодавствотонаЕвропскатаУнија.

АктивностиодСоветотзаунапредувањеинадзорнаревизија
Проектикоибисефинансиралеод„twinninglight„програма:
Техничкаекспертиза и финансиска поддршка за воспоставување на оддржлив
систем за финансирање на активностите на СУНРРМ во кои би се проучувале
системитезафинансирањенаревизорскирегулаториназемјтитечленкинаЕУ,асо
целСУНРРМ дастанечленнаИФИАР.
Техничкапомош заобезбедувањеелектронскиалаткииметодологијазаподдршка
насредниималиревизорскифирмивоподобрувањетонаквалитетотнаревизијата,
аистовременозголемувањенанивнатаефикасност
Техничка помош за стратегиско поставување на основите на начинот на
функционирањенаКонтроланаквалитетворевизорскидруштвакакоиОбукана
КонтролоритенаКвалитет
Техничка помош при изработка на долгорочен стратешки документ за
сметководствената професија преку вклучување на сите релевантни страни
(вклучувајќи ги и сметководителите).Ова ќе создаде јасна слика во врска со
севкупнатанасоканапланиранитепроменииможедасоздадепоголемадовербаи
соработкапомеѓуситерелевантнистрани.
Техничка помош за имплементирање на барањата на новата ЕУ директива во
сегментотнанадзоротнаревизорскапрофесијаинадлежноститенаСУНРРМ
Техничкапомош заажурирањенапреводнаМеѓународнитестандардизаревизија
наIFAC
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ТехничкапомошзапреводнаМеѓународниобразовнистандардизаревизијанаIFAC
Техничка помош за ажурирање на превод на Кодексот на етика на
професионалнисметководителинаIFAC
Проектикоибисефинансиралеод„twinning„програма:
Техничка помош за обезбедување и имплементација на Методологија за
воспоставувањенанезависенјавеннадзорнаревизорскитеангажманикајправните
лицаодјавенинтерес(развојнаИТсистемзапрактичнаприменанамеѓународните
стандардизаревизија,којобезбедуваефикасениефикасеннадзорнадзаконските
ревизиинаПравнилицаодјавенинтерес)
Техничкапомош заподготовканаВодичзаанализанаподатоцитекоиседадениво
финансискитеизвештаизаобелоденувањезауправувањесофинансискиризициво
согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните
стандарди за финансиско известување издадени од Одборотза меѓународни
сметководственистандарди.
Техничка помош за алтернативните пристапи во трансферот на контролата на
квалитетодИОРРМ воСУНРРМ

Проектикоибисефинансиралеод„taiex”програма:
Две(2)СтудискипосетивоземјинаЕУ,кадебисестекналеискуствазаразвојна
сеопфатна методологија на ревизија и електронски алатки од страна на
регулаторнитетелазаревизија.
Организацијана3студискипосети иконтинуираниедукациинавработенитево
СтручнатаслужбанаСУНРРМ со цел зајакнувањенакапацитети завршењена
јавниотнадзорнаревизорскитеаранжманикајправнителицаодјавенинтерессо
штобисевоспоставилостратешкопартнерствосорегулаторнитетеланаревизијаод
земјитечленкинаЕУ.
ЕкспертскамисијазаПрактичнаприменанаДирективатазаревизија(2014/56/ЕУ)
којабитребалодабидетранспониранавоЗаконотзаревизијавоРМ сопосебен
акцентна„начинотнадефинирањенаПравнилицаодјавенинтерес„
Експертска мисија за практична примена на Директивата за сметководство
2013/34/ЕУкојабитребалодабидетранспониранавоЗаконотзатрговскидруштваи
воПравилникотзаформатаисодржинатанагодишнитесметкивоРМ
Експертскапомош заприлагодувањенаСУНРРМ нановитебарањанаревизорска
професија–вештачкаинтелигенција,роботика,block-chain,dataanalyticseкспертска
помош за воспоставување на клучни индикатори на квалитеткајдруштвата за
ревизијаиовластениревизоритрговципоединци.

Среднорочниприоритети
ТранспонирањенаодредбитеодДирективатабр.2013/34/ЕУзагодишнифинансиски
извештаи,консолидираниизвештаииповрзаниизвештаинаодреденивидовина
трговскидруштвавонационалнотозаконодавство.
СпроведувањеиследењенаспроведувањетонаодредбитеодЗаконотзаревизија.
Исто така, ќе се продолжи со следење и усогласување на националното
законодавствосозаконодавствотонаЕвропскатаУнија.
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3.07ПРАВОНАИНТЕЛЕКТУАЛНАСОПСТВЕНОСТ
НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјатаеумереноподготвенавоовааобласт.Постигнатеодреденнапредок,иако
ограничен,заподобрувањеназаконскатарамказаавторскиправаизазаштитена
ознаказаквалитет.
Вопретстојнатагодина,земјататребаособенодапродолжи:
→ ⎼ ⎻⏎⏍ ⏎⏐⏎⏒⏓ ⏎⏔ ⏍ ⏎⏔ ⎻ ⏎⏏⏎⎺⏎⏗⏒ ⎻⏒⏣ ⏍ ⏓ ⏏⏘ ⏖⏎⏔ ⏒
интелектуалнатасопственост;
→⎼ ⎻⏍ ⏏⏒ ⏎⏔⏑ ⏔⏍⏏⏐⏏⏔⏎⎺⏒ ⏓ ⎺⎺⏣ ;
→ ⎼ ⏓⎼⎹⏎⏏ ⎼⏎⏒⏖⏎ ⏔ ⏑ ⏎⏒⏔⏎⏔⏖⏎⏎⏔ ⏍ ⏓ ⎺⎼⎺⏣ ⏒ ⏍⏏⏒⏔,да
севоспоставиинформативнаплатформазаразменанаподатоциидасеподигне
јавнатасвестзаважностаназаштитатанаправатанаинтелектуалнасопственост
спореднајдобритепрактикинаЕУ.

Резиме
ДонесенисеподзаконскиактизаприменанаЗаконотзаизмениидополнувањана
законотзаавторскотоправоисроднитеправасоштосеовозможипоефикасно
колективно остварување на авторското право и сродните права.Ќе се донесе
Стратегијатазаиндустрискасопственост2016-2018ворамкинаподдршкатаодИПА
програмата;ќебидатреализираниактивностиоддонацијаодКралствотоНорвешка
завоспоставувањесистем заразменанаподатоцисокорисницитенасистемотза
индустриска сопственост, односно ќе се воспостави софтверска алатка за
комуникацијасојавностаизастапницитенаправатаодиндустрискасопственост.

3.07.1АВТОРСКОПРАВОИСРОДНИПРАВА

Тековнасостојба
ЗаконотзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаавторскотоправоисродните
права(ЗАПСП)25 едонесенвонасоканапоефикасноколективноостварувањена
авторското право и сродните права,допрецизирање на основите и начинотна
определувањетонависинатананадоместоците,какоидоуредувањенаодредбитеод
законот,сокоисепропишаниосновитезаопределувањенадоместоцизакористење
наавторскитеделаипредметитенасроднитеправа.
Стратешкиотплан на Министерството за култура за периодот2018-2020 година
опфаќапрограмиипотпрограмииза поголемиотделодреформскитепроцесиво
областанакултуратавоМакедонија,вокојштоенаведенодеказарадиефикасна
заштитаиефективноостварувањенаавторскотоправоисроднитеправа,поддршка
назголемувањетонапотенцијалотнакултурнитедејностиииндустриибазиранина
користењеавторскиисродниделаипочитувањенаматеријалнитеинадругите
правакоипроизлегуваатоднивнотокористење,какоисензибилизацијанајавноста
засоодветентретманнаавторскотоправоисроднитеправавоправниотпромет,
еденодглавнитеприоритетиеАПСП.
Остварувањетоизаштитатанаавторскотоправоисроднитеправаемногуважен
аспектнаостварувањетонакултурнитеправа.ТоаеобврскагарантиранасоУставот
на Република Македонија и со меѓународните документи од оваа област
ратификуванивоРепубликаМакедонија.
Стратегискацеледасевоспостависилнадомашнаимеѓународнаактивноство
областа на културата за доближување на европските и пошироките културни
вредностидомакедонскитеграѓани,заприменанапрепоракитенаЕвропскатаУнија
вокултурата,аособеновоодносназаштитатанаавторскотоправо исродните
права.

25Сл.весникнаРМ"бр.154/2015
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Приоритетнацелеостварувањенасистем заефикасноостварувањенаавторско
правоисродниправа,вклучителноинаколективнотоуправувањесоавторскоправо
исродниправа,какоделодзапочнувањетонапреговоритесоЕвропскатаунија.
Овааприоритетнацелвклучува:
 Зајакнувањенакапацитетитевоколективнотоуправувањесоавторскотоправои

сроднитеправа,зарадиформирањеновиорганизациизаколективноуправување
вофункцијаиобврсказаградењесистемипракса,сличенилисроденнаонојво
Унијата.Оваа цел содржи и повеќе други слични мерки и активности како,
организирање тематски работилници за поттикнување на колективното
остварувањенаавторскотоправоисроднитеправа,изработканаинформативно-
едукативни материјали во рамкитена веб-страницата за авторското право и
сроднитеправа.

 АплицирањезаЕУпроектизарадиподигањетонајавнатасвестазазначењетона
авторско право и сродни права,неговото спроведување и колективното
управувањеворамкитенапраксатавоземјитечленкинаЕвропскатаунија.

Оваа стратешка цел подразбира спроведувањена авторското право и сродните
правапреку интензивирањенакоординацијатаисоработкатавоовааобластсо
релевантни државниорганииинституциисопосебенакцентнаобезбедувањеи
разменанаподатоцизаостварувањетоизаштитатанаавторскотоправоисродните
права.

Краткорочниприоритети
ДонесувањенаЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаавторскотоправо
исроднитеправаодаспектнахармонизацијасолегислативатанаЕУ
Изработканафункционалнавеб-страницазаавторскотоправоисроднитеправа.

Среднорочниприоритети
Организирањекампањи:
 општозазначењетонаавторскотоправоисроднитеправа;
 за улогата на авторското право и сродните права во дејности и индустрии

базиранинаавторскотоправоисроднитеправа;
 запоттикнувањенаколективнотоостварувањенаавторскотоправоисродните

права;
 За поттикнување на легални начини на користење на авторските дела и

предметитенасроднитеправа.
ИмплементацијанаЗаконотзаавторскотоправоисроднитеправасоакцентна
колективнотоостварувањенаавторскотоправоисроднитеправа
Организирањетематскиработилници:
 Колективноостварувањенаавторскотоправоисроднитеправа;
 заштитанаправата;
 пренесувањенаправата;
 авторскотоправоисроднитеправаиновитетехнологииимедиуми;
 Авторското право и сродните права и дејности и индустрии базирани на

авторскотоправоисроднитеправа.
Подготовканастратегискидокументзаостварувањенавклучувањетонаавторското
правоисроднитеправавообразовниотсистем.
Интензивирањенакоординацијатаисоработкатасодржавниорганииинституциисо
посебен акцент на обезбедување и размена на податоци за остварувањето и
заштитатанаавторскотоправоисроднитеправа.
Интензивирање на соработката со Светската организација за интелектуална
сопственост.
Интензивирање на билатералната соработка во областа на авторското право и
сроднитеправасоземјитеодрегионотнаЈугоисточнаЕвропа.
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3.07.2ПРАВАНАИНДУСТРИСКАСОПСТВЕНОСТ

Тековнасостојба
Државниотзавод заиндустрискасопственостзапочнаактивности заизменана
Тарифата на Државниотзавод за индустриска сопственост(Службен весник на
РепубликаМакедонијабр.128/09)воделоткојсеоднесуванаТарифнитеставки:1.8,
2.9,2.10,3.7и 3.8.натојначин што ќесепредефиниравидотнатрошоцитеод:
“трошоцизаобјаванапромениипродолжувања“во:“трошоцинапостапкатаза
впишувањепромениипродолжувања“.
Сопредложенитеизменизаредефинирањенавидотнатрошоцитенапостапкитеза
впишувањепромениипродолжувањанаправатаодиндустрискасопственост,ќесе
овозможи плаќање на трошоците на постапката однапред,при поднесување на
барањата за впишување промени и продолжувања, наместо досегашното
повикувањезаплаќањенатиетрошоципоприемотнабарањето,водополнително
определенирокови.Натојначиндвојносескратувавреметонапостапувањеисе
подобруваефикасноста,какоедноодосновнитеначеланауправнатапостапкаво
смисланачленот7одЗаконотзаопштатауправнапостапка(„Службенвесникна
РепубликаМакедонија“бр.124/15).
Висинатанатрошоцитенесеменува
ИстотакареализиранисеистудискипосетинавработенитенаЗаводотодСекторот
затрговскимаркиииндустрискидизајнвоЗаводотзаинтелектуалнасопственостна
ЕвропскатаУнија,штоеделодбилатералнатасоработкапомеѓудветеинституции.
Во последна фаза е реализирањето на билатералниот план за соработка со
Европскиотпатентензавод(ЕПЗ).
Продолжуваатактивноститезаизнаоѓањенафинансискаподдршказареализација
на модулите за воспоставување на информатички систем за комуникација со
јавностаиинституциитесотехничкапомошодНорвешка.
ДЗИС,восоработкасоСветскатаорганизацијазаинтелектуалнасопственост(СОИС),
на12декември2017годинаорганизирашееднодневенсеминарнатема“Најнови
случувањавоМадридскиотсистемзамеѓународнарегистрацијанатрговскитемарки
зазаинтересиранитестрани”.Насеминаротучествуваазастапнициодобластана
индустрискатасопственост.
Ворамкинасоработката,воорганизацијанаЕвропскатапатентнаакадемијанаЕПЗ
во2017ипрватаполовинаод2018година,Заводот8обукизавработенитевоДЗИС.
OбукитенавработенитенаДЗИСзаизучувањенаофицијалнитејазицинаЕвропската
патентнаорганизацијапродолжуваат;
Во2017,ворамкитенатвинингпроектотЗајакнувањенаспроведувањетонаправата
одинтелектуалнасопственостбеаорганизиранидвекампањи.Воеднатакампањасе
дистрибуира изготвени материјали од три успешни национални компании а во
втората кампања беа извршени активности за промоција на правата од
интелектуалнасопственостпотрговскитецентривоСкопјекакоивотрисредни
училишта.Беаподеленифлаерикакоибеапоставенипостери).Истотакаворамките
накампањата,беаизнајмени4билборданизцентаротнаСкопјенакоиштобеа
изложенипостеритеодкампањатаитоавотраењеодмесецдена
Беапревземени активности воврскасоподобрувањетонафункционирањетона
членовитенаработнатагрупазапоглавјето7одНПААкакоизаподобрувањена
методологијатазасобирањеипроцесирањенастатистичкиподатоциодсудовитеи
другите институции вклучени во ИП системот во однос на спроведувањето на
праватаодинтелектуалнасопственост
Имајќиговопредвидзначењетонаподигнувањенајавнатасвестзазаштитана
праватаодиндустрискасопственост,ДЗИСпрезедередовниактивностиповрзанисо
јакнењетонајавнатасвестпреку:
организирањеобуканастудентиодПравенфакултетприУниверзитетотГоцеДелчев
– Штип, Правен факултетпри УниверзитетотСв.Кирил и Методиј-Скопје во
канцелариитенаДЗИС;
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одбележувањенаСветскиотденнаинтелектуалнасопственостпрекуодржувањена
манифестацијатаПатентнагодинатаијавноуништувањенаодземенипроизводисо
коисеповредуваатправатанаинтелектуалнасопственост.
Во насока на поттикнување на пронаоѓаштвото на национално ниво како и
промовирање на македонското пронаоѓаштво во меѓународни рамки, ДЗИС
учествувашекаконадомашнитакаинамеѓународнисаеминаиновации.
Поистечениотрокнајавниотповик заподдршканапатенти(31.08.2017година),до
Министерствотозаекономија,докрајотна2017година,неепристигнатонитуедно
барањезасубвенционирање/поддршканапатенти.Одтаапричина,мерката нее
предвиденавоПрограматазаКонкурентностИновациииПретприемништвоза2018
година.

Краткорочниприоритети
Континуираноќесеследатпроменитевоевропскитедирективиимеѓународните
договори.
ЌесенаправатизмениидополнувањанаЗаконотзаиндустрискасопственост.
Ќебидатреализиранипредвиденитеактивностизазајакнувањенакапацитетитена
ДЗИСзаефикаснаподдршканасистемотзазаштитаиспроведувањенаправатаод
интелектуалнасопственост.
Активности предвидени со проектот ќе бидат реализирани од донација од
Кралството Норвешка за воспоставување систем за размена на податоци со
корисницитенасистемотзаиндустрискасопственост,односноќесевоспостави
софтверска алатка за комуникација со јавноста и застапниците на правата од
индустрискасопственост.
Во рамките на акциониот план активностите од Стратегијата за индустриска
сопственост2016-2018ќебидатреализиранииажуриранинаистата.
ЌесереализираатактивностизајакнењенакапацитетотнаДЗИС,зазаштитана
праватаодиндустрискасопственост,прекузголемувањенабројотнавработените,
какоипрекуобуки,семинарииработилнициворамкитенасоработкатасоСОИС,ЕПЗ
иЗИСЕУ.
Ќесеинтензивираатобукитезамалиисреднипретпријатија.
ЌесепоедноставипристапотдоинформациитеодДЗИСиЗИСЕУ,коисеоднесуваат
насистемотназаштитанаправотонатрговскамаркаииндустрискидизајн.
ЌесеподигненивотонаразменанаподатоципомеѓуДЗИСиЕПЗпрекуподготовка
наматеријализаобукаипромоцијанапатентитеииновациите.
Ќесепреземаатдополнителни активности со цел наинтегрирањенабазитена
податоцивоодноснапоодделнитеправаодиндустрискасопственостсобазитена
соодветнитемеѓународниинституции;
И понатамуќе се превземаатактивности со цел да се подобри квалитетотна
податоцитеприразменанаиститесоЕПЗиЗИСЕУ
ДЗИСќепродолжисоспроведувањенаредовниактивностизајакнењенајавната
свестзазначењетонаиндустрискатасопственоститоапрекунепосреднасоработка
соМинистерствотозаобразованиеинаукаитоасоакцентнапрвивторциклусна
образованието.Ворамкитенасоработкатаќесепредвидаткампањи,составување
на едукативни и промотивни материјали,како и востановување на системи за
електронскоучење.
Во соработка со Министерството за правда,ќе се превземаат активности за
подобрувањенаМетодологијатазастатистичкоследењеиобработканаподатоциза
преземенитемеркиодспроведувањенаправатаодинтелектуалнасопственост.

Среднорочниприоритети
КонтинуираноќегиследипроменитевозаконодавствотонаЕУ имеѓународните
договори.
Ќе ги спроведува активностите предвидени со Стратегијата за индустриска
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сопственост2016-2018.
ЌепродолжисообукитезавработенитевоДЗИСпрекуплановитезасоработкасо
СОИС,ЕПЗиЗИСЕУ,зазаштитанаправатаодиндустрискасопственост.
ДЗИС ќе продолжи со редовните активности за јакнење на јавната свест за
значењетонаиндустрискатасопственост(предавања,средбисопретставнициод
стопанството,организирањеманифестации,учествонасаеми,изложбиислично)
ЌепродолжиобукатанавработенитевоДЗИСзаизучувањенаофицијалнитејазици
наЕПЗ.
Ќе се финализира Билатералниотдоговор за соработка помеѓуДЗИС и ЕПЗ за
периодот2016-2018година.
Ќе продолжи реализирањето на активности предвидени со Меморандумот за
соработкасоЗИСЕУ
Ќесереализиракампањазаподигањенајавнатасвестзазначењетоипридобивките
одправатаодинтелектуалнасопственосткакоизаштетностаипоследицитеод
купувањетонафалсификуванипроизводи.
Ќе се развие специјална посветена електронска мрежа на која ќе има повеќе
електронски модули како што се:веб базирана платформа за прибирање и
процесирањенаподатоциодинституциитекоисезаспроведувањенаправатаод
интелектуална сопственост согласно Методологијата,модул за комуникација за
разменанаподатоцииискуствапомеѓуинституциите,модулзаовозможувањена
услуги на компаниите кои имаатподнесен барања за признавање на некое од
праватазаиндустрискасопственост,модулзаелектронскоучењеиобука(вебинари,
публикацииилитература)какоицентралнабазанаподатоцизадасесочуваат
информациитекоисепретходнодобиенииразменети)
Ќесеразвиепосебенелектронскимодулкојќесеоднесуванаимплементацијана
веб-платформа која ќе им овозможи на претставниците на подносителите
електронскиуслуги(Е-услуги):
Е-услугитеќеим овозможатнакорисницитедагидоставатсвоитеапликацииза
приговор,откажувања,обновувања,промени во регистарот по електронски пат
(променанаимеиадреса,делумен/вкупентрансфер),регистрацијаналиценца,
забелешки,невалидностисл.Поточно,прекуобезбеденитеформикорисницитеќе
можатдауправуваатсоподатоциповрзанисоподнесувањетонанивнитеапликации,
какоштосе:
 Податоцизалицата(подносители,претставници,носители,сопственик,стекнувач

налиценца,залог)
 ПодатоцизаПИС(т.е.пријаватазапатентзакојакорисникотќепримение-услуга),

Основизаоспорување,откажување,приговор,невалидност,Ануитети,Потписи
податоцизаплаќањеиметодикакоидополнителнифункции.

Е-услугите понатамуќе ги поддржат корисниците при поднесување на нивните
пријавипрекунапреднафункционалност,какоштосеонлајниреалновалидацијана
внесенитеподатоци,поставувањеипрегледнависококвалитетнидигиталнислики,
интеграцијасосистемитезаплаќањепрекуинтернетитн.
ЌесеразвиеМодулзапрактикатанаДржавниотзаводзаиндустрискасопственост
соцелобезбедувањеналесенибрзпристапдоинформациизавработенитеиза
јавноста
ЌесеразвиеМодулзауслугитенаДржавниотзаводзаиндустрискасопственостсо
цел пребарувањенабазитенаподатоци наДЗИС какои дасеимапристап до
стандардизираниобрасцивоелектронскаформа
Ќесеразвиемодулзазастапницизаиндустрискасопственостсоцелполагањена
стручениспитиинформациизазастапницитекакоиподатоцизазастапницитево
електронскаформа

Програмиипроекти
ВорамкитенабилатералнатасоработкасоЕвропскатапатентнаорганизацијасе
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очекувадасереализираатпроектикакоштосе:Espacenetnew,Квалитетвоизворот
(разменанаподатоципомеѓудветеинституциикакоиподигањенаквалитетотна
тиеподатоцизаразмена),ИППреддијагноза–посетанамалиисреднипоголемина
претпријатијанизцелатадржавасоцелдасевидатнивнитекапацитетивоодносна
правата од индустриска сопствености ќе им се дадатнасоки за тоа како да
продолжатидагиштитаттиеправакаконадомашентакаинамеѓународенплан.
ВорамкитенасоработкатасоЗаводотзаинтелектуалнасопственостнаЕвропската
Унијавотекотна2018годинасеочекувадасереализираатследнивепроектиитоа:
Проектзаелектронскоподнесувањенапријавизатрговскимаркиииндустриски
дизајн,какоиизработканаВодичзатрговскимаркиидизајни.

3.07.3СПРОВЕДУВАЊЕ

Тековнасостојба
Државниотпазаренинспекторат(ДПИ)секојмесецдоДЗИСдоставуваинформација
за секое од поглавјата од негова надлежност во ова поглавје.Како клучни
постигнувањавоработењетонаДПИсе:
намален е бројот на фалсификувани производи во прометот (констатација при
вршењенаредовнитеинспекцискинадзори)и
присуствонадржавнитепазарниинспекторинаобукиисеминари.
Вообластанаспроведувањетоназаштитанаправатаодинтелектуалнасопственост
Царинската управа постапува Законот за царински мерки за спроведување на
заштитанаправатаодинтелектуалнасопственост,којцелосноеусогласенсоновата
регулативанаЕУбр.608/2013.
СогласноодредбитенагоренаведениотзакондонесенеиПравилникотзаформатаи
содржинатанабарањетозапреземањенацаринскидејствијакакоипотребната
документацијаиформатаисодржинатанабарањетозапродолжувањенапериодот
запреземањенацаринскидејствија(СлужбенвесникнаР.М.бр.106од26.06.2015
година) иУредбатазаначинотнараспределбанабесплатноотстапенастокаод
државенорган,какоиобразецнаизвештајзабесплатноотстапенастокаодстрана
надржавенорган(СлужбенвесникнаР.М.бр.139од17.08.2015година).
Истотака,Царинската управа на Република Македонија,го одбележа 26 април
Светскиотденнаинтелектуалнатасопственост,прекуактивностиделодкампањата
„Стопзафалсификуванитепроизводи“
Кампањата„Стопзафалсификуванитепроизводи“започнадасеспроведувана5
април 2018 година, како дел од активностите организирани по повод
одбележувањетона14април-ДенотнаЦаринскатауправа.Кампањатастартуваше
вотрговскиотцентарСитиМолкадебешепоставенштанд накојбеаизложени
примероци од запленети фалсификати,а по повод 26 април Светскиотден на
интелектуалнатасопственост,соштетнитепоследицикоиможедагипредизвикаат
фалсификатитесезапознааиученицитеодСУГС,,ЈосипБрозТито"одСкопје.
Имено,на26.04.2018годинавопросториитенаучилиштетоизложенибеапримероци
одзапленетифалсификуванипроизводи,анаученицитеимседелеаинформативни
брошури и иститево разговор со царинскитеслужбеници имаа можностпокрај
информациизаопасностаодупотребатанафалсификати, дасеинформираатизасе
штопреземаЦаринскатауправавоборбатапротивфалсификатитеизатоакако
најлесноможедагипрепознаатфалсификуванитепроизводи.
Оваа кампања е фокусирана на заштита на корисниците од купувањето на
фалсификуванитепроизводибидејќитиепреставуваатогроменризикзаздравјетона
луѓето,додека светската економија бележи огромни загуби поради дејствија
поврзанисопроизводствотоипуштањетовооптекнафалсификуванипроизводи.
ПодонесувањетонаЗаконотзааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги,во2014и
првата половина на 2015 година,Агенцијата донесе 22 подзаконски акти за
спроведувањеназаконскитеодредбизарегулацијанамедиумскатасфера,акоисе
однесуваатна:новитерекламнитехники,спонзорството,обврскитезаемитување
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изворносоздаденапрограма,музика,документарнаиигранапрограма,емитувањето
европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти,минималните
технички,просторни,финансови-кадровскиусловизадобивањедозволазарадиои
телевизискоемитување,заштитанамалолетнителица,форматитенапрограмските
сервисинарадиодифузерите,правилатазапроменанасопственичкатаструктура,
пласирањето производи,мерење на гледаноста и слушаноста на програмите,
начинотнакласификацијанавидовитеаудиовизуелнииаудиопрограми.
Академијатазасудии и јавни обвинители врши дејностод јавен интереси има
својствонаправнолице.ОрганинаАкадемијатасеУправниотодбор,директорот,
заменикотнадиректоротиПрограмскиотсовет.
Академијатаорганизирапочетнаиконтинуиранаобука.
Почетнатаобукасеорганизиразакандидатитезасудии и јавни обвинители во
основнитесудовииосновнитејавниобвинителстваитоакакотеоретскаипрактична
настава.
Континуиранаобукаможедабидезадолжителнаидоброволна.
Континуираната обука е задолжителна за судиите, јавните обвинители,
претседателитенасудовитеијавнитеобвинителинајавнитеобвинителства.
Корисници на континуирана обука која е доброволна се стручните служби во
судството и јавното обвинителство како и субјектите кои учествуваат во
спроведувањетоназаконитеодобластанаправосудството.

Почетнаобука
Ворамкитенатеоретскатанастававопочетнатаобука,37–теслушателиодVI-тата
генерација на почетна обука,во извештајниотпериод имаа вкупно 24 наставни
часовипредавањаодобластанаПравотонаинтелектуалнасопственоствокоибеше
вклученаианализанаслучаиодсудскатапрактика.

Континуиранаобука
Ворамкитенаконтинуиранатаобуканасудиитеијавнитеобвинители,во2017година
АкадемијатавосоработкасоЕУТвинингпроектот„Зајакнувањенаспроведувањена
праватаодинтелектуалнасопственост“реализираше:
 пет дводневни советувања посветени на спроведување на правата од

интелектуалнасопственостнакоиучествуваавкупно108учеснициод кои53
судии,16јавниобвинители,23судскисоработници,9јавнообвинителскистручни
соработници,6 претставници на Министерството за внатрешни работи и 1
претставникнаМинистерствотозаправда;

 еднатридневнаобуканаобучувачиодобластанаинтелектуалнатасопственост
накојаучествуваавкупно6учеснициодкои1судија,1адвокатизастапникза
праватаод индустрискасопственост,2претставници наДржавниотзавод за
индустрискасопственост,1претставникнаДржавниотпазарениснспекторати1
претставникнаМинистерствотозакултура.

 Покрајтоа,ворамкитенаПроектотизготвенеПрирачникзаспроведувањена
праватаодинтелектуалнасопственостаеденсудијабешеучесниквостудиска
посетавоДансказатематскатаобласт–Правонаинтелектуалнасопственост.

Вопрвиотквартална2018годинаАкадемијатареализирашееднаобуканатема
„Кривично правна заштита на правата од интелектуална сопственост“на која
учествуваа 12 учесници – судии, јавни обвинители и стручни судски и
јавнообвинителскисоработници.

Краткорочниисреднорочниприоритети
Царинскатауправаво рамки напостапкатанановиотсофтвер заобработкана
царинскидекларациииакцизнидокументиСОЦДАД,имапредвиденопосебенмодул
зазаштитанаправатаодинтелектуалнасопственост,евидентирањеназапленипо
основнаповреданаправаодинтелектуалнасопственостиподнесенитебарањаза
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преземањенацарински дејствија,асоставањевофункцијанаовааапликација
значително ќе се унапреди системотна водење на евиденција на прифатените
барања за преземање на царински дејства и задржаните стоки за кои постои
сомневањедекаповредуваатправоодинтелектуалнасопственост.
Сеочекуваапликацијатазазаштитанаправатаодинтелектуалнасопственостда
бидевоведенавотекотна2019година.
Државниот пазарен инспекторат краткорочните и среднорочните приоритети ги
реализираврзоснованатековнитеактивности,аво согласностсо кварталните
плановииГодишнатапрограмазаработа.
Секторотзаспречувањенапиратеријаизаштитанаавторскотоправоисродните
праваприАгенцијатазааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслугигиимапредвидено
следнивеактивности:
Едукацијаводелотназаштитатанаправатаодиндустрискасопственостизголемен
бројнаинспекцискинадзори.
Борбапротивфалсификуванипроизводи,какоиунапредувањенаподобрасоработка
помеѓупроизводителите,носителитенаправата,институциитеиорганитесесоцел
дасеунапредизаштитапротивфалсификатите.
Академијатазасудииијавниобвинители:Воодноснаконтинуиранатаобукана
судиите и јавните обвинители,во втората половина на 2018 година,согласно
Каталоготнаобукиворамкитеназадолжителнатаконтинуиранаобуказасудиитеи
јавнитеобвинители,предвиденаееднаобуканатема„Спроведувањенаправатаод
интелектуална сопственост“која ќе ги опфати граѓанско правните аспекти на
заштитанаинтелектуалнатасопственост.Целнигрупи:судииодграѓанскитеоддели
иодделитезатрговскиспоровивосудовитекакоипретставницинарелевантни
институции, вклучително адвокати/застапници на правата од индустриска
сопственост.
ВотековниотмесецАкадемијатапреземаактивностивонасоканаподготовкана
Општата програма за задолжителна континуирана обука на судиите и јавните
обвинителизапериодот2019-2020година.ВосодржинатанаОпштатапрограмаќе
биде вклучена и областа Право на интелектуална сопственост што е редовна
практиканаАкадемијата.
ВоКаталоготнаобукиза2019годинакојсеизработуваврзоснованаОпштата
програмазазадолжителнаконтинуиранаобука,сепланирадасепредвидат3обуки
одобластанаинтелектуалнатасопственостсопериоднареализацијаодјануаридо
декември2019година.
Ворамкитенасреднорочнитеприоритети,Академијатазасудииијавниобвинители
гипланираследнивеактивности:
 Континуирана едукација на судиите и јавните обвинители од областа на

интелектуалнатасопственостсоцелјакнењенакапацитетитенаправосудството
за спроведување на ефикасна судска заштита на правата од интелектуална
сопственост.

 Зајакнувањенасоработкатасодомашниистранскирелевантниинституциии
проектинаполетонаедукацијатанасудиитеијавнитеобвинителиодобластана
интелектуалнатасопственостпрекуреализирањенастудискипосетииучествона
конференции,семинариидругитренингнастанивостранство.

 ЗбогатувањенабиблиотечниотфонднаАкадемијатасостручналитератураод
областанаправотонаинтелектуалнасопственост.

 Воведувањеиразвивањенае-модулнаобукиодобластанаинтелектуалната
сопственост.

Досегашниотинтензивенразвојнановитемедиумијанаметнувапотребатадасе
изработатјасникритериумиспоредкоиќесеидентификувакоисубјектиседаватели
нааудиовизуелнимедиумскиуслугипобарање.Агенцијатазааудиоиаудиовизуелни
медиумски услуги,ќе изработи водич со критериуми за идентификување на
давателитенааудиовизуелнимедиумскиуслугинабарање,соосвртконзаконската
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регулатива во оваа област.(за повеќе детали,види во 3.10.3 Аудиовизуелна
политика).

Програмиипроекти
Во Државниот пазарен инспекторат за 2016 година,активностите во делот на
заштита на правата на индустриска сопственост ќе бидат реализирани во
согласностсогодишнатапрограмазаработанаинспекторатотиистатаќејадостави
до Инспекцискиот совет.Врз основа на донесената годишна програма ќе се
подготваткварталниимесечниплановизаработа,сокоиќесенамалиприсуството
напроизводинадомашниотпазар.

3.08ПОЛИТИКАНАКОНКУРЕНЦИЈА

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018година
Земјатаеумерено подготвенаво областанаполитикатанаконкуренција.Нема
напредоквоовааобластвотекотнапериодотнаизвестување.Бидејќинитуеднаод
препораките на последниот извештајне е применета,тие остануваат валидни.
Потребнисезначителнинапоризаспроведување.
Вонареднатагодина,земјата,особено,треба:
→ ⎼ ⎻ ⏍ ⏏⏒ ⏓ ⎺⎼⎺⏗⏏⏔ ⎼ ⏎ ⏒ ⏑⏎⏎ ⏔ ⏍ ⏍⏘⏔⏎⏔ ⏒ ⏏⏒⏏ ⏒⏖⏎
(КЗК);

 → ⎼ ⏍⎻⏐⏑⏎⏔ ⏒⏓ ⏒⏔⏒ ⏔ ⏍ ⎼⎽ ⎺⏒⏔ ⏓⏑ ⏘ ⎼⎼⏐⏒ ⎼ ⏔ ⏒ ⏒
Владата.

Резиме
Комисијатазазаштитанаконкуренцијата(КЗК)во2017и2018годинадонесевкупно
85 решенија,од кои 11 во прекршочна постапка (1 решение за злоупотреба на
доминантна позиција,8 решенија за забранетдоговор,1 решение за забранета
одлукаи1решениезазабранетдоговоризлоупотребанадоминантнапозиција)и74
решенија за концентрации во управна постапка (во 72 решенија утврди дека
концентрацијатаевосогласностсоодредбитенаЗЗКииститесеодобрени,воедно
решениеутврдидекаизвестувањетозаконцентрацијаенецелосноисогласноЗОУП
се отфрла,додека во едно решение е утврдено дека концентрацијата не е во
согласностсоодредбитенаЗЗКиистатаезабранета)
Во2019-2020годинаќесеизменатЗаконотзазаштитанаконкуренцијатаиЗаконот
законтроланадржавнапомош иќеседонесеноваУредбазадоговориодмало
значењекоизначителнонејаограничуваатконкуренцијатасогласночлен7став1од
Законотза заштита на конкуренцијата (de minimis)која ќе биде усогласена со
Известувањето наЕКзадоговориодмалозначењекоизначителнонејанарушуваат
конкуренцијатасоCELEXбр.:52014XCO830(01).

3.08.1АНТИТРУСТВКЛУЧУВАЈЌИИСПОЈУВАЊА

Тековнасостојба
ВостручнатаслужбанаКомисијатазазаштитанаконкуренцијата(вопонатамошниот
текст:КЗК)вработени се вкупно 23 (дваесет и три)државни службеници.На
спроведување на ЗЗК работат 6 (шест) државни службеници (4 правници,2
економисти).Во текотна 2017 и 2018 година тие учествуваа на повеќе обуки,
работилницииконференции.Одоктомври2017годинаналицетонаработноместо
системинженермупрестанаработниотодноспонеговобарање.Годишниотпланза
вработувањеза2018годинанееодобренодстрананаМинистерствотозафинансии.
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Порадитоа,вомоментоввоКЗКнемавработенсистеминженер.
КЗК во периодотод 01.01.2017 година до 30.06.2018 година,донесе вкупно 85
(осумдесетипет)решенијаодкои11решенијавопрекршочнапостапка (1решение
зазлоупотребанадоминантнапозиција,8решенијазазабранетдоговор,1решение
зазабранетаодлукаи1решениезазабранетдоговоризлоупотребанадоминантна
позиција)и74решенијавоуправнапостапка-концентрации(во72решенијаутврди
декаконцентрацијатаевосогласностсоодредбитенаЗЗКииститесеодобрени,во
еднорешениеутврдидекаизвестувањетозаконцентрацијаенецелосноисогласно
ЗОУПсеотфрла,додекавоеднорешениееутврденодекаконцентрацијатанеево
согласностсоодредбитенаЗЗКиистатаезабранета).Дополнително,КОПдонесе4
заклучоцизазапирањенапрекршочнапостапка,4заклучоцизаотфрлањенабарање
заповедувањенапрекршочнапостапкаи 1 заклучокзазапирањенаповедена
прекршочнапостапка.
КЗК во септември 2017 годинапотпишаМеморандум засоработкасо Правниот
Факултет„Јустинијан Први“при Универзитетот„Свети Кирил и Методиј“со цел
разменанаискуства,знаења,едукација,литератураи усовршувањенакадри од
областитевокоидветеинституцииимааткадровскиидругипотенцијалииинтереси.
КЗК во април 2018 година склучи меморандум за соработка со Турската
КонкурентскаУправа,соцелразменанаискустваизајакнувањенабилатералната
соработка.

Краткорочниприоритети
Институционалнарамка
ВонасоканајакнењенаадминистративниоткапацитетнаКЗКзаспроведувањена
Законотзазаштитанаконкуренцијата,ќесереализираатTAIEXобуки,национални
обукииобукивоорганизацијанаРКЦ-ОЕЦД/ГВХ.
Согодишниотпланзавработувањеза2019сепредвидениновивработувањаисе
планираистотакаисогодишниотпланзавработувањеза2020дасепредвидатнови
вработувања.ИстотакаКЗКќепобаразголемувањенабуџетот,бидејќипостојниот
недоволензанормалнофункционирање,предсезанабавканаИТопремаимебел
неопходнизасекојдневнофункционирањенаКомисијата.Зголемувањетонабуџетот
наКЗКедаденокакопрепоракаиодЕК.
КЗКќепродолжидаостваруваблискасоработкасоостанатитерегулаторнителаво
РепубликаМакедонија,аособеносоРегулаторнатакомисијазаенергетика,Агенција
заелектронскикомуникации,Агенцијатазааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги,
Бирото за јавни набавки,Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и
Министерствотозавнатрешниработи,восогласностсопотпишанитемеморандуми
за соработка,како и соработка во рамки на Мрежата за конкуренција при
Енергетскатазаедница.
Со цел подигнување на свеста на владините институции и деловниот сектор
планираноедасеиздадатброшури,организираатконференцииијавнидебатиза
прашањаодобластанаантитрусти концентрации,доколкусеобезбедибуџетза
истите.Истотака,планираноезајакнувањенакапацитетотнасудствотокоеќе
одлучувазасложенитепредметивообластаназаштитатанаконкуренцијата,преку
организирањенајавнидебатииконференции,сопомош одстранскиекспертиод
областанаевропскотоконкуренсткозаконодавство.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Во2019-2020годинапланираноедаседонесат:
 ЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзазаштитанаконкуренцијатаи
 НоваУредбазадоговориодмалозначењекоизначителнонејаограничуваат

конкуренцијатасогласночлен7став1одЗаконотзазаштитанаконкуренцијата
(deminimis)којаќебидеусогласенасоИзвестувањето наЕКзадоговориод
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малозначењекоизначителнонејанарушуваатконкуренцијатасоCELEXбр.:
52014XCO830(01).

Во2021годинапланираноедаседонесе:
 Насоки за Уредбата за договори од мало значење кои значително не ја

ограничуваатконкуренцијатасогласночлен7став1одЗаконотзазаштитана
конкуренцијата (deminimis)кои ќебидатусогласени сонасокитенаЕК за
Известувањето наЕК задоговори од мало значењекои значително неја
нарушуваатконкуренцијатасоCELEXбр.:52014XCO830(01).

 Насоки законцептотназасегнати претпријатијакајконцентрациите,кои ќе
бидатусогласенисоИзвестувањетонаЕКконцептотназасегнатипретпријатија
кајконцентрациитесоCELEXбр.31998Y0302(03)

Институционалнарамка
Административните капацитети на КЗК континуирано ќе се јакнат со нови
вработувања,TAIEXобукииобукиодстрананадругидонаторизавработенитево
стручната служба на КЗК.Воедно,се планира воведување на позиција Главен
економиствоКЗКсоцелвршењенаекономскианализииприбирањеекономски
доказииподатоцивослучаитеназабранетидоговориикартели,злоупотребана
доминантнапозицијаиоценканаконцентрации.
Истотака,ќесереализираатактивностизаподигнувањенасвестанавладините
институции и деловниот сектор преку издавање на брошури,организирање на
конференцииијавнидебатизапрашањаодобластанаантитрусти концентрации,
доколку се обезбеди буџет за истите.Исто така,планирано е зајакнување на
капацитетотнасудствотокоеќеодлучувазасложенитепредметивообластана
заштитатанаконкуренцијата,прекуорганизирањенајавнидебатииконференции,со
помошодстранскиекспертиодобластанаевропскотоконкуренсткозаконодавство.

Програмиипроекти
НотиранаепотребатанаКЗКзаTAIEXсоцелзајакнувањенанејзинитекапацитетиво
делотнаантитруствклучувајќи и концентрации.Исто така,КЗК имапотребаод
средстваодмеханизмотзаподршканаевропскитеинтеграцииИПАзаусогласување
назаконодавствотозаконкуренцијаидржавнапомош ипонатамошнозајакнување
накапацитетитенаКЗК,какоипомошодостанатидонатори.

3.08.2ДРЖАВНАПОМОШ

Тековнасостојба
Законодавствотозадржавнапомош гоопфаќаЗаконотзаконтроланадржавната
помош („СлужбенвесникнаРМ„бр.145/10)иподзаконскитеактидонесениврз
основанаЗаконот.
НаспроведувањенаЗаконотзаконтроланадржавнатапомош работат4(четири)
државнислужбеницивработенивостручнатаслужбанаКЗК.Сите4имаатвисоко
образование(2економистии2правници).
КЗК во периодотод 01.01.2017 година до 30.06.2018 година,донесе вкупно 17
(седумнаесет)решенијазаоценанадозволеностанадоделувањенадржавнапомош
по поднесени известувањаод даватели надржавнапомош со кои одобри идно
доделувањенадржавнапомош.

Краткорочниприоритети
Институционалнарамка
Согодишниотпланзавработувањеза2019сепредвидениновивработувањаисе
планираистотакаисогодишниотпланзавработувањеза2020дасепредвидатнови
вработувања.ИстотакаКЗКќепобаразголемувањенабуџетот,бидејќипостојниот
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недоволензанормалнофункционирање,предсезанабавканаИТопремаимебел
неопходнизасекојдневнофункционирањенаКомисијата.Зголемувањетонабуџетот
наКЗКедаденокакопрепоракаиодЕК.
ВонасоканајакнењенаадминистративниоткапацитетнаКЗКзаспроведувањена
Законот за контрола на државната помош,ќе се реализираат TAIEX обуки и
националниобукинадавателитенадржавнатапомош.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Во2019-2020годинапланираноедасе:
 НаправианализазаевентуалнаизменанаЗаконотзаконтроланадржавната

помош
 Донесе закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на

државнатапомош
 НаправианализанаУредбатазапомош одмалозначењесоучествонасите

заинтересиранистрани(давателиипримателинадржавнапомош).Истатаќе
имазацелутврдувањенаевентуаленновпрагнапомош одмалозначењево
РепубликаМакедонија.

Во2021годинапланираноедаседонесе:
 Анализаи изменаи дополнувањенаУредбатазаначиноти постапкатаза

поднесувањенаизвестувањезадоделувањенадржавнатапомош,наУредбата
заусловитеипостапкатазадоделувањенарегионалнапомош,наУредбатаза
условитеипостапкатазадоделувањенахоризонталнапомош инаУредбатаза
утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и
реструктуирањенапретпријатијасопотешкотии.

Институционалнарамка
Во2021годинаконтинуираноќесереализираатобукинадавателитенадржавна
помош.

Програмиипроекти
НотиранаепотребатанаКЗКзаTAIEXсоцелзајакнувањенанејзинитекапацитетиво
делотнаконтролатанадржавнатапомош.Истотака,КЗКимапотребаодсредства
од механизмотза подршка на европските интеграции ИПА за усогласување на
законодавствотозаконкуренцијаидржавнапомош ипонатамошнозајакнувањена
капацитетитенаКЗК,какоипомошодостанатидонатори.

3.09ФИНАНСИСКИУСЛУГИ

НаодиипрепоракиодИзвештајотнаЕК2018година
Земјатаеумереноподготвенавообластанафинансискитеуслуги.Постигнате
одреденнапредоквоодноснаспроведувањетонапрописитеизајакнувањена
капацитетотзаспроведувањенарегулаторитенафинансискиотпазар.Бидејќи
препораката од 2016 година за решавање на прашањето за заштита на
потрошувачитенееспроведена,оватребадаостанеприоритет.
Воследнатагодина,земјататреба:

 дапродолжидагоспроведувапакетотДирективаIVзакапиталнибарањаида
назначителозарешавањенабанката;

 дасобираподатоцизанерегистрираниинеосигуренивозила.
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Резиме
Во2019годинаќеседонесеновЗаконзабанкитесоштоќесеизвршиусогласување
со Директивата2013/36/ЕУ (CRD IV)и Регулативата(ЕУ)бр.575/2013)и посебен
Законзаопоравувањенабанкисопроблемисоштоќесеизвршиусогласувањесо
Директивата2014/59/ЕУ.Вообластанаосигурување,во2019годинаќеседонесенов
Закон заосигурувањекојќебидецелосно усогласен со Директива2009/138/ЕЗ
(СолвентностII).Подготвенисенацртверзиинадвазаконикојќебидатдонесениво
првиоткварталод2019година,итоа:Законотзафинансискиинструментисокојсе
врши усогласување со Директивата 2014/65/ЕU, Директивата 2014/57/EU и
Директивата2013/36/EUиЗаконотзапроспектизахартииодвредностиобврскиза
транспарентност за издавачите со којсе врши усогласување со Директивата
2004/109/ЕЗ,Директивата 2003/71/EЗ и Директива 2001/34/ЕЗ.Исто така ќе се
донесеиЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаинвестицискифондови
зарадиусогласувањенадомашнотозаконодавствосопакетотUCITS4.

3.09.1.БАНКИИФИНАНСИСКИКОНГЛОМЕРАТИ

Тековнасостојба
Правнарамка
Одмарт2017година,асогласносоизменитенаЗаконотзабанкитеодоктомври
2016 година, покрај законските барања за висината на адекватноста на
капиталот, банките се должни да одржуваат и соодветен износ на капитал за
покривање на т.н.заштитни слоеви на капиталот.Начинот на утврдување на
одделнитезаштитнислоевинакапиталотеусогласенсобарањатанаБазел3. 
Со заштитнитеслоеви накапиталотсеовозможувазајакнувањенасолвентната
позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во
работењето.Наовојначинсезајакнуваистабилностаисигурностанабанкарскиот
систем,асотоаинацелокупниотфинансискисистем.
Во периодотод јануари 2017годинадо април 2018година,Народнатабанкаги
донесеследнивеподзаконскиакти:
Одлука за методологијата за утврдување максимален износ за распределба на
резултатот од работењето со која се определува начинот на утврдување на
максималниот износ на финансискиот резултат којшто банката може да го
распредели,возависностодисполнувањетонавкупниотизносназаштитнислоеви
накапиталот.Соовааодлукасепропишуваатподатоцитезамаксималниотизносна
распределбаироковитевокоибанкитетребадагидоставатовиеподатоцидо
Народнатабанка,особеновоусловикогабанкатанегоисполнувавкупниотизносна
заштитнислоевинакапиталот.
Одлуказаметодологијатазаидентификувањенасистемскизначајнибанки,сокоја
седефинираметодологијатазаидентификувањенасистемски значајнитебанки,
користејќиповеќеквантитативнииндикаторигрупиранивочетирикритериумина
системска значајност: големина, заменливост, поврзаност и сложеност.
МетодологијатаеизработенавосогласностсобарањатанаБазелскиоткомитетза
банкарскасупервизијаиЕвропскиотбанкарскиорган.
Одлука за методологијата за изработка на план за опоравување на системски
значајнитебанки,сокојаседефинираатосновнитеелементикоиштотребадаги
содржипланотзаопоравување.Имено,соизменитенаЗаконотзабанкитесевоведе
обврсказасистемскизначајнитебанкидаразвијатидадоставатдоНародната
банкапланзаопоравување,штопретставувапрвчекорконвоведувањенабарањата
на Европската директива за закрепнување на банки со проблеми (Директива
2014/59).БарањатаутврденисоовааОдлукагиследатодредбитенаоваадиректива,
како и одредбитеод РегулативанаЕвропскатакомисијатасо којаседефинира
содржинатанаплановитезаопоравувањеиразрешувањенабанкитесопроблеми
(2016/1075)иодсоодветнитеупатстванаЕвропскиотбанкарскиорган(ЕБА).
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Одлуказаметодологијатазаутврдувањенапротивцикличниотзаштитен слојна
капиталотзаизложеноститевоРепубликаМакедонија,сокојасепропишуваначинот
накојНароднатабанкаќејаутврдистапкатанапротивцикличензаштитенслојна
капиталотзаизложеноститевоземјатаиначинотнакојбанкитеседолжнидаја
утврдатспецифичнатастапканапротивцикличниотзаштитенслојнакапиталот.
Одлуказаметодологијатазауправувањесоризикотназадолженост,сокојасе
дефинирастапкатаназадолженосткакоодносмеѓуосновниоткапиталивкупната
изложеностнабанката.Соогледнарелативновисокатавредностнаовојсоодноскај
банките во Република Македонија и следејќи ги одредбите од Европската
регулативатазакапиталнитебарања(Регулатива575/2013),вопочетниотпериодна
примена на оваа одлука,банките ќе бидат обврзани само да ја информираат
Народнатабанказависинатанастапкатаназадолженост.
Одлука за правилата за доброто корпоративно управување со која се врши:
воведувањеобврсказаредовнаоценанасоодветностаначленовитенанадзорниот
одбор,управниот одбор и останатите лица со посебни права и одговорности,
зајакнувањенабарањатазасистемотзанаградувањевобанкатапрекудетално
уредувањенасодржинатанаполитикатазанаградувањевобанка,зајакнувањена
барањатанасистемотнавнатрешнаконтролаиподеталнодефинирањенаулогатаи
значењето на функциите на контрола (управување со ризиците,контрола на
усогласеноста со прописите и внатрешна ревизија).При изработката на оваа
регулативасеимаатпредвидпринципитезакорпоративноуправувањевобанките,
објавени од Базелскиоткомитетво јули 2015 годинаи насокитенаЕвропскиот
банкарски орган (ЕБА)за внатрешното управување на банките и за оценка на
соодветностаначленовитенаорганитенауправувањеинадзоринаносителитена
значајнифункциивобанките.
Измени и дополнувања на регулативата поврзана со издавање дозволи и
согласности, заради натамошно усогласување на домашната регулатива со
Базелскитепринципизаефикаснабанкарскасупервизијакоиштосеоднесуваатна
постапкитезалиценцирање.Така,приодлучувањетозаиздавањедозволазабанка
илисогласностзаакционервобанка,покрајостанатото,Народнатабанкаќеврши
оцена дали постоењето блиски врски или организациската или сопственичката
структуранабанкатаили нагрупатанакојаќеи припаѓа,покрајизвршувањето
ефикасна супервизија,не го отежнува и преземањето корективни мерки,на
поединечнаилинаконсолидиранаоснова,какоиоценанасупервизорскитепрописи
и практики на земјата од каде што доаѓа странската банка во поглед на
спроведувањетоадминистрација,преземањедругимеркизарешавањенасостојбите,
повлекувањена согласности,укинувањена дозволата за статусни промени или
укинувањенадозволатазаосновањеиработење.Истотака,имајќигипредвид
новинитеводелотзакорпоративнотоуправување,сезајакнуваатбарањатавооднос
наусловитекоиштотребадагиисполнатчленовитенанадзорниотиуправниот
одборнабанка.Така,покрајостанатитекритериуми,прииздавањетосогласностза
член на надзорен одбор,Народната банка ќе оценува дали лицето ќе може да
избегнува судир на интересите,да посветува доволно времеза извршувањена
обврските што произлегуваатод надлежностите,да врши независен надзор на
работењето набанкатаи дали ги разбираактивноститешто ги врши банкатаи
материјалнитеризицинакоиеизложена;
ОдлуказаначинотнавршењесупервизијаинадзородстрананаНароднатабанка,со
којасеовозможуванатамошноунапредувањеиприближувањенасупервизорската
практиканаНароднатабанкасопрактикатакојаштосеприменуваод странана
ЕвропскатацентралнабанкаиоднационалнитесупервизорскиорганиодЕУкоишто
сечленкинаединствениотсупервизорскимеханизам.Еднаодпозначајнитеновиние
поврзанасопоточноопределувањенапостапкатанасупервизорскооценувањена
ризицитеи утврдувањенадополнителното ниво накапитал коешто можедаго
побара Народната банка заради соодветно покривање на ризиците на кои е
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изложенабанката(т.н.Пилар2капитал),прекувоспоставувањетонамеханизмотна
супервизорскидијалог.
Одлуказаметодологијатазауправувањесоризикотодперењепариифинансирање
тероризамсокојасевршинатамошноунапредувањенаначинотнакојбанкитетреба
да управуваат со овој ризик преку соодветно спроведување на законски
пропишанитемеркиидејствијазаспречувањенаППФТ.Покрајтоа,новатаодлукаги
регулиранадлежноститенаорганитенауправувањенабанкатаинаовластеното
лицеодговорнозаспроведувањенапроцесотнаСППТ.Наовојначинсеовозможува
применанаризичнобазираниотпристапкојштотребадагоприменуваатбанкитепри
управувањетосоризикотодППФТнанивонабанката.
Одлука за методологијата за сигурност на информативниот систем на банката
којашто има цел да направи дополнување на воспоставениот процес на
информативнасигурносткајбанкитепрекувградувањенанајдобритепрактикиво
овојдомен,итоа:зајакнувањенасистемитенабанкитезазаштитаодризицитеод
дигиталниотпростор(англ.Cyberrisk),планирање,развојиспроведувањесоодветна
стратегија за информативна технологија, унапредување на стандардите за
непрекинатостнаработењетонасистемскизначајнитебанкииунапредувањена
стандардитезасигурностнадсистемитезасовремениканали(електронско,мобилно
банкарствоисл.).
Напочетокотна2018сезаокружииизработкатанаподзаконскитеактиповрзанисо
унапредувањенауправувањетосоризицитеиуправувањетосокредитниотризик
заради усогласување со ИФРС 9 и со европските барања за третманот на
нефункционалните и реструктурираните побарувања.Новата нацрт-регулатива за
управувањето со кредитниотризик е доставена до банките и штедилниците во
РепубликаМакедонија,најавнарасправа,авопочетокотнамај2018годинабеше
одржана и презентација за новините во нацрт-одлуката на која присуствуваа
претставницинаситебанкииштедилницивоземјата.Сеочекуванацрт-Одлукатада
бидедонесенaдосрединатана2018година.
ВрзоснованапоследнитеизменивоЗаконотзабанкитеиподзаконскатарегулатива
којаштобешедонесенаво2016ипочетокотна2017година,воаприл2017година,
Народната банка ги објави банките коишто се идентификувани како системски
значајни банки и ги информирашезастапкатаназаштитниотслојнакапиталот
којаштотребадајаисполнат.Притоа,банкитебеадолжнидаисполнатполовинаод
обврскатазазаштитниотслојнакапиталотзасистемскизначајнибанки,најдоцнадо
30.9.2017година,аостанататаполовинадо31.3.2018година.Со30.9.2017година
ситесистемскизначајнибанкигоисполнијапотребнотонивоназаштитенслојна
капиталот.Во април 2018 година,Народната банка ја спроведе постапката за
идентификувањесистемски-значајнитебанкивоРепубликаМакедонијасогласносо
состојбата на 31.12.2017 година, за што соодветно ги информираше
идентификуваните системски-значајни банки,како и ја објави нивната листа на
интернетстранатанаНароднатабанка.Притоа,немапроменивобројотнасистемски
-значајнитебанки(воодноснапретходнатагодина),ноимапроменивоизносотна
заштитниот слојшто некои од банките треба да го исполнуваат (рокот за
достигнувањенапотребнотонивоеаприл2019година).
Покрајовиеактивностиповрзанисоунапредувањеизајакнувањенабанкарската
регулативавоРепубликаМакедонија,вотекотна2017годинабеаспроведении
активности за понатамошно усогласување на супервизорските практики на
НароднатабанканаРепубликаМакедонијасопрактикитевоЕУ,прекуревидирање
напроцедуритезаспроведувањенасупервизијатанаНароднатабанка,заоценкана
одделнитеризицинакоисеизложенибанкитеизаоценканапотребниоткапиталсо
којтребадарасполагаатбанките,итоа:
Процедуразаоценканаоперативниотризик;
Процедуразаоценканаризикотоднесоодветностнаинформативнитесистеми;
Процедуразаоценканаризикотодперењепариифинансирањенатероризмот;
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Процедуразаоценканакорпоративнотоуправување;
Процедуразаоценканаделовниотмодел;
Методологијазаоценканакапиталотнабанка;
Методологијазапроцесотнасупервизорскооценувањенаризиците.
Покрајовие процедури,Народната банка усвои и интерни процедури со кои се
определувапостапкатазаутврдувањеивоведувањенапротивцикличниотзаштитен
слојнакапиталотинасистемскиотзаштитенслојнакапиталот.
Во изминатиотпериод во услови нанормално функционирањенафинансискиот
систем продолжијадасеодржуваатредовниседницинаКомитетотзафинансиска
стабилност на кои се разгледуваа прашања поврзани со функционирањето на
банкарскиотсектор и финансискиотсистем во целина.На Комитетоткојшто се
одржавомарт2018годинасезаклучиНароднатабанканаРепубликаМакедонијада
јаимаулогатанаорганзарешавањенабанките(resolutionauthority).Начинотна
извршувањенаоваодлукаќебидеподеталнопропишансоЗаконотзазакрепнување
набанките,којштоевоподготовка.
Народната банка продолжи со своите активности за следење на поплаките на
корисниците на банкарските услуги,кои се состојат од прием на поплаките и
соодветнапроверкакајбанката-теренскииливонтеренски.Покрајовиеактивности,
во рамкитенатеренскитеконтроли сеоценуваизложеностанаправниотризик
зарадинесоодветниилинеферпрактикинабанките.Вослучајнаутврденоповисоко
нивоправенризик,седаваатсоодветнипрепоракиинасокизанеговонамалување.
Во рамкитенанапоритезазаштитанапотрошувачите,во октомври 2016 преку
циркуларнописмодоставенодоситебанкивоземјата,гувернеротнаНародната
банка им препорача на банките да ја напуштат примената на прилагодливите
каматнистапки26.Оваапрепоракаимашенајголем ефектвовториоткварталод
2017година,когазапочнаадасезабележуваатзначајнипроменивоструктуратана
каматочуствителнатаактиваипасиванабанкитеспоредтипотнакаматнатастапка,
односнонамалувањенапозициитесоприлагодливакаматнастапка.Наовојначин
требадасеочекувапоголемаиподобраинформираностнаклиентитенабанкитеза
начинот на формирање на цената на банкарските производи и намалување и
спречувањенанеправеднитебанкарскипрактики.
НБРМ активноучествуванасупервизорскитеколеџиорганизираниодЕвропската
централна банка,како надлежен супервизорски орган за матичните банки на
домашнитеподружнициодГрцијаиСловенија.

Институционалнарамка
Надлежнаинституцијазаизготвувањеназаконскитеактиодобластанабанкитеи
небанкарските институции е Министерството за финансии односно Секторотза
финансиски систем,Одделението за банки и небанкарски институции во кое
моменталносевработенидвелица.
Народнатабанкаенадлежнаинституцијазадонесувањенаподзаконскитеакти
коишто произлегуваатод Законотза банките,со кои подетално се определува
начинотнаработењенабанкитевоРепубликаМакедонијаиначинотнаследењена
супервизорските стандарди пропишани со Законот за банките. Банкарската
супервизијапродолжувасоактивностикоиштозначатзајакнувањенакадровскиот
капацитет,прекуконтинуиранатапосетанасеминари,користењетехничкапомошод
ЕУ институции,централни банки на земји-членки на ЕУ и други релевантни
институции27.Во овојдомен,од посебна важност е остварената соработка со
ЦентралнатабанканаБелгијазарадизајакнувањенакапацитетитенасупервизијата

26 Станувазборзакаматнистапкичијаштовисинасеменуваврзоснованаодлуканасоодветен
орган на банката,со што сеограничува транспарентноста во формирањето на каматнитестапки.
Ваквитепрактикиимааособенонегативновлијаниеврзклиентитенабанките-физичкилица.
27 Народнатабанкаимасклученобилатералнимеморандумизасоработкасоцентралнитебанки
наГерманија,ХоландијаиХрватска.
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наНароднатабанказаоценканаризицитенакоисеизложенибанките.Истотака,во
текотна2017годинабешеорганизиранатехничкапомош одстрананаЦентаротна
СветскатабанказасоработкасофинансискиотсекторсоседиштевоВиена(Vienna
FinancialSectorAdvisoryCenter-FinSAC)воодноснадвепрашања:(1)соодветна
примена на ИФРС9 при утврдувањето исправка на вредност за покривање на
кредитнитезагубии(2)анализанановитеевропскибарањавоодноснаплановите
заопоравувањенабанкитеиинструментитезарешавањенабанки.Соработкатасо
овојЦентарпродолжуваиво2018година,особеновоодноснавоспоставувањето
соодветни законски решенија со кои ќе се овозможи примена на Европската
директивазаоправувањенабанкитеирешавањенабанкитесопроблеми.
ВорамкитенасоработкатавообластанабанкарствотомеѓуМинистерствотоза
финансиинаРепубликаМакедонијаиМинистерствотозафинансиинаКралството
Луксембург,авоорганизацијанаАгенцијазатрансфернафинансискатехнологија
(АТТФ)којаеделодЦентаротзаобуки(Houseoftraining)одЛуксембург,во2017и
2018годинавоСкопјесеодржаасеминаринатема:
,,Оценанакредитенризик”;„Регулирањенауправувањетосоризицивобанките”;
,,Продажбанафинансискиуслуги“;,,Финансирањенамалиисреднипретпријатија”;

„Дигиталнобанкарство”иМеѓународноусогласување”.
На семинарите учествуваа претставници од банките во Република Македонија,
Народната банка,давателите на финансиски лизинг,финансиските друштва,
МинистерствотозафинансиииКомисијатазахартииодвредност.

Краткорочниприоритети

Правнарамка
Покрајзаокружувањетонаактивноститезапочнативопретходниотпериод,вотекот
наследниотедногодишенпериод(април2018-април2019година)активноститена
Народнатабанкаводоменотнабанкарскатарегулативаќебидатнасоченикон:
 унапредувањенарегулативатазалимититенаизложеност,зарадиусогласување

собарањатавоЕвропскатарегулатива575/2013,
 заокружување на воведувањето на стапката на покриеност со ликвидност

(LiquidityCoverageRatio);
 промени вопостојнатарегулативазаобјавувањенаподатоци и информации,

имајќи ги предвид барањата на Европската директива и регулатива,како и
постојнатапрактикавоРепубликаМакедонија.

Зарадиградењенапотребнитекапацитетиќебидеорганизиранатехничкапомош од
соодветенорганвоЕУнадлежензаспроведувањенафункцијатанарешавањена
банкисопроблеми.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Задржувањенастабилностанафинансискиотсистем и негов натамошен развој
остануваатприоритетивоовааобласт.Овиеприоритетиќесереализираатпреку
следнитеактивности:
Вотекотна2019годинаќеседонесеновЗаконзабанкитесоштоќесеизврши
усогласување со Директивата 2013/36/ЕУ за пристапот на активностите на
кредитните институции и прудентната супервизија на кредитните институции и
инвестицискитефирмииРегулативата(ЕУ)бр.575/2013запрудентнитебарањаза
кредитнитеинституции и инвестицискитефирми.Со новиотзакон ќесезајакне
капацитетотнабанкитезаадекватноуправувањесоризицитеповрзанисонивните
активности,какоиапсорбирањеназагубитекоиможатданастанатводеловното
работење.Истовремено,ќесеподигненивотонаквалитетенкапиталнабанкитеиќе
се овозможи нивна подобра супервизија со што ќе зголеми заштитата на
депонентите.
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Вотекотна2019годинаќеседонесеипосебенЗаконзаопоравувањенабанкисо
проблеми со што ќе се изврши усогласување со Директивата 2014/59/ЕУ за
формирање на рамка за заздравување и решавање на кредитни институции и
инвестицискифирми.Соновиотзаконќесесоздадатусловизабрзареакцијана
супервизорскитеорганивослучајнаризицивоработењетонабанките.Целтана
овиеактивностиедасеследатмеѓународнитестандардиводоменотнабанкарската
регулативаисупервизијаштоследственоќепридонесезанатамошнозајакнувањена
процеситезауправувањетосоризицитеодстрананабанките.
Заради сериозноста на потребните активности за ефикасно и успешно
воспоставување на функцијата за решавање на банките,треба да се очекува
активноститевоовојдомендапродолжативотекотна2019година,особеново
односнавоспоставувањенацелокупнатарегулаторнарамка,воспоставувањетона
интернитеправилазавршењенаоваафункцијаи јакнењето накапацитетотна
Народнатабанкавоовојдомен.
АктивноститенаНароднатабанкавопериодотодаприл2019годинадодекември
2020годинаќебидатнасоченипредсекон:
 воспоставување услови за соодветна примена на напредните пристапи за

утврдувањенапотребниоткапитал закредитниот,оперативниоти пазарниот
ризик,

 испитувањенаможноститеиусловитезаприменанаБазелскиотстандардза
третманот на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на
банкарскиактивности;

 испитување на можностите за примена на стапката на стабилни извори на
финансирање(NetStableFundingRatio);

 следењеиразгледувањенаможноститезавоведувањенапредложенитеизмени
наЕвропскатадирективаирегулативазаработењетоипрудентнитебарањаза
кредитнитеинституциииинвестицискитефирми(т.н.CRDIV/CRR)

Покрајовиеактивности,активноститенаМинистерствотозафинансиииНародната
банка во наредниот среднорочен период,во голема мера ќе произлезат и од
претстојната заедничка мисија на ММФ и Светската за оцена на финансискиот
системнаРепубликаМакедонија(FinancialSectorAssessmentProgram)којаштоовие
двеинституцииќејаспроведатвотекотнасептември-октомври2018година.
ПодонесувањетонаЗаконотзазакрепнувањенабанкисопроблеми,Народната
банкаќеизвршисоодветниприлагодувањаиизменинаподзаконскатарегулатива.
Исто така,ќеспроведеи активности заорганизациско,кадровско и оперативно
воспоставувањенанадлежностазарешавањенабанкитесопроблемиинејзино
соодветно одвојување од супервизорската функција којашто исто така е во
надлежностнаНароднатабанка.

Институционалнарамка
Административниот капацитет на Одделението за банкарски и небанкарски
институции при Министерството за финансии на среден рок ќе се зајакне со
вработувањенановилицаинивнапосетанаобукивоземјатаистранство.
Народнатабанкаипонатамуќепродолжисоградењенасвоитекапацитети,преку
редовниобукинавработенитевоСекторотзасупервизија,банкарскарегулативаи
финансискастабилност,итоа:посетанасеминариорганизираниодмеѓународни
институции,организирањетехничкапомош соцентралнитебанкисокоиесклучен
билатералендоговорзасоработка,користењенатехничкапомош ворамкитена
TAIEXислично.

3.9.2 ОСИГУРУВАЊЕ И КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ

Тековнасостојба
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Правнарамка
Пазарот на капитално финансирано пензиско осигурување го сочинуваат две
пензискидруштвакоиуправуваатсопоедензадолжителенипоедендоброволен
пензискифонд.Средстватанапензискитефондовисеодвоениодсредстватана
друштвата и се чуваатво овластени банки како чувари на имот.Контрола на
работењето на овие субјекти врши Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување (МАПАС),која истовремено го регулира со
подзаконскиактивториотитретиотстолбипредлагазаконскиизмени.
Имајќивопредвиддекареформивофинансискиотсекторнеможатдасенаправат
беззајакнувањенасупервизорскитекапацитети,МАПАС постојано инвестираво
зајакнувањенасвоитечовечкииматеријалникапацитети.МАПАС,какосупервизори
регулатор на капитално финансирано пензиско осигурување и членка на ИОПС
(Меѓународна организација на пензиски супервизори),постојано го зајакнува
нејзиниоткапацитети улогаи препорачуваи преземамерки соцел заштитана
интереситеначленовитенапензискитефондови.Соцелнасочувањенаресурситена
МАПАС кон супервизија врзоснова на оценка на ризик прекуактивностите на
Комитетот за оценка на ризик,МАПАС на редовна основа ги разгледува сите
потенцијални ризици во капитално финансираниотпензиски систем и предлага
можниконтролнимеханизми.
Заради зајакнување на супервизорските капацитети вработените на МАПАС ги
користатможноститеодсекојаорганизиранаобукавоземјатаилистранство.
Континуиран приоритет на МАПАС е поврзан со активностите за едукација на
јавноста во врска со капитално финансираното пензиско осигурување,па како
самостојно така и во тесна соработка со институциите во системот и другите
супервизорски финансиски телатиеактивности ги спроведуваи натерен преку
различни проекти.Претставници на МАПАС,како дел од координациското тело
составена од претставници на финансиски регулаторните тела во Македонија,
редовносесостануваатзафинансискаедукацијананаселението.Претставницина
МАПАС се дел и од работната група составена од претставници на МТСП,
Министерствозаобразованиеипензискитедруштвазапоголемаинформираностна
населениетозакапиталнофинансиранопензискоосигурување.МАПАСпродолжида
учествуваанатрибиназафинансискаедукацијанамлади,возраснигрупи,потоана
обукитезановинариизасудиикакоидагоиздаваелектронскиотинформаторЕ-
мапас.

Институционалнарамка
Восистемотнаосигурувањенадлежнаинституцијазаизготвувањеназаконските
акти е Министерството за финансии односно Секторот за финансиски систем,
Одделението за системот на осигурување со анализа во кое моментално се
вработенидвелица.
Во март 2017 заврши спроведувањето на твининг проектот “Понатамошно
усогласување со ЕУ во областа на осигурување и зголемување на пазарните
операции“(MK12IPAFI0115)чијацелеусогласувањесоЕвропскатаУнијаводелот
на осигурувањето и зголемување на пазарните активности на пазарот на
осигурување,односно понатамошно приближување на регулаторните системи
(законодавствотоинеговотоспроведување)соцелинтегрирањевовнатрешниот
пазар во времето на пристапување кон ЕУ.Проектотзаеднички го спроведува
МинистерствотозафинансиииАгенцијатазасупервизијанаосигурување(АСО)со
твинингпартнерот,финансискиотрегулаторзаосигурувањеипензиивоШпанија.
Крајнирезултатикоисеочекуваатодимплементацијанаовојпроектсе:
 Подготовка на нов Закон за осигурување во согласност со 2009/138/EC

Солвентност2 Директивата и подготовка на нови подзаконски акти кои ќе
произлезатодтоа,

 ЗајакнувањенакапацитетитенаМинистерствотозафинансиииАгенцијатаза
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супервизија на осигурување во поглед на донесената нова законска и
подзаконскарегулатива,и

 Зголемувањенасвесностазазаштитанапотрошувачите.

Во рамки на планираните активности за заштита на потрошувачи,финансиска
едукацијаиинклузивностАСОгиреализирапроектнитеактивности:
 ОдбележувањенаГлобалнатанеделанапарите-март,
 Одбележувањена„Деннафинансискаедукација“–11мај,
 ОдбележувањенаМеѓународниотденнаштедењето,31октомври,одржаконкурс

заученициодосновнотоисреднотообразованиеисојавеннастангоодбележа
„Меѓународниотденнаштедењето-31Октомври“воорганизацијанаМФиНБРМ;;

 Одбележувањенаденотнаосигурување,1ноември,2017година–ворамкина
овааманифестацијаАСО јадоделуванаградатазамладистражувачкитрудод
областанаосигурувањетоиуправувањетосоризик;

 Се издаде едукативната книга „Паметно управување со парите – Водич за
личнитефинансии“какозаедничкипроектнаситерегулаторнитела-членкина
Координацискототелозафинансискаедукација;

 Спроведена „3-та Работилница за финансиска едукација на новинарите од
економскитередакцииодмедиумитевоМакедонија“натема„Правилночитањеи
толкувањенаизвештаитенарегулаторнитетелакакозаедничкипроектсоНБРМ.

АСО постапуваше по предмети доставени од осигуреници и корисници на
осигурување,коинебилезадоволниодработењетонадруштватазаосигурување
прирешавањетонаподнесенибарањазаштети.Вопериодот1.1-31.12.2017година,
доАСОподнесенибеа97претставки,одкои22серешенивокористнаподносителот
напретставка,52негативно,9себезосновзапостапувањеи16претставкибеаво
процеснарешавањена31.12.2017година.
Во моментов,АСО има 28 вработени.Во рамки на активностите за развојна
супервизијата,севршатредовниобукинавработенитевоземјатаистранство.
Агенцијатазасупервизијанакапитално финансираното пензиско осигурување–
МАПАС ерегулаторнаисупервизорскаинституцијакојаеоснованасоцелдасе
грижи заинтереситеначленовитеи напензиониранитечленови напензиските
фондови и да го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско
осигурување.Основанаевојули2002година.Имасвојствонаправнолицесојавни
овластувања,утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано
пензискоосигурувањеисоСтатут.
МАПАСеодговорназаиздавање,повлекувањеиодземањедозволизаосновање
пензискидруштва,дозволизавршењедејност–управувањесопензискифондовии
издавање,повлекувањеиукинувањеодобренијазауправувањесозадолжителнии
доброволнипензискифондови.Таавршисупервизијанаработењетонапензиските
друштва,на задолжителните и на доброволните пензиски фондови како и на
чуваритенаимоти настранскитеменаџери насредства.МАПАС,исто така,го
промовира,гоорганизираигопоттикнуваразвојотнакапиталнофинансираното
пензискоосигурувањевоРМ,восоработкасоМинистерствотозатрудисоцијална
политикаијаразвивасвестанајавностазацелитеипринципитенапензиските
друштваиназадолжителнитеидоброволнитепензискифондови,запридобивките
одчленувањевозадолжителени/илидоброволенпензискифонд,вклучувајќигии
целите,принципитеипридобивкитеодучествовопрофесионалнапензискашема,за
праватаначленовитеназадолжителнитеидоброволнитепензискифондовииза
другипрашањавоврскасокапиталнофинансиранотопензискоосигурување.МАПАС
донесуваактивосогласностсозаконитеодобластанакапиталнофинансираното
пензискоосигурувањекакоистручниупатства,прирачнициислично,воврскасо
капиталнофинансиранотопензискоосигурувањеииницираносењепрописиидруги
активоврскасопензискитедруштваисопензискитефондовисокоитиеуправуваат.
Истотака,МАПАСсоработувасорелевантниинституциивоРМ ивостранствосоцел
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даобезбедиефикаснаконтроланакапиталнофинансиранотопензискоосигурување
воРМ.
СоМАПАСраководииуправуваСоветнаекспертисоставенодпетчленаитоатројца
професионалноангажираниекспертичленовиидвајцанадворешничленови,одкои
еденепретседател.СогласноноватасистематизацијакојаеусогласенасоЗаконот
заадминистративнислужбенициикојасеприменуваод 2017година,МАПАС ги
извршуванејзинитефункциисовкупно27вработени.МАПАС какоинституцијае
поделена на два отсеци и пет сектори и тоа отсек за односи со јавност и
стандардизација,отсекзаинформатика,секторзафинансискаконтрола,секторза
институционална контрола, правен сектор, сектор за истражување и
меѓуинституционалнасоработкаисекторзафинансискоадминистративниработи.
Агенцијатавосвоетоработењегоприменувастратегискотопланирањекакоделод
современотоуправување.Воподготовкатанатригодишниотстратегискипланна
МАПАСучествувааситевработенивоАгенцијатапрекудавањеконкретнипредлозии
идеизавршењесистематскаанализанавнатрешнотоинадворешнотоопкружување
во кое дејствува МАПАС,како и со евалуација на досегашните остварувања на
МАПАС.МисијанаАгенцијатаедаги заштитимеинтереситеначленовитеи на
пензиониранитечленовинапензискитефондовиидагопоттикнемеразвојотна
капиталнофинансиранотопензискоосигурување,зарадипосигурнипензионерски
денови.Додека визијата е да биде препознаена како независна,стручна и
транспарентнаинституција,којагоштитиигоунапредувапензискиотсистемнаРМ.

Краткорочниприоритети
До крајотна 2018 година ќе се донесе измена и дополнување на Законотза
задолжително осигурување во сообраќајот. Измената на Законот е со цел
усогласувањесоРегулативата(ЕЗ)785/2004од21април2004годиназаусловитеза
осигурувањенаавиопревозницииоператоринавоздухоплови,какоиРегулативата
(ЕЗ)2027/97од9октомври1997годиназаодговорностнаавиопревозницитево
случајнанесреќи,изменетасоРегулативата(ЕЗ)889/2002,коисетранспонираниво
македонскиотправенсистем прекуЗаконотзаоблигационитеистварноправните
односивовоздушниотсообраќај(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.
85/08,148/11,150/15,10/15и173/15).
Истотака,докрајотна2018годинаќеседонесеизменаидополнувањенаЗаконот
засупервизијанаосигурување.Сопланиранатаизменаќесезајакнатfitandproper
критериумитеза акционерсоквалификуваноучествоводруштвозаосигурување,
актуари,застапници,осигурителни брокери како и за членовите на Советотна
експерти.Со изменитеќесепредвиди акционерскиоткапитал дабидесамо во
паричен облик и уплатен во целост.Измената произлегува од потребата за
обезбедувањенацелосноликвиднисредстванадруштвотозаосигурување,несамо
при неговото основање туку и во подоцнежните фази на докапитализација на
друштвото.Сеутврдуваатодредбисокоиќесеобезбедипоголематранспарентност
на условитена осигурувањеза осигурениците,како и нивната промена,што ќе
придонесе за поголема информираност на осигурениците и корисниците на
осигурување.
Планираноедонесувањенаподзаконскиактисоцелпонатамошноунапредувањена
регулативата,особено во однос на управување со ризици во осигурувањето и
донесувањенаинтерниактисоцелзајакнувањенаметодологијатазаспроведување
насупервизијата.
Покрајактивноститеводелотнавоспоставувањеиконтинуираноподобрувањена
регулаторната рамка,АСО ќе се насочи и кон активности на понатамошно
унапредувањеи развојна дејноста застапувањеи посредувањево осигурување
преку продолжување на активностите на спроведување континуирана обука на
застапници и брокери во осигурување.Континуиранатаобуканазастапницитеи
брокериќепридонесезазголемувањенаефикасностанапазаротнаосигурителни
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услуги и зголемување на довербата на корисниците на осигурителни услуги во
осигурителниотсектор.
Зарадиобезбедувањенаефикаснафинансискаедукацијанајавноста,вонаредниот
периодАСОќепродолжидаучествуванаработнитесредбизафинансискаедукација
нанаселениетосопретставнициодфинансискитесупервизорскиирегулаторнитела
воР.Македонијазазаедничкамеѓусебнасоработка,ќепродолжидајапромовира
активностазаотворениденовинаАгенцијата,прекупосетанаосновниисредни
училиштасодиректнаинтеракцијасоученицитеќегопренесувазнаењетозаулогата
на осигурувањето и супервизијата.На овојначин АСО ќе придонесува кон
зголемувањенасвестакајученицитеиконјакнењенанивнитефинансискизнаења,а
воедно и кон нивно идно полесно вклучување во современите текови на
финансискиотсистем.
ВонаредниотпериодМАПАСвосоработкасоМТСП работинапредлогизменана
ЗаконотзазадолжителнокапиталнофинансираопензискоосгурувањеиЗаконотза
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во делот на
квалитативни и квантитативни критериуми во прописите за инвестирање за
домашните и странските пазари на капитал,кои треба да се применуваат од
друштватакоиуправуваатсопензискитефондови.
Исто такаМАПАС во соработкасо МТСП ќеподготви и предлози заизмени на
Законотзаисплатанапензискиипензискинадоместоциодкапиталнофинансирано
пензискоосигурувањесоцелдопрецизирањенаодреденипроцесиипостапкикои
произлегоаприподготвувањенаподзаконскатарегулатива.
ВонаредниотпериодМАПАСќепродолжиактивнодаизнаоѓаможностизаобукина
вработените и да ги вклучува вработените во обуки,семинари,работилници од
областитенасупервизијабазирананаоценканаризик,финансискиинструменти,
исплатинапензииипензискинадоместоци,корпоративноуправувањеиуправување
соризицикакоидругиобластикоибипридонелезазајакнувањенасупервизорските
капацитетинаМАПАС.

Институционалнарамка
Административниот капацитет на Одделението за системот за осигурување со
анализаќепродолжидафункционирасовработенидвелица.
АСО континуирано вложува во зајакнување на човечките ресурси преку
воспоставувањеиимплементацијанасистем наконтинуиранаедукацијаистручно
усовршувањенавработените.Ворамкинаактивноститезаразвојнаовиересурси
АСОспроведуваредовниобукивоземјатаистранство.
Истотака,АСОпродолжувасоследнитеактивности:
 ОдржувањенаефикасностаиефективностанаАСОпрекупостојаноподобрување

насистемотзауправувањесоквалитет,
 КористењенаТАИЕКСалатката,
 ИнтензивирањенасоработкатасосупервизорскитетелаодземјитечленкинаЕУ

сокоиАСОимасклученомеморандумзасоработка,
 Спроведување на заеднички супервизии со регулаторите од земјите каде

потекнуваатматичнитедруштва,
 УчествонаАСОвоработењетонасупервизорскиколеџи,
МАПАС, како регулатор и супервизор на капитално финансирано пензиско
осигурувањеичленканаИОПС(Меѓународнаорганизацијанапензискисупервизори),
постојано го зајакнува сопствениоткапацитети улога и препорачува и презема
меркисоцелзаштитанаинтереситенапензискитефондови.МАПАСќепродолживо
наредниотпериод даучествуванасостаноцитенаИОПС заради зајакнувањена
супервизорскиоткапацитетнаМАПАСидаработинаажурирањенапринципитеза
пензискасупервизијанаИОПС.

Среднорочниприоритети
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Правнарамка
Накрајотна2019годинаќеседонесеновЗаконзаосигурување.НовиотЗаконза
осигурувањеќебидецелосноусогласенсоДиректива2009/138/ЕЗзаосновањеи
водењенаделовниактивностизаосигурувањеиреосигурување(СолвентностII)иќе
сепостигнекомпатибилностиконкурентностнадомашнатаосигурителнаиндустрија
соонаавоземјитечленкинаЕУ.СоЗаконотќесезголемисигурностаистабилноста
наосигурителниотсекториќесезајакнезаштитатанаосигурениците.Ќесезајакнат
капиталните барања за работење на осигурителните друштва,ќе се пропишат
супервизорски мерки соодветни наутврденитенеправилности во работењето на
друштвата и ќе се воспоставатефикасни механизми за заштита на правата на
потрошувачитенаосигурителниуслуги.
Институционалнарамка
Административниот капацитет на Одделението за системот за осигурување со
анализаќепродолжидафункционирасовработенидвелица.

3.9.3.ИНФРАСТРУКТУРАНАФИНАНСИСКИТЕПАЗАРИ

Краткорочниприоритети
Директивата за конечност на порамнувањата (98/26/ЕЗ)ќе се транспонира во
ЗаконотзаплатежниуслугииплатнисистемииЗаконотзафинансискипазари.Со
имплементацијатанаДирективатавоовиезакониќесепридонесезаминимизирање
насистемскитеризицинаучесницитевопостојниотплатенсистем ипостојниот
систем за порамнување на хартиите од вредност,како и за одржување на
стабилностанаистите.

Среднорочниприоритети
Имлементација и следење на имплементацијата на одредбите од Законот за
платежни услуги и платни системи и Законот за финансиски пазари,како и
понатамошно следење на усогласеноста на националното законодавство со
законодавствотонаЕвропскатаУнија.

3.9.4ПАЗАРИНАХАРТИИОДВРЕДНОСТИИНВЕСТИЦИСКИУСЛУГИ

Тековнасостојба
Правнарамка
ПодготвенисенацртверзиинаЗаконотзафинансискиинструментииЗаконотза
проспектизахартииодвредностиобврскизатранспарентностзаиздавачите.Со
Законот за финансиски инструменти се врши усогласување со Директивата
2014/65/ЕU за пазари на финансиски инструменти,Директивата 2014/57/EU за
злоупотребанапазаротиДирективата2013/36/EUзаадекватностнакапиталотна
инвестицискитефирмиикредитнитеинституции.СоЗаконотзапроспектизахартии
одвредностиобврскизатранспарентностзаиздавачитесевршиусогласувањесо
Директивата2004/109/ЕЗзаусогласувањенабарањатазатранспарентноствоврска
соинформациитезаиздавачитенахартииодвредност,Директивата2003/71/EЗза
проспектотштотребадасеобјавикогахартиитеодвредностисенудатнајавностаи
Директива2001/34/ЕЗаприем нахартииодвредностнаофицијалнакотацијана
берзатаинаинформациитекоиќебидатобјавенизатиехартииодвредност.
Воделотнаподзаконскатарегулатива,Комисијатазахартииодвредностизврши
изменувањеидополнувањенапостојнитеподзаконскиактикоипроизлегуваатод
законитевонејзинанадележноститоанадваправилницикоипроизлегуваатод
Законот за хартии од вредност (Правилник за изменување на Правилникот за
потребнатадополнителнадокументацијазадобивањесогласностзастекнувањена
квалификувано учество во брокерска куќа,берза на хартии од вредност или
депозитарзахартииодвредностиПравилникотзаизменувањенаПравилникотза
вршењенаконтроланаовластенитеучесницинапазаротнахартииодвредност)и
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еден правилникод Законотзаинвестициски фондови (Правилникзаизменана
Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на
инвестицискифонд).
Вообластанапазаротнакапиталпопримеротинадругиевропскиземји,беше
формиранСоветзаунапредувањенапазаротнакапиталвоРепубликаМакедонија.
Советотеформиран со Одлука на Владата на Република Македонија („Службен
весник на РМ“бр.175/17).Советот го сочинуваат Председател и 13 членови.
ПретседателнаСоветотеминистеротзафинансии,ачленовитесеминистритеза
економија,трудисоцијалнаполитика,гувернеротнаНароднатабанка,претседателот
наКомисијатазахартии од вредност,претседателотнаСоветотнаексперти на
Агенцијатазасупервизијанаосигурување,претседателотнаСоветотнаекспертина
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување,
директоритенаМакедонскаберзаиЦентралендепозитарзахартииодвредности
директоритенапензискитедруштва.ОсновнитефункциинаСоветотсеследењена
состојбитенапазаротнакапиталииницирање,односнопредлагањенасоодветни
меркизаподобрувањенасостојбитенапазаротнакапиталзаобезбедувањена
неговконтинуиранрастиразвојнадолгрок.
Ворамкитенастручнитеиедукативниактивности,Комисијатазахартииодвредност
наРепубликаМакедонијаво2017годинагиорганизираше5-татаи6-татаобуказа
инвестиционо советување и 15-тата и 16-тата обука за работење со хартии од
вредност.Стручниотиспитзаинвестиционосоветувањеиработењесохартииод
вредностсеполагапоелектронскипат,соодговарањенаопределенбројпрашања
вовиднарешавањенаелектронскитестнакомпјутер.Во2017година,Комисијата
реализираше16испитнитерминиодкалендаротпредвидензатековнатагодиназа
стручнитеиспитизаинвестиционосоветувањеиработењесохартииодвредност.

Институционалнарамка
МинистерствотозафинансиинаРепубликаМакедонија,односноОдделениетоза
пазарнакапиталкоефункционираворамкитенаСекторотзафинансискисистеме
одговорнозаподготовкатаназаконскатарегулативакојасеоднесуванапазаротна
капитализахармонизацијанамакедонскотозаконодавствосозаконодавствотона
ЕвропскатаУнија.ВоОдделениетозапазарнакапиталвомоментовсевработени
четирилицаворедовенработеноднос.
Комисијатазахартииодвредностесамостојноинезависнорегулаторнотелокое
вршијавниовластувањаутврденисоЗаконотзахартииодвредност,Законотза
инвестициски фондови,Законот за преземање на акционерски друштва и сите
подзаконски акти,кои произлегуваат од нив.Комисијата е составена од 5
комисионери (членови),од кои еден еПретседател.Kомисионеритеги избираи
разрешува Собранието на Република Македонија,по предлог на Владата на
РепубликаМакедонија.ВоКомисијатавкупносевработени24лица,вклучувајќигии
Претседателотиеденодкомисионерите.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Донесување на нови закони во областа на пазарот на капитал -Законот за
финансискиинструментииЗаконотзапроспектизахартииодвредностиобврскиза
транспарентностзаиздавачите.Соноватазаконскарамкаќесесоздадатусловиза
развојнановипроизводииуслугинафинансискиотпазарвоРепубликаМакедонија,
ќесевоведатновипазаризатргување,ќесеобезбедиповисоконивонастабилност
на пазарот,ќе се зајакнатовластувањата на надзорните органи,ќе се зајакне
транспарентностапрекуобезбедувањенависококвалитетниинформациииќесе
подобризаштитатанаинвеститоритеинаситеучесницинапазарот.
ДонесувањенаЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаинвестициски
фондови заради усогласувањенадомашното законодавство со пакетотUCITS 4
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(воведување на фондови -потхранувачи и фондови -господари, процедури за
прекуграничниидомашниспојувањанаинвестицискитефондовииобезбедување
поголемаинформираностнаинвеститоритепрекувоведувањенадокументкако
додатокнаосновниотпроспектнафондот).
Изготвување на анализа и план за мобилизирање на долгорочни финансиски
средствасонивноканализирањевоинвестицискипроектикоиможедапридонесе
заразвојнафинансискиотсекторирастнаекономскатаактивност(соработкасоАД
водржавнасопственост,единициналокалнасамоуправа,ЗЕЛС,Министерствоза
финансии,Министерствозаекономија)
Во рамките на спроведувањето на својата едукативна функција,Комисијата ќе
организираиспроведеобукииполагањенапосебенстручениспитзавршењена
работисохартииодвредностистручениспитзаинвестиционосоветувањеиобука
закорпоративнисекретари,
Комисијатаќепродолжисоедукацијатанаинвеститорите,издавачитеипошироката
јавноствонасоканаостварувањенаследнитецели:дасеподобриразбирањетоза
пазаротнахартииодвредност,финансискитепродуктииконцепти;дасестимулира
развојотнапазаротнахартииодвредностидасеовозможинеговопродлабочување,
збогатувањесоновиинструменти;какоидасезголемисвесностазапридобивките
од користење на пазаротна хартии од вредности свесноста за ризиците при
користењенаодредени финансиски инструменти.Целни групи напрограматасе
инвеститорите,акционерски друштва,единици на локална самоуправа и јавни
претпријатија,вработени во јавни институции,судии,обвинители,даночници,
вработени во финансиски институции и мали и средни претпријатија,новинари,
друштвасоограниченаодговорност,какоипоширокатајавност.

Институционалнарамка
Административниот капацитет на Одделението за пазар на капитал,Сектор за
финансискисистемприМинистерствотозафинансииќепродолжидафункционира
совработеничетирилица.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Континуиранпроцеснахармонизацијанадомашнатарегулативасорегулативатана
ЕУвообластанапазаротнакапитал.
Континуирниот процес на хармонизација на регулативата со инкорпорирање на
целите и приоритетите согласно IOSCO Strategic Direction 2016-2020,пред сé со
прифаќање на насоките и препораките за воспоставување на механизми за
соработка помеѓу националните регулатори за поефикасно спроведување на
супервизија,
Континуиранасоработкасодругитерегулаторинапазаритенахартииодвредноство
регионот за подршка на активностите за продлабочување на интеграцијата
започнатисовоспоставувањетона заедничкаплатформазатргувањеСЕЕ-Линк
(воспоставувањеназаедничкаплатформазапорамнување,прифаќањеназаеднички
правилазатранспарентностизаедничкиправилазакотација),
Поусвојувањетонановатазаконскарегулативавообластанапазаротнакапитал,
Комисијатаќегидонесепотребнитеподзаконскиактизапрактичнаимплементација
нановитезакони,
Зајакнување на ИТ капацитетите на Комисијата заради ефикасна,доследна и
целоснаприменанановатазаконскарегулатива,прекукористењенафинансиски
средстваодмеѓународниибилатералнидонатори,
Комисијата и Министерството за финансии во соработка со регулаторните
институции од финансискиот сектор во рамките на Координациското тело за
финансиска едукација,ќеучествува во активности поврзани со подигнувањена



119

нивотонафинансискаписменостнанаселениетонаРепубликаМакедонија,
Континуираниактивностизазголемувањенаинтересотзаинвестирањевохартииод
вредност(акции,обврзници)-алтернативенначиннафинансирање.Промовирањена
бенефититеод инвестирањенапазаротнахартииод вредностпрекуучествона
работилници,тркалезни маси,форуми,посетанакомпании,единици налокална
самоуправа.

Институционалнарамка
Административниот капацитет на Одделението за пазар на капитал,Сектор за
финансискисистем приМинистерствотозафинансиикоеенадлежнозаправната
рамканапазаротнакапиталвонаредниотпериодќепродолжидафункционирасо
вработеничетирилица.
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3.10ИНФОРМАТИЧКООПШТЕСТВОИМЕДИУМИ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Постои умерена подготвеност во областа на електронските комуникации и
информатичкоопштество.Неманапредоквопериодотнаизвестување
Бидејќипоголем делодпрепоракитеод2016годинанебеаимплементирани,во
текотнанареднатагодина,земјататребаособено:
 да подготви долгорочна Стратегија за информатичка и комуникациска
технологија(ИКТ)иНационалнастратегијазасајбер-безбедност;
 дајазајакненезависностаикапацитетотнамедиумскиотрегулаторијавниот
радиодифузенсервис;
 дагокомплетираакциониотпланзаспроведувањенавоведувањетонабројот
заитнислучаи112идагираспределипотребнитефинансискисредства.

Резиме
Развојотнаинформатичкото општество во РепубликаМакедонијасезаснована
партнерствотомеѓуВладата,граѓанскиотсектор,приватниотсектор,операторите,
локалнитевластииситедругизасегнатистрани.
Министерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрација(МИОА)еодговорна
заградењеиразвојнаинформатичкотоопштество,промоцијаиширококористење
на информациската и комуникациската технологија (ИКТ)и за координација на
електронскитекомуникациивоземјатасоцелпобрзекономскиразвојнадржавата
прекуприближувањенаИКТдограѓаните,органитенадржавнатаадминистрацијаи
бизнисзаедницата.
Националниотсоветзаинформатичкаикомпјутерскатехнологија(ИКТ),формиран
во февруари 2018 година е надлежен за изготвување и следење на
имплементацијатанаНационалнатаИКТстратегија,какоизадавањенамислењена
годишнитеплановизајавнинабавкиинатехничкитеспецификациинатендерските
документации на институциите од јавниот сектор,каде што како предмет на
набавкатаеИКТопремаи/илисофтвер.
Агенцијатазаелектронскикомуникации(АЕК)енезависенрегулаторнапазаритеза
електронски комуникации во Република Македонија и ги извршува работите од
својотделокругвосогласностсо Законотзаелектронскикомуникации ипрописите
донесениврзосновананего,какоиврзоснованаНационалнатастратегијазаразвој
наелектронскитекомуникацииимеѓународнитедоговориштогисклучилаилина
коиимпристапилаРепубликаМакедонија. 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ)е самостојно и
независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни
овластувањакоеенадлежно заги имаследнивенадлежности:дасегрижи за
обезбедувањенајавноствоработатанарадиодифузерите,дасегрижизазаштитаи
развојнаплурализмотнааудиоиаудиовизуелнитемедиумскиуслуги,охрабруваи
подржувапостоењенаразновидни,независниисамостојниаудиоиаудиовизуелни
медиумски услуги,да презема мерки во согласност со Законот за аудио и
аудиовизуелнимедиумскиуслугивослучаитекогаеизвршенаповреданаодредбите
наовојзаконилинапрописитедонесениврзосновананегоиусловитеиобврските
оддозволите,дагидонесуваактитекоипроизлегуваатодовојзакон,дасегрижиза
заштитанаинтереситенаграѓанитевообластанааудиоаудиовизуелнитемедиумски
услугиидругиработиутврденисоЗаконотзааудиоиаудиовизуелнимедиумски
услуги.

3.10.1.ЕЛЕКТРОНСКИКОМУНИКАЦИИИИНФОРМАТИЧКООПШТЕСТВО

Тековнасостојба
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Со оглед на фактотшто Европската унија во 2009 година донесенов пакетна
директиви за електронски комуникации произлезе потреба од усогласување на
македонското законодавство со истите.Земјата има обврска да го усогласува
националнотозаконодавствосокорпусотправниактинаЕвропскатаунијат.н.acquis.
НовиотЗаконзаелектронскитекомуникацииедонесенкакоусогласенсопакетотна
Директиви за електронски комуникации на ЕУ од 2009 година (Директива
2009/140/ЕСиДиректива2009/136/ЕС)иеобјавенвоСлужбенвесникнаРепублика
Македонијабр.39од25.02.2014година,астапинасилана06.03.2014година.
ПодготовкатанаНационаленоперативенбродбендпланпроизлегуваодпотребата
заусогласувањенадомашнотозаконодавствосоевропското.Овојдокументтреба
дабидеусогласенсобродбендтаргетитеутврденивоДигиталнатаАгенданаЕУ.За
таацелвосептември2017годинаМинистерствотозаинформатичкоопштествои
администрација, организира јавна расправа на која учествуваа оператори,
преставнициодинституции,невладинсектор,универзитетите,општинитеислично.
НаоваајавнарасправаМинистеротДамјанМанчевскигиповикаситечинителии
засегнати страни да го подржатпочетокотна овојпроекткоје од интерес на
целокупнатадржава,аќебидевокористзаовааизаиднитегенерации.
Кон крајотна декември,а во насока на подготовка на Национален оперативен
бродбенд план,од страна на Министерството за информатичко општество и
администрацијабеаформираничетириработнигрупивокоиактивносевклучија
преставници од универзитетите, приватниот сектор/стопанските комори,
операторите,граѓанскиот сектор,локалните самоуправи,јавните претпријатија,
регулаторнитела,државниинституцииитн:
1. Работнатагрупазаутврдувањемеркииактивностипотребнизавоведување
на5GмобилнатехнологијавоРМ;
2. Работна група за обезбедување подобра координација на процесот на
мапирањенатериторијатанаРепубликаМакедонијасопостоечкиипланираниидни
бродбенделектронскикомуникацискимрежи;
3. Работнагрупазаутврдувањепредлогмеркизапоттикнувањеизголемување
наинтересотнаграѓанитезакористењебродбенд;
4. Работнагрупазаутврдувањеслободникапацитетиинивноиднокористење
кајпостојни електронски комуникациски мрежи и средства,изградени со јавни
средства.
СофинансискаподдршканаМеѓународниотрепубликанскиинститутодСАД,беше
ангажиран експерт којпомогна ви пишувањето на првата драфт верзија за
Националниотбродбендоперативенплан.Откакоќебидезавршениакцискиотплан,
документотќебидеобјавен,поштоќесеорганизираатјавнидебати.
Министерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрацијавооктомври2017
годинаимашесостаноксо делегацијатанаЕУ во СкопјезадобивањенаTAIEX
експертскапомош заподготовканаовојНационалниотоперативенбродбендплани
од страна на делегацијата на ЕУ беше посочено дека ЕУ ќе даде подршка кон
обезбедувањенаTAIEXекспертскаподршказаовојпроцес.

Одјануари2017Агенцијатазаелектронскикомуникации(АЕК)продолжидагоследи
спроведувањетонадоговоритесодавателитенауниверзалнауслугакоигопотпиша
соМакедонскиТелеком АД СкопјеиР3ИнфомедиаДОО Скопје,апослеуспешно
спроведеназаконскапостапканајавен тендер заназначувањенадаветел/и на
универзалнауслугазапериодотод 2017до2022година.Какорезултатнаоваа
постапка се обезбедуваат следниве услуги како дел од услугите опфатени со
универзалнатауслуга:
Поврзувањенакраенкорисникнафиксналокацијасојавнакомуникацискамрежа;
Обезбедување на целосен телефонски именик и целосна телефонска служба за
информации;
Обезбедувањенајавнителефонскиговорнициилидругијавнипристапниточкиза
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обезбедувањенаговорнителефонскиуслуги.
Ворамкитенаовојдоговор,давателотнауниверзланауслугазаповрзувањенакраен
корисникнафиксналокацијасојавнакомуникацискамрежа-МакедонскиТелеком
ќетребадаобезбедипристапдоинтернетсобрзинаод2Mbpsпоприфатливицени
заситедомаќинствакоиштодосеганемааможностдасеповрзатнаинтернетсо
некоја од достапните технологии.Станува збор за домаќинства во оддалечени
локациизакоиштооперторитенемаакомерцијаленинтересдаинвестираатида
обезбедатпристапипреноснаподатоцизадасеобезбедиефикасенпристапдо
интернет.Овиедомаќинстваќеимаатможностдасеповрзатнаинтернетпреку
некоја фикасна или мобилна технологија во зависност од пристапноста и
конфигурацијата на теренот.Овојоператор ќе обезбеди пристап и терминална
опремазапреноснаподатоцисобрзинадоволнадасеобезбедиефикасенпристап
наинтернетод2Mbpsизаученицитесопосебниобразовнипотребиворедовнитеи
посебнитеосновниисредниучилишта,восогласностсозаконитезаосновнотои
средното образованиево Македонија.Со ваквитеобврски кои што треба да ги
обезбедувадавателотнауниверзалнауслуга,ќесенамалидигиталниотјазпомеѓу
корисницитекоиштоимааможностдапристапатдоинтернетиониекоиштодосега
немаатакваможност.
Вопрвиотквартална2017годинаАЕКспроведејавнарасправапонацртдокументот
за третата анализа на пазаротза физички пристап до мрежна инфраструктура
(целосениподеленразврзанпристап)нафиксналокацијаичетвртатаанализана
пазаротзауслугисоширокопсег.Поодржанитејавнисостаноцииземајќигиво
предивдситепристигнатикоментариодзаинтересиранитестрани,на13април2017
годинаАгенцијатагиобјавифиналнитеверзиинадветеанализи.Финалнитеверзии
надветеанализи,коментаритеи одговорнакоментаритеможедасенајдатна
следниотлинкhttp://www.aec.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2063:finalen-
dokument-za-analiza-na-pazari-za-lokalen-i-centralen-pristap-do-infrastruktura-komentari-i-
finalni-odgovori-na-komentari&Itemid=466&lang=mk.Спроведувањетонаанализитена
пазарите се врши со цел да се утврди состојбата и степенот на развојна
конкуренцијатакакоидасеутврдидалиразвојотседвиживоправецнаефикасна
конкуренција или постојат одредени бариери.Согласно анализата на пазарот
утврденоедека операторотМакедонскиТелеком АД Скопјепродолжувадаима
значителнапазарнамоќнадватапазариисепродолжуваатобврскитеза:
транспарентностприинтерконекцијаилипристап,
недискриминацијаприинтерконекцијаилипристап,
контроланаценииобврскизасметководствонатрошоции
посебносметководствоприинтерконекцијаилипристап.
Дополнително при анализирањето на двата пазари утврдено е дека операторот
оне.Випимазначителнапазарнамоќнапазаротзауслугисоширокопсегинаистиот
оператор за прв пат му се наметнаа истите обврски за транспарентност,
недискриминација,контроланацениипосебносметководствосоцелостанатите
операторидаможедаимаатпристапдонеговатакабелскатамрежа.
Како резултат на спроведените анализи во првиот квартал на 2017 година,
АгенцијатаотворијавнарасправапоодноснаизменитенаПравилникотзапристапи
користењенаспецифични мрежни средстваи Правилникотзаобезбедувањена
битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.Целта на овие измени е
прилагодување на постојните правилници со цел истите да се однесуваати на
кабелскиоператорикоиштопоседуваатзначителнапазарнамоќнарелевантните
пазари.Поодржанитејавнисостаноцииземајќигивопредивдситепристигнати
коментариодзаинтересиранитестраниАгенцијатагиусвоифиналнитеверзиина
дватаправилнициииститегиобјавивоСлужбенвесникнаРМ број50од27.04.2017
година.
СоОдлуканаАЕК број1303-706од02.05.2017година,ОНЕ.ВИП ДОО Скопјебеше
определензаоператорсозначителнапазарнамоќнапазаротзауслугисоширок
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опсег (релевантниотпазарзаголемопродаженцентраленпристапобезбеденна
фиксналокацијазапроизводизаширокапотрошувачкаспоредноватапрепораказа
пазариподложнинапретходнарегулацијанаЕвропскатаКомисијаод9тиоктомври
2014 година - 2014/710/EU ). Со одобрение на Агенцијата за електронски
комуникациибројУП1-Бр:1303-706од14.08.2017годинанаОНЕ.ВИПДООСкопјему
бешеодoбренаРеферентнапонудазаголемопродаженцентраленпристапобезбеден
нафиксналокацијаиобјавенананеговатавебстрана.
На25април2017АЕКгодонесеПравилникотзапараметритезаквалитетнајавните
елeктронскикомуникацискиуслуги,начинотипостапкатазавршењенаконтролаи
мерење,содржината,форматаиначинотнаобјавувањенаинформациивоврскасо
квалитетотнајавнитекомуникацискиуслуги.Донесувањетонаовојправилникбеше
предизвикано од развојот на радио мрежите на операторите кои обезбедуваат
мобилниелектронскикомуникацискиуслугивоМакедонија.Имено,вотекотна2017
операторитеимплементираапоновитехнологиивоЛТЕмрежитевоМакедонија(3СА
и4х4МИМО).Соовојправилниксепропишаапострогиминималнивредностиза
определенипараметризаквалитет,аособенозапараметритезаминималнабрзина
напристапдоширокопојасниотбезжиченинтернеткоисегаиснесуваат20Mbpsво
срединисопопулацијанад 15000жителии10Mbpsнаситеглавнипатиштаво
Македонија.СогласнорезултатитеодмерењатакоигиспроведуваАЕК,можедасе
забележи тренд назначителен напредокнаквалитетотнаинтернетуслугитекај
мобилнитемрежикоигинудатоператоритево2016воодноснапараметритеза
квалитетод2015година,изаочекувањеедекаиво2017овојтрендќепродолжи.
СетооваќедопринесеграѓанитедаМакедонијададобиваатпоквалитетниуслугии
секакодекаќедопринесезазголеменаконкуренцијавообезбедувањетонауслугите
одстрананаоператорите.
Агенцијатанаправианализанаприменливостананационалнатаиевропскатаправна
рамкавоодноснадавателитенаOTTуслугиидокументотгообјавинасвојатавеб
страна на 5ти мај 2017 година
http://www.aec.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2079:analiza-na-
primenlivosta-na-nacionalnata-i-evropskata-pravna-ramka-vo-odnos-na-davatelite-na-ott-
uslugi&Itemid=466&lang=mkТехнолошкиотразвојдоведедопојаванановисервиси
коисенудатпрекуинтернетиновибизнисмодели.Појаватанаинтернетбазирани
сервисикоиштосенаречениОТТ(over-the-top)сервисисезначајниворазвојотна
информациските и комуникациските технологии,и се од големо значење за
корисницитеибизнисот.Ворамкитенаовааанализакористениседокументии
анализикоиштосенаправениворамкитенаБЕРЕКисекадекадештоеможно
правенаеспоредбасолокалнитеусловиинационалнатаправнарамка.Овојпослужи
какоосновазадискусијазавторатасесијанарегулаторнатаконференцијакојасе
одрживоОхридвопериодот24-26мај2017-OTTservices:challengesandsafeguarding
thenetneutrality.
Вопериодотод24до26мај2017воОхридсеодржапеттатапоредМеѓународна
конференција за регулатива.На конференцијата присуствуваа претставници од
областа на електронските комуникации од регионот и од Европа,оператори,
техничкилица,експертиодВладатаиодневладиниотсектор.Беадискутирании
презентиранимногутемиодобластанарегулацијатавоелектронскитекомуникации,
развојотнаИКТсекторот,инвестициитевоследнатагенерацијанапристапнимрежи,
управувањетосоинтернетот,предизвицитевоширокопојасниотинтернетиновите
трендови, улогата на медиумската писменост, приватноста и заштитата на
податоците,како и предизвиците и обезбедување на неопходните услови за
воведувањенамобилнитемрежиодпеттатагенерација.
Вомај2017АЕКпотпишаиМеморандумзаразбирањевообластанаелектронските
комуникациисоРегулаторнатаагенцијазакомуникациинаБоснаиХерцеговина.
Од 01 јули 2017 започнаа да важат пониските цени за големопродажните и
малопродажнитеуслугитевороамингвојавнимобилникомуникацискимрежиитоа
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заследнитеуслуги:минутаразговорво појдовнаи дојдовнанасока,СМС,1МВ
податоченсообраќај,какоимаксималнатамалопродажнаценазаММСсообраќај.
Овиецениќеважатзароамингуслугитевоземјитекоиштосепотписничкина
спогодбатазанамалувањенароамингуслугите:БоснаиХерцеговина,СрбијаиЦрна
Гора.

  30/06/2015-
30/06/2016

01/07/2016-
30/06/2017

После
01/07/2017

Повици
(појдовни/дојдовни)
Цена(EUR/min)

0.29/0.08 0.24/0.07 0.19/0.05

СМС
ЦенаСМС(EUR)

0.09 0.08 0.06

Податоченсообраќај
Ценаза1МВ(EUR)

0.70 0.45 0.20

На 20 јули 2017 АЕК го организираше првиот јавен состанок за 2017 година.
Состанокот беше тематски и се однесуваше на работата на МКД-ЦИРТ.Овој
Национален центар за одговор на компјутерски инциденти идентификува и
обезбедува одговор на безбедностните инциденти и ризици.Безбедноста на
интернетемногуважнопрашањезаситебизнисииовапрашањееповеќеизразено
со поврзувањето на нови уреди на интернет. Компјутерските напади врз
информацискитесистемиимрежитемотивираниодкриминалнипобудистануваатсе
поголемаглобалназакана.Насостанокотповторнобешепромовиранавебстраната
https://mkd-cirt.mk каде што може да се пронајде формулар за пријава на
компјутерски инциденти. Дополнително беше објаснет системот за прием и
евидентирање на информации за компјутерски инциденти, системот за
автоматизиранотоприбирањенаинформациитезаранливост,инцидентиизакани
какоисистемотзапријаваирешавањенаинцидентивокојсеимплементирани
препоракитеодENISA.
Агенцијатазаелектронскикомуникациииспратипрашалницидооператоритесоцел
да добие слика за степенот на спроведување на мерки за обезбедување на
безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи. По
извршенитеанализиможедасеконстатираследното:

Воноември 2017воБелград сеодржасостанокнанационалнитерегулатори на
земјитепотписничкинаСпогодбатазанамалувањенаценитенароамингуслугите.
Насостанокотодситечетирирегулаторибешеискажанозадоволствоодуспешното
спроведувањенаСпогодбатавоситечетиридржави.Насостанокотсеотидеичекор
понатаму со иницијатива за воведување на роаминг како дома (RLAH).ЕКИП
(регулаторотзаелектронскикомуникациинаЦрнаГора)претставидоостанатите
регулаториПредлогтекстнановаспогодбасокојасенудиможностзавоведување
на RLAH во овие четири држави.Во декември 2017,АЕК и официјално го
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информираше МИОА за одржаниот состанок и за Предлог текстот на новата
Спогодба.ДополнителносеодржаиработенсостаноквоКабинетотнаМинистерот
заинформатичкоопштествоиадминистрацијапоовапрашање.АЕК доставидо
МИОАипредлозизаизменанаЗЕКкоијарегулираатовааматерија.Какозаклучок
одсостанокотпризлезедекаМИОА требадагиразгледатекстовитенаПредлог
спогодбатаипредлозитезаизменанаЗЕКидоколкуепотребноќесепроизнесатсо
забелешкиикоментаризаподобрувањенатекстовите.
На 29 ноември 2017,АЕК го организираше вториотјавен состанок за 2017.На
Јавниот состанок беа презентирани активностите што АЕК ги спровел во
претходниотпериодитоа:
НационаленизвештајзапокриеностсоDVB-Tсигнал
Состојбанапазаротзаелектронскикомуникации
Постојанаиквалитетназаштитанаправатанакрајнитекорисници
Надлежности,постапкаирезултатиодработатанаКомисијатазаодлучувањепо

прекршоквоАЕК
РезултатиодрпланирањетонаUHFопсеготи
GISиWEBколекторнаподземнаинфраструктурнаТКмрежа
Водекември2017,воБудимпешта,АЕКпотпишаРамковнамултилатералнаспогодба
сорегулаторнитетеланадлежнизаелектронскитекомуникациичленкинаSEDDIF
(освенАлбанија),апослетоаиБилатералнидоговорисо:ЦрнаГора,Србија,Бугарија
и Грција за Фреквенциски план за идна терестријална дигитална телевизија во
фреквенцискиотопсег470-694MHz.Coпотпишувањетонаовиедокументиќесе
овозможи координирано користење од страна на земјите во регионот на
фреквенцискиотопсег694-792MHzкојшто во Македонијавеќеенаменети за
копненомобилнаслужба(услугизабродбенд).
На07декември2017КомисијатанаАЕКдонесеОдлуказаусвојувањенагодишната
програмазаработаза2018годинавочијсоставеифинансискиотпланнаАЕКза
2018.Одлукатаедонесенапрекузаконскиспроведенапостапканајавнарасправа
којатраешевопериодод30дена.ОдлукатасоГодишнатапрограманаАЕКза2018и
Финансискиот план на АЕК за 2018 се објавени на:
http://www.aec.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2221:godisna-programa-za-
rabota-aek-2018&Itemid=479&lang=mk
На07декември 2017донесен еПравилникотзаизменувањеи дополнувањена
Правилникотзавидотисодржинатанаподатоцитеиинформациитезаопштите
условивоодноснапристапотикористењетонајавнитекомуникацискиуслугикоиги
објавуваатоператорите.CoовојПравилникподобренаеподзаконскатарегулатива
во согласност со ЗЕК,утврдена е единствена методологија и поедноставена
пресметка за операторот и известување на претплатнникот за нетипичен и
невообичаен реализиран сообраќај,овозможено е поднесување на приговор до
операторот на повеќе начини утврдени во правилникот,уредено е бесплатно
известувањезаискористеностнапреноснаподатоци/интернетсобраќајотвклучен
во месечната претплата, дефинирани се дополнителни начини за
активирање/деактивирањенауслугитесогласноновитетехнологии(USSD иweb),
утврденаеобврсканаоператоритезајаснаинформацијазауслугитезакоисеврши
прпорционалнанаплатаи пропорционално доделувањенавклучениотсообраќај,
овозможеносклучувањенапретплатничкидоговорисогласнопозитивнитезаконски
прописииЗаконотзазаштитанапотрошувачитевоМакедонија,сеуредуваправото
напреноснапретплатничкотдоговорнадруго лицеи правото замирувањена
договорот,утврденаобврсказајаснакатегоризацијанауслугитекоигиобезбедува
операторот на основни и дополнителни со можност за деактивирање итн.Со
Правилникотсепостигнуваеднаоднајбитнитецели,промовирањенаинтересите
граѓаните,со обезбедување на високо ниво на заштита на правата на крајните
корисницииоператоритевонивнитемеѓусебниодноси.
На15декември2017ДиректоротнаАЕКдонесеУпатствозаформата,содржинатаи
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начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор
остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавни
комуникацискиуслуги.
На25декември2017сеодржаСостанокпојавнарасправапоНацртдокументиза
анализа на пазар 2-Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за
резиденцијалнииделовникорисницииНацртдокументза4анализанапазарза
услугизазавршувањенаповиквојавнимобилнимрежи.

ПроектЕ-112
ПроектотЕ-112,ќесереализираодпрограматанаИПАII2014-2020,заедносоТетра4
-тафазанаМинистерствотозавнатрешниработи.Задватапроектисеобезбедени
средстваодИПАIIвоизносодоколу4,7милиониевра.Дополнителносеобезбедени
и1милоневразасервисниуслугуи.Ќебидат3долгорочниконсултантиинеколку
краткорочниитоа:
Проектенменаџерзадватапроекти,експертзателекомуникации
ЕкпертзаТетраи
ЕкпертзаЕ-112
ЦелиотпроцеснареализацијанапроектотќебидеподводствонаКанцеларијатана
европскатакомисијавоСкопје.
Во изминатите два месеци се подготвија два документи Terms ofReference за
сервисниуслугиодстрананаМВР иЦУК.ПредставнициодканцеларијатанаЕУ
изготвја еден сублимиран заеднички документ и ни го доставија на мислење.
Центаротзауправувањесокризигоразгледаидаденасогласнотзазаедничкиот
TermsofReferenceзасервисниуслуги.
Моменталнообјавенаепредтендерскапостапка(Contractnotice),запројавувањена
интересзасервисниуслуги(45денатраепостапката,требадасезавршидо8Јуни).
Од двете институци се номинирани претставници кои ќе го еваулираат и
мониторитаапроцесотнаизборнаконсултанти.

Краткорочниприоритети
Националеноперативенбродбендплан
Заклучоцитеинасокитекоиќепроизлезатодработатанаработнитегрупи,какоиврз
база на обезбедената TAIEX експертска помош,ќе произлезе документот на
Националниот оперативен бродбенд план,којсе очекува да биде доставен до
ВладатанаРепубликаМакедонијавопоследниоткварталод2018година.

Законодавнарамка
Доколкувотекотна2018годинаодстрананаЕвропскатаУнијаседонесатнови
препоракиилиодлукизапазаротзаелектронскикомуникациисоштоќесекреираат
новирегулаторнинасоки,Агенцијатазаелектронскикомуникацииќејапреиспита
потребатаодусогласувањенасекундарнаталегислативасоистите.
Вотекотна2018годинаАгенцијатазаелектронскикомуникациипредвидеизменана
следниотправилник:
 Правилникзаобезбедувањенабезбедностиинтегритетнајавнитеелектронски

комуникацисkимрежииуслугииактивностикоиштооператоритетребадаги
презематпринарушувањенабезбедностаналичнитеподатоци.

 Од страна на Агенцијата за електронски комуникации за имплементација на
секундарнаталегислативаво2018годинасепредвидуваатследнитеактивности:

 Контроланасодржинатанадоговоритештогисклучуваатоператоритесосвоите
претплатници а особено од аспект на нивото на испорачана услуга (SLA)
(СогласноДирективатазаУниверзалнауслуга,Директиватазаинтерконекцијаи
пристапиРамковнаДиректива);

 Анализанаголемопродаженпазарзауслугазазапочнувањенаповиквојавна
телефонскамрежанафиксналокција,
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 Анализанаголемопродаженпазарзауслугазазавршувањенаповиквојавна
телефонскамрежанафиксналокција,

 Анализанаголемопродаженпазарзауслугазатранзитирањенаповиквојавна
телефонскамрежанафиксналокција,

 АжурирањеналистатананотифициранисубјектиштосеводивоАгенцијатана
ситеновинотифицираниоператоринајавниелектронскикомуникацискимрежии
нивно бришење доколку не започнале со работа на датумот наведен во
нотификацијата,анејаизвестилеАгенцијатазанастанататапромена;

 Обработканабарањаииздавањенарешенијазадоделувањеиповлекувањена
броеви и серии на броеви од Планотза нумерација за јавните електронски
комуникацискимрежииуслугивоРепубликаМакедонија;

 Следењенаимплементацијатанапреносливостнаброевитешто требадаја
обезбедатоператоритенајавниелектронскикомуникацискимрежииуслуги;

 Анализа на параметрите за квалитетна јавните електронски комуникациски
услугиитранспарентностанаподатоците;

 Контрола на малопродажни цени преку методологија за регулирање на
малопродажнивенисоприменанатестовизаPriceSqueeze;

 Спроведувањенапостапказајавенповикзадоставувањенабарањазаиздавање
одобрениезакористењенарадиофреквенциииспроведувањенатендери;

 Мониторингсомобилниификснимониторингстаница;
 Редовен,контроленивонреденструченнадзор,
 Следењенаоператоритеопределенизадавател/линауниверзалнауслуга;
 ЗацелоснаефикаснаиефективнаимплементацијанаЗаконотзаелектронски

комуникации како и за имплементација на мерките кои произлегуваат од
секундарнаталегислативаво2015година,потребное:

 ИзградбанамониторингкуланаВодно–Скопје.
 Користење на специјализиран софтвер и системот на сензори за ефикасно

мониторирањенафрекефентниотспектарнаРепубликаМакедонија.
 Зајакнување на соработката со домашни и надворешни регулаторни тела и

државниинституциикакоиинституцииналокалнатасамоуправа.
 Активнопартиципирањевомеѓународнитеорганизацииителаод областана

електронскитекомуникации.
 Активно учество при изработката и имплементацијата на примарната

легислативаистратегиитеодобластанаинформатичкотоопштествоимедиуми.
 Постојанопратењенаусогласеностананационалнаталегислативасоправната

рамканаЕУ.

ПроектЕ-112
Какократкорочниприоритетиштоследуваатепосле8Јуниќесеизвршиевалууација
наситепристигнатипонудизапријавувањенаинтереси.
Потоаќесенаправипократкалистаоднеколкупонудувачи-компании,накојќеим
бидеиспратенацелататендерскадокументацијазадададатсоодветнапонудаза
сервисниуслуги.Според ситеплановиовабитребалодазавршивопоследниот
кварталнаоваа2018година,односнодасеизвршиевалуацијанапонудитедокрајот
наСептември2018годинаидасепотпишедоговорсонајсоодветнитепонудувачи,во
октомвриоваагодина.

Среднорочниприоритети
Законодавнарамка
ЕвропскатаКомисијана14септември2016годинагипрезентирасвоитепредлозиза
променина Директивитезаелектронскикомуникацииод2009годинасоцелистите
дабидатприлагоденинапоследнитепроменинаевропскиотпазарзаелектронски
комуникации.Иститесеочекувадабидатусвоенивотекотна2018година.Откакоќе
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бидат усвоени измените на овие директиви ќе траба да се направи нивно
транспонирање во Законотза електронски комуникации.Земјите членки на ЕУ
најчестоимаатпериододдвегодиниилипомалкузатранспонирањенадирективите.

Аенцијатазаелектронскикомуникациигинамалиценитенароамингуслугитесо
Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роамингво јавни
мобилни комуникациски мрежи на операторите кои поседуваатјавни мобилни
комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги во
РепубликаМакедонија.СоовааОдлуканаоператоритеимсеутврдијамаксималните
цени на услугите кои ги нудат во роамингна корисниците од земјите со кои
РепубликаМакедонијаимасклученоспогодбазанамалувањенаценитенауслугите
вороамингвојавнимобилникомуникацискимрежинареципрочнаоснова:Србија,
ЦрнаГораиБоснаиХерцеговина.ОвааОдлукабешедонесенасогласночлен75-aод
Законотзаелектронскитекомуникации(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија
број39/2014,188/2014,44/2015,193/2015,11/2018 и 21/2018),а врз основа на
Спогодбатазанамалувањенаценитенауслугитево роамингво јавни мобилни
комуникацискимрежисклученанаден29.09.2014годинапомеѓуминистерствата
надлежни за работите од областа на електронските комуникации на Босна и
Херцеговина,ЦрнаГора,РепубликаМакедонијаиРепубликаСрбија.Согласнооваа
одлукаценитезаголемопродажнитеималопродажнитероамингуслугисенанивона
Регулативата531/2012наЕвропскиотПарламентинаЦоветод13јуни2012година.
Во2015годинаодстрананаЕвропскиотПарламентбешеусвоенаРегулативатаза
единствентелекомуникацискипазарвоЕвропскаУнија(TSM Telecom SingleMarket),
соштосеукинаависокитеценинароамингуслугитеииститесеизедначијакакои
ценитенаелектронскитекомуникацискиуслугивоземјатакадештопретплатникот
имасклученодоговорсооператорот(roam likeathome).ОдредбитенаРегулативане
седиректноприменливинанашиотнационаленпазарбидејќииститесеоднесуваат
наземјитечленки наЕвропскатаУнија,и заимплементацијанаиститеодредби
МИОА ќетребаданаправи измени наЗЕК и дасклучи спогодбасо земјитеод
регионотзапонатамошнонамалувањенавеќенамалените

ПроектЕ-112
Поизборнаконсултантите,тиеќепочнатсоработанегденапочетокотнаследната
2019 година.На секојод консултантитеќеим сеобезбеди работен простор во
институциитеиќепочнесоработатакојаепредвиденаиќебидепропишанасо
договоротзаедновосоработкасоодговорнитеинсититиуции,вослучајотЦУКиМВР.
АктивноститеќесеодвиваатспоредодредениотпланидинамикапредвиденсоToR-
от.
Соовојпроцесќесеизготви,направитендерскадокументацијазаобјаванатендер
заЕ-112инекадевоQ4од2019годинабитребалодасеобјавиитендерзанабавкаи
имплементацијанаЕ-112.
Реално очекување дека ќе биде системот имплементиран е 2020 година,во
зависностодпроеценкатаколкувремеќебидепотребнозаимплементација,дали6
месециили1година.
СоовојпланидиманикаеиспланиранодасереализирасистемзаитниповициЕ-112
воМакедонија.

3.10.2.УСЛУГИНАИНФОРМАТИЧКООПШТЕСТВО

Тековнасостојба

НационалнадолгорочнаИКТстратегија
ЗарадиизготвувањеиследењенаимпелементацијанаНационалнатаИКТстратегија,
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вофевруариоваагодинабешеформиранНационалниотсоветзаИКТ („Службен
весникнаРепубликаМакедонија“бр.23/18и84/18).
Министерството за информатичко општество и администрација, заедно со
НационалниотсоветзаИКТ,зарадиподготовканаНационалнатаИКТстратегија,
договоријасоработкаи обезбедијапомош од УСАИД и ЕУ.Имено,назаеднички
состаноквомајоваагодина,бешедоговоренодекаУСАИД ќејапомогнепрватаи
втората фаза во изработката на Националната долгорочна ИКТ статегија
(Assessment/Stateofplay,RoadmapforStrategyиToRзаконсултант),додекаДЕУвети
декаќеобезбедиконсултантврзоснованаToR-отодпрвитедвефази.
МинистерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрацијаиУСАИД (АЕКОМ
ПодружницаСкопје)на18мај2018гопотпишааДоговоротзанепариченгрант,а
истиотденМИОА прекуНИПАК доДЕУдоставиPROJECTSUMMARY затехничка
помош.

НационалнаСтратегијазаЕ-Влада
Во рамките на акцискиот план на новата Стратегија за реформа на јавната
администрација(2018-2022)предвиденоеподготовкаидонесувањенаНационална
СтратегијазаЕ-Влада.Активноститезаподготовканадокументотсепредвиденида
започнатодјуни2018.Вотексеподготвителниактивностизаформирањенаработна
групаиангажирањенаекспертизаразвојнаСтратегијатазаеВлада.Овојдокумент
требадагидадестратешкитенасокиицелинаВладатанаРепубликаМакедонија
наредните години и да обезбеди планиран пристап за тоа како да се насочат
државните институции во користењето на придобивките од информациско –
комуникацискитетехнологиизаподобрувањенаадминистративнитепроцеси.

Стратегијазасајбербезбедност
Надлежноститезабезбедностнаподатоциизаштитанаприватноставосекторотсе
поделенипомеѓуМинистерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрација, 
Агенцијата за електронски комуникации,Министерството за внатрешни работи,
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и Дирекцијата за
заштитатаналичниподатоци.
Во ноември 2017 година е одржана јавна дебата на тема Политики за сајбер
безбедност-транспонирањенаДирективата2016/1148наЕУ,заобезбедувањена
високонивонабезбедностнамрежииинформацискисистеми,накојаучествуваа
министеротзаинформатичкоопштествоиадминистрација,министеркатазаодбрана,
претставник на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика од
Министерствотозавнатрешниработиипретставникод Националниотцентарза
одговорнакомпјутерскиинцидентиМКД-ЦИРТ.
Во март2018 година е формирана е работна група за изработка на стратешки
документи од областанасајбер безбедноста,согласно со клучнитепрепораки и
заклучоци од поткомитетот за иновации,информатичко општество и социјална
политика,одржан на 28 Ноември 2017 година во Скопје.Во работната група
членуваат претставници од Министерството за информатичко општество и
администрација,МинистерствотозаодбранаиМинистерствотозавнатрешниработи.
Работнатагрупаимашезацел даизработи стратешки документи од областана
сајбер безбедноста во Република Македонија и да изготви акциски план за
спроведувањенаприоритетитеодистите.
ВорамкитенапосебнатасоработкадоговоренапомеѓуМИОА,Министерствотоза
одбранаиМинистерствотозавнатрешниработи,асоподдршканаСветскаБанка,на
почетокотнафевруари2018сеоддржатридневнаработилницаза„„Проценкатана
моделотзазрелостнакапацитетитезаинформатичкабезбедност“,од странана
експерти од Глобалниот центар за капацитети во областа на информатичката
безбедностнауниверзитетотОксфорд.
Воаприл2018годинасеодржаработилницаза„Националнарамкаистратегијаза
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сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT“,која беше во
организацијанаМИОА,Корејскатаагенцијазаинтернетиинформатичкабезбедност
иСветскаБанка.
Доаприл2018годинабешеизготвенаинтернаработнаверзијанаСтратегијатаза
сајбер-безбедноствоРепубликаМакедонија.
Вомај2018сеодржаипрватанационалнасимулацискавежбазасправувањесо
комјпутерскикриминал/ИКТбезбедносниинцидентинанационалноимеѓународно
ниво.

Развојнадигиталнатаписменост
ОдстрананаВладатанаРМ војануари2018годинабешеусвоенановатаСтратегија
заобразование2018-2025соАкцискиплан.Воовојстратешкидокументсеопфатени
активностизаунапредувањенадигиталнатаписменост,иститесенаведениво7
столб -Општо заеднички приоритети во образовниотсистем во ПриоритетIII-
ОбезбедувањенаширокаупотребанаИКТвообразованиетоиобукатаидигиталната
писменост.
Напочетокотна2018 година,Бирото заразвојнаобразованието (БРО)изврши
набавка на Систем за управување со учење.Набавката е извршена согласно
надлежноститенаБРОзаобукинанаставницитеинивниотпрофесионаленразвој.
СогласноЗаконотзанаставници,60часаобукаодакредитиранипонудувачиодБРО
сеобврзанизанаставницитевотекнатригодини.Соцелдасеолеснипроцесот,БРО
следејќи ги новите трендови за обука одлучи да обезбеди ваков систем за
стекнувањезнаењаикомпетенцииштоесогласноСтратегијатазаобразование.Овој
системсеинтегрирасоednevnik.edu.mk.

Електронскипотпис
Министерството за информатичко општество започна со усогласувањето на
законскатарегулативасоРегулатива(ЕУ)бр.910/2014наЕвропскиотпарламентина
Советот од23јули2014годиназаелектронскаидентификацијаидоверливиуслуги
заелектронски трансакции во внатрешниотпазари заукинувањенадиректива
1999/93/Е3 и изготви нацрт текст на нов Закон за електронски документи,
електронскаидентификацијаидоверливиуслуги.Соовојзаконсевоведуваправна
рамка за сеопфатни механизми и сервиси за зголемување на довербата 
електронскитетрансакции,соштосеобезбедуваправнасигурностисепоттикнува
користењетонаелектронскаидентификацијапрекуинтероперабилностивзаемно
признавање над дигиталните сертификати. Законот дефинира стандарди за
електронска идентификација,електронски документи и т.н.доверливи услуги:
електронскипотписи,електронскипечати,електронскивременскижигови,проверка
на автентичностна веб-страница и електронска препорачана испорака. Притоа,
услугите електронски печати електронска препорачана испорака за првпатсе
дефинирани воовојзакон.Сововедувањенаовојзакон сеочекувадазголеми
довербата во електронските трансакции обезбедување на заедничка основа за
безбедна електронска интеракција помеѓу граѓаните,претпријатијата и јавните
органи,соштоќесезголемиефикасностанајавнитеиприватнитеелектронски
услуги, електронските деловни активности и електронското тргување.
ХармонизацијатанаРепубликаМакедонијасоeIDASќепридонесеконпрекугранично
препознавање на издавачите на дигиталните сертификати и зголемување и
подобрувањенапрекуграничнатаелектронскатрговија,вопрвовремепомеѓуWB6
земјите,анаподолгрокисоземјитеодЕУ. 

Интероперабилност
Воспоставенаенационалнатаплатформазаинтероперабилносткојаеизграденана
принципите и согласно насоките дефинирани во Националната рамка за
интероперабилностинејзинитепридружнидокументи.Вомоментотнаплатформата
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(МИМ1 и МИМ2 магистралите) приклучени се вкупно 27 институции кои на
располагањеимаат103сервисизаразменанаподатоци.Но,сепаксамомалбројна
институцииразменуваатподатоципрекуплатформата(активни7институции).Во
изминатиот период МИОА активно работи на поддршка на институциите при
интеграцијасоплатформатазаинтероперабилност.
Воедно,донесена е одлука опремата и лиценците од проектот на МТСП за
интерконективностдасепренаменизапотребитенапроектотИнтероперабилностсо
што се обезбедува дополнителна опрема и лиценци за приклучување на нови
институцииконплатформата.

Националенпорталзае-услуги
Спроведенаеанализанакорисничкитепотребизапорталот,анализиранисеголем
бројнауслугиие-услугиинаправенеизборнауслугикоитребадаседигитализираат
ие-услугикоитребадасеинтегрираат,дефиниранаеархитектуратанапорталоти
неговите функционалности,одредено е локацијата и опремата на која ќе биде
поставен,одредени се лиценците и дополнителната опрема која треба да биде
набавеназанеговонепреченофункционирање,акоинебеаделодпроектотИПА
2012.Утврдени се потреби од законски измени за регулирање на неговото
функционирањеииститеседелодпредлогЗаконотзаелектронскоуправувањеи
електронскиуслуги.

Краткорочниприоритети

НационалнадолгорочнаИКТстратегија
Во однос Национална долгорочна ИКТ стратегија на Република Македонија во
наредниотпериодкакократкорочниприоритетисепредвидениследнитеактивности:
Подготовка на Roadmap for Strategy и ToR за консултант врз база на

Assessment/Stateofplay(докрајнаавгустилипочетокнасептември)
ОбезбедувањенаконсултантодстрананаДЕУ(септември-октомври)
Изработка на Стратегијата и Акцискиотплан од страна на Работните групи и

консултантот(докрајотнагодината)
Организирањејавнадебатасоситезасегнатистрани
УсвојувањенаСтратегијатаиАкцискиотплан

НационалнаСтратегијазаЕ-Влада
Вопериодотјули2018– март2019вопланеактивнодасеработинаразвојна
СтратегијатазаЕ-ВладаинаАкцискиотпланзаСтратегијатазаЕ-Влада,пошто
истатаќебидеставенанаусвојувањеодстрананаВладатанаРепубликаМакедонија.

Стратегијазасајбербезбедност
Во однос на Стратегијата за сајбер-безбедност во Република Македонија во
наредниотпериодсепредвидениследнитеактивности:
 Организирањејавнадебатасоситезасегнатистрани
 УсвојувањенаСтратегијатазасајбер-безбедност
 Изготвувањенаакцискиплан,усогласенсоДирективата2016/1148забезбедност

намрежитеиинформацискитесистеми,сопрепоракитеодEU/ENISA,какоисо
препоракитеодНАТО

Развојнадигиталнатаписменост
Во наредниот период Министерството за образовани и наука во соработка со
надлежнитеинституцииќеработинаимплементацијанамеркитеиактивноститеза
унапредувањенадигиталнатаписменостодСтратегијазаобразование2018-2025и
Акцискиотплан.
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ВонаредниотпериодќесеимплементираиунапредиСистемотзауправувањесо
учењетонакојќесепоставуваатинаставниматеријаликоиќеим послужатна
наставницитезауспешнареализацијананаставата.

Електронскипотпис
Во однос на усогласувањето на законската регулатива со Регулатива (ЕУ)бр.
910/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за
електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции во
внатрешниотпазаризаукинувањенадиректива1999/93/Е3вонаредниотпериодсе
предвидениследнитеактивности:
 ЈавнарасправаЗаконзаелектронскидокументи,електронскаидентификацијаи

доверливиуслуги
 УсвојувањенаЗаконзаелектронскидокументи,електронскаидентификацијаи

доверливиуслуги
 Изготвувањенаroadmapзаимплементација
 Изготвувањенаподзаконски акти усогласени со имплементацискитаакти за

eIDAS

Интероперабилност
Фокусот во наредниот период ќе биде на зголемување на употребата на
националнатаплатформазаинтероперабилностнаспроти приклучувањенанови
институции.
ОдаспектнаНационалнатарамказаинтероперабилност,требадасезапочнепроцес
наревизијанаодредбитедефинираниворамкатасогласнодосегашноискуствои
практична примена на платформата за интероперабилност како и можно
усогласувањенарамкатасоновитестандардинаоваполевоЕУ.

Националенпорталзае-услуги
Вонаредниотпериодпорталотќебидепуштенвофункција,сооколу50е-услугина
највисоконивонасофистицираностиобјавениподатоцизаголемброј,коиќебидат
внесенивоКаталоготнауслуги.
Подготовканаспецификацијазанабавканаодржувањеинадградбанановие-услуги
(развојнановииинтеграцијанапостоечки).
Ќебидатспроведениобукизаслужбеницитекоиќебидаткорисницинапорталот,но
инаграѓаните.
Во наредниот период ќе биде усвоен Законот за електронско управување и
електронскиуслуги.

Среднорочниприоритети

НационалнадолгорочнаИКТстратегија
Во однос Национална долгорочна ИКТ стратегија на Република Македонија во
наредниотпериодкакосреднорочниприоритетисепредвидениследнитеактивности:
 Имплементацијанамеркитеодакцискиплан
 Следењенаимплементацијата

Стратегијазасајбербезбедност
Во однос на Стратегијата за сајбер-безбедност во Република Македонија во
наредниотпериодсепредвидениследнитеактивности:
 Имплементацијанамеркитеодакцискиплан
 Следењенаимплементацијата

Развојнадигиталнатаписменост
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Во наредниот период Министерството за образовани и наука во соработка со
надлежнитеинституцииќеработинаимплементацијанамеркитеиактивноститеза
унапредувањенадигиталнатаписменостодСтратегијазаобразование2018-2025и
Акцискиотплан.
ВонаредниотпериодќесеимплементираиунапредиСистемотзауправувањесо
учењетонакојќесепоставуваатинаставниматеријаликоиќеим послужатна
наставницитезауспешнареализацијананаставата.

Електронскипотпис
Во однос на усогласувањето на законската регулатива со Регулатива (ЕУ)бр.
910/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за
електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции во
внатрешниотпазаризаукинувањенадиректива1999/93/Е3вонаредниотпериодсе
предвидениследнитеактивности:
 Усвојувањенаимплементацискитеакти
 прекугранично препознавање на издавачите на дигиталните сертификати и

зголемувањеиподобрувањенапрекуграничнатаелектронскатрговии

Интероперабилност
Среднорочноќесеработиназголемувањенаискористеностанаплатформатаза
интероперабилностсо зголемување на бројотна активни институции и сервиси
достапни за размена на податоци.Ова подразбира и изработка на национални
насоки/правилницизаквалитетнаподатоци(какоосновенпредусловзаквалитетна
разменанаподатоципомеѓуинституциите).Истотакатребадасенаправиирегистар
нарегистрисоцеледбозначнаидентификацијанасопственицитенаподатоците,асо
тоаинаподаточнитеизвори.

Националенпорталзае-услуги
Вонаредниотпериод ќесеработинамерењенаискористеностанапорталот,и
соодветноподобрувањенапорталотсоновифункционалностииразвојнановие-
услуги.

3.10.3.АУДИОВИЗУЕЛНАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Основнизакони:

 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
РепубликаМакедонија“бр.184/13,13/14;44/14;101/14;132/14и146/16,132/17)
и

 Законзамедиуми(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.184/13и
13/14).

Во националното законодавство транспонирана е Директивата 2010/13/ЕЗ за
аудиовизуелнимедиумскиуслугинаЕвропскатаУнија.
Вршењетонарадиодифузнатадејностиработитеодјавенинтересвообластана
радиодифузијата се уредени со Законотза аудио и аудиовизуелните медиумски
услуги.ЕдниодцелитенаЗаконотсеобезбедувањенатранспарентен,независен,
ефикасен и отчетен јавен радиоадифузен сервис и транспарентно,независно,
ефикасно и отчетно регулаторно тело во областа на аудио и аудиовизулените
медиумскиуслуги.Меѓутоазаконотнегипостигнуваочекуванитерезултати.Основна
причиназатоаештокогаедонесензаконотво2013година,ВладатаиСобраниетоги
игнорираазабелешкитенановинарскитеимедиумскитеорганизации.Освентоане
беавградениклучнитепрепоракинаекспертитенаСоветотнаЕвропаинаОБСЕво
врска со намалувањето на политичкото влијание медиумите,јавниот сервис и
медиумскиотрегулатор.
Имајќигопредвид сетопогоренаведено,неопходнабешепотребатаод измении
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дополнувања на законот со цел професионализација и департизација на
регулаторнототелоијавниотрадиодифузенсервис.Процесотзапочнасоодржување
наконсултациисорелевантнипретставнициодмедиумскатасфера.Организирана
беше јавна трибина на 14 јуни 2017 година во Клубот на пратеници на која
присуствувааиучествуваапретставницитеназасегнатитестраниод оваасфера.
Прватанацртверзијанатекстотнаовојпредлогзакон бешедоставенадосите
чинителивоовааобластна30август2017годинаиистиоттекстбешејавнообјавен
навебстраницатанаМинистерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрација
на06август2017година.Релевантнитечинителибеаповиканидагидоставатсвоите
забелешкикоибеадеталноразгледани,аделодиститесеинтегрираниивоовој
предлогтекстназаконот.ПредлогЗаконотзаизмениидополнувањаназаконотза
аудиоиаудио-визуелнимедиумскиуслугибешеусвоенод ВладатанаРепублика
Македонијана20февруари2018година.
Поради веќе извршените измени, како и поради предложените измени и
дополнувањанаЗаконотзааудиои аудиовизулени медиумски услуги вокои се
земени предвид Извештајотна Прибе во делотна медиумите и Извештајотна
ЕвропскатакомисијазанапредокотнаРМ,сејавувакаконеопходнапотребатаза
измениидополнувањанаЗаконотзаосновањенаЈавнопретпријатиеМакедонска
радиодифузија. Законот за основање на Jавното претпријатие Македонска
радиодифузијаедонесенвофевруари1998година.Оддонесувањетододенессе
извршенидвеизмениидополнувањаназаконот,носепакнитуеднаодизменитеи
дополнувањатанесеоднесуванаусогласувањесопозитивнитезаконскипрописиод
оваа област.ОвојЗакон не бил консолидиран со постојните измени кои се
наметнувале во областа на радиодифузната дејност односно електронските
комуникации,посебноимајќигопредвидфактотштопоследнатаизменаназаконот
енаправенаво 2009 година,авеќеод декември месец 2013 годинаедонесен
Законотзааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги.Соденотнавлегувањетово
силанаовојзаконпрестанадаважиЗаконотзарадиодифузнатадејност,нододенес
одредбите во Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска
радиодифузијанесеусогласенисопозитивнитепрописи.
Со изменитеи дополнувањатанаЗаконотзаосновањенајавното претпријатие
Македонскарадиодифузијасеутврдувадејностанајавното претпријатиесо цел
воспоставувањенајаснадистинкци,јапомеѓудејностанајавниотсервисМакедонска
радиотелевизијаидејностанаЈавнотопретпријатиеМакедонскарадиодифузија,а
дополнително се утврдува и начинот на којшто јавното претпријатие ја врши
основната дејност,усогласен со веќе завршениот процес на преминување од
аналогниводигиталнипреносниврски.
Предлог–ЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотзаосновањенаJавното
претпријатие Македонска радиодифузија беше усвоен од Владата на Република
Македонијана20февруари2018година

Краткорочниприоритети
 ДонесувањенаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотзааудиоиаудио

визуелнимедиумскиуслуги
 ДонесувањенаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотзаосновањена

JавнотопретпријатиеМакедонскарадиодифузија

Среднорочниприоритети
 ЦелоснаимплементацијанаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотза

аудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги
 ЦелоснаимплементацијанаЗаконотзаизмениидополнувањанаЗаконотза

основањенаJавнотопретпријатиеМакедонскарадиодифузија

Аудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги
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Краткорочниприоритети
Правнарамка
 Изработка и усвојувањена Стратегија за развојна аудио и аудиовизуелната

дејностза2018–2022
ЗадоследноспроведувањенаЗаконотзааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги,
Законотзамедиумииподзаконскитеакти,Агенцијатаќегиреализираследните
активности:
 Вршењепрограмскинадзорврзрадиодифузерите,давателитенааудиовизуелни

медиумскиуслугипобарањеиоператоритенајавниелектронскикомуникациски
мрежи:редовен програмски надзор согласно Годишниот план за вршење
програмскинадзорза2018година;контроленпрограмскинадзор(поистекотна
рокотутврденвоизреченатамеркаодредовниотнадзор);ивонреденпрограмски
надзор(врзоснованаиницијативаподнесенаоддржавниоргани,правниили
физички лица,како и во случајна сомневање по службена должност на
Агенцијата).

 Вршење административен надзор врз радиодифузерите и врз издавачите на
печатенитемедиуми:РедовенадминистративеннадзорсогласноГодишниотплан
завршењеадминистративеннадзорза2018година;Контроленадминистративен
надзор (по истекот на рокот утврден во изречената мерка) и вонреден
административен надзор (врз основа на иницијатива поднесена од државни
органи,правниилифизичкилица,какоивослучајнасомневањепослужбена
должностнаАгенцијата).

Вотекотна2018година,Агенцијатаќеспроведенеколкуанализииистражувања:
 Анализанановитемедиуми(опфатот,улогатаитрендовитезанивнорегулирање);
 ИзработканаГодишнаанализанаситепреземенимеркиодстрананаАгенцијата

зааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслугинанајчеститепрекршувања;
 Анализанапазаротнааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслугиза2017година;
 Анализинародовитепрашањаинаначинотнаприкажувањеипретставувањена

женитеинамажитевопрограмитенарадиодифузерите.

Соцелдасеобезбедатпрецизнииточниподатоцизагледаностанателевизиските
програмскисервисиизаслушаностанарадиопрограмскитесервиси,Агенцијатаво
текотна2018годинаќегиспроведеследнитеактивности:
 Учество во работењето наМакедонскиоткомитетзамерењенапубликатаи

обезбедувањенаподатоциоделектронскотомерењенателевизискатапублика;
 Спроведување квартални истражувања за да се обезбедат податоци за

слушаностанарадиостаницитеизагледаностанателевизискитестанициштоне
сеопфатенисоелектронскотомерење.

Согласнозаконскитеобврски,Агенцијатаивотекотна2018годинаќепродолжи
активно да работи на поттикнување социјална инклузија и на подигнување на
степенот на медиумската писменост во Република Македонија.Во таа насока
Агенцијатаќегиспроведеследнитеактивности:
 Спроведувањеинформативнакампањазамедиумскаписменост;
 ПоддршказафункционирањенаМрежатазамедиумскаписменостнаРепублика

Македонија;
 Извештајза спроведување на Програмата за поттикнување на медиумската

писменоствоРепубликаМакедонија(2016-2018);
 Средбисорадиодифузеритезапоттикнувањенапроцесотнасаморегулацијаво

контекстнаобезбедувањедостапностнанивнитепрограмидолицатасосетилна
попреченост;

 Изработка на извештајза спроведување на Програмата за обезбедување
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достапностдомедиумитеналицатасосетилнапопреченост(2016-2018);
 Јавна презентација на резултатитеод анализитена родовитепрашања и на

начинотнаприкажувањеипретставувањенаженитеимажитевопрограмитена
радиодифузеритево2018година;

Во рамки на тенденциитеза поголема отворености транспарентностза своето
работењеи комуникацијасојавноста,Агенцијатавотекотна2018годинаќеги
спроведеследнитеактивности:
 Организирањејавнисостаноцинакоисепокренуваатпрашањаодмедиумската

сфера
 ПреносвоживонаседницитенаСоветотнаАгенцијатаисличнинастани
 Промовирањенаактивности наАВМУ наYoutube-каналотпрекупоставување

видеопрезентации,обуки,работилницииедукативниматеријали
 Комуницирањесојавностапрекуобјавувањесоопштенија идокументиповрзани

соработатанаАгенцијатананејзинатаофицијалнавебстраница

Институционалнарамка
Вотекотна2018годинаАгенцијатаќепродолжидаработиназајакнувањенасвојот
институционаленкапацитетпреку:
 ПрограмииобукизастручноусовршувањенавработенитевоАгенцијата(учество

насеминари,работилници,трибиниимеѓународниконференции;посетинадруги
регулаторнителасоцелразменанаискустваилиинформирањезаконкретни
темиисл.);

КреативнаЕвропа-МЕДИА
Тековнасостојба
Канцеларијата за „Креативна Европа – потпрограма МЕДИА“,во соработка со
Канцеларијатаза„КреативнаЕвропа–потпрограмаКултура“,вопериодотодјануари
2017 до април 2018,согласно обврските кои произлегуваат од Договорот за
рамковнопартнерствозаГрантзаакцијасоповеќепартнери-РамковенДоговорбр.
2016–1513/001-001„КреативнаЕвропа“потпишанмеѓуМинистерствотозакултураи
Извршнатаагенцијазаобразование,аудиовизуелнадејностикултураприЕКво2016
година,доИзвршнатаагенција,согласнопредвиденитероковидостави:
Март2017-доставенеИзвештајзареализиранитеактивностиво2016година.Во
односнаовојизвештај,од странанаИзвршнатаагенцијапозитивно сеоценети
реализиранитеактивностиинесеутврденинелегитмнитрошоци.
 Април2017-ПотпишанеГрантдоговоротзаактивноститепредвидениво2017

година.
 Ноември 2017 -доставена е Апликација за активностите во 2018 година.

АпликацијатаеприфатенаодстрананаИзвршнатакомисијаиоценетасо87од
можни100поени.

 Март2018-доставенеИзвештајзареализиранитеактивностиво2017година.Се
очекуваодговородИзвршнатаагенцијавоодноснаизвештајот.

 На27април2018-потпишанеГрантдоговоротзаактивноститепредвидениво
2018година.

 Вопериодотодјануари2017доаприл2018годинареализиранисепоголемброј
наактивностисоцелпромоцијанапотпрограматаМЕДИАнаКреативнаЕвропаи
информирањезанејзинитеможностинапотенцијалнитекорисници,предсеод
аудиовизуелниотсектор.КанцеларијатазаКреативнаЕвропаМЕДИА(Агенцијаза
филм наРМ)организирашеиучествувашена9јавнинастани(Инфоденовии
работилници),акакоделодредовнитеобврскиучествувашенаформалнитеи
неформалнитесостаноцинаКанцелариитезаКреативнаЕвропавоорганизација
наЕвропскатакомисија(Кан,Берлин,МалтаиБрисел).

ПромотивнитенастанипосветенинапотпрограматаМЕДИА беаорганизираниво
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соработкасоКанцеларијатазаКреативнаЕвропа–Култура,ДелегацијатанаЕУво
СкопјеиЕУИнфоЦентаротвоСкопје,АгенцијатазафилмнаРМ иКанцелариитеза
КреативнаЕвропа– МЕДИА наХрватска,Чешка,Литванијаи Србија,како и во
соработкасоЕвропскатакомисија,КанцелариитенаКреативнаЕвропа–МЕДИАна
Албанија,Србија,БоснаиХерцеговина,Италија(Бари),Унгарија,ПолскаиСловачка.
Реализиранисеиндивидуалниконсултативнисостаноцизатехничкаподдршкапри
подготовканапроектидеиипроектапликациисозаинтересираниорганизацииод
областанакултуратаиаудиовизуелниотсектор.
ПостојаносеажуриравебстранатанаКанцеларијатазаКреативнаЕвропанаРМ:
www.ced.mk и ФБ за МЕДИА.За сите активности се праќаат соопштенија до
медиумите,приштосереализираредовнамедиумскапромоцијанапрограматаи
успешнитепроектиподдржаниодпотпрограмитеКултураиМЕДИА прекуречиси
ситеелектронскиипишанимедиумиивебпортали.

Краткорочниприоритети
Вопериодотаприл2018-април2019предвиденоереализацијанаредовниинфо-
денови,работилници и семинари,кои сеоднесуваатнапромоцијанаКреативна
Европа-потпрограмаМЕДИАинејзинитеспецифичникатегориинанационалнои
локалнониво.Презентациитезапрограматаитематскитенастаниќебидатупатени
допрофесионалецитеод аудиовисуалниотсектор,ноистотакаидопошироката
јавност.
Исто така, ќе организираме јавни настани за специфичните категории на
потпрограматасоцелдасеобезбедатдеталниинформацииитехничкапомош за
потенцијалнитекандидатипредобјавенитероковизааплицирање.
Инфо-деновитеиопштитепрезентациизапрограматаќесеорганизираатвоСкопје,
но и во други градови од различни региони во нашата земја,со цел да се
информираатиохрабратпотенцијалнитеапликанти.
Ќе продолжиме со воспоставената практика за одржување на консултантски
состаноци на барање на операторите,но и со моделот на детектирање на
потенцијални апликанти и нивна директна комуникација и информирање за
можностите кои ги нуди потпрограмата МЕДИА.Консултациите се конципираат
согласнопотребитенасекојоператорпоединечноизависатоднивотонанивното
познавањезапрограмата,како и евентуалното претходно искуство од европско
проектноработење.Завременанашитеиндивидуалниконсултантскисостаноци,
какоиприкомуникацијасооператоритепое-маилилителефон,ќепродолжимедаги
давамеследнитеинформации:Генералниинформациизапрограмата;Консултации
за проектните идеи и пребарување на партнери;Консултации поврзани со
формуларотза апликација и формуларотза буџети други документи за анекс;
Консултацииповрзанисомеханизмитезакофинансирање,ДДВидругизаконски
процедуризанационалнитефинансиизапроектитенаЕУ;РегистрацијанаПИК,е-
формииформуларизааплицирање.

Среднорочниприоритети
ПрограматаКреативнаЕвропа(КултураиМЕДИА)едонесеназапериодот2014-2020
година,соштосеочекувапродолжувањенапрограматаодстрананаевропската
Комисијаизапериодот2021-2027).
Вопериодотодаприл2019додекември2021,КанцеларијатазаКреативнаЕвропа-
потпрограмаМЕДИА,ќесебазиранастекнатитеискустваодпретходнитегодини,во
насоканаобезбедувањеподобраимплементацијанаприоритетитенаПрограматана
националноилокалнониво.Воистовремеќесепродолжиотворениотдијалогсо
аудиовизуелниотсектор,какоисонационалнитеилокалнитевласти,соцелдасе
создаде подобра основа за учество во програмата Креативна Европа.Како
приоритетниобластинаделувањегипосочуваме:
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Развивањенаинформацискаикомуникацискастратегија
Целтанаоваастратегијаедасеобезбеди поширокапромоцијаи видливостна
Програмата на национално и локално ниво. Приоритет ќе биде ставен на
поактивнотокористењенавеб-странатаипрофилотнаФБсоцелдаседопредошто
е можно повеќе оператори од Македонија и пошироко,како и да се обезбеди
ефикаснакомуникацијасоаудиовизуелниотсектор.

Градењенакапацитетнааудиовизуелниотсектор
Најголемиотпредизвикнааудиовизуелниотсектореисполнувањетонаусловитеза
аплицирањенапоединечнитеповицинапотпрограматаМЕДИАнаКреативнаЕвропа.
Иакопостоиинтересзапристапувањетонаразличнитеповицизааплицирањеод
страна на филмските продуценти, телевизиски куќи, филмски фестивали,
дистрибутериитн,големделоднивсесоочуваатсонеисполнувањенакритериумите
зааплицирање,порадиштоипокрајпројавениотинтересиквалитетнитепроектии
идеи,не се во можностда аплицираат.Поради тоа јакнењето на капацитетите
претставува еден од главните приоритети за националните и локалните
аудиовизуелни организации. Затоа нашите активности ќе ги фокусираме на
организирање на јавни настани и семинари поврзани со ова прашање,со
претставницинаКанцелариинаКреативнаЕвропа-потпрограмаМЕДИА,ноисо
професионалциоддругиземји,соцелдасеподдржаторганизациитевопроцесотна
градењеинституционаленкапацитетидоведувањенанивнитеидеиипроектина
европско ниво на конкурентноста.Со овојтип на активности би сеобезбедила
подобра искористеност на програмата на национално,локално,регионално и
европскониво.

Вмрежување
Обезбедувањенаподдршказапребарувањенапартнери,вмрежувањеиучествово
европски професионални мрежи,како клучен елемент за учество во европски
културнипроекти.Нашатанамераедагиохрабримеоператоритедаизградатсилно
идолгорочнопартнерствосоевропскитепрофесионалниорганизацииворамкитена
програмата „Креативна Европа“и да придонесатза градење на професионален
капацитет.

Дигитализација
Дигитализацијатајапрепознавмекаковаженприоритетзааудиовизуелниотсектор.
Затоа планираме да организираме настани и да ја олесниме соработката меѓу
македонскитепрофесионалциикомпетентниевропскиекспертивоовааобласт,со
целдагипоттикнемеорганизациитедаиницираатваквипроективорамкитена
КреативнаЕвропа.

Прашањаповрзанисокултурниполитики
КанцеларијатанаКреативнаЕвропа-потпрограмаМЕДИАќеземеактивноучество
воодноснаорганизирањеиучествонанастаниповрзанисокултурниполитики.Ова
еважнозатоаштокакоземја-кандидатниенесмеделодкоординацијатанаЕУи
сметаме дека нашите оператори не ги искористуваат целосно сите шеми на
КреативнаЕвропа.

3.11ЗЕМЈОДЕЛСТВОИРУРАЛЕНРАЗВОЈ

1.1
НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
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Земјатаеумереноподготвенавообластаназемјоделствотоируралниотразвој.
Постигнат е одреден напредок во усогласувањето со заедничката земјоделска
политика.
Вонареднатагодина,земјататребаособено:
→⎼ ⎻⏎⏍⎻⏐⏑⏎⏒⏓ ⏎⏔⏍⎼ ⏓ ⎹⏎ ⏔⏕ ⏒⎼⎺⏎⏔ ⎼⎫ ⎨II;
→ ⎼ ⏓⎼⎹⏎⏓ ⏖ ⏔⏒ ⎻⏐ ⎺⏣ ⏒ ⎽ ⏔ ⏍ ⏑⏔⏏⎺⎼⏔⎺⏒⏎
податоциназемјоделскитестопанства;
→ ⎼ ⏎⏒⏔⏒⏍⏎⎺⏎ ⎻⏐ ⎺⏣ ⏔ ⏒ ⏓⏐⏎⏔⏎⏏⏔ ⎺ ⎹⏐ ⏔ ⏒ ⏍ ⎼⏒⏎⏗⏏⏔
организацијанапазарот

Резиме
Законитеврзчијаосновасетемели земјоделството и руралниотразвојсевеќе
донесени.ВоспоставенеИнтегриранадминистративенконтроленсистем (ИАКС),а
системите за спроведување на програмите за финансиска поддршка:Единствен
регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС),Системот за идентификација на
земјишнипарцели(СИЗП),Земјоделскиотпазаренинформативенсистем (ЗПИС)и
Мрежатазасметководствениподатоцинафарма(ФАДН)сефункционални.Вотеке
проектфинансиранодсредстванаИПАТАИБ2012:“Продукцијанаорто-фотомапии
дигитализацијаназемјоделскоземјиштеиразвојнановсофтверзаЕРЗСиФАДН
какоинадградбанапостоечкиотСИЗПсофтвер”ворамкинакојќебидеподготвено
новософтверскорешениезаФАДНиЕРЗС.
Во рамки на тековниот твининг проект: „Финализирање на мрежата на
сметководствени податоци од земјоделски стопанства“предвидено е целосно
усогласување на националното со законодавството на ЕУ за ФАДН,како и
подобрувањенаквалитетотикористењетонаФАДНподатоците.
Во2018годинасепланирадасеподобратзаконскитеодредбикоиќегоопфатат
уредувањето на пазарот на тутунски производи и сродни производи преку
усогласувањесоДиректива40/2014.
ПодобивањетонаакредитацијаодЕКзатримеркиодИПАРДпрограмата2007-2013
континуираносеработинанадградбаиподобрувањенасистемитезаспроведување
наЕУпомоштазарураленразвој.
СогласноНационалнатастратегијазаземјоделствотоируралниотразвојзапериод
2014-2020година(„СлужбенвесникнаРМ“бр.197/2014)исогласноНационалната
програмазаразвојназемјоделствотоирураленразвој2018-2022(„Службенвесник
на РМ“бр.32/2018)се предвидуваат мерките за рурален развој,кои ќе се
реализираатпрекуПрограматазафинансискаподдршканаруралниотразвојпреку
којаќесеискористатнационалнитефинансирањазаподобрувањенасостојбитево
земјоделствотоируралниотразвој.
Во2018годинадонесенаеПрограматазафинансискаподдршканаруралниотразвој
за2018годинавокојапрекумеркинафинансискаподдршкаќесереализираат
насокитеодНСЗРР.
Во2017годинабешерегистриранпрвиотземјоделскипроизвод,„ОХРИДСКАЦРЕША“,
заштитенсогеографскаознакасогласноЗаконотзаквалитетотназемјоделските
производи.
Во тек е реализацијата на Националниот план за органско производство во
РепубликаМакедонијазапериодот2013–2020година,коједелодНационалната
стратегијазаземјоделствоирураленразвој2014-2020.
Уредувањетонапазаритеиминималнитестандардизаквалитетназемјоделските
производисоцелнивнопуштањевопромет,еуреденасоЗаконнаквалитетотна
земјоделскитепроизводи.ВоглаваIIIодистиотзаконерегулираназаштитатана
квалитетотна земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло,
географскаознакаиознаказатрадиционаленспецијалитет.Законотзаквалитетот
на земјоделските производи генерално е усогласен со Европските регулативи и
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прописиодсоодветнитеобласти.

3.11.1ХОРИЗОНТАЛНИПРАШАЊА

Tековнасостојба
Согласно Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на
РМ“бр.49/10,53/11,126/12,15/13,69/13,106/13,177/2014,25/2015,73/2015,83/2015,
154/2015,11/2016,53/2016,120/2016 ,163/2016 ,74/17 и 83/18),донесена е
НационалнаПрограмазаразвојназемјоделствотоируралниотразвојзапериод
2018-2022година(„СлужбенвесникнаРМ“бр.32/2018).ВрзоснованаПрограматасе
донесе Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
(„СлужбенвесникнаРМ“бр.17/18)иУредбазапоблискикритериумизадиректни
плаќања,корисници на средствата,максимални износи и начин на директни
плаќањаза2018година(„СлужбенвесникнаРМ“бр.21/18).
Министерствотозаземјоделство,шумарствоиводостопанство(МЗШВ)енадлежно
запрограмирањенадиректнитеисплатииостанатитемеркинаменетизаразвојна
земјоделскиот сектор,како и за воспоставување на сите системи и регистри
неопходнизареализацијанамеркитезаподдршка.
СекторотзаанализаназемјоделскаполитикаенадлеженводелотнаЕдинствениот
регистарназемјоделскистопанства(ЕРЗС),Земјоделскиотпазаренинформативен
систем (ЗПИС),Мрежатазасметководствениподатоциодземјоделскистопанства
(ФАДН)ианализаназемјоделскатаполитика.
ЗПИС во тек на 2017 и од почетокот на 2018 година континуирано преку
доставувачите на пазарни податоци,прибираа,обработуваа и објавуваа дневни
пазарни информации преку веб.страната www.zpis.gov.mk.Редовно се објавуваа
неделниимесечниизвештаиивојануари2018годинабешеобјавенГодишниот
извештајзаЗПИС,вокоједаденосвртнадвижењатанаценитеназемјоделските
производи за изминатите две години,согласно регулативата на ЕУ CR (EC)бр.
479/2010.
ВоодноснаЕРЗС,вотексеактивностизаразвојнановасофтверскаапликацијаза
регистрација на земјоделски стопанства,која ќе ги имплементира сите нови
законски решенија кои се донесени изминатите години.Дополнителни,ќе се
надминаттехничкитенедостатоцикоисеувидоасоработењетонастариотсофтвер,
во рамки на проектот „Продукција на орто-фото мапи и дигитализација на
земјоделскоземјиштеиразвојнановсофтверзаЕРЗСиФАДНкакоинадградбана
постоечкиотСИЗПсофтвер”,финансиранодсредстванаИПАТАИБ2012.Соразвој
нановиотсофтверзаЕРЗСсеочекувадасевоспоставидиректнакомуникацијасо
базатанаподатоциодАгенцијатазакатастарнаРепубликаМакедонија.Сооваќесе
намалат административните бариери,односно од почетокот на 2019 година,
носителитеназемјоделскитестопанстванемадаимаатпотребадавадатимотни
листовиодАгенцијатазакатастар.Соновиотсофтвер,истотакаќесепревземаат
податоцитезазасеанитеземјоделскитекултуриодбазатанаподатоцизадиректни
плаќањаодАФПЗРРсоштозначителноќесеподобриквалитетотнаподатоциво
ЕРЗС.
СогласноутврдениотПланзаизборнарепрезентативниземјоделскистопанстваза
2017година,ФАДНпримерокотбешезголеменна700земјоделскистопанствакоисе
класифициранипокласанаекономскаголеминаитипназемјоделскопроизводство
одкоисеприбранисметководственитеподатоциивотексеактивностизавнесна
иститевософтверскоторешениезаФАДН.Планотзаизборнарепрезентативни
земјоделскистопанствазасметководствената2018годинавокоисевклучени700
земјоделски стопанства е подготвен и одобрен и започнати се активности за
прбирањенасметководствениподатоциодземјоделскистопанства.
Какорезултатнаповратнакорекцијанагрешкитедобиенипрекуконтролниотсистем
запроверканаквалитетнаподатоцитевоЕвропскатаКомисија-RICA/1,значително
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еподобренквалитетотнаФАДНподатоците.Во2017годинаобјавеневториотсетна
„Стандарднирезултатиодмрежатанасметководствениподатоциза2015“,ана
почетокотна2018годинабешеподготвенновиотсетна„Стандарднирезултатиод
мрежата на сметководствени податоци за 2016 година“.Податоците од ФАДН
редовносекористеавоактивноститезакреирањеназемјоделскатаполитика,во
дефинирањенаполитикитезапревземањенаодреденипроменивоземјоделскиот
секторсооценканавлијаниетоврзпрофитотназемјоделскитестопанства,какои
процесотнаформулирањенастратешкитецелиииднитеполитики.
Надградбата на тековниот ИТ систем за ФАДН (дата база,методологијата за
прибирањенасметководствениподатоцииизготвувањенаизвештаи)евотек,во
рамки на тековниот проект од ИПА 2012 -„Изработка на ортофото карти и
дигитизацијанаупотребатаназемјоделскотоземјиштеиразвојнаИТсофтверза
регистаротна земјоделски стопанства и ФАДН системоти надградба на ЛПИС
софтверот“,којзапочнавоноември,2016година.ОвојновИТсофтверќегоподобри
квалитетотнаприбранитеподатоцитеодземјоделскитестопанства.
Во рамки напроектот:„ИднанадградбанаЗемјоделскиотинформативен систем
(ЗИС)”,финансиранодИПА–ТАИБ2011бешеизработенановаплатформазаЗПИС
којаево фазанатестирањеи со којасеочекувадасеподобри квалитетоти
достапностанапазарнитеподатоцидокрајнитекорисници.
ВорамкитенаСистемотзаидентификацијаназемјишнипарцели(СИЗП),тековносе
врши регистрирањенанови парцели како и ажурирањенавеќерегистрираните
парцелидоколкукајиститеимапотреба.РегистрирањетонаСИЗПпарцелаеуслов
за аплицирање по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството.
Резултатитеоднаправенитеконтроли(OTSиCwRS)добиениодстрананаАгенцијата
зафинансискаподдршкавоземјоделствотоируралниотразвојседоставуваатдо
СИЗП операторите во подрачните единици на МЗШВ за нивна понатамошна
обработкаиажурирање.Вотекепроектзаизработканановиорто-фотоснимки,
дигитализацијаназемјоделскотоземјиштеинадградбанаСИЗП системотсонови
модулиифункционалности.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
СогласноНационалнатаСтратегијазаземјоделствоирураленразвојзапериодот
2014 – 2020 година,се дефинираат идните мерки за развојна политиката на
финансирањевоземјоделството,какоивоспоставувањетонанеопходнитесистеми
иинституциипотребнизанивнареализација.ЌеседонесеиспроведуваПрограмата
зафинансискаподдршкавоземјоделствотоза2019година

Институционалнарамка
Предвидено е зајакнување на капацитетотна сите сектори кои имаатулога во
хоризонталните активности за интензивирање на евроинтегративниотпроцесво
областа.
Реализацијата на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството се
реализираиследипрекуИнтегрирансистем заадминистрацијаиконтрола-ИСАК
(IACS).ПримарнимодулинаИСАКсеСистемотзапримањеиобработканабарањата
зафинансискаподдршка,Интегрираниотсистем законтрола(ИСК)иСистемотза
авторизацијанаисплати,авоистиотевклученидополнителенмодулзабазана
референтницени.Конфигурацијатанасофтверотевотекиевофазанафинално
тестирање.
Од аспектнапроцесотнавнесувањенаподатоци во софтверското решениеза
директниплаќањавоземјоделството,којќесеостварувапрекуподрачнитеединици
на МЗШВ, предвидено е овозможување на телекомуникациски пристап до
постоечкотософтверскорешение,соштоќесеовозможивнесувањенаподатоциод
надворешнилокации.
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Агенцијатазафинансискаподдршкавоземјоделствотоируралниотразвој(АФПЗРР)
сесоочувасозголеменинадлежностиипостојанодливнакадри.
ВорамкитенаИПА ТАИБ 2012,сереализирапроектсокојсепланирадабидат
изработениновиортофотоснимкиодцелататериторијаназемјата,дигитализација
на земјоделското земјиште и надградба на СИЗП системот со нови модули и
функционалности.Истиотпроекттребадасереализирадокрајнасептември2018
година.ПоажурирањетонаСИЗПпарцелитеворамкитенагореспоменатиотпроект
сеочекувавоПодрачнитеединицинаМЗШВдабидатповиканиситеЗемјоделски
стопанства кајкои што еутврдено несовпаѓањепомеѓусостојбата на ортофото
картатаод 2009 годинаи ортофото картатаод 2017 година,асо цел дабидат
усогласени и ажурурани вооченитенеправилности.Периодотзаусогласувањена
вооченитенеправилности сеочекувадазапочнеод крајотна2018 годинаи да
завршивопериододнајмалкушестмесеци.

Среднорочниприоритети
ПредвиденоедасеподготвииреализираПрограматазафинансискаподдршкана
земјоделството во 2020 и 2021 година и Уредбата за поблиски критериуми за
директниплаќања,корисницитенасредствата,максималнитеизносииначинотна
директнитеплаќањаза2020и2021година.
За потребите на ФАДН ќе се подготви План за избор на репрезентативни
земјоделскитестопанстваза2019и2020година.
Подобрувањенапроцесотиметодологијатазаприбирањенаподатоцииконтролана
квалитетот на податоците за потребите на ФАДН системот, подобрени и
формализиранипроцедуризакористењенаФАДНподатоцитеикористењенаФАДН
податоцизаанализинаполитикитеостанувапонатамошнацелкоја ќесереализира
во рамки на тековниот Твининг проект: „Финализација на мрежата на
сметководствениподатоциодземјоделскистопанства”којефинансиранпрекуИПА
2013 и започна со имплементација од февруари 2018 година.Во рамки на
активноститенатвинингпроектотзаФАДНќесеподготвиновПравилникзаФАДН:
„Правилникзаметодологијатазапресметканастандардаутпут,какоиначинотна
прибирањенаподатоцииинформациитеодмрежатаметодологијатазаутврдување
на типологија на земјоделските стопанства,класификација на земјоделските
стопанствапотипназемјоделскопроизводствоикласитенаекономскаголеминана
земјоделскистопанства,максималниотбројиминималнатаекономскаголеминана
сметководственитестопанстваиформатаисодржинатанаединствениотобразецза
определување на доходот и анализа на деловното работење на земјоделските
стопанства“којќебидепотполноусогласенсозаконодавствотонаЕУзаФАДН.
ВоодноснаЕРЗС,вотекна2020 предвиденоедапрофункционирамодулотза
генерирањенаизвештаиодбазатанаподатоциодЕРЗС.
Од почетокот на 2020 година се очекува надградениот Земјоделски пазарен
информативен систем (ЗПИС) да биде комплетно функционален согласно
законодавствотонаЕУзаЗПИС.

Програмиипроекти
ЦелосноусогласувањеназаконскатарамкаиметодологијатанаФАДН согласно
новатарегулативаиметодологијанаЕУзаФАДНепредвиденаворамкинатвининг
проектот финансиран од ИПА – ТАИБ 2013 „Финализирање на мрежата на
сметководственитеподатоцинафармиФАДН",финализацијанаФАДНсистемот.
Во периодот2014-2016 година прекуСекторотза консолидација на земјоделско
земјиште размена и идентификација на земјишни парцели отпочнати се два
консолидациски проекти поддржани од ФАО. Од 2017 година,отпочната е
реализација на проектот MAINLAND преку којво период 2017–2020 ќе бидат
реализирани вкупно 23 физибилити студии, подготовка на 9 планови за
консолидацијаичетириимплементиранипроектизаконсолидацијасофинансиска
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поддршкаодИПА2015-средстванаЕУиБуџетотнаРепубликаМакедонија,асо
техникапомошнаФАО.
Одјануари2017годинасеспроведувапроектот„Изработканаортофотокартии
дигитализацијанаупотребатаназемјоделскотоземјиштеиразвојнаИТсофтверза
фарм регистаротиФАДНсистемотинадградбанаСИЗПсофтверот“ворамкитена
ИПА–ТАИБ2012програматакадепостоечкиотСИЗПсофтвертребадасенадгради
соновимодулиифункционалности.Истиоттребадазавршидокрајотнасептември
2018година.

Во текефиналнатафазанаевалуацијазанабавкананов хардверзаИСАК во
рамкитенанационалнотокофинансирањеодИПА2015–проекткојгоспроведува
АФПЗРР.
ИстотакаеобјавентендерзанабавканановософтверскорешениезаИСАК(ИПА
2015)којпроектсеспроведувавосоработканаЕУД иАФПЗРР.Проектоттребада
овозможи интероператибилност на сите регистри во земјоделството и
прилагодувањеконновиотпрограмскипериод.

3.11.2ЗАЕДНИЧКОУРЕДУВАЊЕНАПАЗАРИТЕ

Tековнасостојба
Правнатарамказауредувањенапазаротнарастенијаипроизводиодрастително
потеклоиживотниипроизводиодживотинскопотекло,вомоментовјаопределува
Законотзаземјоделствоирураленразвој,коједелумноусогласенсозаконската
регулативанаЕУ и Законотзаквалитетназемјоделски производи.Покрајовие
закони,следнивезаконисеповрзанисоуредувањетонапазаротнаовиепроизводи:
Законзаветеринарноздравство(„СлужбенвесникнаРМ“бр.113/07;24/11;136/11и
123/12),Законзатутунитутунскипроизводи(„СлужбенвесникнаРМ“бр.24/06,88/08,
31/10,36/11,53/11,93/13,99/13,164/13,151/14,193/15,213/15и39/16),Законза
основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој(„СлужбенвесникнаРМ“бр.72/07и05/09).
ШтосеоднесувадохоризонталнитеаспектинаЗаедничкатаземјоделскаполитика-
ЗЗП,повеќето од нив релевантни за пазарите на земјоделски производи,се
регулирани со Законотза земјоделство и рурален развој.Имено,во насока на
подобрувањенавертикалнитепазарниодносисоподеднаквораспределувањена
приходитеворамкитенасинџиротнаисхранаиублажувањеназначајнитетензииво
недостатокнадоговорниодноси,законотгипропишуваосновнитеусловизатрговија
соземјоделскипроизводи,какоштосе:условиштотребадагиисполнаткупувачите,
организирање на откупните места за земјоделски производи,доставување на
извештаи за планирани и купени количини,воспоставување на регистри на
откупувачииувознициназемјоделскипроизводи,нивноодржувањеиработење.
Споредчленовите31,32,33,34и35одЗаконотзаземјоделствоирураленразвој,по
исполнувањето на општите и посебните услови,правните лица кои откупуваат
земјоделски производи (житарици,маслодајни семиња,добиток,сурово млеко,
овошје,зеленчук,култивиранипечурки,месо,винскогрозјеимед)морадабидат
регистрирани во Регистаротна МЗШВ на откупувачи на земјоделски производи,
основанво2010година.До01.03.2018годинавоовојрегистарима42новиправни
фирми -откупувачи на земјоделски производи регистрирани за период од една
година,иливкупно807правнифирми-откупувачиназемјоделскипроизводи.
Вопериодотод1мајдо31јулисекојагодинапреджетвата,компаниитесепредмет
наконтролазаутврдувањенаусогласеностсоопштитеипосебнитезаконскиуслови
за откуп на земјоделски производи од страна на Државниот инспекторат за
земјоделство.
Соцелдасеподобрифункционалностанасевкупниотсистем зарегистрирањена
откупувачите на земјоделските производи и нивно известување за откупените,
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планиранитеколичиниидоговори,Министерствотоевопроцеснаимплементација
навеб-базиранИТсофтверкојќеобезбедиповрзувањепомеѓуцентралатанаМЗШВ
базанаподатоцииситерегистрираникупувачивоземјатаворедовнатаразменана
податоци.ИТ решението е веќе развиено и во моментотима внес на тековни
податоцидостапнивоМинистерството.Целоснатафункционалностнасистемотсе
очекувадаседостигнедокрајотнаоваагодина.
Во последниот квартал од 2018 година се очекува почетокот на проектот
„ВоведувањеиимплементацијанаЗУПмеркивоРепубликаМакедонија“(Introduction
andImplementationofCommonMarketOrganisationmeasuresRepublicofMacedonia)кој
ефинансиранодИПА2015година.Главнатацелнапроектотќебидезголемувањена
ефикасностаиконкурентностаназемјоделскотопроизводствопрекуусогласување
сополитикитенаЕУ,воведувањенастимулативнимеркизаподдршка,подобрување
иизедначувањенаквалитетотназемјоделскитепроизводиитн.Проектотќевклучи
неколкутемелни анализи (in-depth subsectoranalyses)на одредени земјоделски
производикоисестратешкизаРепубликаМакедонијаиврзоснованатиеанализи
ќепроизлезатпредлогмеркииполитикизапонатамошноразвивањеводелотна
ЗУП.
Со Законотзаквалитетназемјоделски производи регулирани сеземјоделските
производи од растително потекло,како и производи од животинско потекло.
Законот ги уредува нивните минимални или пазарни стандарди за квалитет и
маркетинг(пласманнапазарот,пакувањеиинформирањенапотрошувачите),какои
методите за нивна класификација,проверка,контрола и инспекција на пазарот,
усогласени со тековните ЕУ стандарди во рамките на различните политики за
Заедничкотоуредувањенапазарите(ЗУП).
ВоодноснакласирањетоназемјоделскитепроизводипоквалитетсогласноЗаконза
квалитетот на земјоделските производи,спроведувањето на одредбите што се
однесуваатзакласирањецелосносеспроведуваатводелотнауредувањенапазарот
најајцаимесоодживина,пазаротнажита,оризибрашно,делумносеспроведуваат
воделотнауредувањенапазаротнамлеко,свежоовошјеизеленчукипазаротза
месо.
Правнатарамказауредувањенавинскиотсекторипазаротсовиноедоуреденасо
Законотзавиното(„СлужбенвесникнаРМ“бр.50/10,53/11,06/12,23/13,106/13,
188/13,149/15,39/16и172/16),какоисоправилницитедонесениврзоснована
законот кои дополнително ги уредуваат енолошките средства и постапки во
производствотонавино,методитезаанализа,класификацијатанасортинагрозје,
етикетата,придружниотдокументивлезнитеиизлезнирегистризапроизводиод
грозјеивино,какоигеографскитеобластинасаденисовиновалозазазаштитана
географскотопотеклонавинотовоземјата.
Во2018годинасепланирадаседонесеновиотЗаконзатутун,производиодтутуни
сроднипроизводи,сокојќесеподобратзаконскитеодредбикоиќегоопфатат
уредувањето на пазарот на тутунски производи и сродни производи,преку
усогласувањесоДирективата40/2014.ПодонесувањетонаЗаконотќесеизработат
подзаконскитеактикоипроизлегуваатоддонесениотзакон.
Додекември2018годинасепланирадасеизвршинадградбанаелектронскиот
системзаевиденцијанадоговоренииоткупениколичинитутунпооткупувачи.

Краткорочниприоритети
Одпричинаштоприоритетитедопрваќесеутврдатипрецизираатсоанализитена
земјоделските потскетори што ќе се спроведат во рамките на ИПА проектот
„ВоведувањеиимплементацијанаЗУПмеркивоРепубликаМакедонија“(“Introduction
andImplementationofCommonMarketOrganisationmeasuresinRepublicofMacedonia“),
дефинирањетонакраткорочнитеприоритетивоовојмоментенеприменливо.
Какократкороченприоритетепотребатаодзголемувањенабројотнавработеникои
ќе работатна ЗУП,затоа што заедничкото уредување на пазарите претставува
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огромен сетнаправила,зачијаимплементацијапотребни сесоодветен бројна
човечкиитехничкиресурси.ПотребноеиреорганизацијавоМинистерствотозада
сенаправи јаснадистинкцијанаингеренциитеи обврскитепомеѓусекторитево
Министертвото.ДеловиодЗУП наЕУ воопштонесеспроведуваатвоРепублика
Македонија. Наскоро се очекува да започне ИПА финансиран проект за
Функционална анализа за МЗШВ од којсе очекува да предложи модел за
реорганизацијанаминистерството,вклучувајќигоиделотзазаедничкоуредување
напазарите.
Вовтораполовинаод2018годинаќесереализираTAIEXстудискапосетанатема:
“Marketingofhoneyandbeeproducts“.

Среднорочниприоритети
Одаспектнапроизводитеодрастителнопотекло,предвиденоедонесувањенанови
подзаконскиактисогласноЗаконотзатутун,производиодтутунисроднипроизводи,
делумноусогласенисопроменитенаЗУПназемјоделскипроизводиворамкитена
ЕУ.
Потребна е ревизија на законската рамка во делотна ЗУП и усогласување со
соодветнитеевропскирегулативи.

Програмиипроекти
Во последниот квартал од 2018 година се очекува почетокот на проектот
„ВоведувањеиимплементацијанаЗУПмеркивоРепубликаМакедонија“(“Introduction
and Implementation ofCommon MarketOrganisation measures in the Republic of
Macedonia“)којефинансиранодИПА2015.
Вопериодот2018-2019годинасеспроведувапроектодИПА–ТАИБ2013–„Градење
наосновизареформивосектороттутунвосогласностсоевропскитезаеднички
пазарниорганизации“,соцелдасеизвршидиверзификацијанапроизводствотона
тутун.

3.11.3РУРАЛЕНРАЗВОЈ
Тековнасостојба
Согласно Законотза земјоделство и рурален развојдонесена е Програмата за
финансиска поддршка на руралниотразвојза 2018 година („Службен весник на
РМ“ бр.16/18), направена е измена на Уредбата за видот на активности,
максималниотизнос по активности,корисниците,субјектите кои учествуваатво
постапката,поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката
поддршкавоземјоделствотоируралниотразвој(„СлужбенвесникнаРМ“бр.6/13,
81/13,181/13,01/14,23/2014,136/14,157/14,139/15,215/15,133/16 и 76/18).Во
Програматазафинансискаподдршканаруралниотразвојза2018годиназапрвпате
воведена нова мерка 125 „Инвестиции за реструктуирање на земјоделски
стопанства“со износ од 35.000.000,00 денари.Исто така за прав пат,преку
програматасеспроведуваподмерката„Зачувувањенагенетскаразновидностна
автохтони раси на добиток (говедо Буша,овци Каракачанска,Овчеполска и
Шарпланинаска,козиБалканскакоза,куче–овчарскокучеШарпланинецибивол–
домашен бивол) во износ од 2.000.000,00 денари. Оваа мерка до сега се
спроведувашепрекуПрограматазафинансискаподдршкавоземјоделството.
ВрзоснованаЗаконотзаземјоделскизадруги(„СлужбенвесникнаРМ“бр.23/13,
51/15,193/15 и 39/16)донесени се пет подзаконски акти за доуредување на
постапката за упис во регистарот на земјоделски задруги,во согласност на
националнотозаконодавство.
На15декември2017годиназапочнапроектот„Поддршказаразвојназемјоделските
задругивоРепубликаМакедонија“(EuropeAid/154252/DD/ACT/MK),финансиранод
ИПА2015.Соовојпроектепредвиденагрантоваподдршказаразвојнапостоечките
земјоделскизадругикакоиподдршказаформирањенановииинституционална
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поддршка на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство во
односнаподобрувањенаЗаконотсоземјоделскизадруги.
СекторскатаспогодбасоЕвропскатаКомисијазавоспоставувањенаодредбиза
управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република
МакедонијаспоредИнструментотзапретпристапнапомошвообластанаполитиките
за„Земјоделствоирураленразвој"(ИПАРД)ератификуванаиобјавенаво„Службен
весникнаРепубликаМакедонија“бр.38/16.Врзоснованачлен24одЗаконотза
основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.72/07,5/09,43/14,193/15и
39/16),Владата на Република Македонија,на седницата,одржана на 29.03.2016
година,донесе Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска
поддршказамеркитезарураленразвојфинансираниодпрограматаИПАРД 2014-
2020.
На25.05.2016година,Националниотслужбеникзаакредитација-НАО,Министерство
за финансии достави финално официјално барање за доделување на право на
управувањенабуџетот(пакетзаре-акредитација)зачетиримеркиодПрограматаза
рураленразвојза2014-2020наРепубликаМакедонија(ИПАРД II)доГенералниот
директоратзаземјоделствоирураленразвој,Европскакомисија(Реф:бр.10-3270/1).
Барањетоезаследнитемерки:
 Meрка1-„Инвестициивоматеријалнисредстваназемјоделскистопанства“;
 Meрка3-„Инвестициивоматеријалнисредствазапреработкаимаркетингна

земјоделскитеирибнитепроизводи”;
 Meрка7-„Диверзификацијанафармаиразвојнабизнисот”и
 Meрка9-„Техничкапомош”.
Реакредитацијатанададенитемеркиедобиенавотекотнамарт2017година,иво
април2017годинаеобјавенпрвиотЈавенповикзакористењенасредстваодИПАРД
2Програмата.Наистиотбеаподнесени1648барањазафинансискаподдршка,со
вкупнибарањазасредствавовисинаоднад73,5милиониЕвра.Вотекесклучување
надоговори.

ВорамкитенаТвининглајтпроект„Помош заПлатежнаАгенцијазаподготовкана
Мерката јавна рурална инфраструктура“финансиран од ИПА 2010,изработен е
акредитацискипакетзаМеркатаинвестициивојавнаруралнаинфраструктураво
рамкитенаИПАРД IIпрограмата,иистиотедоставендоЕвропскатакомисијаво
март2018година соштосеочекуваревизорскамисијаидобивањенаакредитација
докрајотна2018година.
ВорамкитенаНИМС проектотиТвинингпроектот„Понатамошнозајакнувањена
АФПЗРРиподготовканаАгенцијатазапрограмскиотпериод2013-2020“,подготвени
седрафтакредитацискитепакетизамеркитеЛИДЕРиСоветодавнислужби,закои
меркипостапкатазаакредитацијаќезапочнеповклучувањенаиститевоИПАРД2
Програмата.

Краткорочниприоритети
ВрзоснованаНСЗРР2014-2020година,во2019годинасепланирадаседонесат
измениидополнувањанаЗаконотзаземјоделствоирураленразвојипропратни
подзаконскиактивонасоканаусогласувањесоноватарегулативанаЕУзарурален
развој.
Во2019планираноедаседонесеПрограматазафинансискаподдршканаруралниот
развојза 2019 година во која преку мерки на финансиска поддршка ќе се
реализираатмерките за рурален развоји државната помош во земјоделството
согласнонасокитеодНСЗРРзапериод2014-2020.
СоцелспроведувањенафункциитенаИПАРД во2018годинаследнитеактивности
ќебидатпревземани:
 Завршнапроценка(expost)наИПАРДПрограма2007-2013
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 ФиналенизвештајзаспроведувањенаИПАРД2007-2013
 ПрваизменанаИПАРД Програма2014-2020ивклучувањенадветеновимерки:

ЛИДЕРиСоветодавниуслуги
 ДвагодишниредовнисостаноцинаКомитетотзаследењенаИПАРДII.
 СпроведувањенаПланиотзавидливостикомуникацискиактивностизаИПАРД

Програмата2014-2020
 АктивностизазаакредитацијанамеркитеРуралнаинфраструктура,ЛИДЕР и

Советодавниуслуги.
Со средства кои се предвидени со мерката Техничка помош,ќе се овозможи
поддршка на активностите неопходни за спроведување на ИПАРД 2014-2020,
посебнозакампањазапублицитетзаИПАРД 2014-2020;анимирањеизајакнување
накапацитетотнапотенцијалнитеЛАГовиизавршнапроценканаИПАРД2007-2013.
Во поглед на навремено информирање на корисниците на ИПАРД фондови за
можноститенаИПАРД Програмата,во2018годинаќепродолжиреализацијатана
активноститезапублицитетсоспроведувањенакампањазаИПАРД.Кампањатаќе
се одвива согласно Годишниот план за комуникација со јавноста за ИПАРД
Програмата2018,изготвенврзоснованаПланотзакомуникацијаипублицитетна
ИПАРД Програмата2014-2020иќебиденасоченаконпромоцијана можноститеи
условитекоиќесенудатпрекуИПАРД2014-2020.
ВоМЗШВзакреирањеиреализацијанаполитикитенаруралниотразвојидржавната
помош воземјоделствотоенадлеженСекторотзарураленразвој,прекусвоите5
одделенија.
Во2018годинаќесепродолжисозајакнувањенаадминистративниоткапацитетсо
зајакнување на Секторот за ИПАРД со вработување и обука на дополнително
вработенителицаидообучувањенапостојнитевработени.
КомитетотзаследењенаИПАРДПрограматаќепродолжидасесостануванајмалку
двапатигодишно.АФПЗРРво2018годинаќепродолжисообработкатанабарањата
пристигнативорамкитенапрвиотЈавенповикзаИПАРД2014-2020исклучувањена
договори.ПланираноеобјавувањенановиЈавниповицизамерките1и3 вотекот
најули2018година,азамерка7восептември2018година.Зарадизабрзувањена
процесотнаобработканабарањатазафинансискаподршкаибарањатазаисплатаи
зголемувањенаапсорпцијатанадоделенитесредства,АФПЗРРсогласноанализата
наработнаоптовареностза2017година,пристапиконвработувањена28лица(24за
ИПАРД)наодреденовремедо31.12.2018година.Потребнаетрансформацијана
нивниотработенодноснанеодреденовреме.Истотака,подобиенатасогласностод
Министерствозафинансии,АФПЗРРќепристапикондополнителновработувањена
40 лица и унапредување на 29 вработени во функција на пополнување на
управувачката структура согласно акредитациските критериуми. Планирано е
севкупниотпроцесназајакнувањенаадминистративниоткапацитетдазаврши до
крајотна2018година.
Штосеоднесувадополитикатаназадржувањенакадарот,порадиголем одливи
флуктација,потребна е измена на Законот за административни службеници и
изземањенавработенитенаАФПЗРР од системотнадржавниадминистративни
службеници.
Во тек е измена на Законот за основање на АФПЗРР поради потребните
прилагодувања кон програмскиотпериод 2014-202 и одредбите на Секторската
спогодба.ИстотакапотребнисеизменинаУредбатазаначинотипостапкатаза
користењенафинансискаподдршказамеркитезарураленразвојфинансираниод
програматаИПАРД 2014-2020сововедувањеналистананеопходнидокументиза
аплицирање.
ВорамкитенапостапкатазаакредитацијанаМерката6Инвестицииворуралнајавна
инфраструктура,потребноедонесувањенаУредбазаспроведувањенаистата.
СогласноодредбитенаСекторскатаспогодбазаИПАРД2014-2020,ВладатанаРМ по
предлог на АФПЗРР потребно е да донесе Правилник за санкционирање на
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примателитенафинансискаподршкаодИПАРД 2Програматакоигипрекршиле
договорнитеобврски.

Среднорочниприоритети
Активноститеќебидатнасочениконакредитацијанамерката„Инвестициивојавна
рурална инфраструктура како и ажурирање на Листата за прифатливи трошоци
согласноИПАРДПрограма2014-2020“.
Комуникацијата на ИПАРД Програмата со јавноста ќе се одвива врзоснова на
изработка на редовни годишни планови за комуникација со јавноста за ИПАРД
Програматаво2019и2020.
НасреденрокќесепродолжисозајакнувањенаСекторотзарураленразвојсо
вработување и обука на дополнително вработените лица и дообучување на
постојнитевработени.
КомитетотзаследењенаИПАРД Програматаќеодржуваредовнисостаноци.Во
контекстнаактивностазавоспоставувањенасигурносенИКТсистем заТелотоза
управувањесоИПАРД,сепланираобезбедувањенакорисничкипристапдобазите
наподатоцинаАФПЗРР,прекуинтегрирањенасистемитенаподатоцисосистемите
наподатоцинаИПАРДАгенцијатавоеденсистемнапротокнаподатоцимеѓудвете
институции.
Напоритеќесенасочатконцелосноискористувањенапланиранитесредстваод
ИПАРД2Програмата,подобраапсорпцијапрекуобјавувањенановијавниповиции
забрзувањенаобработкатанаприменитеапликацииибарањазаисплата.

3.11.4ОРГАНСКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

Тековнасостојба
Со цел поголема усогласеност со ЕУ Регулативите за органско производство,
донесен е Законотза органско земјоделско производство („Службен весник на
РепубликаМакедонија“бр.146/09,53/11,149/15,39/16и132/16).
ВотекереализацијанаНационалниотПланзаорганскоземјоделскопроизводство
воРепубликаМакедонијазапериодот2013–2020година,коједонесенводекември
2013година.
СогласноНационалнатапрограмазаземјоделствоирураленразвој2018– 2022
година,финансискатаподдршканаорганскотопроизводствопродолжуваиво2018
година.Поддршкатазаорганскотопроизводствово2018годинаеза30%повисока
одвисинатанадирекнитеплаќањазаконвенционалнотопроизводствозафуражни
култури,50% заполјоделскикултури,сточарскоипчеларскопроизводство,70% за
овоштарствоилозарствои100%заградинарскопроизводство,какоипокривањена
50%одтрошоцитезасертификацијанаорганскотопроизводство.
Моменталноконтролатаисертификацијатанаорганскотоземјоделскопроизводство
јаспроведуваатдвеовластенисертификацискитела:„БалканБиосерт“и„ПроЦерт
Контрола-СертификацијаОКС“.

Краткорочниприоритети
Со цел интегрирање на правилата и постапките предвидени во Регулатива на
Комисијата бр. 710/2009 за утврдување на детални правила за органско
производствонаживотниодаквакултурата,ќеседонесеПравилникзаодгледување
наводниживотни,начинотнаисхрананаживотните,начиннаспречувањеодпојава
на болести и ветеринарен третман и средства за чистење и дезинфекција кои
дополнителносеупотребуваатприодгледувањетонаводнитеживотни.
ВоПрограмите зафинансискаподршкавоземјоделствотоируралниотразвојза
2019 година,ќе се предвидат мерки за поттикнување и развојна органското
земјоделскопроизводство.
Во Одделението заорганско земјоделско производство,предвидени сеобуки за
кадаротнаинституционалнониво.
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ОсвенпридонесотконпонатамошноусогласувањенаЗаконотиподзаконскитеакти
од областа на органското производство,институционално ќе се зајакнуваат и
засегнатитестранивоорганскотопроизводствовоземјата.

Среднорочниприоритети
ПредвиденоеподготвувањенаподзаконскиактикоипроизлегуваатодЗаконотза
органскопроизводство,какоиподготовкаиреализацијанамеркизапоттикнувањеи
развојнаорганскотоземјоделствоза2020и2021година.

ПредвиденоедополнителнозајакнувањенаОдделениетозаорганскоземјоделско
производство и Државниот инспекторат за земјоделство,како и обуки на
дополнителновработенителицаидообучувањенапостојнитевработени.

3.11.5ПОЛИТИКАЗАКВАЛИТЕТ

Тековнасостојба
Законот за квалитетот на земјоделски производи ја регулира заштитата на
географскитеитрадиционалнитеназивизаземјоделскиипрехранбенипроизводи
(Заштитенаознаказапотекло-ЗОП,Заштитенагеографскаознака-ЗГОиГеографски
традиционален специјалитет-ГТС)и истиотеусогласен со регулативата на ЕУ
32012R1151.Согласно предвидените активности на Секторот за маркетинг и
квалитет на земјоделските производи донесени се сите подзаконски акти што
произлегуваатодзаконот,сокоисеуредуваатрегистритеназаштитениознакии
регистри за корисниците на заштитените ознаки.Со донесувањето на овие
подзаконскиактицелосносевоспоставиправнатарамказазаштитанаквалитетот
наземјоделскитеипрехранбенитепроизводисозаштитениознакизаквалитет.
По воспоставувањето на законската рамка,во 2017 година со предвидените
активностинаСекторотзамаркетингиквалитетназемјоделскитепроизводибеа
реализиранипосетиназаинтересиранигрупинапроизводителисоцелразгледување
нацелоснатаадминистративнапостапказаподнесувањенабарањезазаштитана
првитеземјоделскипроизводисозаштитенаознаказапотекло.Посетитесеодржаа
воОпштинатаНовацииОпштинаРесеннакоиим бешепрезентираноодстранана
вработенитеодсекторотуспешнипримериипридобивкисозаштитатанајаболкотои
медотсо ознаки за квалитет.Како заклучок од одржаните посети е дека има
заинтересиранигрупизазаштитанаМариовскиотмедизаштитанаПреспанското
јаболко.
СогласноЗаконотзаквалитетотназемјоделскитепроизводидосегаеподнесено
еднобарањезазаштитаназемјоделскиипрехранбенпроизводи,согеографска
ознакаитоазаназивот„Охридскацреша“.Позавршувањенапостапкатазазаштита,
називот „Охридска цреша“ е првиот регистриран земјоделски производ со
географскаознакавоРепубликаМакедонијаврзоснованаЗаконотзаквалитетотна
земјоделскитепроизводииистиотевпишанвоРегистаротнагеографскиознаки.
Со цел поттикнување на производителите и преработувачите да спроведуваат
заштитанаквалитетотнасвоитепроизводипредвиденисемеркизафинансиска
поддршкаод„Програматазафинансискаподдршказаземјоделство‘‘за2017година,
прекуспроведувањенајавенповикзаподготовканаелаборатизазаштитениознаки,
какоимерказапомошпривоведувањенаповисокистандардизаквалитетза2017и
2018 година.Со 80% ќе се покривааттрошоците направени за воведување на
заштитнаознаказаквалитет,заизработканаелаборатнапроизводот,анализи,
трошоцизаконтролаиверификацијазасоодветностанаелаборатотсопроизводот.
Сореализацијанајавниотповикќесеизработатпетновиелаборатизазаштитана
земјоделскиипрехранбенипроизводисоознаказапотекло,географскаознакаи
ознаказагарантирантрадиционаленспецијалитет.
Во насока на зајакнување на институционалниот капацитет,одржана е TAIEX
експертскамисија„Изработканамеркизафинансискаподршканапроизводителите
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наземјоделскиипрехранбенипроизводисоЗОП,ЗГОиГТС’’,коиќепридонесатза
спроведувањена системитеза развоји заштита на квалитетотна земјоделско-
прехранбенитепроизводивоРепубликаМакедонија.

Краткорочниприоритети
Спроведувањенајавенповикзаподготовканаелаборатизазаштитениознаки,како
имерказапомошпривоведувањенаповисокистандардизаквалитетза2017и2018
година.
Вонасоканазајакнувањенаинституционалниоткапацитетдокрајотна2018се
очекуваиреализацијанаTAIEXстудискапосетанатема„РегистрацијанаЗОП,ЗГОи
ГТС иадминистративенпреглед ипроверканаусогласеностанапроизводотсо
спецификацијата’’.
Вотекна2018годинаипочетокна2019годинасопредвиденитеактивностина
Секторотзамаркетингиквалитетназемјоделскитепроизводипредвиденисенови
посетиназаинтересиранигрупинапроизводителизаинтересиранизаподнесување
набарањезазаштитаназемјоделскипроизводисозаштитенаознаказапотекло,
геогравскаознакаигарантирантрадиционаленспецијалитет.

Среднорочниприоритети
Воовојвременскипериодпредвиденеијавенповикзаподготовканаелаборатии
реализацијаназаштитатанаознакизапотеклоитрадиционаленспецијалитетна
земјоделски производи,како и подготовка на Потпрограма за помош при
воведувањенаповисоки стандарди заквалитетза2018и 2019годинаи нивна
реализација.
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3.12.БЕЗБЕДНОСТНАХРАНА,ВЕТЕРИНАРНАИФИТОСАНИТАРНА
ПОЛИТИКА

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
 Да ги зголеми активностите за подобрување на стандардите за хигиена,

благосостојба на животните и биосигурнсот на фармите и да ја одржува
способностазаконтроланаболеститепреносливисовектори;

 давоспоставиакцискипланзасобирањеипреработканануспроизводитеод
животинскопотекло;

 дајазголемиспособностазаконтроланавекторпреносливиболести;
 дагоодредистатусотнаштетницикајрастенијатавоземјата;
Земјатаимаодреденонивонаподготвеноствообластанабезбедностнахрана,
ветеринарствоифитосанитарнаполитика.Постигнатеодреденнапредоквооваа
област.Вопретстојнатагодина,земјатаособенотреба:

 дајазголемиспособностазаконтроланавекторпреносливиболести;
 дагоодредистатусотнаштетницикајрастенијатавоземјата.

Резиме
Донесенисеголембројнаподзаконскиакти(заштитнимеркивоформанарешенија)
одобластанабезбедностанахранатаиветеринарнатаполитика.Воподготовкае
Нов Закон за безбедност на храната.Законот има за цел усогласување со
горенаведенатарегулатива(32017R0625)односнопоследнитеизменивополитиките
забезбедностнахранатавоЕУ.
Вотексеактивностиворамкинатвинингпроектзапонатамошнозајакнувањена
контролнитесистеминаАХВиинституциитенадлежнизафитосанитарнатаполитика
.

Спроведувањетонамеркитезаконтроланаболестикајживотнитепродолжувасо
целпотврдаипрогласувањенастатусслободнииофицијалнослободниододредена
болестнаодгледувалиштатасоживотни.Истотака,АХВпреземамеркизапрекинна
вакцинацијата против калсична чума кајсвињите како предуслов за извозна
свинскомесонапазаритенаЕУ.Информативниотсистем наАгенцијатазахранаи
ветеринарство – ИСАХВ е подобрен.Исто така,системот за идентификација и
регистрација континуирано се подобрува (следува дополнување на два модула
–пописнакопиратиинадзорнабеснило).
Од2017годинаРепубликаМакедонијаимаобврскадаправиредовнапријавана
податоцизазоонозиизоонотскиагенсидоЕвропскатаАгенцијазабезбедностна
храната (ЕФСА) и нивниот систем за прибирање на податоци за зоонози и
предизвикувачи на зоонози кои се предмет на мониторинг.Во процесот на
подобрувањенаквалитетотнасуровотомлеко,извршенаепрвичнакатегоризација
наодгледувалиштатанамолзникрави.
Фитосанитарната управа (ФУ) започнува со воспоставување на систем за
дефинирање на фитосанитарниот статус во земјата со што се утврдува
присуство/отсуство наштетни организми.Оттукаи ФУ започнасо прибирањеи
обработканасоодветнитеподатоцизаприсуството/отсуствонаштетниорганизми
врз основа на кои ќе се обезбеди веродостојна анализа и обработка на
расположливитеподатоци.

3.12.1ОПШТИНАЧЕЛА

Tековнасостојба
Зарадизаштитаназдравјетоналуѓетоиживотните,донесенисезаштитнимерки,во
форманарешенијасокоисезабрануваувознаодреденипратки,усогласенисо
последнотозаконодавствонаЕУусвоеновотекотна2017односно2018годинаво
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односнаафлатоксини,задолжителноиспитувањенарадионуклидинапраткисо
хранаихраназаживотнииспорачаниодЈапонија.Истотакапродолжувадасеследи
законодавството28ивоодносназголеменонивонаофицијалниконтролинаувозот
нахранаоднеживотинскопотеклоиодреденахраназаживотни.
СоподдршканаГД САНТЕ,ворамкинапрограмата“Подобраобуказапобезбедна
храна”вотекотна2017година,спроведенисебројниoбукиодразличниобластиза
јакнење на инспекциските служби на АХВ и останатиот стручен кадар,заради
хармонизација,односноунифициранпристапвовршењетоофицијалниконтролисо
што е постигнато стручно усовршување на 124 учесници,претставници од АХВ.
Вкупно124претставнициодАХВучествуваанаТАИЕКСнастаникоибеаодржаниво
периодотмарт2017–март2018.АХВкаконационалнаконтактточказаКодексиза
ЕФСАпродолжувадајапродлабочувасоработкатасоовиемеѓународнителапреку
непосредноучествовонивнитеактивности.
КаконовинавоодноснасоработкатасоЕФСА,Агенцијатазахранаиветеринарство
за првпат во државата го спроведува проектот “Поддршка за национално
истражувањенаисхраната-“Истражувањазаисхрананадецата,којагосклучисо
ЕФСА.Вотекепилотпроцесотнаанкетирање,задасеверификуваметодологијата
воспоставенавопроектот,поштоќеследувалетниотциклуснаанкетирање.Целта
напроектотедасеобезбедатподатоцизаначинотисоставотнахранатакојаја
конзумира младата популација во Република Македонија,односно децата до 9
годишнавозраст.
Агенцијатазахранаиветеринарство(АХВ),какоконтактточка,јаинтензивираше
соработкатасоCodexAllimentarius.Имено,поподготвенатаапликацијазаучествово
проект,соподдршканаCodexTrustFund,проектотбешеодобрен.Вомоментот,АХВе
воподготовканадеталенпланзаработаибуџетнапроектот,којќесереализираво
период од крајотна2018 до почетокотна2021.Активноститесево насокана
воспоставувањенанационалнаCodexструктураиактивноучествонаРепублика
МакедонијавопроцеситенаКодекс..
АХВепрвадржавнаинституцијаресертифициранапостандардотISO9001:2015за
управување со квалитет,што претставува значаен меѓународен сертификат за
управувањесоквалитетотвоорганизацијата.Аудиториодсертификацискототело
МКС,делодмеѓународнатагрупацијаQualityAustria,вофевруари2018година,по
спроведенатапроверказаусогласеностсобарањатанаISO9001:2015стандардотза
управување со квалитет дадоа позитивна оценка за сработеното и го
ресертифицирааСистемотзаквалитетнаАХВ.
Административнитеи институционалнитекапацитети наАХВ,како нацентрално,
така и на локално ниво,дополнително се подобрени.Добиените резултати беа
поддржани од твининг проектот финансиран од ЕУ "Понатамошен развојна
системитезаконтролананадлежнитеорганизазаштитаназдравјетоналуѓето,
животнитеирастенијата".Сетотоаимашезацел:а.)дасеобезбедипонатамошен
развојипоефикасноспроведувањенанационалнотозаконодавство,б.)Зајакнување
на капацитетите на АХВ на официјални контроли на здравствена заштита на
животните и зајакнување на капацитетите од областа за ветеринарно јавно
здравство,в.) Зајакнување на капацитетот од областа на ветеринарно јавно
здравство,и г.) подобрување на одржливите капацитети:обука и пренос на
информации.

ВонасоканазајакнувањенаадминситративнитекапацитетинаАХВ,завршенае
постапкатанаунапредувањена11членовинапостоечкиотсоставнавработенина
АХВ.(Објавенинтеренповик)..Унапредувањатасеодголемаважностзаработењето
наАХВ,особенопозициитеповрзанисоуправаувањеикреирањенаполитики.
Во однос на поддршката обезбедена од претпристапниот инструмент ИПА,за

28ПовеќедеталиседаденивоПрилог-Прописи/законодавниактивности/одПоглавјето3.12.Безбедностнахрана,
ветеринарнаифитосанитарнаполитикаусвоенивотекотнајанаури2017-мај2018година
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институциитенадлежнизабезбеднсотнахраната,ветеринарнатаифитосантиарната
политика,спроведенисеследнитепроекти:
ИПА2012
НабавканаопремазавршењенаофицијалниконтролиодстрананаАХВиопремаза
ГраничнитепреминиБлацеиТабановце
Воодноснаовојпроект(EuropeAid/137598/И.Х./SUP/MK)во2017година,АХВ
изврши прием на опремата доставена во централнитеедициници и инспкеските
служби(последнатаедоставенадоинспекторите).
1.Лот1:Опремазаспроведувањенаофицијалнитеконтроли;
2.Лот3:Заштитнаоблеказавршењенаофицијалниконтроли;
3.Лот4:ITопремаимулти-функцискиуреди;
4.Лот5:Возила;
5.Лот6:Канцеларискимебел;и
6.Лот7:GPSуредизаследењенавозилата

Твинингдоговор
Твинингдоговорот“Понатамошенразвојнасистемитезаконтролананадлежните
органи за заштита на јавното здравје,здравствена заштита на животните и
заштитатаназдравјетонарастенијата”MK 12IPA AG 012016продолжувадасе
спроведува.Договороте склучен со твинингпартнер од Италија претставен од
Министерствотозаземјоделскаполитика,хранаишумарствонаРепубликаИталија.
Целта на проектот е да се обезбеди понатамошно зајакнување на
административнитеиинспекцискитекапацитетинанадлежнитеорганисопосебен
освртна:
 здравственазаштитанаживотните(развојнаПланзамониторинг/надзорна

приоритетни болести преносливи совектори,паразитски болести,планови за
итнимеркивослучајнаеколошкикатастрофи);

 развој на Повеќегодишна национaлна стратегија за спроведување на
благосостојбатанаживотните;

 со активностите поврзани со ветеринарното јавно здравје се опфатени
спроведувањенамониторингпрограматазабезбедностнахраназаживотните,
надградба на системотза ветеринарно-медицинси препарати и надградба на
системотзауправувањесозоонозиипојаванаболестипреносливисохрана.

Наполетонафитосантиарнатаполитика,активноститесефокусираниназаконска
регулативазаодржливаупотребанапестициди,законодавствотовоодноснасемеи
саден материјал, следење и прогноза на присуство на штетни организми,
понатамошен развој на фитосанитарниот информациски систем – ФИС и
понатамошенразвојнанационалниотсистемзапасошинарастенијата.
Набавканавакцинипротивбеснило
СогласноДоговоротзанабавкинавакцинипротивбеснило,ворамкинаИПА2015
програмата,Договорот(EuropeAid/136062/IH/SUP/MK)епотпишанна10.07.2015со
вкупна сума во износ од 968.000 EUR. Со овојдоговор се предвидени 4
последователнивакциналникампањиДвевакциналникампањивеќесеспроведени,
есен2017ипролет2018.

Краткорочниприоритети
ПодонесувањетонаРегулативата32017R0625,Агенцијатазахранаиветеринарство
започнаактивностизанејзинатранспозицијананационалнониво.Оттука,вофазана
подготовкаеНовЗаконзабезбедностнахраната.Законотимазацелусогласување
согоренаведенатарегулатива(32017R0625)односнополитикитезабезбедностна
хранатавоЕУ.
Запонатамошнозајакнувањенапрофесионалнитекапацитетинавработенитево
АХВ,предвиденисенизаобукизанововработенителица,поточностручниоткадар
чииработнизадачисенепосредноповрзанисоздравственазаштитанаживотните,
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контроланахранатазаживотни,ветеринарномедицинскипрепарати,антимикробна
резистенцијаитн.

Занаредниотпериод,фокусотќебидеставенназајакнувањенакапацитетитена
земјите-кандидатизапроценканаризикотвоодноснабезбедностанахранатаи
поголемавклученостназемјите-кандидативоработнитегрупиипроектитенаЕФСА.
Во однос на поддршката обезбедена од претпристапниот инструмент ИПА,за
институциитенадлежнизабезбедностнахраната,ветеринарнатаифитосанитарната
политика,продолжуваспроведувањетонаследнитепроекти:

ИПА2015
Договор за изградба на објекти за вршење на ветеринарни и фитосанитарни
контролинаИнспекцискиместонаГраниченПремин -ГПБлацеиРамковендоговор
занадзорнаградежниработинаинспекцискоместонаГПБлаце.
Согласно Договоротза набавки на вакцини за беснило,во рамки на ИПА 2015
програмата,Договорот(EuropeAid/136062/IH/SUP/MK)ќепродолжидасеспроведува
соуште2последователнивакциналникампањи,есен2018ипролет2019.
Спроведувањето на двата проекти ево тек,,додека изградбата на објектитеза
ветеринарнаифитосанитарнаконтролаевонапреднафаза.Градежнитеработисе
очекувадазавршатвосептември2018.

Набавканаопремазанадлежнитеорганизафитосанитарнаполитика
ВорамкитенаИПА 2015реализиранеДоговорзанабавкина:1.ИТ опремаза
ФитосанитарнатаУправа;2.Возилазавршењенаофицијалниконтролиодстранана
фитосанитарната инспекција; и 3. лабораториска опрема за Државната
фитосанитарналабораторија–ДФЛ.
Договор за услуги за зајакнување на капацитетите на службите надлежни за
безбедностнахрана,ветеринарнаифитосанитарнаполитика
Вотекетендерскапостапказаизборнанајповолникомпаниизаспроведувањена
проектот.Сеочекуватендерскатапостапкадасезавршивооктомври2018

Среднорочниприоритети
Изменитеидополнувањатанаевропскотозаконодавствовоодноснабезбедноста
нахранатаќесеследатконтинуираноодстрананаАХВипоследователноќесе
транспонираатвонационалнотозаконодавство.
Продолжуваат активностите за акредитација на инспекциските служби на АХВ,
согласноЕвропскиотстандард–МКСЕНИСО/ИЕЦ17020:2012.

3.12.2ВЕТЕРНАРНАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Донесенисеподзаконскиактивоодноснаблагосостојбанаживотните,внатрешен
прометвозаедницатасоживиживотнииизменанапостоечкатарегулативаво
односнатрансмисивниспонгиоформниенцефалопатии(ТСЕ),начинотипостапката
на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат,ветеринарно-
здравственитеуслови заставањевопрометнасемезавештачкоосеменување,
ембриониијајцеклетки.(Повеќедетали,Прилог1-Матрицанацелииактивностиза
2017-2019).
Согласночлен73,став(2)одЗаконотзабезбедностнахраната(“Службенвесникна
РМ”157/10,53/11,1/12,164/13,187/13,43/14,72/15,129/15 и 39/16),седонесе
Програматазаантимикробнаотпорностзапериодот2017–2021годинаобјавенаво
“СлужбенвесникнаРМ”,бр.49/17од24.4.2017година.Сонејзинотодонесувањее
постигнатоусогласувањесоОдлуката32013D0652.Активностизаспроведувањена
Програмата антимикробна отпорност се започнати со објава на Планот за
мониторинготнаантимикробнаотпорностдаденвоПрилог2наГодишнанаредбаза
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извршувањенаветеринарнитемеркииконтролизазаштитанајавнотоздравствоод
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од
животинскопотеклово2018година(“СлужбенвесникнаРМ”бр.32од19.2.2018
година).

Имајќијапредвид здравственатасостојбавоодредениземји,ипоофицијалната
потврданапојаванаодредениболестинанивнитетериториии/илиделоднивната
територија,АХВ усвои заштитни мерки29 со цел да се спречи внесувањето и
ширењето на истите на територијата на Република Македонија за заштита на
здравјетоналуѓетоиживотнитекакоиживотнатасредина,согласномеѓународниот
системнаОИЕисистемотнаЕУ,АДНС.
Од2017годинаРепубликаМакедонијаимаобврскадаправиредовнапријавана
податоцизазоонозиизоонотскиагенсидоЕвропскатаАгенцијазабезбедностна
храната (ЕФСА) и нивниот систем за прибирање на податоци за зоонози и
предизвикувачи на зоонози кои се предмет на мониторинг.Одделението за
здравственазаштитанаживотнитевотекотнамесецмај2017годиназапрвпатсе
вклучи со поднесувањеи пријавувањенаподатоци во електронскиотсистем на
ЕФСАсоштосеобезбедијаподатоцизаздравствениотстатуссозоонозитеинивната
распространетост (бруцелоза кајовци кози и говеда,туберкулоза кајговедата,
салмонелоза,трихинелозаиподатоцизапопулацијанаживотни).Податоцитекоисе
пријавуваасеоднесуваатнапојаватаналистатаназоонозисогласноДирективата
2003/99/ЕУ односно еквивалентниот Правилник за начинот на вршење на
официјалнитеконтролиипостапкитезамониторингназоонозиипредизвикувачина
зоонозиилистаназоонозиипредизвикувачиназоонозикоисередовнопредметна
мониторингот(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонја“бр.80/11),авоизвештајот
севклучени и податоци заантимикробнатарезистенција,какои информации за
епидемиолошкитеистражувањанаепидемиитенапрехранбенипродукти.
Вотекотна2017година,извршенаеисплататанаодложенитефинансискиобврски
од 2015 и 2016 година кон овластените ветеринарни друштва и Факултетотза
ветеринарнамедицина.
ИсплататаеспроведенасогласносоПрограматазакористењенасредстватаод
буџетот за здравствена заштита на животните за 2017 година и измената на
програматазакористењенасредстваза2017година,сокојасеобезбеденисредства
заисплатананабавенитевакцинипротивболестначворестакожакајговедатакако
изанадоместнаштетазаодземенизаболениживотнииостанатаиактивности.
Тековно се вршеше исплата и на средства за надоместна штета за одземени
животниворамкинапрограмизасузбивањеиликонтроланаболестизаштоисто
такасекористатсредстваод
Програматазакористењенасредствазаздравственазаштитанаживотнитеза2017
година. Програмата за користење на средства е реализирана во целост.
Дополнителнаактивностза2017годинаповрзанасоболестаначворестакожакај
говедата преставуваше изнаоѓање на решение за исплата на надомест на
одгледувачи заугинатитеговедаод болестачворестакожа.СогланоЗаконотза
ветеринарноздравствозаугинатиживотнинесевршиисплатананадоместоти
средства се побараа од Владата на Република Македонија.По добивањето на
средства исплатата се реализираше прекукреирана мерка од страна на МЗШВ
односноодБуџетотнаАФПЗРРза2017.
Во Службен весник на Европската Унија со Регулатива на Комисијата за
спроведувањебр.151/2017од28јануари2017година,РепубликаМакедонијабеше
ставенаналистатаназемјиодобренизаизвознамесоодживинанапазаритена
ЕвропскатаУнија.

29 Повеќедетали во:Прописи /законодавни активности/во надлежностнаАгенцијатазахранаи
ветеринарствоусвоенивотекотнајануари2017-мај2018година
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Во2017годиназапочнатисеактивностизаукинувањенавакцинацијаначумакај
свињитезарадиусогласувањесоправилатанаЕУ кадеболестајанемаинесе
применувапревентивнавакцинација.Зарадиуспешнореализирањенаактивностите
АХВдонесеакцискиплансокојсеутврдувадинамикатаивременскатарамкана
реализацијанаактивноститевонасоканасоздавањенаусловизапрестанокна
вакцинацијасоцелдасеовозможиставањевопрометнасвинскомесонапазарите
воЕУ.
Вотекотна2017годинадоНационалнареферентналабораторијасеиспратении
испитани вкупно 156мостри од отстрелани диви свињи при што нееутврдено
присуствонатрихинелоза.
Во тек е процесот на подготовка на Програмата заснована на ризик за
приориртените болести,проценка на влијанието и известување.Така,одредена
референцаедаденанакоњскиинфективнианемииисистемизаидентификацијана
копитаrрите.
Вопрватаполовинана2017годинаизвршенаевакцинацијапротивболестагодина
којазапочнавомесецмартвоисточниотделнадржаватазаподоцнадасепрошири
нацелататериторијанадржавата.Совакцинацијатаопфатенисевкупно203.139
говедаво22.194одгледувалиштанацелататериторијанаРепубликаМакедонија.
АХВпланирадагоутврдинаимунитетотнаговеда,овциинакози,соцелдасе
утврдиефикасностанакампањатазавакцинација.
2017година,ќебидевторатагодинанаследењенавекторизасинјазикштодаде
повеќеподатоци воодноснасезонатанавекторитеи ќеги идентификувасите
векториприсутнивоземјата.
Таргетиран надзор на нископатогна и високопатогена авијарна инфлуенца ќе
продолжиивосезоната2017/2018,имајќијавопредвидсостојбатавоЕУипојавата
наболеставоземјата.
ВоодноснамерктиезаискоренувањенабруцелозатанатериторијатанаРеублика
Македонија,2017годинабешевторагодинаодимплементацијатанапилотпроектот,
воодноснановитеопштиникоисевклученивотестирањето(КарбинцииРадовиш).
СоовојпристапАгенцијатазахранаиветеринарствоспроведувамеркизазаштита
наздравјетоналуѓетоиживотните.
Какорезултатнаспроведенитемеркизаконтроланабруцелозатакајживотните,
бројотнарегистриранислучаикајлуѓетозаразениодпричинителотнабруцелозае
значителнонамаленa.
Ворамкитенамониторинготутврдувањенаприсуствонаавијарнаинфлуенца,во
Јануари/Фебруари2017бешепотврденаавијарнаинфлуенцакајживинадрженапо
дворови и кајдиви птици.Во населено место кадебешепотврденаболестакај
живина држена во селски стопанства се спроведоа мерки за сузбивање и
искоренувањенаболестаприштоод114одгледувалиштавонаселенотоместосе
извршидепопулацијана1993единкиживинаодразличникатегорииивидови.
Воодделениетозаплановизаитнимеркивотекотна2017годинаседонесенидва
планазаитнимерки:
Планзаитнимеркизакласичначумакајсвињитеи
Планзаитнимеркизаавијарнаинфлуенца.
Во текот на 2017 година АХВ преземаше мерки за контрола и сузбивање на
инфективнаанемијакајкопитарите.Запреземенитемеркииидниактивностибеше
доставенаинформацијадоВладатанаРепубликаМакедонија.
Освентоа,АХВусвоиОдлуказанадзориутврдувањенаепидемиолошкиотстатусна
инфективната анемија и западно нилската треска кајкоњите.Беше спроведена
мисијазанадградбанасистемотзаидентификацијаи регистрацијанакопитари
согласносистемотимплементиранвоИталијаидругиземји-членкинаЕУ.Задасе
добиејаснасликаиимајќипредвиддекасистемотзаидентификацијаирегистрација
наживотни сèуштенеевоспоставен,примероцитенакрв ќебидатземени по
случаенизбор.



157

Одделението за идентификација и регистрација има континуирана задача за
подобрувањеиунапредувањенаинформативниотсистем наАгенцијатазахранаи
ветеринарство(ИСАХВ),прекуподобрувањенапостоечкитеиразвивањенанови
модули.Од голема помош за изработка на правилникот за идентификација и
регистрација на копитари беше реализацијата на Taiex -работилница за
идентификацијаирегистрацијанаживотнитеодвидоткопитарикојасеодржаво
јануари2018година.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Во тек е подготовка на Закон за здравствена заштита на животните,којсе
подготвувасогласноНоватаРегулативанаЕУ2016/429,којаќестапивосилаво
декември2019година
ИстотакаќесепродолжисоусогласувањеназаконодавствотонаЕУодобластана
ветеринарнаполитика,посебноодаспектнаусловизаставањевопрометнаживи
животни(говеда,свињи,овциикози),ветеринарно-здравтствениусловизаувози
транзитнаживиживотни,аквакултураипроизводиодживотинскопотекло,нус-
производи од животинско потекло,домашни миленици,официјални контроли за
алиментарниинтоксикации,официјалниконтролиимониторингнапредизвикувачи
назоонози30.
Во 2018 година,на АХВ ќе изврши активен надзор на вирусна хеморагична
септикемија–ВХС изаразнахематопоетсканекроза-ИХН воситерегистрирани
одгледувалиштазапастрмкаиактивеннадзорнакоихерпесвирускајкрапвосите
регистрираниодгледувалиштанакрап.
Вакцинацијатапротивболестаначворестакожакајговедатаза2018годиназапочна
од15.03.2018согласноновотоУпатствоиПланотзаспроведувањенавакцинацијата.
Соспроведувањенавакцинацијатанаговедатасеспроведуваи“попис”насите
одгледувалишта на говеда со што сеажурира бројната состојба на говедата во
централнатабазанаподатоцииистовременосевнесуваатгеографскитекоординати
на одгледувалиштата во информатичкиот систем на Агенцијата за храна и
ветеринарство.

Проценкатанатрендовитеиизворитеназоонозииболестипреносливисохранасе
планирани за наредниот период.Серија на активности ќе бидат посветени на
подобрувањенаактивноститенаАгенцијатазахранаиветеринарствосоцелдасе
обезбедиефективноспроведувањенаполитикитенаЕУ иусвоенотозаконодавство
наЕУнаобластанаблагосостојбанаживотните.
ВотекеподготовкатанаПрограматазаприоритетниболестизасновананаризик,
Оценка на влијанието како и Известувањето.Оттука,посебен осврте даден на
инфективнатаанемијакајкоњитеисистемотзаидентификацијаирегистрацијана
копитарите.
Проценката на плановите за контрола на болестите што веќе се присутни на
територијатанаРепубликаМакедонијасеочекувадаотпочиневонаредниотпериод.
Во тек е подготовката на планови за мониторинг и надзор на приоритетни
паразитскиболести.
Процесотнаподготовканаплановитезаитниболестииподдршканапрограмитеза
мониторингинадзорназаразниболестикајживотнитеиболеститепреносливисо
векторивеќесезапочнати,аподготовкатанапрограмитезамониторингинадзорза
присуствоназоонозикајживотнитесеочекувадазапочневонаредниотпериод.

Институционалнарамка

30
ПовеќедеталиседаденивоПрилог–МатрицанацелииактивностизаНПААревизија2019–2021–Повлаје12-

Безбедностнахрана,ветеринарнаифитосанитарнаполитика
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Докрајотна2018годинасепланирадасередефинирамодулотзадвижењана
животните и да се развие алатка за издавање на сертификати за здравствена
состојба(документзадвижење)наживотнитедиректноод ИСАХВ соштобисе
олеснилаработатазаиздавањенасертификатите,бисеминимизиралегрешкитеи
бисеелиминиралеевентуалнитезлоупотреби.
Експертот од Словенија го пренесе искуство за начинот на идентификација на
копитаритево неговатаземја.Планотево 2018годинадасеизврши пописна
животнитеодвидоткопитаринатериторијатанаРепубликаМакедонија.
На почетокот на 2019 година,се очекува воспоставување на системот за
идентификацијанакопитари.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
СодонесувањенаимплементирачкотозаконодавствонаРегулативата,2016/429,во
текот на 2019 година, ќе се продолжи со усогласување на националното
законодавствоодобластаназдравственазаштита,идентификацијаирегистрација
наживотните.

Институционалнарамка
СпоредстратегијатазанапуштањенаполитикатанавакцинацијапротивКЧС,2019
година е последна година на вакцинација.Престанок на вакцинација против
класичначумакајсвињитеепредвиденадастартува01.01.2020година.
СосклучувањенадоговорзауслугиворамкитенаИПА 2015,којсеочекуваво
октомври2018,сепредвидуваревизијанапостојнитеИТмодули,какоидизајнна
новимодулиодобластаназдравственазаштитанаживотнитевоИТсистемотна
АХВ,како и целоснаревизијанасистемотзаидентификацијаи регистрацијана
животните.

3.12.3 СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ХРАНА,ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И НУС
ПРОИЗВОДИОДЖИВОТИНСКОПОТЕКЛО

Tековнасостојба
Донесени се одреден бројна подзаконски акти во насока на понатамошно
усогласувањесозаконодавствотонаЕУ(Повеќедеталиво:Прописи/законодавни
активности/вонадлежностнаАгенцијатазахранаиветеринарствоусвоенивотекот
најануари2017-мај2018година).
СоусвојувањетонаажурираниотАкцискипланзакатегоризацијанаодгледувалишта
намолзнигрласпоредризиксо унапредувањенаквалитетотнасировотомлекоод
странанаВладатанаРепубликаМакедонијана 32-таседницанаРМ од19.10.2017
година се овозможи продолжување на спроведување на неопходните мерки и
активностизаисполнувањенаусловитезаквалитетнасировотомлекосогласно
стандардите на Европската Унија во однос на критериумите за број на
микроорганизми и соматски клетки и хигиенско здравствените барања за
одгледувалиштата на молзни грла согласно Регулативата 2004/853/EC и
Регулативата2004/854/EC,акојалегислативаетранспониранавоПравилникотза
посебнитебарањазабезбедностихигиенаиначинотипостапкатанавршењена
службенитеконтролинамлекотоимлечнитепроизводи (СлужбенвесникнаРМ,бр.
26/2012,145/2014,59/2016,197/2016),
Соцелолеснувањенапроцесотнакатегоризацијатанаодгледувалиштатаусвоеное
нанивонаАХВи,,Упатствозаначинотипостапкатазаспроведувањенапостапката
нарегистрацијаикатегоризацијанаодгледувалиштанамолзнигрласпоредризиксо
унапредувањенаквалитетотнасуровотомлеко,,.
Одгледувалиштатазаммолзнигрлачиемлекосестававопрометзаупотребаза
исхранатаналуѓето,аврзоснованастепенотнаисполнувањеназаконскитебарања,



159

секатегоризираатвотрикатегории:
Првакатегорија–сеодгледувалиштакоиштогиисполнуваатхигиенскитебарања
согласноПравилникотзаопштитебарањазапримарнопроизводствоипридружни
операциикакоиопштитебарањазахранаиПравилникотзапосебнитебарањаза
безбедностихигиенаиначинотипостапкатанавршењенаслужбенитеконтролина
млекотоимлечнитепроизводи,исировотомлекогиисполнувабарањатазавкупен
бројнаколониинамикроорганизми(Platecount-PC)до100.000/мл.ивкупенброј
соматскиклетки(somaticcellcount-ЅСС)до400.000/мл;
Вторакатегорија-сеодгледувалиштакоиштогиисполнуваатхигиенските барања
согласноПравилникотзаопштитебарањазапримарнопроизводствоипридружни
операциикакоиопштитебарањазахранаиПравилникотзапосебнитебарањаза
безбедностихигиенаиначинотипостапкатанавршењенаслужбенитеконтролина
млекотоимлечнитепроизводи,aпроизведуваатсировомлекосовредностинад100
000/млзавкупенбројнаколониинамикроорганизми-PCинад400000/мл.завкупен
бројнасоматскиклетки-ЅСС,соодветнонапропишанитевредностизатековните
години дадени во Правилникотзапосебнитебарањазабезбедности хигиенаи
начинотипостапкатанавршењенаслужбенитеконтролинамлекотоимлечните
производи,и
Трета категорија - се одгледувалиштата кои не исполнуваат ниту еден од
критериумитезапроизводство насирово млеко наменето заисхрананалуѓето
утврдени во Правилникот за општите барања за примарно производство и
придружниоперациикакоиопштитебарањазахранаиПравилникотзапосебните
барањазабезбедностихигиенаиначинотипостапкатанавршењенаслужбените
контролинамлекотоимлечнитепроизводи..
Од2018годинасеотпочнасорегистрацијанапримарнипроизводителинамед

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Вонаредниотпериод,предвиденоедонесувањенаодреденбројподзаконскиактисо
коиќесеизвршипонатамошноусогласувањесозаконодавствотонаЕУ (Повеќе
деталиседаденивоПрилог–МатрицанацелииактивностизаНПААревизија2019
–2021–Поглавје12-Безбедностнахрана,ветеринарнаифитосанитарнаполитика).
За првпат во Република Македонија донесена е Програма за антимикробна
отпорност.
Со довршување на Упатството за спроведување на планотза мониторинготна
антимикробна отпорност.и завршување на тендерската постапка за избор на
лабораторијасеочекувадаодмесецмај/јунизапочнеспроведувањенаПланотза
спроведувањенаПрограматазаантимикробнаотпорност.
Предвиденодонесувањенаодреденбројнаподзаконскиактисокоиќесепостигне
понатамошноусогласувањесозаконодавствотонаЕУододредениобласти.(Повеќе
детали,Прилог-Матрицанацелииактивностиза2019-2021).

Институционалнарамка
Агенцијатазахранаиветеринарствовоизминатиотпериодпреземаодреденимерки
заактуализирањенастатусотзавоспоставувањенасистемотзауправувањесонус
производи од животинско потекло.Воспоставенаеработнагрупасо учество на
претставници од релевантните институции,кои ги утврдија предусловите и
предложијалокацијатазаградбанафабриказапреработкаиотстранувањенаотпад
одживотинскопотеклодабидевоопштинаЛозово,заштоопштинатасодописсе
изјаснидекапројавуваинтерес.
Воодноснавоспоставувањенасистемотзанештетноотстранувањеипреработкана
нуспроизводиодживотинскопотекло,АХВ,побаратехничкаподдршкаодЕУ(повеќе
детали,среднорочниприоритети).
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Среднорочниприоритети
АХВќепродолжисоусогласувањеназаконодавствотоодподрачјето правилаза
безбедност на храната,а при тоа секогаш имајќи ги во предвид измените и
дополнувањатанарелевантнотоЕУзаконодавство.
Aктивноститеповрзанисоподобрувањенаквалитетотнасуровотомлекосеодвива
континуиранодозавршувањенапроцесот,т.е.докрајотна2020година.
Активностите за воспоставување на системотза нус производи од животинско
потеклоседелодпланотзаИПА2019.Имено,сепредлагаат3договори:изградбана
кафилерија,надзорзаизградбанакафилерија,какоинабавканаопремасоодветна
напреработкаинештетноотстраувањенануспроизводитеодживотинскопотекло.
ПредлоготеподдржанодДелегацијатанаЕУвоСкопје.

3.12.4ПРАВИЛАЗАБЕЗБЕДНОСТНАХРАНАТА

Tековнасостојба
СогласноЗаконотзабезбедностнахраната(„СлужбенвесникнаРМ”157/10,53/11,
1/12,164/13,187/13,43/14,72/15,129/15и39/16)донесениседваподзаконскиакти31

со што е извршено понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ
вклучително и она од понов датум,поврзани со посебни барања во однос на:
додатоци во исхраната,збогатена храна,рециклираните пластични производи и
материјалиштодоаѓаатвоконтактсохраната.

Краткорочниприоритети
Предвиденоедонесувањенаодреденбројподзаконскиактизарадиусогласувањесо
последнитеизмениодрелевантнотоЕвропскозаконодавствооднеколкуобласти
(измени во однос на критериуми за чистота на адитивите и екстракциони
растворувачи за производство на храна,иновирани технологии,производите од
ерука киселина,максималните нивоа на одделни контаминенти во храната,
информацииповрзанисохраната,храназапосебнанутритивнаупотреба–доенчиња
ималидеца,регулирањенателеснататежинаихраназапосебнамедицинсканамена.
(Повеќедетали,Прилог-Матрицанацелииактивностиза2019-2021).

Среднорочниприоритети
АХВ ќепродолжи со усогласувањеназаконодавството во односнаправилаза
безбедност на храната,а при тоа секогаш имајќи ги во предвид измените и
дополнувањатанарелевантнотоЕУзаконодавство.
Предвиденисесоодветниобукизадржавнитеинспекторизахранакакоиобукиза
стручно-административниоткадарзахранаоднеживотинскопотекло.
Со проектот во рамки на ИПА 2015 се планира зајакнување на системот за
безбедност односно квалитет на храна, со посебен осврт на храната од
неживотинскопотекло,воодноснаподобрувањенаспроведувањетонамониторинг
програматазабезбедностнахраната,резидуиодпестициди,контаминентиидруги
ризицикоиможатдасепојаватвохраната,соцелзаштитанакрајнитепотрошувачи
Истотака,АХВвонаредниотпериодќепосветипосебновниманиевоподигањена
свестанавклученителицавопримарнотопроизводствонаквалитетотнасирово
млеко,соцелдобивањенапобезбедномлеко.Истотака,ќесеобезбедикампањаза
подигањенасвестанакрајнитепотрошувачивоодноснаозначувањетонахраната,
со осврт на информациите за нутритивни и здравствени тврдења,како и за
квалитетотнахранатавоопшто.

31 Повеќедеталиво:Прописи/законодавниактивности/вонадлежностнаАгенцијатазахранаи
ветеринарствоусвоенивотекотнајануари2017-мај2018година
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3.12.5ПОСЕБНИПРАВИЛАЗАХРАНАЗАЖИВОТНИ

Тековнасостојба
Во2018година,постојниотЗаконзабезбедностнахраназаживотнибешепредмет
на измени со цел да се земат предвид измените на законодавството на ЕУ.
Активностатехничкиеподржанаодтвинингпроектот.
Вонасоканапонатамошноподобрувањенасистемотзабезбедностнахранатаза
животнииприменанапринципитенаанализанаризикзабезбедностнахранатаза
животни,усвоени се и се спроведуваат Програма за мониторингво однос на
безбедностана храназаживотнииисхранатанаживотнитеиНационаленпланза
контролананепожелнисупстанциивохранатазаживотни.
СогласноактивноститепредвиденисоПрограматазамониторингнабезбедностана
храната,изготвенеПрирачникзаметодитезавршењенаофицијалниконтролиза
земањенамостриивршењенаанализи.Прирачникотсеспроведуваворамкина
ИСОсистемотзаквалитетнаАХВ.

Краткорочниприоритети
ВрзоснованаЗаконотзабезбедностнахранатазаживотни("Службенвесникна
Република Македонија“број145/10,53/11,1/12,33/15,33/15,149/15 и 53/16),
Правилникотзаначинотнавршењенамониторингиконтролаиначинотнавршење
на официјалните контроли и постапките за мониторинги контрола на резидуи,
контаминенти,недозволени супстанции,сировини и производи во храната за
животни("СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“број128/17)иМетодологијата
за спроведување на мониторингот за безбедноста на храната за животните
("СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“број128/17).
Истотака,вотексеактивностизапоефикасноспроведувањена"добрипрактикиза
храназаживотнииисхрананаживотните"восогласностсостандардитенаЕУи
развојнасистем запроценканаусогласеностанапросториите/објектите(HACCP),
официјалниконтролииуправувањесорегистарнаоператорисохраназаживотни.

Среднорочниприоритети
АХВ ќепродолжи со усогласувањеназаконодавството во односнаправилаза
безбедностнахраната,согласноизменитеи дополнувањатанарелевантнотоЕУ
законодавство.
Во текотна2017годинапредвидени сеобуки застручниоткадарод АХВ које
директновклученвоактивноститеодобластабезбедностнахраназаживотнии
исхрананаживотните.

3.12.6.ФИТОСАНИТАРНАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Вотекотна2017година,какоивопрватаполовинана2018година,Фитосанитарната
управа (ФУ) продолжи со реализација на своите редовни активности кои
произлегуваатодзаконскатарегулативаодобластаназдравјетонарастенијатаи
тоа:
 регистрација на производители,преработувачи,увозници и дистрибутери на

растенијаирастителнипроизводизауписвофито-регистарот;
 регистрацијанаправни субјекти кои вршаттермичкастерилизацијанадрвен

материјал за пакување,којсе користи во меѓународната трговија,согласно
меѓународниотфитосанитаренстандардISPM бр.15;

 прибирањеиобработканаподатоцизаприсуствоодносноотсуствонаштетните
организми кајрастенијата на територијата на Република Македонија,со цел
одредувањенастатусотназдравјетонарастенијатаврзоснованаподатоциод
библиографскиизвештаи,фитосанитаренмониторинг,општинспекцискинадзор
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идр.ПрватанацртверзијаесподеленасоЕК,аплановитезаитнимеркиза
ErwiniaamylovoraиPlum poxvirusќесефинализираатдокрајотнагодината;

 изработка на годишни мониторинг програми за следење на здравствената
состојбаназемјоделскитекултуривоРепубликаМакедонија,прекувршењена
здравствени прегледи и земањенапримероци залабораторискаанализаво
соработкасоситезасегнатистранивофитосанитарниотсистем,вклучителнои
научно-истражувачкатазаедница;

 имплементацијанасистемотзапасошинарастенијавоРепубликаМакедонија,
којпрвичнозапочнакакопилотшемаворасадницитезапроизводствонасаден
материјалодјаболка,вишнаивиновалоза,вотекотна2017годинасепроширии
гоопфатиипроизводствотонасаденматеријалоддругиовошнивидови(круша,
праска,слива,кајсија,орев и лешник).Развојот на системот за пасоши на
растенијапродолжуваиво2018година,такаштоосвеновиевидови,истиотќеги
опфатиишумскитерасадницизапроизводствонасаденматеријалодшумскии
украснирастенија.

Воедно, Фитосанитарната управа отпочна со подготвителни активности за
исполнување на фитосанитарните барања за извозна меркантилен и семенски
компиродРепубликаМакедонијанапазаритевоЕвропскатаУнија.Вотаанасокасе
планирадасеобезбедидерогацијаназабранатазаувознакомпиродтретиземји,
согласно Директиватанасоветот2000/29/EЕC,анексIII,делА,точка10,дасе
обезбедатповеќеинформацииидасеисполнатодредениусловизадасеовозможи
извознамеркантиленкомпиродРепубликаМакедонијавоЕУ.

Управатазасемеисаденматеријал(УССМ)продолжувасореализацијанасвоите
редовни активности кои произлегуваатод Законскатарегулативаод областана
семенскиотисаденматеријалзаземјоделскирастенијатаитоа:
 регистрацијанаснабдувачинасеменскиисаденматеријал,
 организирање на производството на сертифициран семенски материјал и

издавањенаСертификатзаконечносертифицираносемесоетикети,
 организира постконтрола на партии на семе произведен во Република

Македонија и увезени партии на семе кои се размножуваат во Република
Македонија,

 издавањенаконеченсертификатиетикетинаматеријалзаразмножувањеи
саденматеријалодовошнирастенија,украснирастенијаивиновалоза,

 увозотнастранскисортиодземјоделскирастенијакоисеналистатанаевропски
заедничкиоткаталогнасорти,воРепубликаМакедонијаеслободенсогласно
европскотозаконодавство,

 Управатаимасклученодоговорисоовластениправнилицазавршењестручна
контрола на производство на семенски посеви и насади,постконтрола и за
испитувањенавидовинасортиназемјоделскирастенија,

 Склучениседоговорисоовластенилабораториизаиспитувањенаквалитетните
својствасеменскиотматеријал.

Секторот за фитосанитарна инспекција којсе наоѓа во рамките на Државниот
инспекторатзаземјоделство(ДИЗ),вотекотна2017,какоипрватаполовинана2018
година продолжи со тековните активности во рамките на надлежностите кои
произлегуваатодлегислативатаодобластаназдравјетонаратсенијата,производите
зазаштитанарастенијата,какоисеметоисадниотматеријал.
Фитосанитарните инспектори (гранични и внатрешни)се овластени во делотод
имплементацијатанамониторингпрограмитеодобластаназдравјетонарастенијата,
какоипроизводитезазаштитанарастенијата.
Истотакавопоследнитедвегодини,какодел од активноститенавнатрешната
фитосанитарна инспекција е и спроведувањето на здравствените контроли во
расадниците,како и контролатанад издавањето напасошитенарастенијатаод
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овошните култури виновата лоза. За прв пат оваа година внатрешните
фитосанитарни инспектори ќе бидат вклучени и во спроведувањето на
здравствените контроли во расадниците,како и контролата над издавањето на
пасошитенашумскитеидекоративнирастенија.

Законодавнарамка
Вотекотна2017година,какоивопрватаполовинана2018година,Фитосанитарната
управа продолжи со изработка и донесување на подзаконски акти,во кои се
транспонираатрелевантнитеЕУДирективиимеѓународнифитосанитарнистандарди,
приштоседонесениследнитеподзаконскиакти:
 Наредбазаспроведувањенапосебен надзорзаутврдувањенаприсуствона

цистоликитенематодиGloboderapallida(Stone)BehrensиGloboderarostochiensis
(Wollenweber)Behrens кајкомпирот и растенијата кои се нивни домаќини,
одредувањенанивнатараспространетост,меркитекоитребадасепрезематво
случајнанивнапојава,какоипостапкитезалабораторискианализи(*)(Службен
весникнаРМ бр.62/2017).

 Правилникзаначинотнаутврдувањеназаштитеназона,условитезаизвршување
насистематскипрегледиилиститеназаштитенизони(*)(СлужбенвесникнаРМ
бр.23/2018);

 Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за категоризација на
праткисогласноризикотодпојаванаштетенорганизамбр.32(Службенвесник
наРМ бр.44/2018);

 Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за одредување и
признавањенаеднаквостанафитосанитарнитемеркибр.24(Службенвесникна
РМ бр.73/2017);

 Наредбазаспроведувањенамеѓународниотстандардзаусловитезаутврдување
наподрачјасонискараспространетостнаштетенорганизам бр.22(Службен
весникнаРМ бр.134/2017);

 Воедно,воизминатиотпериодсопрепоракинаЕУексперти,изработенаенацрт
–верзија од измените и дополнувањата на Листите на штетни организми,
растенија,растителнипроизводиидругиобјектиипредмети(*);

Во текот на 2017-април 2018 година во Управата за семе и саден материјал
пополнети се две раководни позиции-Раководители на сектори со внатрешна
прераспределбаодпостоечкитевработенивоминистерството.

ДржавнаФитосанитарналабораторија -ДФЛ вотекотна2017годинагозголеми
бројот на акредитирани методи. Оттука, вкупниот број на акредитирани
лабораторискиметодиизнесува141.
Во 2017 годинаДФЛ сездоби со сертификатзареакредитација.Напоследната
надзорнапосетаодстрананаИАРМ,ДФЛеоценетакаколабораторијавопостојан
развоен процес во подобрувањето на системот за управување со квалитет и
имплементирањетонановинапредниметодивоситеобластинадијагностицирање,
соштобројкатанаакредитираниметодисезголемувапостојано.Вотекотна2017
годинаотпочнасонабавканалабораторискаопремазаанализанаѓубривасогласно
ИПАфондовите,тендерскатапроцедуразавршидекември2017година.

ВоизвештајниотпериодДФЛгизајакнасвоитекапацитетисо4вработувањакоисе
реализиранипопатнапрераспределувањеодМЗШВ,носепакнедоволнозадасе
одговориназголемениотобем наработа,штопроизлегуваодспроведувањетона
мониторингпрограмитезаАХВиФУ,редовнитеконтролинаграничнитепреминиод
странанаинспекцискитеслужби,приватниоператорисоземјоделскипроизводии
нивнипреработкииноватавоведенадејност.

Краткорочниприоритети
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Правнарамка
Воодноснаусвојувањенафитосанитарнотозаконодавствокоесеусогласувасо
релевантнитеЕУДирективи,докрајотна2019годинасепланирадонесувањена
следнитеподзаконскиакти:
 Наредбазаспроведувањенапосебеннадзоркајкомпиротзарадиутврдувањена

присуството на инсектот Epitrixcucumeris (Harris), Epitrixsimilaris (Gentner),
Epitrixsubcrinita (Lec.)и Epitrixtuberis(Gentner)и преземањена итни мерки за
спречувањенанивнотовнесувањеиширење(*);

 Правилникзаграницитенапосебнорегулираноподрачје,меркитезаоткривање
превенција на ширење и сузбивање на штетни организми,престанување на
преземањенамеркииначинотнаинформирање(*);

 Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за дијагностички
протоколизарегулираништетниорганизмибр.27;

 Правилник за начин на давање и објавување на податоци за појава на
новооткриеништетниорганизмиодЛистатаIIДелАСекција1и2,ЛистатаIIДел
АСекција1и2,воРепубликаМакедонија

 Изменување и дополнување на Листите на штетни организми,растенија,
растителнипроизводиидругиобјектиипредмети(*);

Во областа на производите за заштита на растенијата (ПЗР), Законот за
фитофармација ќе се усвои до крајот на 2018 година.Воедно,во однос на
воспоставувањетонаопштитепринципинаIPM (интегрираноуправувањесоштетни
организми),сепланирапроширувањенаиститенацелататериторијаназемјата(по
примеротвоспоставенодUNDPворегионотнаПреспаиСтрумица).
Исто така,се планира да се усвојат приоритетните подзаконски акти кои
произлегуваатоднаведениотЗакон,итоа:
 ПравилникзаформаисодржинаиначинанаводењенаЛистатанаодобрени

производизазаштитанарастенијата;
 Правилник за формата и содржината на барањето како и на пропратните

документизапризнавањенаодобрениеодземјачленканаЕУ;
 Правилникзаусловитезасодржинатанаетикетите,означитеипосебнитеризици

имеркинапретпазливостзадасезаштитиздравјетоналуѓето,животнитеи
животнатасрединакакоикритериумизанивнараспределба;

 Правилник за просториите,опремата и квалификациите кои мора да ги
исполнувата правните лица за пласирање на пазар на големо и мало на
производизазаштитанарастенијата.

Дополнително,аподонесувањенаЗаконотзафитофармацијаќесефинализирасо
подготовканаНационалниотакцискипланзаодржиливаупотребанапроизводиза
заштитанарастенијата(којтребадасефинализираза2,5години),какоиОдлукатаза
делокругот(опсегот)накомисијатазаподготовка,следењеиревидирањенаНАП-от,
критериумите за именување на членови на комисијата,бројотна членовите на
комисијатаинивниотмандат,начинотнаработаиодлучување,правонанадоместза
работавокомисијатаивисинатананадоместот.
Управатазасемеисаденматеријалдокрајотна2018годинапланираданаправи
изменанаПравилникотзатрговијасосеменскиматеријалоджитнирастенија(„
СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.08/2007и68/2014“).Приизработкана
овојправилниксекористениодредбиодДирективата замаркетингнасеменски
материјалоджитнирастенијабр.66/402/ЕЕЗ.Вопериодоткогаеизработеновој
правилникнемаизработенокоресподентнатабелаиИзјавазаусогласеностипоради
тоаќеседонесеновПравилниккојќебидеусогласенсопостоечкатадиректива(со
ситенејзиниизмени).

Институционалнарамка
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Воодноснаразвојотивоспоставувањенафитосанитаренинформационенсистем–
ФИСсоподдршканаИПАТвинингMK/12/IB/AG/01обезбеденоеинсталирањена
ИТ модули за примена на ГИС (Географски систем за идентификација),што
овозможувамапирањенапарцелитекадесеизвршениинспекцискиконтролисоцел
да се добие појасна слика за статусотна здравјето на растенијата во земјата.
СофтверотќесеразвивасоподдршкаодследниотсервиспроектворамкитенаИПА
2015година,којсепланирадазапочнеконкрајотна2018година,асепредвидува
истиотдабидеинсталирандокрајотна2019година.
Системотнапасошитенарастенијатаконтинуираноќесеспроведуваивонаредниот
периодиистиотќебидекоординиранодФитосанитарнатауправа.
Во однос на подобрување на комуникацијата и координацијата на надлежните
службивофитосанитарниотсистем,асоогледнакомплексноста наовааобласт
потребноеприлагодувањекондефиниранитеевропскистандардиштоподразбира
интензивна комуникација и соработка меѓу сите чинители во фитосанитарниот
систем.Ова значи воспоставување на интегриран фитосанитарен систем што
односноинтегрирањенаактивноститенаситенадлежниорганивоеденсистем со
јасно дефинирани обврски и задачи,координација,поделба и делегирање на
задачитемеѓунадлежнитеслужбисогласнопостојнитеважечкизаконскиакти.
Во наредниот период планирано е понатамошно јакнење на капацитетите на
Фитосанитарнатауправасонеколкувработувања/унапредувања.
Во наредниот период планирано е понатамошно јакнење на капацитетите на
Управатазасемеисаденматеријалсовработувањенаеднолиценапозицијата
Раководителнаодделение.
Вотекотнааприл2018годинавосекторотзаФитосанитарнаинспекција,пополнета
ееднараководнапозицијараководителнаодделение,прекутрајнопреземањеод
министерствотозаземјоделство,шумарствоиводостопанство.
Секторотзафитосанитарнаинспекцијасесостоиоддвеодделенија:Одделениеза
внатрешна фитосанитарна инспекција и Одделение за гранична фитосанитарна
инспекција.Моменталнакадровскаекипираностнесоодветствуванабарањатаза
спроведувањенафитосанитаренмониторингифитосанитарнаинспекција.
Зајакнувањенакапацитетитенафитосанитарнатаинспекцијаќесеизвршипреку
прераспределувањенапостоечкитекадри во ДИЗ,во насоканаангажирањена
кадри со соодветно образование, како и дополнителни вработувања, со
континуиранаобуканафитосанитарнитеинспекториворамкитенатековнитеИПА
проекти,BTSFобуки,TAIEX,какоиинтерниобукивосоработкасоуниверзитетитеи,
вклучувајќииинтернаротацијанафитосанитарнитеинспектори.
Предвиденаенабавканадополнителнаопремазаспроведувањенафитосанитарни
прегледи,какоиземањенапримероциворамкитенаПрограматазафитосанитарна
политиказа2018година.Прекуовааактивност,какои набавкатаналаптопи и
возила финансирана од ЕУ подобрени се условите за оперативно техничко
функционирањенавнатрешнатафитосанитарнатаинспекција,соштоќесезголеми
ефикасностанаработатанафитосанитарнатаинспекција.
Дополнително,ворамкитенаДИЗнеодамнаедонесенисеинтернаодлукаинасоки
согласнозаконскитепрописи,аиститесеоднесуваатнаместотонаиздавањена
фитосанитарните сертификати на пратките наменети за извоз и истите да се
издаваатнаместатанаутовар.
Воследниотпериод ќесеизработи документ– стратешкарамказавршењена
инспекцискитеконтроливрзоснованаанализанаризик.
Во рамките на ДИЗ во одделението за внатрешна контрола чија надлежносте
постојанаконтроланаработатанаинспекторитево насоканаотстранувањена
неправилноставоработатанаинспекторите.
ВонаредниотизвештаенпериодкраткорочнитеприоритетинаДФЛсеспроведување
наредовнанадзорнапосетаод странанаИАРМ и проширувањенаопсеготна
акредитираниметоди.Докрајотнагодинатасепланирадасезапочнесоиспоракаи



166

инсталацијанаопремата,воведувањенаметодизаанализанавештачкиѓубриња
какоисоакредитацијанаметодите.

Вотекотна2018год.сепланиранабавканаследнатаопрема:
 Агарозенелектрофорезасистем–стартеркит
 Мешалка–вортекс
 1Микроскопзалабораторијазанематологија
 1Микроскопзалабораторијазаентомологија
 REALТIMEPCRINSTRUMENT
 Техничкавага;
 Сетпипетори

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Во периодот2019-2020 година се планира заокружување на правната рамка со
донесувањенаситеподзаконскиактикоипроизлегуваатодЗаконотзаздравјетона
растенијата,асеусогласуваатсорелевантнотоЕУЗаконодавство.
СостапувањевосиланановатаРегулативазаздравјенарастенија2016/2031ЕЕЦ,се
планирадонесувањенановазаконскарамкаодобластаназдравјетонарастенијата,
којаќебидепотполноусогласенасонаведенатаРегулатива.
СодонесувањенановиотЗаконзапроизводизазаштитанарастенијата,сепланира
етапнодонесувањенаподзаконскитеактикоиќепроизлезатодовојЗакон,асе
усогласуваатсоЕУзаконодавството..

Институционалнарамка
Се планира постојано зајакнување на капацитетите на надлежните органи од
фитосанитарниотсистем прекуновивработувањаиредовниобукинавработените
зарадипотребатаоднадградбаназнаењатаистручноусовршувањенамеѓународни
обуки(GDSANCO,TAIEX,EFSAит.н.).
ПонатамошенразвојнаIPM (интегрираноуправувањесоштетници)штопретставува
значајнаактивноститоапрекуследењеипрогнозанаклиматскитепараметри,со
што се одредува препорака за оптимална примена на пестициди кајодредени
земјоделскикултури.НатојначинвопраксаќесеимплементираатодредбитеодЕУ
Директивата128/2009ЕЕЦзаодржливаупотребанапестициди.
Воедно сепланираредовно спроведувањенасистемотзапасоши нарастенија,
редовноажурирањенаФИС,какоиконтинуиранаобработканаподатоцизастатусот
наштетниорганизмивоземјата.Дополнително,сепланираизработканаплановиза
итнимеркизарелевантништетниорганизми,согласноздравственатасостојбаво
посевитеинасадитевоРепубликаМакедонија.
Во следниот период Управата за семе и саден материјал ќе продолжи со
усогласување на националното законодавството со Европските директиви од
областанасеменскиисаденматеријал.Сепланирадасеизвршиизменувањеи
дополнувањенапостоечкитеподзаконскитеактиодобластанатрговијасосеменски
материјал од:маслодајни и влакнодајни растенија,фуражни растенија и репа,
градинарскирастенијаисеменскикомпирПодзконскитеактиќебидатусогласенисо
постоечкитеЕУ Директивиизаиститеќесеизработаткоресподентнитабелисо
Изјавазаусогласеност.
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3.13.РИБАРСТВО

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјатаеумереноподготвенавообластанарибарството.Неенаправенникаков
напредок во усогласувањето на пазарните политики со acquis.Забележано е
одредено подобрување во управувањето со залихите со риби во езерата со
прекуграничнипојаси.
Вонареднатагодина,државататреба:
 понатамудагиусогласипазарнитеполитикисоacquis

Резиме
Aктивноститевонаредниотпериодсенасоченивофункцијанатрајнокористењена
рибитепрекуоддржливразвојкакоинепреченпласманнарибитеипроизводитеод
риба на пазарот.За реализирање на овие цели се предвидува завршување на
започнатите постапки за доделување на концесии за вршење стопански и
организирањерекреативенриболовзанареденпериододшестгодинииследењена
спроведувањето на тековните концесии, како и следење на тековното
производствотовоаквакултуратапрекузголемен бројнаинспекциски контроли.
Истотака,континуираноќесепродолжисоследењетонасосотојбитеиактивностите
на здравствената заштита на рибите,надзорот и контролата на здравствената
заштита,примарнотопроизводствоиставањетовопрометнапроизводитеодриби,
безбедностанапроизводитеодрибикоисепласираатнапазаротиконтролатана
увозот.
Ќесепродолжисоусогласувањетонапазарнатаполитикаидржавнатапомош со
aцquisвообластанарибарството.
Структурнитеактивностиводелотнарибарствотоиаквакултуратаќесереализираат
прекупланиранитемеркивогодишнитепрограми.ВоПрограматазаунапредување
нарибарствотоиаквакултуратавоземјатазапериод од 12годиниутврденисе
задачите,активноститеиразвојнитемеркиводелотнарибарствотоиаквакултурата
иеосновазапланирањенаструктурнитемеркивогодишнитепрограми.Покрајова,
приоритетите во делот на рибарството и аквакултурата се спроведуваат и со
реализација на предвидените мерки во оперативниот план утврдени во
Националнатастратегијазаземјодлествотоируралниотразвој2014-2020година.

Тековнасостојба
Областанарибарствотоиаквакултуратаводеловитенауправувањето,инспекцијата
иконтролата,структурнитеактивностииделнапазарнатаполитикаеуреденасо
Законотзарибарствоиаквакултура(„СлужбенвесникнаРМ “бр.7/08и67/10,47/11,
53/11,95/12,164/13,116/14,154/15,193/15и39/16)какоосновензакон.Врзоснова
назаконот,изработенисеидонесени23пропратнипрописи(„СлужбенвесникнаРМ
“бр.53/08,54/08,7/09,169/09,117/10,162/10,24/11,153/11,57/13,20/15,76/15,188/14,
117/16и48/17)коитехничкијадоуредуваатобласта.
Користењетонарибитепрекуодржливразвојзавршењестопанскииорганизирање
рекреативенриболовсеспроведувасогласнориболовнитеосновизатририболовни
подрачја (природните езера),за деветнаесет вештачки езера,како и за сите
риболовни ревири (сливови на реки)со определени рекреативни зони.Во 2017
годинасеобјавенириболовнитеосновизапериод2017-2022во„Службенвесникна
РМ“бр.4/17,6/17,17/17,24/17,25/17,55/17,56/17и57/17.
Воделотназаедничкотоуправувањесорибитевопограничнитеводивопрвиот
квартал2018годинасереализираниработнисредбисопретставнициодРепублика
Албанија на кои е договорено да се воспостави соодветен институционален
механизам(какоштоекомитетзапрекуграничнорибарство)којќебидеплатформа
зареализирањенапредвиденитеактивностивообластанарибарството.
Структурнитеактивностисереализираатпрекугодишнитепрограмизафинансиска
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поддршка во рибарството и аквакултурата,врз основа на Програмата за
унапредувањенарибарствотоиаквакултуратавоземјатазапериодод12годинии
Стратегијата за земјоделството и руралниот развој2014-2020 година („Службен
весникнаРМ“бр.197/14)иНационалнтаапрограмазаземјоделствотоируралниот
развој2018-2022година(„СлужбенвесникнаРМ“бр.32/18)вокоисеутврдени
задачите,активноститеиразвојнитемеркиводелот,какоиоперативнитеплановиза
спроведувањенаистите.Исплататанафинансискитесредствапомеркијаврши
АФПЗРР.

Пазарната политика покрајЗаконот за рибарство и аквакултура и пропратните
прописиеуреденаисозаконскатарегулативаодделотнаветеринарствотокојсе
однесува на рибарството и аквакултурата,како и со законските регулативи за
заштитанапотрошувачите.
Инспекцискиотнадзори контролаво областанарибарството и аквакултуратае
уреденсоЗаконотзадржавниотинспекторатзаземјоделство(„Службенвесникна
РМ“бр.20/09,53/11,164/13,43/14,33/15,88/15,149/15)какоматеријалензакони
донесенитепратечкипрописиврзоснованаовојзакон.
Државниот инспекторат за земјоделство во водењето на прекршочните и
кривичнитепостапкизасторениповредивообластанарибарствотоиаквакултурата,
покрајматеријалниотзакон ја применува и законската рамка прекуЗаконотза
инспекцискинадзор(„СлужбенвесникнаРМ“бр.50/10,162/10,157/11,147/13,41/14,
33/15,193/15),Законот за прекршоци („Службен весник на РМ“ бр.124/15) и
Кривичниотзаконик(„СлужбенвесникнаРМ “бр.37/96;80/99;4/02;43/03;19/04;
84/05;60/06;73/06;87/07;7/08;139/08;114/09;51/11;135/11;185/11,142/12,166/12,
55/13,82/13,14/14,27/14,28/14,115/14,132/14,160/14и199/14).
Правната рамка во областа ја сочинуваат и пакет на закони од областа на
ветеринарството и тоа Законотза ветеринарно здравство („Службен весник на
РМ“бр.113/07,24/11,136/11,123/12,123/15и154/15),Законотзаидентификацијаи
регистрацијанаживотните(„СлужбенвесникнаРМ“бр.95/12,27/14и149/15)и
Законотзабезбедностнахрана(„Службен весникнаРМ“бр.157/10,53/11,1/12,
164/13,187/13,43/14,72/15,84/15,123/15и129/15)и8пропратнипрописиинивни
измени.
Во рамки на МЗШВ, Одделението за рибарство и аквакултура (Сектор за
земјоделство)енадлежнозаизготвување,предлагањеинадзорнадспроведувањето
наодредбитеодЗаконотзарибарствоиаквакултура,какоизауправниистручни
прашањаодобластанарибарството.ВоОдделениетосевработенидвелица.Во
Одделениетотековносеажурираат:Регистаротнаодгледувачинариби,Регистарот
на регистрираните репроцентри,евиденцијата на производители на порибителен
материјал од рибник наменет за промет, евиденцијата на корисниците
(концесионерите) на рибите од отворените риболовни води,евиденцијата за
производство на риба со сите потребни податоци за следење на состојбите во
областаиевиденцијатанадржавнатапомошворибарствотоиаквакултурата.
Непосредноодговорензаинспекцискиотнадзорнадспроведувањетонаодредбите
одЗаконотзарибарствоиаквакултураеДржавниотинспекторатзаземјоделство
(ДИЗ),преку Секторот за инспекциски надзор од областа на рибарството и
аквакултурата,сточарството,пчеларството,земјишната политика со полјоделско
производство,вокојпостојатдвеодделенијаитоаОдделениетозаинспекциски
надзородобластанарибарствотоиаквакултуратаиОдделениезафизичказаштита
нариболовнитеводи,совкупновработени17државнислужбеници.ВоОдделението
заинспекцискинадзород областанарибараствотоиаквакултуратаприДИЗза
вршењенаинспекцискиотнадзорсевработенивкупно9лица.
Воделотнаинспекцијатаиконтролатаво2017годинапостапувајќипоЗаконотза
рибарствоиаквакултураизвршенисевкупно1350организираниикоординирани
контроли,а составени се и исто толку записници.Контролите се вршат на
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риболовнитеревиринаначинотнаорганизирањенарекреативниотриболов,вршење
нааквакултурата,водењетонаевиденциите,следењенадоговоритезаконцесијаи
потеклотонарибата.
При контролите констатирани се 43 неправилности за отстранување на
констатираните недостатоци има донесено 43 решенија.За непостапување по
донесенитерешенијаизанепочитувањенаодредбиодзаконотподнесенисе89
барањазаповедувањенапрекршочнапостапкадонадлежнитесудови.
Одвкупноподнесенитебарањазапрекршочнапостапкаво2017годинарешенисе22
барања,одкои3сеотфрлени(сеоднесуваатзанепознатсторител),азаостанатите
барања(19)сторителитесеказнетисоизреченаглобаодвкупно4.323€.Во2017
годинаодвкупноподнесените132платниналозидосегасенаплатени11.042€.
При инспекциските контроли за које покрената постапка одземени се:256
килограмиразнивидовирибаи435бројаразенриболовеналат,предмети,средства
ичамци.
Заради констатирано недозволено ловење риба и ловење риба со недозволени
средства во време на забрана како и напад на службено лице по овојзакон
поднесенисе31кривичнипријави.
Истотакасевршеаиконтроливоодноснапорибувањетоповидиколичинаво
риболовнитеводи,ноиконтролинаовластенитејавнинаучниустанови.
Агенцијатазахранаиветеринарство(АХВ),прекуСекторотзаздравственазаштитаи
благосостојба на животнитеи Секторотза инспекциски надзор сенадлежни за
подготовкаипредлагањенамеркизаспроведувањетоназдравственатазаштитана
рибите,надзориконтроланаздравственатазаштитакајаквакултурата,примарното
производствонааквакултура,ставањетовопрометнааквакултура,безбедностана
производитеодаквакултуракоисепласираатнапазаротиконтроланаувозотна
аквакултура.
АХВ согласно Законот за идентификација и регистрација на животните,води
Регистарнаодгледувалиштанааквакултура.Регистаротсеводи електронски во
Информативен систем (ИСАХВ) и секое одгледувалиште има својединствен
регистарскибројнаодгледувалиште(РБО).Ворегистаротво2017годинабројотна
активнирегистрираниодгледувалиштанааквакултураизнесува125.Податоцитево
ИСАХВгивнесуваатнадлежнитеветеринарнидруштва.
Инспекциските контроли на одгледувалиштата за аквакултура ги спроведуваат
официјалните ветеринари/ инспектори на АХВ од одделението за државна
инспекција за здравствена заштита на животните во Секторот за инспекциски
надзор.Во однос на здравствена заштита кајживотните во 2017 година,АХВ
продолжисоспроведувањенапрограматазанадзорзаутврдувањенаприсуствотои
потврданавируснатахеморагичнасептикемија(ВХС)иИнфективнахематопоетска
некроза(ИХН)кајпастрмки.Активниотнадзорсеспроведевотекотнамај2017иво
програматазанадзорбеавклучениситепроизводителинааквакултуравклучениво
производствотоиодгледувањетонапастрмкатанацелататериторијанаРепублика
Македонија.Основнацелнагореспоменатиотнадзоредасепотврдиипрогласи
“статусотслободнаод болест”во односнаВХС/ИХН наземјатаи со тоадасе
овозможинапроизводителитенааквакултурапристапнапазаритенаЕУ.
Воизминатиотпериодна51рибниккадесеодгледувапастрмкасеспроведеактивен
надзорсоклиничкипреглед,земањенамостри,дијагностичкоиспитувањеипотврда
на отсуство на болестите Вирусна хеморагична септикемија и Инфективна
хематопоетсканекрозакајпастрмките.Вкупниотбројназеменипримероциво2017
годинае153мостри.Солабораторискадијагностикасепотврдиотсуствонаболеста
во сите земени примероци.Во тек е спроведување на есенското земање на
примероцизаВХС/ИХН.
Во2017годинаАХВзапочнасоспроведувањенапрограмазанадзорнаКоихерпес
вирускајкрапот,кајситепроизводители накрап натериторијатанаРепублика
Македонија.Главнатацелнаовааактивностедасепотврдистатусотна "слободна
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одболест"заКоихерпесвирус.
НадзоротсеспроведувашесогласноУпатствозаследењенакоихерпесвирускај
крап(бр.02-2969/1од2016/05/14),приштоофицијалнитеветеринариспроведува
официјалниконтролинапроизводителитенааквакултурасоклиничкипрегледна
рибницитеисоземањенамостри.Официјалнитеконтролисеизвршенисогласно
Годишнатанаредбазаздравственазаштитанаживотнитеза2017година(“Службен
весник на РМ” 224/16).Правилникот за условите за ставање во промет на
аквакултура,нејзинанаменаи начинотнавршењенаофицијалнитеконтроли за
ставањевопрометнааквакултурата(“СлужбенвесникнаРМ”85/2013и132/2014)и
Правилникотзаспречување,сузбивањеиискоренувањенаодредениболестикај
аквакултурата(“СлужбенвесникнаРМ”185/2011и114/2014).
ПримероцитеодпастрмкиикрапземениворамкитенанадзоротВХС,ИХН икои
херпесвируссеиспитаавоИнститутотзаветеринарнамедицинавоСрбија,како
лабораторијакојавршидијагностикасоакредитираниметодизаовиеболести.Сите
примероцисенегативнинаиспитанитеболести.

Краткорочниприоритети
Вообластанарибарствотоконкрајотна2018годинаепредвиденодонесувањена
подзаконски акти во подрачјето на управувањето со ресурси,инспекцијата и
контролатаворибарството,односнодваправилникавоврскасоспроведувањена
испитизарибариирибочувари.
Вопочетокотна2019година,пододелувањенановиконцесии,зарадиподобрување
наевиденцијатанаподатоцисепредвидувадасеставивофункцијасофтверотза
дневнаевиденцијазауловенариба.
Во делотнапазарнатаполитика,во 2018/19 годинаќепродолжатактивностите
околу ревидирањето на законската регулатива,во однос на усогласување на
пазарнатаполитикасоправотонаЕУ.
Воделотнапазарнатаполитика,АХВво2018/2019годинатребадапродолжисо:
 активноститезаусогласувањенапазарнатаполитикасоправотонаЕУ;
 одобрување на објектите за производство на аквакултура и објектите за

преработканааквакултурасоединственбројнаодобрение;
 спроведување со категоризирање на одгледувалиштата за аквакултура врз

основанапроценанаризикот;
 спроведувањенанадзорнаболеститеВХС/ИХНкајпастрмкии
 спроведувањенанадзорнаболестаКОИ–херпесвирускајкрапотвонасокана

докажувањеипотврданаотсуствонаболеставорибницитевоземјата.
Вопоследниотквартална2018годинаилипрвиотквартална2019годинаќесе
изработиидонесегодишнатаПрограмазафинансискаподдршкаворибарствотои
аквакултуратаво2019годинасомеркииначин/упатствозареализацијанаистите.

Среднорочниприоритети
Воовојвременскипериодќесеизработатиреализираатгодишнитепрограмиза
финансискаподдршкаворибарствотоиаквакултуратаво2020и2021година.
Сепредвидуваиизработканазаконскатарегулатива(поизвршенаревизија)заради
соодветноусогласување соизменитеворегулативитенаЕУкоисенаправении
тековносеправатворибарскатаполитика.
АХВ,согласно Законотзаветеринарно здравство и Правилникотзаусловитеза
ставањевопрометнааквакултурата,нејзинатанамена,какоиначинотнавршењена
официјалниконтролиприставањевопрометнааквакултураво2020/2021година
требада:
 спроведе повеќегодишна програма за надзор на одредени болести кај

аквакултурата,соцелпрогласувањенастатусназемја,зонаилиодделслободни
одболести

 спроведеактивностивонасоканаставањенаРепубликаМакедонијаволистата
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наземјикоиседозволенизаизвознапастрмканапазаритенаЕУ.
Заради проширување на обемот на активностите во областа и зајакнување на
административниот капацитет,на среден рок во Одделението за рибарство и
аквакултура се предвидува вработување на повеќе лица,а во Одделението за
инспекциски надзор на рибарството и аквакултурата при ДИЗ вработување на
дополнителенбројнаинспектори.

............
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3.14.ТРАНСПОРТНАПОЛИТИКА
НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Земјатаеумереноподготвенавообластанатранспортнатаполитика.Постигнате
одреденнапредоксопотпишувањенаДоговоротзатранспортназаедница.Сепак,
потребнаезголеменаполитичказаложбазадасепостигнатнеопходнитесекторски
реформиипотребноеповеќедасеработиназајакнувањенаадминистративнитеи
оперативнитекапацитетизаситевидовитранспорт.

Бидејќиповеќетопрепоракиза2016годинанесеспроведени,вонареднатагодина
земјатаособенотреба:

→⎼ ⎻⏍ ⏏⏒ ⏓ ⏔⏎⎺⏒⏎⏔⏎ ⎼⏑⏎⏒⏎⏔ ⏔⏎⎺⏒⏎⏔⏏⏓⏖⏎⏔⏔⏒ ⏎⏒⏓⏏⏖⏎⏏⏎⏔⏔⏐
идагиразвиекапацитетитенаспроведувањезарадинамалувањенажртвитево
патнатаижелезничкатаинфраструктура;

→ ⎼ ⏕⏏ ⏎ ⏒ ⏓ ⎺⎼⎺⏣ ⏒ ⏕ ⏑⏏⏎⏔ ⏑ ⏏⏎⏍ ⏓⎺⏍⎺⏣ ⏒
реформитевожелезничкиотсообраќаји наотворањенапазаротзажелезнички
транспорт барем за домашните и регионалните претпријатија, како и за
воспоставување на национален систем за континуирано собирање податоци за
несреќивопатниотсообраќај;

→ ⎼⏒ ⎺ ⏍⏏⏒⎼⎺⏔⎺ ⏍ ⏎⏒⏔⏐⏎⎻⏒⏔⏒⏎ ⏔ ⏒⏓ ⏔⏒⏎ ⏎⏔⏑⏎ (ИТС) и
комбиниран транспорт и вложува напори да создаде стратешка рамка за
спроведувањенаИТСизаосновнитемрежи.

Договор за транспортна заедница,од аспект на Република
Македонијакакоземјапотписничка.
По ратификацијата на Договорот за основање на транспортна заедница во
Собранието на Република Македонија,Министерството за транспорт и врски
номинирашечленовивоУправувачкиоткомитетсогласнообврскитеодДоговорот.
Во фаза се формирање на седиштето и останатите тела за оперативно
функционирањенатранспортнатазаедница.
Воодноснаимплементацијатаназаконодавствотозаинтелигентнитранспортни
системи(ИТС)МинистерствотоќепобаратехничкапомошпрекуTAIEXинструментот
соцелусогласувањенанационалнотозаконодавствосоЕУacquisодовааобластпо
штоќеследидонесувањенасоодветназаконскарамка.

3.14.1.ПАТЕНСООБРАЌАЈ

Запатниоттранспорт,правнатарамкагенералновопоширокаспектусогласенасо
acquis.Законодавствотозаопасниматерииеусогласеносоacquis.Меѓутоа,допрва
требадасевоведепроценканасообразностанапостојнатаопремазатранспортна
опасниматерии.Земјататребадапродолжисоусогласувањесоacquisзасоцијална
заштитаибезбедностидагоподобриобразованиетоиобуката,какоикапацитетот
за спроведување и да ги зајакне особено административните и техничките
капацитети на Државниот инспекторат за транспорт.Потребно е понатамошно
усогласувањезаказнитезапрекршувањенаодредбитеодЕвропскатаспогодбаза
работанаекипажинавозилаангажиранивомеѓународенпатентранспорт(AETR).
Законодавствотозачистаенергијаиенергетскиефикаснивозилазапатентранспорт
и за интелигентни транспортни системи сè уште не е транспонирано.
Законодавствотозапристапнапазаротзастоки,патницииценитееусогласеносо
acquis.Договоротзапристапдомеѓународнитепазаризаавтобускипревозевеќе
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транспониран.

Тековнасостојба
Правнарамка

Пристапнапазарот
СоЗаконотзапревозвопатниотсообраќај32 серегулираниусловитеиначинотна
вршењенапревозотнапатнициистокавовнатрешниотимеѓународниотпатен
сообраќај.ВоЗаконотзапревозвопатниотсообраќајсеимплементираниповеќе
директиви и регулативи на Советотна Европската Унија и тоа:Регулатива бр.
1071/09/ЕЗ,Регулативабр.1072/09,Регулатива1073/09/ЕЗ,Директива2009/40/ЕЗ,
Директива 2000/30/ЕЗ,Директива 84/647/ЕЕЗ,Регулатива 56/83/ЕЕЗ,Регулатива
684/92/ЕЕЗ,Регулатива881/92/ЕЕЗ,Регулатива3118/93/ЕЕЗ,Регулатива792/94/ЕЗ,
Регулатива 3315/94/ЕЗ,Регулатива 12/98/ЕЗ,Регулатива 2121/98/ЕЗ,Директива
59/03/ЕЗ,Директива94/06/ЕЗ.
СоЗаконотзадоговоритезапревозвопатниотсообраќајсерегулираатодноситекои
произлегуваатод договорите за превоз на патници и стока во внатрешниоти
меѓународниотпатенсообраќај33.ВоЗаконотзадоговоритезапревозвопатниот
сообраќаједелумноимплементиранадирективатанаСоветотнаЕвропскатаУнија
бр.181/11/ЕЗ.

Патнаинфраструктура
Со Законотза јавни патишта34 се уредуваатусловите и начинотна изградбата,
реконструкцијата, одржувањето, заштитата, користењето, управувањето,
финансирањетонајавнитепатишта,какоинадзорот.ВоЗаконотсеимплементирани
следнитедирективи:Директива62/99/ЕЗ,Директива52/04/ЕЗ,Директива96/09ЕЗи
Директива96/08ЕЗ(делумно).

Опасниматерии
ПревозотнаопасниматерииерегулирансоЗаконзапревознаопасниматерииво
патниотижелезничкиотсообраќај35вокојсеуредениусловитеиначинотнавршење
превознаопасниматериивовнатрешниотимеѓународниотпатенижелезнички
сообраќај,условитекоитребадагиисполнуваатамбалажатаипревознитесредства,
должностите на лицата кои учествуваат во превозот на опасни материи,
назначувањенасоветникзабезбедност,оспособувањеналицатакоиучествуваатво
превозотнаопасни материи,надлежноститенадржавнитеоргани и надзорнад
спроведување закон. Во Законот се имплементирани следните мерки од
законодавството на ЕУ:Директива 94/55/ЕЗ,Директива 2000/61/ЕЗ,Директива
2001/7/ЕЗ,Директива 95/50/ЕЗ,Директива 2001/26/ЕЗ,Директива 2004/112/ЕЗ,
Директива 1996/35/ЕЗ,Директива 2000/18/ЕЗ,Директива 98/91/ЕЗ,Директива
96/49/ЕЗ,Директива2006/90/ЕЗ.ВоЗаконотзапревознаопасниматериивопатниот
ижелезничкиотсообраќај,транспониранаеделоддирективата94/63/ЕЗкојасе
однесуванаспецификациитезавозилата−цистерни.Истотака,Законотпредвидува
применанаодредбитеодАДРспогодба,којаштоконтинуираносеревидирасогласно
најновото законодавство на ЕУ, од што произлегува дека и националното
законодавствоконтинуираносеусогласувасозаконодавствотонаЕУ.

32„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.68/04,127/06,114/09,83/10,140/10,17/11,53/11,6/12,
23/13,120/13,42/14,112/14,166/14,44/15,97/15,124/15и129/15193/1537/16и71/16.
33„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.23/13.
34„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.84/2008;52/2009;114/2009;124/2010;23/2011;53/2011;
44/2012;168/2012;163/2013;187/2013;39/2014;42/2014;166/2014;44/2015;116/2015и150/2015.
35„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.92/07,161/09,17/11,54/11,13/13,163/13,38/14,166/14,
116/15,193/15и31/16.
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Безбедност
Со Законотзабезбедностнасообраќајотнапатиштата36сеутврдени меркитеза
безбедност и заштита на патиштата,основните начела и меѓусебни односи на
учесницитеидругитесубјективосообраќајотнапатиштата,правилатанасообраќајот
напатиштата,сообраќајнитезнацииопрематанапатиштата,должноститевослучај
на сообраќајна незгода,посебнитемерки на безбедности друго.Во Законотсе
имплементираниследнитемеркиодзаконодавствотонаЕУ:671/91ЕЗи126/06ЕЗ.
ВладатапрекуКоординативнототелозабезбедностанасообраќајотнапатиштатаво
соработкасоостанатитенадлежниинституции,органииорганизациииРепубличкиот
советзабезбедностнасообраќајотнапатиштата,водекември2014годинајадонесе
Вторатанационалнастратегијазабезбедностнасообраќајотнапатиштата2015-2020.
ВофазанаформирањееРаботнагрупазаформирањенаизвршнотелокоеќеима
одговорностподобрувањенабезбедноставосообраќајотнапатиштатакојаќеима
обврскададостави конкретен предлогдо ВладатанаРепубликаМакедонијаза
формирање извршно тело за управување со безбедноста на сообраќајот на
патиштата,начиннанеговофункционирање,финансирање,законскарегулативаи
слично.

Воодноснастепенотнаприближувањенанационалнотозаконодавствосоправото
наЕУзабезбедностнапатиштата,истовременоукажувајќинатоа,коиодредбисе
делумно а кои целосно се транспонирани,во рамките на Министерството за
внатрешни работи се формирани работни групи со задача за усогласување и
транспонирањенаЕУ законодавството,односнокоиќеизработаткоресподентни
табели.Во тек е изработка на превод на македонски јазик од предметните ЕУ
Директиви, а кој превод е побаран со официјален акт од 30.04.2018 од
МинистерствотозавнатрешниработидоСекретаријатотзаевропскипрашања.По
добивањетонапреводитеработнитегрупи ќепродолжатсоследнитечекори во
усогласувањето.

СоЗаконотзавозила37серегулираиспитувањетонавозилатаитехничкиотпреглед
на возилата.Врз основа на Законот се донесени сите подзаконски акти кои
произлегуваат од него. Во Законот се имплементирани следните мерки од
законодавствотонаЕУ:37/99/ЕЗ,38/07ЕЗ,7/02/ЕЗ,46/07ЕЗ,37/03ЕЗ,53/96ЕЗ.
СоЗаконотзаработнотовреме,задолжителнитеодморинамобилнитеработниции
уредите за запишување во патниот сообраќај се регулира прашањето за
воведување на дигитални тахографи во возилата.Во Законот комплетно се
имплементираниситеевропскимеркисокоисерегулираовапрашање(времена
возење и одмор на возачите)и тоа:Регулатива бр.3821/85/ЕЕЦ,Регулатива
561/2006/ЕЦ,Директива2006/22/ЕЦ(делумно),Директива2002/15/ЕЦ.

Институционалнарамка
Надлежниорганизаимплементацијанаработитештосеоднесуваатнапревозотна
патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај се:
Министерството за транспорт и врски,Државниот инспекторат за транспорт,
Министерството за финансии – Царинска управа и Единиците на локалната
самоуправа.
ВоМинистерствотозатранспортиврскипостојаттриодделенијаворамкитена
Секторот за патен сообраќаји инфраструктура за работата околу превозот на
патнициистокивопатниотсообраќај.Работитеодовааобластгиизвршуваат:
Одделениезатоваренсообраќај–петлицасовисокастручнаспремаитрилицасо

36„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.169/15.
37„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.140/08,53/11,123/12и70/13.
„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.161/09
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среднастручнаспрема.
Оделениезапревознапатници–осумлицасовисокастручнаспремаиеднолицесо
среднастручнаспрема.
Одделениезапревознаопасниматериивокоесевработенитрилицасовисока
стручнаподготовка.

Во Секторот за патен сообраќаји инфраструктура и во 2018 година,согласно
одредбитеод Законотзапревозвопатниотсообраќај,континуираносевршеше
издавање сертификати за професионална компетентност на управителите на
транспортнитефирми,сертификатизаучествонавозачитевомеѓународниотпатен
сообраќај,додека на фирмите кои вршат одделни видови превоз во патниот
сообраќајимсеиздаваалиценцизавршењепревознастокивопатниотсообраќај,
какоилиценцизавршењепревознапатницивопатниотсообраќај.Деталенпреглед
забројотнаиздаденисертификатиилиценциедаденвокварталнитеизвештаиза
реализацијанаактивноститеодНПАА за2018година.Истотака,во2018година
продолжи издавањето сертификати за возачи за превоз на опасни материи и
советницизабезбедностприпревознаопасниматерии,какоимеморискикартички
затахографивовозилата.
Министерството за внатрешни работи е надлежен орган за имплементација на
работите што се однесуваат на безбедноста и контролата на сообраќајот на
патиштата.Надлежни структури во Министерството завнатрешни работи кои се
грижатза безбедноста на патниотсообраќајсе:Сектор за сообраќајни работи;
полицискитестаницииполицискитеодделенијазабезбедноствопатниотсообраќај.
Државниот инспекторат за транспорт врши надзор над спроведувањето на
законскитепрописиодЗаконотзапревозвопатниотсообраќај,Законотзапревозна
опасниматериивопатниотижелезничкиотсообраќај,Законотзажичаритеиски-
лифтовите, Законот за јавните патишта и Законот за работното време,
задолжителнитеодморинамобилнитеработнициивозачитевопатниотсообраќаји
уредитезазапишувањевопатниотсообраќај,меѓународнитедоговорииспогодбите
ратификуваниоднашитеповисокидржавниоргани,подзконскитеакти,годишната
програмазаработаиостанатитетековниактивности.

Краткорочниприоритети

Правнарамка
Пристапконзаедничкиотпазарнатранспорт
ЗарадицелоснорегулирањенаодноситевопатниотсообраќајсоземјитеодЕвропа,
се планира продолжување на активностите околу склучување спогодби за
меѓународенпревознапатнициистокисоземјитесокоиВладатанаРепублика
Македонија сè уште нема склучено спогодба. Во 2019 година е предвидено
потпишувањенаСпогодбазамеѓународенпатентранспортсоРепубликаЛитванија.

Вотекотна2019годинасепредвидуваатизмени и дополнувањанаЗаконотза
превозвопатниотсообраќајвокоибисеизвршилотранспонирањенаодредбитеод
Директивата2006/0001којасеоднесуванаизнајмувањенавозилапривршењето
превознастокивопатниотсообраќај.

Со предвидените измени и дополнувањата на Законот за работното време,
задолжителните одмори на мобилните работници и уредите за запишување во
патниотсообраќајќесеизвршикласификацијатанапрекршувањатанаправилатаво
однос на времето поминато во возење,времето за одмор и користењето на
тахографи според степенотнаризик. Тоапретставуваголем чекор напред кон
поефикасен и хармонизиран систем напроверки и казни,соштоцелосноќесе
имплементираДирективата2006/22/ЕЦ.
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Среднорочниприоритети
Правнарамка
Пристапназaедничкиотпазарнатранспорт
ЗарадицелоснорегулирањенаодноситевопатниотсообраќајсоземјитеодЕвропа,
ќе продолжатактивностите за склучување спогодби за меѓународен правоз на
патнициистокисоземјитесокоиВладатанаРепубликаМакедонијасèуштенема
склученоспогодбаитоа:
СпогодбазамеѓународенпатентранспортсоКралствотоШведска,рок31.12..2020
година,
Спогодба за меѓународен патен транспортсо Република Финска,рок 31.12.2020
година,
СпогодбазамеѓународенпатентранспортсоРепубликаПортугалија,рок31.12.2020
година,
СпогодбазамеѓународенпатентранспортсоРепубликаИрска,рок31.12.2020година.
ВоЗаконотзајавнитепатиштасепредвидуваимплементирањенаДирективатабр.
2004/54/ЕЦ заминималнитебарањазабезбедностнатунелинаТранс-Европската
патнамрежа.
Предвидено е донесување на прописи во националното законодавство кои се
однесуваатнаИТС.

3.14.2.ЖЕЛЕЗНИЧКИСООБРАЌАЈ
Штосеоднесувадоопштотоacquisзатранспорт,клучнитестратешкидокументиза
транспортниотсекторинеговитесроднисекторисевеќевоспоставени.Домашното
законодавствоецелосноусогласеносоacquisзааранжманисолетнотосметањена
времето.НоватаНационалнатранспортнастратегијаза2017-2030допрватребада
бидефинализиранаидасеусвои.Оперативниотиадминистративниоткапацитетза
ситевидовинатранспортостанувананисконивоитребадасезајакне.Законотза
испитувањенавоздушниижелезничкинесреќиеусвоен,нонезависнотоистражно
телозажелезничкинесреќисèуштенееосновано.Земјататребадапродолжисо
напоритезаспроведувањеназаконодавствотонаЕУзаправатанапатницитево
ситевидовинатранспорт.

Зажелезничкиоттранспорт,земјатавеќеимаисполнетоголем условнаacquisсо
веќеодвојувањенаинфраструктурнотоуправувањеижелезничкотоработењена
железничкотопретпријатиеводржавнасопственост.Сепак,постојатодложувањаво
одвојувањето на сметките на националниот оператор за патнички и товарни
операции и задоцнувањево транспозицијата и примената на големи делови од
одредбитенаЕдинственатаевропскажелезничкаобласт.Потребниседополнителни
напоризацелосноотворањенажелезничкиотпазар.Законодавствотозабезбедност
нажелезницитееусогласено,нопотребниседополнителнинапоризадасеисполнат
условите за негово спроведување. Договорот за прекугранична железничка
соработкасоСрбијаидругитесоседи(ГрцијаиКосово)сèуштетребаатнапоризада
бидецелосноимплементиран.Требадасевоспоставивоспоставувањенателоза
истрагизанесреќиибезбедносниирегулаторнитела.
Процесотнадонесувањеспецифични закони закомбиниран транспортостанува
нецелосен.ЛокацијатазавоспоставувањемултимодаленјазолвоблизинанаСкопје
еоднапредизбрана.

Тековнасостојба
Воопфатениотпериод сеизврши изменаи дополнанаЗаконотзасигурноство
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железничкиотсистем38соцелдаседопрецизирарокотнаважењенасертификатот
заодржувањенажелезничкитевозила,којепотребнодабиденеподолгод5години,
какоиусловзаисполнувањенадиректорнаУправатазасигурноствожелезничкиот
систем.Истотака,сеизвршиизменаидополнанаЗаконотзажелезничкиотсистем39

со цел да се допрецизира услов за исполнување на директор на Агенцијата за
регулирањенажелезничкиотсектор.
БешедонесенаГодишнапрограмазафинансирањенажелезничкатаинфраструктура
за2018година40воизносод270.000.000денари,односно4,4МЕВРА.Согласночлен
26 од Законотзажелезничкиотсистем,во јануари 2018 годинаУправителотна
железничката инфраструктура достави Извештајза реализација на Годишната
програмаза2017годинавоизносод219.712.525денари,односно3,58МЕВРАпреку
МинистерствотозатранспортидоВладатанаРепубликаМакедонија
ВрзоснованаОдлукатазаопределувањенауслугаодјавенинтересвожелезнички
превознапатници41 есклученДоговорзавршењенајавнапатничкауслугакако
услугаодјавенинтересвожелезничкипревознапатнициикомпензирањеделод
загубитепридавањенауслугатазапериод2017-2019меѓуМинистеротзатранспорт
и врски и Генералниот директор на МЖ Транспорт АД-Скопје.За 2018 година
предвиденoeдасереализираатсредствавоизносод415.000.000денар,односно
6,77 МЕВРА за компензирањедел од загубитепри давањена јавната патничка
услугата,односнонадоместокотзакористењенажелезничкатаинфраструктурапри
превозотнапатници,одржувањенапостојнитевознисредстванаменетизапатнички
сообраќај,потрошенаелектричнаенергијаискористенаодвознисредстванаменети
запатничкисообраќај,какоијавнинабавкинаменетизафункционирањенавозните
средстванаменетизапатничкисообраќај.
МинистерствотозатранспортиврскидоВладатанаРепубликаМакедонијвојануари
2018годинадоставиИзвештајзареализацијанаБуџетскитесредстваза2017година
воизносод458.362.000,00денари,односно7,48МЕВРА,наменетизакомпензирање
наделодзагубитепридавањенајавнатапатничкауслуга,согласноДоговоротза
вршењенајавнапатничкауслугакакоуслугаод јавенинтересвожелезничкиот
превознапатнициикомпензирањенаделодзагубитепридавањенауслугата,за
периодод2017до2019година,азапотребитенавозниотред2016/2017.

Институционалнарамка
Министерството за транспорт и врски – Сектор за железници е надлежен за
спроведувањенаполитикатазаразвојотнажелезниците.СогласноПравилникотза
организацијатаи работни меставо Секторотимадвеодделенија:Одделениеза
железничка инфраструктура и Одделение за железнички сообраќај.Во Секторот
вкупносевработени9.државнислужбеници,вклучувајќигоираководителотна
секторот.
Агенцијатазарегулирањенажелезничкиотсектор–АРЖС (Регулаторнотело)врз
основанасвоитенадлежностиодЗаконотзажелезничкиотсистем42спроведенисе
повеќеконтролинаквалитетотнауслугитекоижелезничкиотпревозникгидавана
патницитеи квалитетотнауслугитекои управителотнаинфраструктуратаим ги
обезбедува на железничките превозници, а исто така спроведе и анкетно
истражувањена задоволството на патницитеод железничкитепревозни услуги.
Административниот капацитет на Агенцијата е 3 вработени,вклучувајќи го и
ДиректоротнаАгенцијата.

38 Сл.весникнаРМ бр.48/10,23/11,53/11,158/11,137/13,163/13,42/14,166/14,147/15,193/15,31/16,
52/16,63/16,71/16,35/18и64/18
39Сл.весникнаРМ бр.48/10,23/11,80/12,155/12,163/13,42/14,130/14,152/15,31/16,178/16и64/18
40Сл.весникнаРМ бр.21/18и48/18
41Сл.весникнаРМ бр.07/14и05/18
42 СлужбенвесникнаРМ бр.48/10,23/11,80/12,155/12,163/13,42/14,130/14,152/15,31/16,178/16и
64/18



179

Управазасигурноствожелезничкиотсистем–УСЖС(Органзасигурност)
Вотекотнаизминатиотпериод,Органотзасигурностработешесогласнозаконската
рамкаииздаваше:првидозволизамашиновозачи,потврдизапуштањевоупотреба
навагоникоисеусогласенисотехничкиспецификациизаинтероперабилност.Исто
така,Органотизработи:програмазаполагањенаинспекторитезаинспекторза
Инспекторскиотсовет,програмазаобуканаинспекторитезаИнспекторскиотсовет,
ГодишнапрограмазаинспекторитедоИнспекцискиотСовет.
Административниот капацитет на управата е со 9 вработени,вклучувајќи го и
директоротнаУправата.

Комитетзаводењенаистрагиприслученисериознинесреќи,несреќииинциденти
(Телозаистражување)
Комитетот,предвидендабидесоставенодтројцаиследници,одкоиеденодговорен
иследникќебидеформиранодстрананаВладатанаРепубликаМакедонија.

Краткорочниприоритети

Правнарамка
Воовојпериод,сепланирадасеизвршиизменувањеидополнувањенаЗаконотза
железничкиотсистем43соцелпонатамошноусогласувањесоДиректива2012/34/ЕУ
наЕвропскиотпарламентинаСоветотод21ноември2012годиназасоздавањена
единственевропскижелезничкипростор(преработенаверзија).

Годишнапрограмазафинансирањенажелезничкатаинфраструктураза2018година.
ВоПредлогБуџетотнаРепубликаМакедонијаза2018година44сепредвиденидасе
реализираатсредствавовисинаод270.000.000денари,анаменетизаодржувањена
железничкатаинфраструктура.За2019годинасепредвиденисредствавовисинаод
230.000.000денари.

ВоДоговоротзагаранцијасклученпомеѓуЕвропскатабанказаобноваиразвоји
Министерствотозафинансии,анаменетзаобнованавозниотпаркнаМЖ Транспорт
АД-СкопјенаМинистерствотозатранспортиврскиедоделенгрантзаизборна
консултанти кои треба да дадат помош на Министерството во понатамошната
сегментација на Компанијата. Договор е потпишан со фирмата
PricewaterhouseCoopersAdvisoryS.r.l./Italy,вовременскипериодод18месеци,а
рокотзазавршувањенастудијатаекрајотна2018година.
Во рамките на своите надлежности АРЖС ќе овозможи транспарентно и
недискриминаторскоработењенауправителотнаинфраструктуратаижелезничкиот
превозник.АРЖСактивноќегоконтролираквалитетотнауслугатаобезбеденаод
учесниците на пазарот на железнички услуги. АРЖС ќе издава дозволи за
железничкипревозсогласнозаконскатарегулатива.
ВорамкитенасвоитенадлежностиУправатазасигурноствожелезничкиотсистем
ќепостапувапоподнесенитебарањазадобивањенасертификатизасигурностза
вршењејавенжелезничкипревоз,превоззасопственипотребииманеврирањеи
другиактисогласнозаконите.Управатазасигурноствожелезничкиотсистем ќе
настојува сите претпријатија да се усогласат со Законот за сигурност во
железничкиотсистем иЗаконотзажелезничкиотсистем воодноснасистемотза
сигурносноуправување,односнодадонесуваатсоодветенсертификатзасигурносно
управувањесогласногоренаведенитезакони.

43Сл.весникнаРМ бр.48/10,23/11,80/12,155/12,163/13,42/14,130/14,152/15,31/16,178/16и64/18
44Сл.весникнаРМ бр.196/17
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Институционалнарамка

Министерствозатранспортиврски
Предвидено е техничка опременост и организирање на обуки на вработените.
Техничката опременост ќе придонесе за навремено,квалитетно и ефикасно
реализирањенапотребнитереформивожелезницата.

Агенцијазарегулирањенажелезничкиотсектор–АРЖС(Регулаторнотело)
Во согласностсо расположивитефинансиски средства,во текотнаовојпериод
планирано е организирање обуки на вработените со цел зајакнување на
капацитетитенаАгенцијата.

Управазасигурноствожелезничкиотсистем–УСЖС(Органзасигурност)
ПредвиденоезајакнувањенаУСЖСпрекутехничкаопременостиорганизирањена
обуки на вработените. Техничката опременост ќе придонесе за навремено,
квалитетноиефикаснореализирањенаактивноститенаУправата.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Сепланирапродолжувањенареформскитепроективоодноснасегментацијатана
МЖ ТранспортАД-Скопје,какоизаложбатазалиберализацијанапазаротзадруги
националниимеѓународнижелезничкипревозници.
НајголемиотделододредбитеодЗаконотзажелезничкисистем сеусогласенисо
Директивата2012/34ЕУ од 21ноември2012,којасеоднесуванасоздавањена
единственаевропскажелезничкаобласт.Остануваусогласувањесонеколкуодредби
одистата,вонајголемиотделповрзанисолиберализацијатанатоварниоттранспорт.
Завршувањетонапроектотповрзансобизниссегмантацијата,какоидефинирањето
навременскатарамка,прваивторафаза,предвиденивоДоговоротзаосновањена
транспортна заедница,ќе го олесни процесотна имплементација на одредбите
поврзанисолиберализацијатанажелезничкиоттранспорт.
ВоовојпериодсогласнозаконскатарамкаконтинуираноќеседонесуваГодишна
програмазафинансирањенажелезничкатаинфраструктура,какоисклучувањена
Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во
железничкиотпревознапатнициикомпензирањенаделодзагубитепридавањена
услугатасожелезничкипревозник.
УправатазасигурноствожелезничкиотсистемќеизработуваГодишнапрограмаза
инспекторитедоИнспекцискиотСовет.
Се планира изградба на железничка пруга на западниот дел од Коридорот 8-
поврзувањесоРепубликаАлбанија,кадеимаревидираносновенпроект.Потребни
семеѓународнифинансискиинституциикоибибилезаинтересиранизаизградбана
овојпроект.
Се очекува проектот за „Модернизација на железничката линија Табановце-
Гевгелија”,сововедувањенаЕвропскиотсистемзаконтроланавозовитеETCSниво
1подолжинатанажелезничкиотКоридор10иподобрувањенасигнализацијатана
целата мрежа во Република Македонија и инсталирање на глобален систем за
мобилнакомуникацијавожелезницаGSM-RподолжинатанаКоридор10.Проектоте
вофазанапред-физибилитистудија.

3.14.3.ВНАТРЕШЕНВОДЕН СООБРАЌАЈ
Запоморскиоттранспорт,земјата,ипокрајтоаштоенакопно,еделодситеосновни
транспортни конвенции на Меѓународната поморска организација.Националните
властиодлучијадагоодложатчленствотовоПарискиотМеморандумзаразбирање.
Вообластанавнатрешниотводентранспорт,релевантнотозаконодавствонаЕУе
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транспонирано,со исклучок на Правилникотза признавањена сертификација и
превоз на стоки и патници.Орган одговорен за внатрешните водни патишта е
воспоставенпредеднадеценија.Законотзатрговскибродскитранспортни потреби
нееусогласенпорадиотсуствотонапревознастокинавнатрешнитеводнипатишта.
ЗемјатаактивноучествувавоМеѓународнатакомисијазасливотнаСава,ноне
учествувавоСтратегијатанаЕУзаразвојнаДунавскиотрегион.
Земјатагипотпишаглавнитемеѓународнидоговоризавнатрешниводнипатишта,
какоинеколкубилатералнидоговорисососеднитеземји.

Тековнасостојба

Правнарамка
Законзаизменувањеидополнувањеназаконотзавнатрешнатапловидба
ИзготвененацрттекстнаЗаконотзаизменувањеидополнувањеназаконотза
внатрешнатапловидба.Извршеноеимплементирањена:Директива2008/87/ЕЗод
22септември2008годинанаЕвропскиотпарламентиСоветотзаутврдувањена
техничкитеправилаза пловниобјективовнатрешнатапловидба; Директивана
Советот96/75/ЕСод19ноември1996годиназасистемитезаутврдувањеначартер
превозиценивонационалниотимеѓународниотпревозповнатрешнитеводиво
Заедницата; Регулатива на Советот 1356/96/ЕС од 08 јули 1996 година,за
заедничките правила што се применуваат за превоз на стоки или патници по
внатрешнитепловнипатиштамеѓуземјитечленкисоцелдасепостигнеслободнои
непреченоспроведувањенатаквитетранспортниуслугииРегулативанаСоветот
3921/91/ЕЕZ од 16 декември 1991 година,за утврдување на условите под кои
нерезидентнипревознициможедапревезуваатстокиилипатнициповнатрешните
пловни патишта во рамките на земјите членки – во тек е транспонирање на
наведенитеЕУакти.

Безбедноствопловидбата
 Вонасоканаподобрувањенаусловитенапловнитепатиштаипристаништатана

внатрешнитеводивоРепубликаМакедонијаирегулирањенапловидбата,заради
остварување безбедна и непречена пловидба,во текот на 2017 година е
реализирано:

 Мониторингнаучесницитевопловидбатапрекуинсталирањенадварадарина
ОхридскоЕзеро.НапредвиденитедвелокациинаОхридскоЕзеросеинсталирани
дварадари.

 СанацијанапристаништатавоСв.Наум,Радожда,ТрпејцаиПештани,изградбана
платформакајохридскиотаеродром.Запристаништатаеизработенапроектна
документација.

 Платформатакајохридскиотаеродром,епредвиденодасереализиракакоделод
плажа,непосреднонапростороткајохридскиотаеродром.

 ИзградбанамаринанаОхридскотоЕзеро
 Изработенаепроектнадокументација–доставенадоМинистерствозаживотна

срединаипросторнопланирање,зарадидавањесогласност.

НадзорнадзаконитостанаспроведувањетонаЗаконотзавнатрешнатапловидба
СогласногодишенпланзанадзорнадзаконитостанаспроведувањетонаЗаконотза
внатрешнатапловидбаза2017годинаиоперативенпланзаспроведувањенаистиот,
одстрананаинспекторитезабезбедноствовнатрешнатапловидбаприКапетанијата
напристаништата–Охрид,севршaтредовниконтролинадспособностазапловидба
пловнитеобјекти,бројот,составотистручнатаоспособеностчленовитенаекипажна
пловнитеобјекти,превозотнапатницивопогледназаштитатанаживотитеналугето
иимототизаштитаодзагадувањеодпловнитеобјекти.
Обемотнавршењетоконтролаеусловенодобемотивидотнапловидбата,штосе
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одвиванавнатрешнитеводивоРепубликаМакедонија(заспортирекреацијаи
превознапатници).

Институционалнарамка
Министерство за транспорти врски – Капетанија на пристаништата – Охрид,е
надлежна за спроведување на политиката за развојот на внатрешниот воден
сообраќаји остварување безбедност во пловидбата.Согласно Правилникот за
организацијатаиработниместавоКапетанијатаимадвеодделенија:Одделениеза
внатрешнапловидбаиОдделениезалогистичкаподдршка.ВоКапетанијатавкупно
севработени18државнислужбеници,вклучувајќигоикапетанотнаКапетанијата.

Краткорочниприоритети

Правнарамка
Согласно Програмата за работа на Владата на Република Македонија,а со цел

подобрувањенаусловитенапловнитепатиштаипристаништанавнатрешнитеводи

воРепубликаМакедонијаирегулирањенапловидбатазарадиостварувањебезбедна

инепреченапловидба,вопериодот2018-2019годинасепредвидениактивностиза:

 ПоставувањенаГПСурединаскутериимониторингнаистите;
 ПродлабочувањеичистењеоднаноснаднотонавлезотнаканалотСтуденчишта;
 ПродлабочувањеичистењеоднаноснаднотонапристаништатавоОхридиСв.

Наум;
 Поставување на сигнализација и знаци за регулирање на пловидбата на

ПреспанскоиДојранскоЕзеро;
 Тековноодржување на сигнализацијатаизнацизарегулирањенапловидбата

наОхридскоЕзеро.
 Изготвување годишна програма,квартални и месечни планови за работа на

инспекцискатаслужба.

ЦелосноусогласувањенаДиректива91/672/ЕЕС од16декември1991година,за
взаемнопризнавањенанационалнитесертификати назаповедницитенапловни
објектизапевознастокаипатницивовнатрешнатапловидба,воПравилникотза
видовитеназвањазачленнаекипаж наброд,посебнитеусловизастекнувањена
одделнивидовизвања,работитекоичленнаекипаж набродододделенвидна
звањеможедагиизвршува,начинот,постапкатаипрограматаза полагањена
испитотзадобивањеуверениезастекнувањеодделенвидназвање,форматаи
содржинатанапотврдатазаположениспитинауверениетозастекнатотозвањеза
членнаекипажнаброд.
Континуираноследењеиусогласувањесоевропскотозаконодавствоводелотна
внатрешниотводенсообраќај,асоцелусогласувањенаЗаконотзавнатрешната
пловидба и подзаконскитеакти согласно потребитена Република Македонија и
природниотпотенцијалзакористењенаовојресурс.

Институционалнарамка
Восогласностсорасположивитефинансискисредства,во2019годинасепланирада
сереализираатобукипотребнизавработените.

Среднорочниприоритети
Вотекотна2019-2021годинаќесеследатизменитеидонесувањетонанови
директивинаЕвропскатаунијакоиќесеусогласуваатсопостојнатазаконскарамка
наземјатаводелотнавнатрешниотводенсообраќај.
НабавканапловниобјектизаКапетанијанапристаништата;
Набавкабродзачистењенаезерскотодноиодржувањенапловнитепатишта;
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3.14.4.КОМБИНИРАНСООБРАЌАЈ

Процесотнадонесувањеспецифични закони закомбиниран транспортостанува
нецелосен.Избранаелокацијатазавоспоставувањемултимодаленјазолвоблизина
наСкопје.

Тековнасостојба
ВорамкитенаИПА-ОПРД 2007-2009,завршипроектотза:“Изработканастудиjaза
развојнастратешкимулти-модалнитранспортнијазли“сокојаќесепромовираат
интермодалните и мултимодалните транспортни системи кои воедно се дел од
целитенаНационалнататранспортнастратегијанаРепубликаМакедонија(2007-2017)
(НТС).
Врзоснованамултикритериумскатаанализакаконајповолнилокациизаизградба
на мултимодални јазли,со секторската физибилити студија се селектирани 4
локациизакоитребадасеподготвикост-бенефитанализа.
ВоНационалнататранспортнастратегија,сепредвидувадасесоздадатусловиза
превоз на патници и стоки прекудва или повеќе вида на транспорт,односно
создавањенамултимодалнатранспортнамрежа,којасепланирадасепостигнесо
промовирањетонаинтермодалнитеимултимодалнитетранспортнисистеми.

Краткорочниприоритети
Во рамките на ИПА 2 предвидено е да се финансира изработката на проектна
документација за предложената локација за мултимодален јазол во населеното
местоТрубарево-Скопје.ОдДелегацијанаЕУна03.05.2018годинаодобренеOIS
(OperationIdentificationSheet).Следуваподготовканатендерскатадокументацијаза
ИПА проект„Подготовканапроектнадокументацијазапредложенаталокацијаза
мултимодаленјазолвоТрубарево–Скопје“.СогласноПланзанабавки(итн.Single
projectpipeline)докрајна2018ВладатанаРепубликаМакедонијатребадаодобри
почетокнатендерскапостапка.

3.14.5ВОЗДУШЕНСООБРАЌАЈ

За воздухопловството,земјата постигна добра усогласеност со acquis,иако
легислативатазабезбедноствовоздушниотсообраќајесамоделумноусогласена.
Земјататребадапродолжисонапоритезаусогласувањесобарањатавопрвата
транзициона фаза од Спогодбата за заедничко европско воздухопловство.
Целосното транспонирање и имплементација на законодавството за единствено
европсконебоостанувадабидепотврденоод странанаЕвропскатаагенцијаза
воздухопловнабезбедност(EASA).Работниотаранжман со EASA ги опфаќасите
аспектинаacquisвобезбедностанацивилнатавоздушнапловидбаизаштитатана
животнатасрединанапроизводите,организациитеиперсоналот,нопонатамутреба
дасенаправатнапоризаолеснувањенаинспекциитезастандардизацијанаЕАСА.

Тековнасостојба

Уредба за изменувањена Уредбата за обезбедувањеод дејствијананезаконско
постапување(Aviation Security)(„СлужбенвесникнаРМ“бр.107/17“)–сооваауредба
севршиусогласувањенанашетозаконодавствососледнатаЕУмерка:Регулатива
(ЕУ)бр.2015/1998.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
персоналотнаконтроланалетање(„СлужбенвесникнаРМ“бр.129/2017)-соовој
ПравилниксевршиусогласувањенанашетозаконодавствососледнатаЕУмерка:
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Регулатива(ЕУ)бр.2015/340.

Правилник за начинотна одржување и техничка контрола на одржувањето на
воздухоплов,мотор,елиса,падобран и опрема на воздухоплов,изработка на
техничкотехнолошкадокументацијазаодржувањетоипосебнитеусловивоодносна
потребниотперсонал,опрематаидругитепосебниусловинеопходнизабезбеднои
уредноработење,какоиформата,содржината,евиденцијатаиначинотнаиздавање,
продолжување,обновувањеипроменанауверениетозаисполнувањенаусловитеза
одржување на воздухоплови („Службен весник на РМ“бр.139/2017)-со овој
правилниксевршиусогласувањенанашетозаконодавствососледнатаЕУмерка:
Регулатива(ЕУ)бр.1321/2014изменетаидополнетасоРегулатива(ЕУ)бр.2015/1088
иРегулатива(ЕУ)бр.2015/1536.

Правилникзапосебнитеусловизапроектирање,градбаиизменанавоздухоплов,
мотор,елисаиопремана воздухоплов,техничкаконтроланаградбатаиизработка
на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност,
испитување за оцена на сообразност,начинот и постапката за утврдување на
пловидбеност,какоиформата,содржината,евиденцијатаиначинотнаиздавање,
продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип,
пловидбеност,бучаваиемисијанагасови(„СлужбенвесникнаРМ“бр.141/2017)-со
овојправилниксеврши усогласувањенанашетозаконодавствососледнитеЕУ
мерки:Регулатива(ЕУ)бр.748/2012иАнексIIнаРегулативазазаедничкитеправила
во областа на цивилното воздухопловство и воспоставувањето на Европската
агенција за безбедна воздушна пловидба,како и отповикување на Директивата
91/670/ЕЕЗнаСоветот,Регулатива(ЕЗ)бр.1592/2002иДиректива2004/36/ЕЗ.

Уредба за начинотна давање на услугите на воздухопловна навигација како и
посебнитеусловивоодноснапотребниотперсонал,опрематаидругитепосебни
условинеопходнизабезбедноиуредноработење(„СлужбенвесникнаРМ“бр.08/18)
-сооваауредбасевршиусогласувањенанашетозаконодавствососледнитеЕУ
мерки:Регулатива (ЕУ)бр.549/2004;Регулатива (ЕУ)бр.550/2004;Регулатива (ЕЗ)
бр.1070/2009;Регулатива(ЕУ)бр.1035/2011;Регулатива(ЕУ)бр.923/2012иРегулатива
(ЕУ)бр.448/2014.

Уредбазаорганизацијатаикористењетонавоздушниотпростор(„Службенвесникна
РМ“бр.9/18).Сооваауредбасевршиусогласувањенанашетозаконодавствосо
следните ЕУ мерки:Регулатива (ЕЗ) бр.551/2004;Регулатива (ЕЗ) бр.1070/2009;
Регулатива (ЕЗ) бр.2150/2005; Регулатива (ЕЗ) бр.677/2011; Регулатива (ЕУ)
бр.390/2013;Регулатива(ЕУ)бр.970/2014;Регулатива(ЕЗ)бр.255/2010;Регулатива(ЕУ)
бр.923/2012;Регулатива(ЕУ)бр.2016/1006.

Уредбазаправилатаи условитезазаемнаоперативностнасистемите,нивните
составниделовииповрзанитепроцедуризадавањенауслугитенавоздухопловна
навигацијасоевропскатаАТМ мрежа(„СлужбенвесникнаРМ“бр.6/18)–сооваа
уредба се врши усогласување на нашето законодавство со следните ЕУ мерки:
Регулатива(ЕУ)бр.552/2004;Регулатива(ЕЗ)бр.1070/2009;Регулатива(ЕЗ)бр.1032/2006;
Регулативабр.30/2009;Регулатива(ЕЗ)бр.1033/2006;Регулатива(ЕУ)бр.923/2012;
Регулативабр.428/2013;Регулатива(ЕЗ)бр.633/2007;Регулатива(ЕУ)бр.283/2011;
Регулатива (ЕУ) бр.1079/2012; Регулатива (ЕУ) бр.657/2013; Регулатива (ЕЗ)
бр.29/2009;Регулатива(ЕУ)бр.2015/310;Регулатива(ЕЗ)бр.262/2009;Регулатива(ЕУ)
бр.73/2010;Регулатива(ЕУ)бр.1029/2014;Регулатива(ЕУ)бр.1206/2011;Регулатива
(ЕУ) бр.1207/2011;Регулатива (ЕУ) бр.1028/2014;Регулатива (ЕЗ) бр.219/2007;
Регулатива (ЕУ) бр.1361/2008; Регулатива (ЕУ) бр.721/2014; Регулатива (ЕУ)
бр.409/2013;Регулатива(ЕУ)бр.716/2014.
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Правилникзаправилаипостапкиналетањенавоздухопловите(„Службенвесникна
РМ“бр.26/18)–соовојправилниксевршиусогласувањенанашетозаконодавство
соследнитеЕУмерки:Регулатива(ЕУ)923/2012наКомисијатаод26септември2012
година,заутврдувањеназаедничкитеправилазалетањеиоперативнитеодредби
воврскасоуслугитеипостапкитенавоздухопловнатанавигација,Регулатива(ЕУ)
бр.2015/340какоисоРегулатива(ЕУ)бр.2016/1185.

Функционаленвоздушенпростор
ВклучувањенаРепубликаМакедонијасостатуснанабљудувачвофункционален
блокDANUBE:Македонскаделегацијаучествувашенасостаноцитезарегионална
соработкапомеѓуFAB-овитевооктомври2017година,какоивојануариимај2018
година во Софија и Букурешт.На овие состаноци се разгледуваше пред се
ефикасноста во функционирањето на ФАБ-овите,прогнозите за порастот на
сообраќајотипрашањетонаекономијанаобемот,фрагментацијатанавоздушниот
простор и додаденета вредност на FAB-овите при изработката на cost-benefit
анализите,најавените измени на ЕУ регулативите во насока на изработката на
плановитеза ефикасностна даватели на услуги за третиотреферентен период,
почнувајќиод2020година,сопосебеносвртнаклучнитеобластинаефикасноста,
како:безбедноста,капацитетотнавоздушниотпростор,трошковнатаефикасности
заштитатаначовековатаоколина.

Интерес за стекнување на набљудувачки статус BLUE MED FAB: Република
МакедонијаизразиинтересзафункционалниотвоздушенблокBLUEMED,соцел
стекнувањенанабљудувачки статус,безпритоадасепреземеобврсказаидно
членствовоистиот.Македонскаделегацијаучествувашенасостанокотвојануари
2017 година во Рим,на којпо извршените презентации и позитивната обемна
дискусија со сите земји членки на Blue Med FAB,беше потврдена можноста за
соработкасовоздухопловнитевластинаРепубликаМакедонија.

Kористење на европските сателитски навигациски системи за воздухопловни
операциикоиќебидатосновазапроцесотнаимплементацијанаPBNвоРепублика
Македонија.
Сооглед наповолнатагеографскаположбанаРепубликаМакедонија,какоисо
оглед на тоа дека нејзината територија е веќе целосно покриена со EGNOS,во
интереснаРМ екористењетoнаEGNOSсоцелдасеовозможикористењенацелите
наPBN,какоиРепубликаМакедонијадаучествувавопрватаактивностнаЕвропаво
областанаглобалниотнавигацискисателитскисистем (GNSS)којќебидецелосен
глобаленсателитскисистемзанавигацијамоменталноворазвојвоЕвропа.
АкциониотпланзаPBNеконцептзаиднинатанавоздушниотсообраќајвоземјата
(транспонирањенаCOMMISSION REGULATION (EU)No73/2010of26January2010
layingdownrequirementsonthequalityofaeronauticaldataandaeronauticalinformation
forthesingleEuropeansky).Овојконцептгивклучуванонесеограничуванасите
операции,стандардна инструментација за лет,инструментални процедури за
полетувањеислетување,идр.
Формиранаеработнагрупасо претставници од Министерството затранспорти
врски,Агенцијатазацивилновоздухопловство,М-НАВ,Министерствотозаодбранаи
Министерството за внатрешни работи,која ќе продолжи со превземање на
понатамошничекори.

TAIEXрегионалниработилници:Вотекотна2017годинабеареализираниследниве
TAIEXработилници,какоиеднаобукаворамкитенаПрограматаEASA-IPA3итоа:
TAIEXстудискапосетазаАЦВзаспроведувањенаправанапатницивовоздушниот
сообраќај,TAIEX регионалнаработилницазаконтроланалетањеикомуникација,
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навигацијаинадзор,ТАIEXрегионалнаработилницавоврскасоЕУзаконодавството
вополетонапроценканабезбедностанасофтверотвосистемотзаконтролатана
летање,заедничкибарањазаобезбедувањенадавањетонавоздухопловнитеуслуги
иинтероперабилностнаЕвропскатаАТМ мрежаиEASAIPA3-Обуказалиценцирање
залетечкиекипаж.

ДавателнауслугинавоздухопловнанавигацијаМ-НАВ
М-НАВпродолжуваактивнодаучествуваипартиципиракакочленкавоGateOne
групацијатанадаватели науслуги навоздухопловнанавигацијаво заедничкиот
проектзаимплементирањенаFreerouteконцептотвоовиеземји.ИстотакаМ-НАВ
продолжувасоактивноститеповрзанисоJSPAиницијативата.
М-НАВсодругитерегионалнипартнери,НАТОиЕУРОКОНТРОЛипонатамуучествува
воизнаоѓањенарешениезаотворањенадолниотвоздушенпросторнадКосово.

Институционалнарамка
Министерство за транспорт и врски:Министерството за транспорт и врски е
надлежнозаработитеодобластанавоздухопловство,восогласностсоЗаконотза
воздухопловство. Согласно Правилникот за систематизација,во Секторот за
воздухопловствоворамкинаМинистерствотозатранспортиврскивработенисе7
лица.
Агенцијазацивилно воздухопловство:НадлежноститенаАгенцијатазацивилно
воздухопловство се утврдени во член 7-б од Законот за воздухопловство.Во
Агенцијата,68 лица се во редовен работен однос и 2 лица имаат статус на
привременовработување.
Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти: За
спроведување на техничко истражување на воздухопловни несреќи и сериозни
инциденти,Владата на Република Македонија формира Комитет за истрага на
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти каконезависноистражнотелосо
својствонаправнолице. Комитетотсесостоиодтројцаистражителиименуваниод
Владата на Република Македонија,од кои еден именуван за претседател на
Комитетот.Комитетотеорганизациски,функционалноифинансискинезависенод
Министерството за транспорт и врски, Агенцијата и од субјектите на
воздухопловнатаиндустрија.
А.ДМ-НАВ:Врзоснована член60одЗаконотзавоздухопловство,авосогласност
со Законот за трговските друштва за вршење на услуги во воздухопловната
навигација Владата на Република Македонија основа акционерско друштво за
вршењенауслугинавоздухопловнатанавигација,соеденакционер–државатаисо
основнадејностдавањенауслугинавоздухопловнатанавигацијавосогласностсо
домашнитеимеѓународнитеSESрегулативи,стандардиипрепорачанипрактики.За
вршење на основната дејностна М-НАВ АД Скопје од страна на Агенцијата за
цивилно воздухопловство на секои 2 (две)години му се издава Уверение за
оспособеностза давање на услуги во воздухопловната навигација -последното
издаденоодстрананаАгенцијатазацивилновоздухопловствовомарт2018година
исоважностдомарт2020година.ВоМ-НАВвработенисе280лица.

Краткорочниприоритети

Правнарамка
ЗаконзаратификацијанаАнексотзаизменувањенаАнексIнаМултилатералната
спогодбамеѓуЕвропскатазаедницаинејзинитеземјичленки,РепубликаАлбанија,
Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република
Македонија,Република Исланд,Република Црна Гора,Кралството Норвешка,
Романија,Република Србија и мисијата на Обединетите нации за привремена
Администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна
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област
СпогодбатазаЕЗВОвлезевосилана01.12.2017година.Напочетокотнамесецмај
воБриселсеодржасостанокнаЗаедничкиоткомитетзаЕЗВО.СечекаЗаедничкиот
комитетзаЕЗВО дадонесеодлуказаревизијанаАнекс1 наСпогодбата.Кога
ЗаедничкиоткомитетнаСпогодбатазаЕЗВО ќедонесеОдлуказаусвојувањена
ревидираниотАнексIипонејзинотообјавувањевоСлужбенвесникнаЕУ,ќесе
започне постапка за донесување на Закон за ратификација на Анексот за
изменувањенаАнекс1наМултилатералнатаспогодбамеѓуЕвропскатазаедницаи
нејзините земји членки, кој пак понатаму претставува правна основа за
транспонирањенаевропскитепрописивомакедонскиотправенпоредок.

ЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотнавоздухопловство
ИзменитенаЗаконотзавоздухопловствосевонасокананеговоусогласувањесо
одредбитенанајновитеЕУпрописи,какоипредвидувањеназаконскиосновиза
подзаконскиактивокоиќесетранспонираатновитеЕУпрописиодАнексотIна
МултилатералнатаспогодбазаЕвропсказаедничкавоздухопловнаобласт.

Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите и стварно-
правнитеодносивовоздушниотсообраќај
ИзменитеназаконотимаатзацелтранспонирањенановитеЕУ прописикоиќе
произлезатод ревидираниотАнексIнаМултилатералнатаспогодбазаЕвропска
заедничкавоздухопловнаобласт.

Правилникзаначинот,правилатаипосебнитеусловизавршењенанадзоркакои
посебнитеусловикоитребадагиисполнувалицезадавршинадзорнадавањетона
услугинавоздухопловнанавигација
ПравилникотимазацелтранспонирањенаодредбитеодЕУРегулативата1034/2011
иЕУРегулативата390/2013.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
воздухопловно-техничкиотперсоналзаодржувањенавоздухоплови
ПравилникотимазацелтранспонирањенаодредбитеодЕУРегулативата1321/2014
Регулативазапостојанапловидбеностнавоздухопловиивоздухопловнипроизводи,
деловииуреди,изаодобрувањенаорганизациииперсоналвклученвоовиезадачи
изменетасоРегулативите2015/1088и2015/1536.

Правилникзакритериумитеипостапкатазаовластувањеналицазаиспитувачиво
листатанавоздухопловнистручњаци
Правилникотимазацелутврдувањенакритериумитезаовластувањенаиспитувачи
воЛистатанавоздухопловнистручњаци,апрекутранспонирањенаодредбиодЕУ
Регулативата1178/2011иЕУРегулативата2015/340.

Уредба за посебнитеуслови начин и постапка на утврдувањена здравствената
способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал,
роковитенаважењеналекарскитеуверенијаипосебнитеусловиштотребадаги
исполнуваатздравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на
здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен
персонал
УредбатаимазацелтранспонирањенаодредбиодЕУРегулативата1178/2011иЕУ
Регулативата2015/340.
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3.15ЕНЕРГЕТИКА

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјатаеумереноподготвенавоовааобласт.Бешепостигнатодреденнапредокво
суштинасоусвојувањетонаНационалниотакцискипланзаенергетскаефикасности
ревизијатанаНационалниотакцискипланзаобновливиизворинаенергија.Меѓутоа,
небешепостигнатнапредок во отворањето на пазаротза електрична енергија.
Обврскитепреземени восогласностсоДоговоротзаЕнергетсказаедницанесе
спроведенивоцелост.
Бидејќи неситепрепораки од 2016 годинасеспроведени,во нареднатагодина
потребноеземјата:

 даготранспонираиимплементираТретиотПакетзаенергетиканаЕУ;
 дазавршисоодвојувањетонаоператоритенапреноснитесистеми
 дагоподобрикапацитетотнаСекторотзаенергетикаприМинистерствотоза

економија,какоинаАгенцијатазаенергетика.

Резиме
Воделотнаенергетиката,вонаредниотпериодсеочекувадасеспроведуваатмерки
иактивностикоиќепридонесатзаобезбедувањенасигурноствоснабдувањетона
ситевидовинаенергијаиенергенсинапотрошувачитевоРепубликаМакедонија.
Едновремено ќе се спроведуваат активности за модернизација на постојната
енергетска инфраструктура и изградба на нови објекти за производство на
електричнаенергијаисистемизапреносидистрибуцијанаенергијаиенергенси.Во
оваанасока,сеочекувадасенамалиузвознатазависностназемјатаодпоедини
видовиенергијаиенергенси.
СеочекуваимплементацијанаTретиотпакетназаконодавствонаЕУзавнатрешен
пазарнаенергијаприштоќесеобезбедипоголеманезависностнаоператоритена
преноснитесистеми,ќесезајакнеулогатанаРегулаторнатакомисијазаенергетикаи
ќе се воведат конкретни мерки за дефинирање на концептот на ранливи
потрошувачииподдршканаистите.Соовасеовозможувадасеобезбедипоголема
конкуренцијавоенергетскиотсекторпрекузголемувањенабројотнаучесницина
пазаритенаенергија.
Во делотна енергетската ефикасности обновливите извори на енергија ќе се
спроведуваатмеркииактивностизапостигнувањенастратешкитецелизазаштеди
наенергијаиучествонаобновливитеизворинаенергијавофиналнатапотрошувачка
наенергија.

3.15.1СИГУРНОСТВОСНАБДУВАЊЕТО

Приоритетите на Владата на Република Македонија во енергетскиот сектор,се
поврзани со националните цели за сигурност и развој,и вклучуваат:сигурно
снабдувањесоенергија;одржливекономскиразвојиконкурентностнаекономијата.
Воизминатиотпериод,сеобезбедисигурноствоснабдувањетоисепланиратакада
сепродолжиивонаредниотпериодпрекупреземањеконкретнимеркииактивности
заданемапречкивоснабдувањетонапотрошувачитесоразличнивидовиенергија.

Тековнасостојба
Правнарамка
Во текотна2017 годинаСекретаријатотнаЕнергетскатазаедницаво рамки на
повелбатаЗападенБалкан6имасклученодоговорсоконсултатнтскакомпанијакоја
обезбедиконсултантскиуслугизаАДМЕПСОсоцелдасеобезбедитехничкапомош
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заМакедонијазадасеетаблираорганизиранден-однапредпазарсоелектрична
енергија.Проектот е под назив „Техничка помош за Република Македонија за
воспоставување на институционална поставеност на организиран ден однапред
пазар“иќезавршивомај2018година.
Воаприл2018годинасопомош наСекретаријатотнаЕнергетскатазаедницасе
отпочнасопроектотСпојувањенаденоднапредпазаритесоелектричнаенергија
меѓуМакедонијаиБугарија.Еднаодцелитенаовааиницијативаенашатаземјадасе
приклучинавнатрешниотпазарнаелектричнаенергијавојугоисточнаЕвропа,соцел
научесницитенапазаротдаимсепонудатновиделовниможностиипрекугранична
трговијазапостигнувањенаефикасност,конкурентниценииповисокистандардиза
услуги. Во мај 2018 година се потпиша Меморандум за соработка меѓу
МинистерствотозаекономијанаРМ иМинистерствотозаенергетиканаБугаријасо
штоофицијалнозапочнаовојпроект.Истиотќетраедојуни2019година.
Во прватаполовинаод 2018 годинаСекретаријатотнаЕнергетскатазаедницаи
Групитезаелектричнаенергијаигасодржааработнисостаноцизаоценувањена
проектите од интерес на Енергетската заедница во развојот и примената на
методологијазаидентификувањенапроектиодинтереснаенергетсказаедница.
ПретставницинаМинистерствотозаекономијаактивноучествуваавоработењетона
овиеРаботнигрупи.
СодонесувањетонановиотЗаконотзаенергетикавокојсетранспонираТретиот
пакетод наЕУ заенергетика,со што сеовозможи значаен напредокво делот
сигурноствоснабдувањето.
Со законот се пропишуваат одредби за универзален снабдувач со електрична
енергијаиснабдувачвокраенслучајсоелектричнаенергија.ВладатанаРепублика
Македонијаворокод90денаодвлегувањенасиланаовојзаконтребадаобјави
огласзаизборнауниверзаленснабдувачсоелектричнаенергијаиснабдувачво
краенслучајсоелектричнаенергија.Затаацел,вотекепостапказаформирањена
работна група која ќе подготви тендерска документација за спроведување на
тендерскапостапказаизборнауниверзаленснабдувачсоелектричнаенергијаи
снабдувачвокраенслучајсоелектричнаенергија.
Вонасоканахармонизацијанамакедонскотозаконодавствосозаконодавствотона
Европскатаунија,донесененовЗаконзазадолжителнинафтенирезерви45вокоје
извршено транспонирање на новата Директива 2009/119/ЕЗ.Овојзакон е со
одложенапримена,односноистиоттребадазапочнедасеприменувасметаноод
01.01.2019година.
Воизвештајниотпериод,преземенисеактивностизаподготовкананацртверзиина
подзаконските акти во кои треба да бидаттранспонирани четирите анекси кон
Директивата 2009/119/ЕЗ (Анекс I-IV).Овие подзаконски акти треба да бидат
донесенинеподоцнаодденотнаотпочнувањесоприменаназаконотилинајдоцна
до 31.12.2018 година. Воедно, Министерството за економија формираше
меѓуресорскаработнагрупазаподготовканаПланзаинтервенција.ИстатаРГво
рамкинаИПАпроектподготвинацрттекстнаПланзаинтервенцијавослучајна
вонреднопореметувањенаснабдувањетонапазаротсосурованафтаи/илинафтени
деривати.
Ворамки назаконски уреденитеобврски,воизвештајниотпериод беадонесени
соодветнигодишнипрограмизаработанаДирекцијата,какоза2017година,такаи
затековната2018година.

Институционалнарамка
Програмиипроекти
Ворамкинасвоитезаконскиобврскивопериодотодјануари2017годинадоаприл
2018година, УправниотодборнаДирекцијатагидонесеситезаконскипредвидени

45„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.144/14,178/14,199/15и197/17
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актикоисеоднесуваатнатековнотогодишноработење,итоаГодишнапрограмасо
финансискипланза2017годинаиза2018година,какоиГодишенпланзајавни
набавкиза2017годинаипланза2018година.
Дирекцијата,согласноГодишнатапрограмасофинансискипланза2017годинаи
Годишниотплан за јавни набавки за 2017 година,спроведе постапки за јавни
набавкинаЕуродизелБСиЕуросуперБС95зазадолжителнитерезервинаРепублика
Македонија(сомеѓународнаобјававоСлужбеногласилонаЕвропскатаунија).Вотек
епрватапостапказајавнанабавкасогласноГодишнатапрограмасофинансиски
планза2018годинаиГодишниотпланзајавнинабавкиза2018година.
Вотекотнаизвештајниотпериод,Дирекцијатаспроведувашеиредовниконтролина
квалитетотиколичинитеназадолжителнитерезерви.
Просечнотонивонапополнетостназадолжителнитенафтенирезервисоодветствува
на63денаодпросечнатадневнавнатрешнапотрошувачкаво2016година,којасе
однесуваначетиритевидовинафтенидериватикоисечуваатвозадолжителните
резервивоРепубликаМакедонија.Запросечнатадневнавнатрешнапотрошувачка
во 2016 година користени се податоците од Енергетскиотбилансна Република
Македонијаза2017година(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.23/17)во
којесодржанапотрошувачкатаза2016година.

Ситерезерви сечуваатво форманафинални производи (нафтени деривати),а
целокупнитеколичининазадолжителнитенафтенирезервисечуваатдисперзирани
на територијата на Република Македонија,во изнајмени складишни капацитети,
заедносокомерцијалнитезалихинаскладиштарите.
ПретставнициодДирекцијатавотекотна2017годинаучествуваана9-иотНафтен
форумвоБелград,воорганизацијанаСекретаријатотнаенергетиказаедница,какои
на Меѓународна нафтена конференција во Загреб во организација на Јадрански
нафтоводЈАНАФ-Загреб.Беапосетуваниистручниобукиодсоодветниобласти.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Бешеизработенсофтверзаелектронскособирањенаподатоцизаизработкана
ЕнергетскиотБиланссоцел создавањенаквалитетнабазанаподатоцикојаеод
големозначењезасекторотенергетика,посебноводелотнаанализаистратешко
планирање,какоиводелотнаизработканаакцискитедокументиистратешките
документикоисеобврскапозаконотзаенергетика.Засофтверотследешетест
период,обукииупатствозакористењезадржавнитеинституциииенергетските
субјекти.Вомесецјуни2018годинасеспроведувашејавнанабавказанадградбана
софтверотнаовојелектронскисистемсоцелнеговоповторноимплементирањеза
2019година.

Во текотна 2018 година,согласно Законотза енергетика ќесеизработатсите
подзаконскиактикоипроизлегуваатодистиот.Главнатацелнаспроведувањена
законодавството на ЕУ за внатрешен пазар на енергија е понатамошна
либерализацијанапазаротнаенергијаконостварувањенасигурнофункционирање
напазаротнаенергијаисоздавањеусловизапоголемаконкуренцијавообластана
снабдувањетосоенергијанапотрошувачитевоРепубликаМакедонија.Оваево
согласностсоСтратегијатанаЕвропскатаунија2020,СтартегијатанаЈИЕ2020какои
регионалнатаСтратегијазаенергетиканаенергетскатазаедница.

Вотекот на2018-2019 годинаќесеработинаформирањенаБерзасоелектрична
енергијасоцелдасереализирапроектотСпојувањенаденоднапредпазаритесо
електричнаенергијамеѓуМакедонијаи Бугарија.Работнитегрупи фромирани во
рамкинаовојпроектотпочнаасоработасоцелдасеовозможиспојувањетона
пазаритесоелектричнаенергијамеѓубугарскатаберзаимакедонскиотоператорна
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пазар.

Вотекотнатретиотквартал2018годинасепредвидуванавременаимплементација
наТрансевропскатаРегулативазамрежи(347/2013)којасеоднесуванаолеснување
на процедурите за изградба на интерконективни капацитети,лиценцирањето и
одобрувањето,какоинапроцедуритезаедношалтерскисистем.

Министерството за економија до 31 јули 2018 ќе изготви и објави Извештајза
сигурноставоснабдувањетосоприроденгас,којштоседоставувадоСекретаријатот
наЕнергетскатазаедница,додекапак,најдоцнадо31јули2019ќеизготвииобјави
Извештајзасигурноставоснабдувањетосоелектричнаенергија,којштоистотакасе
доставувадоСекретаријатотнаЕнергетскатазаедница.

Министерствотозаекономијанајдоцнадо30јули2018година,согласностариот
ЗаконзаенергетикаќеизработиидоставидоВладатанаРепубликаМакедонија
ИзвештајзаспроведувањенаПрограматазареализацијанаСтратегијатазаразвој
на енергетиката за периодот2013–2017 година со којсе утврдува степенотна
реализацијаво2017година.

МинистерствотосогласноновиотЗаконзаенергетика,докрајотна2018годинаќе
донесеиновПравилникзаенергетскибилансииенергетскастатистика.

Директнитеводовизапреносидистрибуцијанаелектричнаенергијаилипреноси
дистрибуцијанаприроденгассеградатврзоснованаовластувањезаизградбакое
го издава Владата во коеседефинираатправата и обврскитена носителотна
овластувањето.Владата,напредлогнаМинистерствотозаекономија,докрајотна
2018 година ќе донесе Уредба за критериуми и постапка за доделување на
овластувањезаизградбанадиректенводнатериторијатанаРепубликаМакедонија.
Во периодот април 2018 – април 2019 ќе бидат преземени активности за
меѓуресорскоусогласувањенаподготвенитенацрттекстовинаподзаконскитеакти
коисепропишанисоновиотЗаконзазадолжителнинафтенирезерви46какоинивно
донесување од релевантните институции.Воедно се очекува новиот закон да
отпочнедасеприменувакакоштоепропишано,сметаноод01.01.2019година.

Вопредметниотпериодпланиранисеактивностизаизменувањеидополнувањена
Законот за задолжителни нафтени резерви47 со цел во одделни делови да се
усогласисонационалнотозакнодавствоисоновиотЗаконзаенергетика.

ВрзоснованазаконќеседонесатсреднорочнитеигодишнитеактинаДирекцијата
со кои сеуредуваатначинот,динамикатаи потребнитефинансиски средствана
формирање,чувањеиодржувањеназадолжителнитенафтенирезервизатековната
година.

Институционалнарамка
Програмиипроекти
Во текот на 2018-2019 година,се планира зајакнување на административните
капацитетинаСекторотзаенергетикаприМинистерствозаекономијаиАгенцијаза
енергетикасо нови вработувања.Исто такапретставницитеод овиеинституции
активно ќе учествуваат во работните групи при Секретаријатот за Енергетска
заедница.

46„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.144/14,178/14,199/15и197/17
47„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.144/14,178/14,199/15и197/17
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СогласноБуџетотнаРепубликаМакедонијаза2018година48 Дирекцијатаза2018
годинаиманарасполагањеизносод874.000.000,00денариодкои820.000.000,00
денарисепредвидувадабидатнаменетизастратешкирезерви,односнозанабавка
нанафтенидериватизазадолжителнитерезерви,какоизапреземањенамеркии
активностизанивночување,одржувањеиконтрола.

Соогледнагоренаведеното,примарниактивностинаДирекцијатаворамкитена
Буџетотза2018годинасе:спроведувањенапостапкизајавнинабавкинанафтени
дериватизазадолжителнитерезервисоцелзголемувањенанивотонарезервите,
обезбедување (изнаоѓање) на резервoарски капацитети за складирање на
задолжителните нафтени резерви и спроведување на контрола (квалитативна и
квантитативна)на задолжителните резерви складирани кајтрговските друштва
складиштари,какоиконтроланадокументацијатаиевиденцијатазазадолжителните
резервиизауплатананадоместокотзазадолжителнинафтенирезервипропишансо
закон.

Во текотна2018 година,во Дирекцијатасеочекувадаседобиесогласностза
пополнувањена4 (четири)работни места,со цел дасереализиранеопходната
кадровската екипираност што треба да овозможи квалитетно и благовремено
извршувањеназаконскитеобврски.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Докрајна2019година,сепредвидувадонесувањенановатаСтратегијазаразвојна
енергетикатанаРепубликаМакедонијадо2035годинавокојаќесеутврдатцелите
задолгорочен развојнаенергетикатаво РепубликаМакедонија.Стартегијатаза
развојнаенергетикатасеизработувапочитувајќигипринципитеодИнтегралниот
пакетзаенергетикаиклиманаЕУ.

Министерството за економија најдоцна до 30 ноември 2021 година,согласно
Законотзаенергетика,ќеизработиидоставидоВладатанаРепубликаМакедонија
ИзвештајзаспроведувањенаПрограматазареализацијанаСтратегијатазаразвој
на енергетиката за периодот2018–2023 година со којсе утврдува степенотна
реализацијаво2020година.

Согласно Законотзаенергетика,до месец јуни 2019 година,Министерството за
економијаќедонесеиПравилникзаконтроланаквалитетнаелектричнаенергијасо
којќесеовозможиследењенаквалитетотнаелектричнатаенергијакајкорисниците.

Правилникотзаформатаисодржинатанабарањетозаиздавањенаовластувањеза
изградба на нови или проширување на постојни објекти за производство на
електричнаенергија,комбиниранопроизводствонаелектричнаитоплинскаенергија
илипроизводствонатоплинскаенергијагоносиМинистеротзаекономијадокрајот
на2019година.

Истотака,домесецавгуст2019годинаепредвиденодаседонесеиУредбатаза
квалитетотнатечнитегориваодстрананаВладатанаРепубликаМакедонија.

ВладатанаРепубликаМакедонијадомесецјуни2019годинапредвиденоедадонесе
Уредбазакритериумитеиусловитезапрогласувањенакризнасостојба,сокојабисе
дефиниралеслучаитенавременскииприроднинепогоди,хаварииинарушувањана
пазаринаенергија,начинотнаснабдувањесосоодветнитевидовинаенергијаво

48„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.196/17
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кризнасостојба,меркитештосепреземаатвослучајнакризнасостојба,какои
праватаиобврскитенаносителитеналиценцизавршењенаодреденаенергетска
дејностсогласносоЗаконотзауправувањесокризи.

ВорамкинасреднорочнитепроритетинаДирекцијатаедонесувањетонаакцискиот
планвокојрамковноќесеуредидинамикатанаформирањеназадолжителните
резерви до потребното минимално ниво,најдоцнадо 31.декември 2022година,
согласноодлукатанаМинистерскиотсоветнаЕенергетсказаедница,донесенана
состанокотодржанвоБудва2012година.

Во предметниот период,на предлог на Дирекцијата,Владата на Република
Македонијаќедонесуваодлуки заколичинатаи структуратаназадолжителните
резервинагодишнониво,засекојатековнагодинаодделно.

Институционалнарамка
Вопериодот2019-2021годинасеочекувадасезаокружикадровскотодоекипирање
наСекторотзаенергетикаприМинистерствозаекономија.

Вопериодот2019-2021година,сеочекуваДирекцијатасоуспехдагиспроведе
постапките за јавни набавки на нафтени деривати со цел пополнување на
задолжителнитерезервидонивотокоеќебидепропишаносоакцискиотплан2019-
2022година.

Зареализацијанагоренаведеното,согласноактуелнитестапкинанадоместокза
задолжителнитерезерви,сеочекуваДирекцијатавонареднитетековнигодини2019,
2020и2021годинадаимаминималенгодишенприход.

3.15.2ВНАТРЕШЕНПАЗАР

Тековнасостојба
Правнарамка
Една од основните цел во енергетика е поттикнување на конкуренцијата на
енергетскитепазарисопочитувањенаначелатананедискриминација,објективност
и транспарентност,како и интегрирање на енергетските пазари на Република
Македонијаворегионалнитеимеѓународнитеенергетскипазаривосогласностсо
обврските преземени со ратификуваните меѓународни договорикако што е и
Договоротзаосновањенаенергетскатазаедница.Главнатацелнаспроведувањена
законодавството на ЕУ за внатрешен пазар на енергија е понатамошна
либерализацијанапазаротнаенергијаконостварувањенасигурнофункционирање
напазаротнаенергијаисоздавањеусловизапоголемаконкуренцијавообластана
снабдувањетосоенергијанапотрошувачитевоРепубликаМакедонија.Оваево
согласностсоСтратегијатанаЕвропскатаунија2020,СтартегијатанаЈИЕ2020какои
регионалнатаСтратегијазаенергетиканаенергетскатазаедница.

Воодноснаотворањетонапазаротзаелектричнаенергија,истотозапочнауштево
2008 година.Либерализацијата на пазаротна електрична енергија продолжи од
01.01.2014година,кадешто222претпријатијасвоитепотребигизадоволуваатна
пазаротнаелектричнаенергија.

Операторотнапазаротнаелектричнаенергија(АД МЕПСО Скопје)насвојатавеб
странана30.04.2017годинајаобјавилистатанапотрошувачитекоиќеучествуваат
напазаротнаелектричнаенергија,врзоснованаподатоцидоставениодЦентрален
регистарнаРепубликаМакедонијаза2016година,соштовкупно288потрошувачи
коиимаатповеќеод 50вработениивкупенгодишенприход иливкупнаактива
поголемаод10милиониевраводенарскапротиввредност,учествуваатнапазарот
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наелектричнаенергија,своитепотребиоделектричнаенергијагиобезбедуваатна
пазарот на електрична енергија со нерегулирани билатерални договори,од
снабдувачисоелектричнаенергијапомеѓусебнодоговорени(нерегулирани)цени.
Иститенемаатправодабидатснабдуваниодснабдувачотсоелектричнаенергијаво
краенслучајиодснабдувачотсоелектричнаенергијанатарифнипотрошувачи.

Операторотна пазаротна електрична енергија во соработка со Операторотна
електропреносниотсистем (АД МЕПСО–Скопје)иоператоротнадистрибутивниот
систем(ЕВНЕлектродистрибуцијаДООЕЛСкопје)на15.04.2017годинанасвојатавеб
страна ја објави листата на мали потрошувачи со потрошувачка на електрична
енергијаво2016годинанад500MWh,соштодополнителни226потрошувачисе
стекнаасоправотосвоитепотребиоделектричнаенергијадагиобезбедуваатна
слободниотпазар.

Количините на електричната енергија за покривање на загубите во
електропреносниотсистеми и електродистрибутивнитесистеми сенабавуваатна
отворниотпазарнаелектричнаенергија.
ВоРепубликаМакедонијаоколу50%одвкупнатапотрошенаелектричнаенергијасе
обезбедуванаотворениотпазарнаелектричнаенергија.

Во2017годинасеизвршенипроменинаснабдувачза3281мерниместа,односно
36,2%одвкупниотбројнамерниместанапотрошувачитекоиштосеснабдуванина
слободниотпазарнаелектричнаенергија.

Воодносналиберализацијатанапазаротнаприроденгас,воизминатиотпериодот
Регулаторнатакомисијазаенергетикагидонесеситеподзаконскиактиигинаправи
ситенеопходниподготовкикоидоведоадотоапазаротнаприроденгасофицијално
дасесметазаотворенод1јануари2015година.Сотоаземјатавоцелостгиисполни
обврскитепреземенисовториотенергетскипакетводелотнаприродниотгас.

Во текотна 2017 година се изготви нов предлогЗакон за енергетика во које
транспонирантретиотпакетзавнатрешенпазарнаенергијанаЕвропскатаунија.На
21 мај2018 година Собранието на Република Македонија го донесеЗаконотза
енергетика.

ГлавнатацелеспроведувањеназаконодавствотонаЕУ завнатрешенпазарна
енергијаипонатамошналиберализацијанапазаротнаенергијаконостварувањена
сигурноибезбеднофункционирањенапазаротнаенергијаисоздавањенаусловиза
поголемаконкуренцијавообластанаснабдувањетосоенергијанапотрошувачитево
Република Македонија.Подзаконските акти со кои се заокружува процесот на
транспонирањенамеркитеодДирективите2003/54/ЕЗи2003/55/ЕЗиобврскитеод
ДоговоротзаосновањенаЕнергетскатазаедницаседонесоавопрватаполовинаод
2015година.РегулаторнатакомисијазаенергетикагиодобриМрежнитеправилаза
дистрибуцијанаприроденгас49иМрежнитеправилазадистрибуцијанаприроден
гас50,аистотакабешедонесениПравилникотзаследењенафункционирањетона
енергетскитепазарикојимазацелзголемувањенаефикасноста,конкурентностаи
транспарентноста на енергетските пазари,откривање на неправилностите и
нарушувањенаконкуренцијатаинелојалнатаконкуренцијанапазарот,какоина
другиактивностиповрзанисофункционирањетонаенергетскитепазари,коинесе
восогласностсозаконите,другитепрописииобврскитеутврдениволиценцитеза
вршењенаенергетскитедејности.

49наЈПКУМАНОВОГАС–Куманово
50наЈПЕДСТРУМИЦАГАС–Струмица
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Подзаконските акти потребни за понатамошна либерализација на пазарите на
електрична енергија и природен гас се донесени од страна на РКЕ,во кои се
транспониранимеркитеод Директивите2003/54/ЕЗи2003/55/ЕЗиобврскитеод
Договоротзаосновањенаeнергетскатазаедница.

Војануари2016година,соновиотЗаконзаутврдувањенаценинаводнитеуслугии
измените во Законот за енергетика ,на РКЕ и беше определена уште една
надлежноститоаводоменотнарегулирањенаценитенаводнитеуслуги,односно
утврдувањенатарифитезаснабдувањетососуроваводаиводазапиење,собирање
иодведувањенаурбаниотпадниводиипречистувањенаотпадниводи.РКЕвотекот
на2017јаусвоиподзаконскатарегулативазапостапкитезаутврдувањенаценина
воднитеуслуги.Воноември2017годинабеаутврдениценитенаводнитеуслуги,
односнотарифитезаснабдувањетососуроваводаиводазапиење,собирањеи
одведување на урбаниот пад ни води и пречистување на отпадни води на
соодветнитепретпријатија.

Во текотна2017година,РКЕ продолжи со изработкаи воспоставувањенанов
системзаприбирање,обработкаиобјавувањенаподатоциоддоменотнаследењето
напазаритево согласностсо Правилникотзаследењенафункционирањето на
енергетскитепазари,иистиотбешецелосноимплементираниставенвофункцијаво
февруари2018година.

Во извештајниотпериод,продолжи либерализацијата на пазаротна електрична
енергија.ВоРепубликаМакедонијаоколу50% одвкупнатапотрошенаелектрична
енергијасеобезбедуванаотворениотпазарнаелектричнаенергија.
Поврзаносообврскитекоиштопроизлегуваатодт.н„мекимерки“,воноември2017
година,РКЕодобри:
 Усогласениправилазадоделувањенапрекуграничнитепреносникапацитетикои

сеприменуваатодКанцеларијатазакоординиранааукцијанаЈугоисточнаЕвропа,
 Заедничкиправилазадоделувањенапрекуграничнитепреносникапацитетикои

сеприменуваатнамакедонско–бугарскатаграница,
 Заедничкиправилазадоделувањенапрекуграничнитепреносникапацитетикои

сеприменуваатнамакедонско–српскатаграница.

Воизвештајниотпериод,РКЕодобриПравилазаобезбедувањеелектричнаенергија
запокривањеназагубитевоелектропреносниотсистем наРепубликаМакедонија,
Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во
дистрибутивната мрежа,како и Правила за набавка на електрична енергија на
отворен пазар од страна на ЕВН Македонија АДСкопје,со кои се овозможи
поедноставувањеи скратувањена времетраењето на постапкитеза набавка на
потребнитеколичининаелектричнаенергија.

Вотекотна2017годинаРКЕпродолжисоактивноститезареализацијанаобврските
одАкциониотпланподготвенодСекретаријатотнаЕнергетскатазаедницаворамки
наиницијативатанаЦентралнаиЈугоисточнаЕвропазагасноповрзување(CESEC),
сокојпрактичносеотпочнувасотранспонирањенаодредбиодТретиотпакетна
законодавството на ЕУ за внатрешен пазар на енергија,односно Директивата
2009/73/ECиРегулативата715/2009.

ВосоработкасоекспертиодСекретаријатотнаЕнергетскатазаедница,какоисо
помош налокалниексперти,серазвијапредлогизменинаПазарнитеправилаза
природен гас насочени кон усогласување со Регулативата 715/2009 (фокус на
Механизмот за алокација на капацитети и Процедурите за управување со
загушувањата),какоипредлогизменинаТарифниотсистемзапреноснаприроден
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гас кои вклучуваатнедискриминаторни тарифни правила кои не ја попречуваат
прекуграничната трговија (Entry-Exitмодел)и овие документи се испратија до
СекретаријатотнаЕнергетскатазаедницазадобивањенаофицијалномислење.

На12јули2017годинаРКЕдонесеПравилникзаизменувањеидополнувањена
Правилникотзаначиниусловизарегулирањенатарифизапренос,управувањесо
системотзапреносидистрибуцијанаприроденгас.

Институционалнарамка
Во Секторот за енергетика при Министерството за економија,вработени се
единаесет (11)вработени,кои ги покриваат обврските согласно подрачјата од
поглавјето3.15Енергетика.

Воголемделодизвештајниотпериод,вкупниотбројнавработенивоРКЕизнесуваше
30лица(7членовинаРКЕ20извршителии3лицапомошнотехничкиперсонал)но
сонастанатитепромениконкрајотна2017годинаипрвиоткварталод2018година
вкупниот бројна вработени во РКЕ изнесува 28 лица (5 членови на РКЕ 20
извршителии3лицапомошнотехничкиперсонал).

Водекември2017годинаСобраниетонаРепубликаМакедонијаназначиновчленна
РКЕ,заради истекување на мандат на 1 член.Исто така,на истата седница,
Собранието на Република Македонија разреши член на РКЕ заради незаконско
именување.На8март2018годинанаеденчленнаРКЕмупрестанамандатотпоради
исполнувањенаусловизастароснапензија.

Програмиипроекти
РКЕ во 2017 година продолжи со реализација на проектот „Поддршка на
РегулаторнатакомисијазаенергетиказаимплементацијанаТретиотенергетски
пакетнаЕУ“,поддржанодстрананаКралствотоНорвешка,акојсереализираво
соработка со Факултетот за електротехника и информатички технологии при
Универзитетот“Св.КирилиМетодиј”од Скопјеиконсултантскатакуќа“THEMA”.
Проектотбешесовреметраењеод21месецизанегобеаобезбедени625.375ЕУРод
странанаКралствотоНорвешкаи97.400ЕУРодстрананаРКЕ.Целтанаовојпроект
бешеподобрувањенарегулаторнатарамкаизајакнувањенакапацитетитенаРКЕ
преку транспонирање на одредбите од Третиот енергетски пакет,а со цел
овозможување конкурентни, транспарентни и недискриминаторни пазари на
енергија.Овојпроектофицијалнозавршивојуни2017година.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Во насока на исполнување на обврските од Договоротза Енергетска заедница,
земјатаќепродолжисотранспозицијаназаконодавствотонаЕУсогласнотретиот
енергетскипакетнаЕУ,односноќегидонесеследнитеактиипрограми:

Во текот на 2018 година,ќе се донесе Програма за заштита на ранливите
потрошувачинаенергија.Истатаќеопфатиразличникатегориинапотрошувачикои
ќевлезатводефиницијатанаранливипотрошувачи.СоПрограматасепланирадасе
дефинираконцептотнаранливитепотрошувачи,субвенциизапотрошувачкатана
енергија,обврскинаметнатинарелевантнитеоператоринасистеми,праваиобврски
наранливитепотрошувачи,начиннаспроведувањенамерките,буџетскиизвории
другисредстванаменетизафинансирањенамерките.

Уредба за работењето на операторот на организираниот пазар на електрична
енергија,какоипотребнитетехнички,кадровскиифинансискиусловиштотребада
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ги исполни од Член 90 став (3)од Законотза енергетика.Со новиотЗакон за
енергетика е предвидено предметната уредба да се донесе шест месеци од
донесување на Законот односно до ноември 2018 година.Веќе со отпочнати
активностиворамкитенатехничкатапомошодстрананаУСАИД.

Министерството согласно новиот Закон за енергетика најдоцна до август 2018
годинапотребноедадонесеПравилникзаусловитезаевидентирањенаколичините
и потребниоткапацитетна објектите за складирање на сурова нафта,нафтени
деривати,биогориваилигоривазатранспорт.

СогласноновиотЗаконзаенергетика,воостатокотод2018годинаРКЕќеотпочне
пoстапки за усогласување на подзаконски акти врзоснова на транспонираните
одредбиодТретиотенергетскипакет,приштопрвичниотфокусќебиденасоченкон
донесувањенаактитекоисеоднесуваатнавнатрешнатаорганизација,издавањето
лиценци,правилницитеиметодологиитезаформирањенаценизарегулираните
енергетскидејности,тарифнитесистеми,правилникзасертификацијанаоператорот
наелектропреносниотсистем иоператоротнасистем запреноснаприроденгаси
правилницитеодобластанаелектричнатаенергија(пазар,снабдување,универзален
снабдувач,повластенипроизводители).
Вопрвиоткварталод 2019годинаќесеработинаправилницитеод областана
природниотгас(пазар,снабдување).
Соодветно,воовојпериод,РКЕќеработиинаправилницитекоигидонесуваат
операторитенапреноснитесистеми.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
Во Секторотза енергетика при Министерството за економија,предвидено е во
континуитетдасезајакнувааткапацитетитесоновивработувањаиобуки.

СоФинансискиотпланнаРКЕза2018годинасепредвидувавработувањена10лица
иименувањенановичленовинаРКЕ,соштовкупниотбројнавработенивоРКЕ
требадаизнесува38лица(7членовинаРКЕ30извршителии3лицапомошно
техничкиперсонал).

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Вотекотна2019година,ќесеспроведувановиотЗаконзаенергетикавокојсе
транспонираниодредбитеодТретиотпакетзавнатрешенпазарнаенергијанаЕУ.

СогласнозаконотзаенергетикаМинистерствотозаекономијаворокодеднагодина
оддонесувањенаЗаконотзаенергетика,односнодојуни2019годинаќедонесе
Правилникзаконтроланаквалитетнаелектричнаенергија.

Истотака,најдоцнадојуни2019годинаќедонесеПравилникзанивотоиначинотна
пресметканаоперативнитерезервиоднафтенидериватиигоривазатранспорт.

Во периодот од април 2019 до крајот на 2021 година РКЕ ќе продолжи со
активноститезаимплементацијанапреостанатитеодредби од Третиотпакетна
законодавството наЕУ завнатрешен пазар наенергија,при што фокусотќесе
однесуванаправилникотзаследењетонафункционирањетонаенергетскитепазари
иправилатазапостапувањепоприговориизаразрешувањенаспорови.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
Во Секторотза енергетика при Министерството за економија,предвидено е во
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континуитетдасезајакнувааткапацитетитесоновивработувањаиобуки.

Со цел да се обезбеди непречено извршување на надлежностите на РКЕ ќе се
овозможизајакнувањенаадминистративниоткапацитетпотребензаспроведување
наактивноститесогласноТретиотпакетназаконодавствотонаЕУ завнатрешен
пазарнаенергија,приштосепредвидени2вработувањаза2019година,2за2020
годинаи2вработувањаза2021година.

3.15.4ОБНОВЛИВИИЗВОРИНАЕНЕРГИЈА

Тековнасостојба
Правнарамка
Поголемо искористување на обновливите извори на енергија (ОИЕ)е една од
главните стратешки цели во енергетскиот сектор за Владата на Република
Македонија.Ова е многу значајно за сигурноста на чиста енергија,како и за
креирање на услови за одржлив енергетски развојво Република Македонија и
регионот.РепубликаМакедонијаепосветенаконспроведувањенареформитево
енергетскиотсекториисполнувањенаобврскитекоипроизлегуваатодДоговоротза
основањенаенергетскатазаедница.
ВоврскасоНационаленакционенпланзаобновливиизворинаенергија(АПОИЕ),
информирамедека,огласноЗаклучокотнаВладатанаРепубликаМакедонијаод
седницата одржана на 16.03.2016 година,Државниот завод за статистика ги
ажурираше енергетскитебилансиводелотнабиомасатаза2009годинасогласно
новитеподатоциодПубликацијата:Потрошувачканаенергентиводомаќинстваза
2014година,согласнокојастоидекаепотрошеноогревнодрвоштоезначително
повисокооддосегашнитепроекциизапотрошеноогревнодрвоводомаќинствата
земајќигипредвиддосегашнитерезултатиодДржавниотзаводзастатистика.Врз
основа на доставените податоци,Министерството за економија, со техничка
подршка од страна на УСАИД во рамкитена Проектотза инвестиции во чиста
енергијаизготвипредлогнаАкционенпланзаизменувањенаАкциониотпланза
ОИЕ,иистиотВладатана 21.04.2017годинаго донесеиобјавивоСлужбенвесник.
СогласноревидиранитеенергетскибилансинаДржавниотЗаводзастатистика,во
2009година,којаебазнагодиназаутврдувањенапроцентуалнотоучествонаОИЕво
финалната потрошувачка на енергија,изнесува 17,7 % односно процентуалното
учествонаОИЕвофиналнатапотрошувачканаенергијатребадаизнесува23,9%во
2020година.
ВрзоснованаревидираниотАПОИЕводекември2017годинапозаклучокнаВладата
од 42-та седница од 12.12.2017 година, Министерството за економија до
СекретаријатотзаенергетсказаедницадоставиИницијативазаизменувањеначлен
4(2)одОдлука2012/04/EnC-MCдонесенана18Октомври2012година,сокојасе
бараизмениводелоткојсеоднесуванаРепубликаМакедонијазапроцентуалното
учество на ОИЕ во 2020 година,односно “28 % учество на ОИЕ во финалната
потрошувачканаенергијаво2020година”дасезаменисо“23,9%учествонаОИЕво
финалнатапотрошувачканаенергијаво2020година“.
Министерството заекономијасогласно член 15 од Одлуката(2012/04/ЕnMC),до
СекретаријатотзаенергетсказаедницагодоставиВториотизвештајзанапредокот
во делотна промоцијата на обновливитеизвори на енергија.Согласно Вториот
извештајзанапредокотнаОИЕ,учествотонаОИЕво2014изнесува19,7%аво2015
годинаизнесува19,9%.Овојпроценттребадасепостигнепрекуизградбананови
централикоикористатОИЕ,какоисозасиленимеркизаенергетскаефикасноство
согласност со Стратегијата за ОИЕ и Стратегијата за енергетска ефикасност.
СогласноофицијалнитеподатоцинаДржавниотзаводзастатистикапроцентуалното
учествонаОИЕво2016годинаизнесува19,1%.
На4јули2016годинавоПаризворамкитенаСамитотзаземјитеодЗападенБалкан
(WB6),Република Македонија ја потпиша Повелбата за одржливост,за што
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Секретаријатот за енергетска заедница има подготвено детален План за
имплементацијанамеркикоисеоднесуваатна:унапредувањенауправувањетосo
енергетскатаефикасност,имплементацијанамеркизаподршказаподобрувањена
одржливоста на енергетскиот системи,мерки за намалување на негативните
последици од климатскитепромени и транспарентностна одржливи енергетски
пазари.Република Макеоднија има формирано работни групи,кои континуирано
работатинадвемесечнонивојаинформираатВладатазанапредокот.Сонновиот
Законзаенергетикасеочекуваисполнувањенамерките,односносоздавањеуслови
заимплементацијанамеркитекоисепредметнаовааПовелба.
АгенцијатазаенергетиканаРепубликаМакедонијаврзосновнаодредбитеодчлен
151став9од„Законзаенергетика„(Сл.Весник.наРМ бр.16/2011и136/2011)воовој
период имаиздадено11потврди,декапостројкатаеизграденаигиисполнува
специфичнитеуслови и инсталиранатамоќностутврдени со Одлукатазавкупна
инсталирана моќност на повластени производители на електрична енергија
произведена од секојодделен обновлив извор на енергија51 и Уредбата за
повластенитарифизаелектричнаенергија.52

Воизвештајниотпериод упишанисе11постројкикоикористатобновливиизворина
енергија во регистарот на електроцентрали кои користат обновливи извори на
енергијазапроизводствонаелектричнаенергија,восогласностсоодредбитеод
Правилникот за обновливи извори на енергија53.Согласно истиот Правилник,
Агенцијатазаенергетикавоовојпериод издаде1одобрениепродолжувањена
мерењетонапотенцијалотнаветернатаенергија.
Издавање на 6 мислење по предлог-програми за енергетска ефикасност на
единицитезалокалнатасамоуправазапериододтригодини,соцелиститедабидат
донесениодсоветитенаединицитеналокалнатасамоуправа,согласночлен132
став1одЗаконотзаенергетика.
Агенцијата,ипокрајголемитебариери,заподготовканаовојгодишенизвештајза
остварените кумулативни заштеди на енергија од третиот Акционен план за
енергетскаефикасностзапериод2016-2018годинауспеадаподготвипрелиминарен
извештајза 2016 година и да го достави до Министерството за економија на
15.06.2017година.
ВорамкитенаХОРИЗОН 2020,Агенцијатазаенергетика,учествувашевопроектот
“Facilitating Multi-level Governance for Energy Efficiency“ (Овозможување на
повеќестепеноуправувањезаенергетскаефикасност)подпроектнораководењеод
странанагерманскотоздружениезамеѓународнасоработкаГИЗ.Ворамкитенаовој
проектизработен епрограмотзамониторинги верификацијанаподатоцитеод
општинскитеидржавнипрограмииплановизаенергетскаефикасност-МВП.Истиот
епредаденвоупотребавомесецноември2017насерверотвоМинистерствотоза
економијаизатоасеизвестени вработенилицаодАгенцијатазаенергетикапо
маилзакорисничкитешифри,коипретходноприсуствуваанаобуказакористење

СоновиотЗаконзаенергетика воделотнаобновливитеизворинаенергија(ОИЕ)
транспониранисеодредбитеодДирективата2009/28/ЕСнаЕвропскиотпарламенти
наСоветотод23април2009годиназапромовирањенакористењетонаенергијаод
обновливи извори. Овие одредби се однесуваат на статистички трансфери,
заедничкипроектиикоординацијанамеркитезаподдршкасодржавиодЕУили
третидржави.Воодноснамеркитезафинансискаподдршказапоттикнувањена
производствотоодОИЕ,досегашнитеповластени(feed-in)тарификакорешениеќе
постојатипонатаму,ноќесеприменуваатсамозаодреденитехнологиикоиќебидат
утврдени во Уредбата која ја донесува Владата на Република Македонија.Се
воведуваат нови мерки за финансиска поддршка за поттикнување на

51("СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија"број56/2013)
52("СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија"број56/2013)
53("СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија"број113/2011и73/2015)
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производството од ОИЕ,а овие производители ќе бидатизбрани во тендерска
постапкакојаќевклучувааукција.Овиепроизводителипроизведенатаелектрична
енергијаќејапродаваатспоредпазарниуслови.
Севоведуваможностнамикроималитепретпријатијаидомаќинстватадаможатда
инсталираатфотонапонски постројки на покрив за производство на електрична
енергијакојаќејакористатзасопственапотрошувачка,авишокотнапроизведена
електрична енергија да го предадат на системот,односно истото ќе биде
допрецизираносомрежнитеправила.
Истотакасевоведувадекамеркитезаподдршкаседоделуваатсамоакобарателот
вградуваопремаисистемизапроизводствонаенергијаодобновливиизворикоиги
исполнуваатсоодветнитехничкиспецификациисокоинесмеедасеограничува
конкуренцијата.Истотакасевоведуваилиценцирањенаинсталатери,односносе
утврдувадекаинсталацијатанакотлиипечкинабиомаса,фотонапонскисистеми,
сончевитермалнисистеми,плиткигеотермалнисистемиитоплинскипумпијавршат
инсталатерикоиселиценцираниодМинистерството.
СогласноновиотЗаконзаенергетика,Министерствотозаекономијаворамкитена
техничката помош од страна на УСАИД отпочна активности за подготовка на
подзаконскарегулативавоврскасоОИЕ.

Институционалнарамка
Во Секторот за енергетика,Министерство за економија,потребна е обука на
постојнитевработеникакоивработувањенановилицасоцелдаможеквалитетнои
навремено дасеодговори напредизвицитево овааобластнаенергетиката.Во
моментоввоодделениетозаенергетскаефикасностиобновливиизворинаенергија
одпредвидени5работниместа,пополнетоесамоедноместосозвањепомлад
референт

Во Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2018 година,не се
предвидениновивработувања.

Програмиипроекти
Владата на Република Македонија во месец јануари 2018 година ја донесе
Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на
енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година, чиј носител е
Министерствотозаекономија.

Средстватазареализацијанаоваапрограмавоизносод50.000.000,00денарисе
предвиденизаследнитемерки:
 надоместувањенаделодтрошоцитезакупениивграденисончевитермални

колекторскисистемиводомаќинстватадо30%,нонеповеќеод300евраво
денарскапротиввредностпо домаќинство за2018годинаи тоаво износод
6.000.000денарии

 за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или
алуминиумскипрозорциводомаќинстватадо50%,нонеповеќеод500евраво
денарскапротиввредностподомаќинствоза2018годинавоизносод30.000.000
денари.

 занадоместувањенаделодтрошоцитезакупувањепечкинапелетидо50%,но
неповеќеод 500евраводенарскапротиввредностподомаќинствоза2018
годинавоизносод14.000.000денари.

Зареализацијатретатамерка,Министерствотозаекономијавомесецјануари2018
година објави Јавен оглас и средствата предвидени за оваа намена се веќе
искористени,односноправотонасубвенцијагоискористија433баратели.
Зареализацијанапрвитемерки,Министерствотозаекономијавомесецмарт2018
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годинаобјавидваЈавниогласиипостапкатазадоделувањетонасубвенцииевотек.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Согласно предлогЗаконотза енергетика,којќе биде усогласен со ЕУ мерката
32009L0028заобновливиизворинаенергија,ќеседонесесетнаподзаконскиакти
со техничка помош од УСАИД,со што ќе се продолжи со усогласување на
националнотозаконодавство.
Ворокод90денаоддонесувањенановиотЗаконзаенергетикатребадаседонесат
следнитеподзаконскиакти:
 Одлука за утврдување на националните задолжителни цели за учеството на

енергијапроизведенаодобновливиизворивобрутофиналнатапотрошувачкана
енергија и националните задолжителни цели за учеството на енергија
произведенаодобновливиизворивофиналнатапотрошувачканаенергијаво
транспортот

 Одлуказавкупнатаинсталиранамоќностнаповластенитепроизводители
 Уредбазамерки заподдршканапроизводството наелектричнаенергијаод

обновливиизворинаенергија
 Правилникзаметодологијатазапресметканаучествотонаенергијапроизведена

одобновливиизворивобрутофиналнапотрошувачканаенергија
 Правилникзаобновливиизворинаенергија.

ВорокодеднагодинаоддонесувањенановиотЗаконзаенергетикатребадасе
донесатследнитеподзаконскиакти:

- Правилник за технички спецификации за спецификации кои опремата и
системитезаОИЕморадагиисполнуваат

- Правилникзалиценцирањенаинсталатери
ПодонесувањенаУредбатазамеркизаподдршканапроизводствотонаелектрична
енергијаодобновливиизворинаенергијакакоактивностисепланираатподготовка
натендерскадокументацијазајавеногласзанадавањенависинатанаповластената
премијасомоделнадоговоркакоиобјавувањенајавеногласзанадавањена
висинатанаповластенатапремијазаточноодреденилокациии.

Институционалнарамка
Со оглед на зголемениот обем на работа во насока на имплементација на
РегулативатазаОИЕводомашнотозаконодавствосоновиотЗаконзаенергетикасе
предвидени фискални импликации за нови три вработувања кои ќе го зајакнат
капацитетнаСекторотзаенергетикаводелотнаОИЕ.

Програмиипроекти
Војануари2019годинасеочекуваВладатанаРМ,напредлогнаМинистерствотоза
економијададонесеПрограмазасубвенционирањенадомаќинстватазапоголемо
искористување на обновливите извори на енергија и вложувања во енергетска
ефикасност.

Среднорочнприоритети
Правнарамка
Вотекотна2019годинасепланирадаседонесеЗаконзабиогоривавокојсе
транспонираделотнаДиректива28/2009/ЕЗзапромоцијанаобновливитеизворна
енергија којсе однесува на биогоривата како и Акциски план за биогорива и
подзаконскарегулатива.
ФинализирањенаподзаконскатарегулативаводелотнаОИЕ
СогласноновиотЗаконзаенергетикаВладата,напредлогнаМинистерството,ворок
одшестмесециодденотнадонесувањенаСтратегијатадонесуваАкцискипланза
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обновливиизворинаенергијазапериододдесетгодиниАкцискипланзаобновливи
извори.Стратегијатасеочекувадабидедонесенадокрајотна2019година.
Воедно се очекува реализација на јавниот оглас за надавање на висината на
повластенатапремијаисклучувањенадоговорикакоиотпочувањенаизградбана
електроцентраликоикористатОИЕ.
Среднорочните приоритети на Агенцијата за енерегетика се воспоставување на
информацискиотсистем,организирањенановакампањазамерењенапотенцијалот
наветернатаенергија,зголеменуписнапостројкизапроизводствонаелектрична
енергијаодобновливиизворинаенергијаворегистеротна.постројки.

Институционалнарамка
Се планира во овојпериод да продолжат обуки за вработените во Сектор за
енергетика,посебноводелотнаoбврскитекоигиимаМинистерствотовоодносна
спроведувањенадоговоритезакористењенапремија.
Во Агенцијата за енергетика на Република Македонија,со цел зајакнување на
капацитетитенаАгенцијатаиисполнувањенаработнитезадачипозголеменобемна
активности,штопроизлегуваатодЗаконзаенергетика,планир4новивработувања.

Програмиипроекти
АДЕЛЕМ со ПланотзаразвојиПланзаинвестиции2018-2022година,годефинира
среднорочниотразвојнакомпанијата.Запостигнувањенаглавнатацел,АД ЕЛЕМ
планира да реализира инвестициски активности во делот на зголемено
производствоодобновливиизворинаенергијакакоиодржување,ревитализацијаи
модернизацијанапостојнитеобјектикакоиизградбанановизапроизводствона
електричнаинатоплинскаенергија.

ЗемајкигипредвидстратешкитедокументинаРепубликаМакедонијаиобврскитеза
поголемоучествонаобновливиизворинаенергијавофиналнатапотрошувачкана
енергија,АДЕЛЕМ вонаредниотпериод планирадагиизградиследнитеелкетрани
наобновливиизворинаенергија.

ПаркнаветерниелектраниБогданци-вторафаза
Паркотнаветерниелектранибогданци-прватафаза,реализиранаво2014година,
вторафазаопфаќаинсталацијана4ветернитурбини,секојасономиналнамоќност
меѓу3 и 4 mw,што резултира со вкупна инсталирана моќностод 13,8 mw,и
дополнителнопроизводствоодоколу50gwh.такаштовкупнотопроизводствона
пвебогданцибиизнесувалооколу150gwh.

ПаркнаветерниелектраниМиравци-првафаза
планиранаинсталиранамоќностнапвемиравцие14mw,сoпланираногодишно
производство на електрична енергија:45 gwh.со овојпроект се зголемува
инсталиранатамоќностнапроизводнитекапацитетинааделемза14mwигодишно
производствооддополнителни45gwh.соизградбатанапаркотќесезголемиуделот
наобновливитеизворивопроизводствотоодаделем.

ФотонапонскаелектранаОсломеј
планиранаинсталиранамоќност е10mw,сoпланираногодишнопроизводствона
електричнаенергија:14,6gwh.соовојпроектсезголемуваинсталиранатамоќностна
производственитекапацитети наад елем за10mw и годишнопроизводствона
електрична енергија од дополнителни 14,6 gwh.со изградбата на паркотќе се
зголемиуделотнаобновливитеизворивопроизводствотоодаделем.
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3.15.5ЕНЕРГЕТСКАЕФИКАСНОСТ

Тековнасостојба
Правнарамка
Воделотнаенергетскатаефикасностсевложуваатнапоризасоздавањесрединаза
инвестирање во енергетската ефикасност преку донесување на законска и
подзаконскарегулатива,акцискиплановисоцелдасепостигнезаштитанаенергија
воизносод9% одпросечнатапотрошувачканаенергијадо2018година.Оваево
насоканаисполнувањенацелитеутврденивоСтратегијатанаЈИЕ2020ворамките
наРегионалниотсоветзасоработка.
ПроцесотнатранспонирањенаДирективатазаенергетскаефикасностезапочнат.
Затаацел,СекретаријатотподготвимоделнановЗаконзаенергетскаефикасностна
англискијазикигодоставидоМинистерството.Истиот,восоработкасоУСАИД е
преведено. За целите на транспозиција на Директивата во новиот закон,
Министерствотозаекономијаформирашеработнагрупасоставенаодпретставници
однадлежнитеминистерства,Агенцијатазаенергетика,Регулаторнатакомисијаза
енергетика и претставници од донаторските институции.Работната група во
октомври2017годиназапочнадаодржувасостаноци.Зацелитенатранспозицијана
оваадиректива,Министерствотокориститехничкапомош од следнитедонатори:
UNIDO-GEF,RECзатранспонирањеначленовите7,8и16,IME-Швајцарскатаагенција
за соработка за член 18 и USAID -за транспонирање од останатите членови и
донесувањетонаподзаконскиакти.ПрекупроектотIME-Швајцарскатаагенцијаза
соработка беше изготвена Анализа за техничките и правните бариери за
воспоставувањенаДоговоритезаенергетски услуги воРепубликаМакедонијаи
моделнаДоговоризаенергетскиуслуги.

ТретиотАПЕЕеусвоенодстранана ВладатанаРепубликаМакедонијавојуни2017
година.ИзготвувањетонатретиотАПЕЕзаРепубликаМакедонијасезаснована
моделот усвоен од Секретаријатот на Енергетската заедница за потребите на
договорните страни.Истиотсе изготви со експертска помош обезбедена преку
ПроектнаГерманскотоДруштвозаМеѓународнаСоработка(ГИЗ),којасеобезбедува
наменторскипринцип.

Вотекотна2017годинасереализираше издавањенаовластувањазаенергетски
контролор.
Министерствотозаекономијаенадлежнаинституцијаизаиздавањеналиценциза
вршење на енергетска контрола на трговци поединци и правни лица,на нивно
барање.Одзапочнувањетонаовааактивноство2014годинадосегасеиздадени
вкупно78лиценцизавршењенаенергетскаконтрола.

Институционалнарамка
Во моментов во одделението за енергетска ефикасности обновливи извори на
енергијаодпредвидени5работниместавоСекторотзаенергетика,Министерствоза
економија,пополнетоесамоедноместосозвањепомладреферент.

Програмиипроекти
Воноември2017годинаГрадотСкопје,соцелдагипоттикнеграѓанитедакористат
обновливиизворинаенергијазадагизагреатсвоитедомови,коиминималного
загадуваатвоздухотипочватаиневлијаатврзклиматскитепромени,јаспроведе
меркатазасубвенционирањеилиобезбедувањенаповратнаделодпотрошените
средствазапечканапелетизаисцрпувањенабуџетотзатаацел10милиониденари
(околу166.000евра)околу340лицаќебидатнадоместени.
Во Буџетот на Министерство за економија за 2018 година,за реализација на
субвенциизакупувањеиврградувањенасоларниколекторскиситеми,ПВЦпрозори
ипечкинапелетизадомаќинства за2018годинасеодобренивкупно50.000.000,00
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денари. Министерството за економија подготви и до Владата на Република
Македонијадостави Програмазапромоцијанаобновливи извори наенергијаи
поттикнувањенаенергетскаефикасностводомаќинстватаза2018година,сокојасе
предвидуваследното:
 надоместувањенаделодтрошоцитезакупениивграденисончевитермални

колекторскисистемиводомаќинстватадо30%,нонеповеќеод300евраво
денарскапротиввредностпо домаќинство за2018годинаи тоаво износод
6.000.000денари

 надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или
алуминиумскипрозорциводомаќинстватадо50%,нонеповеќеод500евраво
денарскапротиввредностподомаќинствоза2018годинавоизносод30.000.000
денари

 надоместувањенаделодтрошоцитезакупувањепечкинапелетидо50%,ноне
повеќеод500евраводенарскапротиввредностподомаќинствоза2018година
воизносод14.000.000денари 

Согласно Програмата,Министерството заекономијана31.01.2018 годинаобјави
Јавеногласзанадоместувањенаделодтрошоцитезакупувањепечкинапелетиво
домаќинстватаза2018година.Другитедваогласибеаобјавенивомесецмарт2018
година.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Докрајотна2018година,сепланирадаседонесеЗаконотзаенергетскаефикасност
вонасоканатранспонирањенаДирективатазаенергетскаефикасност(2012/12/ЕУ)
закојаРепубликаМакедонија,какоземјапотписникнаДоговоротзаосновањена
Енергетската заедница има обврска за нејзино транспонирање54, Од
транспонирањетонаДирективатаќепроизлезеиизготвувањенановиподзаконски
актиакоиќебидатвонадлежностнаМинистерствотозаекономија.Истотака,
доколкупроизлезатновипотребизатранспонирањенаевентуалниновирегулативи
на Европската Унија,ќе се преземат активности за измена и дополнување на
националнотозаконодавство.
ЕБРДистотакасевклучивопроектотсопружањенатехничкапомош.
Во2018годинаистотакасепланираиформирањенаФондзаенерегетскаефикаснот.

Институционалнарамка
Вотекотна2018-2019година,Министерствотозаекономијапланирајакнењена
капацитетоти обука на кадаротза реализација на активностите во областа на
енергетскатаефикасностсогласнонадлежноститекоипроизлегуваатодЗаконотза
енергетика.
Исто така,во текот на 2018-2019 година вработените на Министерството за
економијаќеучествуваатвоработатанаработнатагрупанаЕнергетскатазаедница
заенергетскаефикасност.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Вотекотна2019годинаМинистерствотозаекономијаќегипродолжиотпочнатите
активностизаусогласувањенанационалнотозаконодавствосоДирективатите за
енергетскаефикасност.
Во2019годинаќесеизработиСтратегијазаенергетскаефикасностнаРепублика
МакедонијаиАкционенпланзаенергетскаефикасностза2019годинасоекспертска
помошобезбеденапрекуПроектнаГерманскотоДруштвозаМеѓународнаСоработка

54 Одлука на Министерскиот совет на Енергетската заедница бр.D/2015/08/MC-EnC,од
16.10.2015година
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(ГИЗ),којасеобезбедуванаменторскипринцип.
Во2019-2021годинаистотакаќесеизработатподзаконскиактикоиќепроизлезат
одновиотЗаконзаенергетскаефикасност.Истотакапредвиденоеподонесувањена
Законотзаенергетскаефикасност,дабидеизработенаидонесенаСтратегијаза
реновирањеназградидо2050година.

Институционалнарамка
Вопериодот2019-2021годинасеочекувадасезаокружикадровскотодоекипирање
насекторотзаенергетикаприМинистерствозаекономија.

3.15.7НУКЛЕАРНАСИГУРНОСТИРАДИЈАЦИОНАЗАШТИТА

Тековнасостојба
Правнарамка
Областа на нуклеарната сигурност и радијационата заштита во Република
МакедонијаерегулиранасогласноЗаконотзазаштитаодјонизирачкозрачењеи
радијациона сигурност.Дирекција за радијациона сигурност(ДРС)е единствено
надлежнаинституцијазавршењенауправнитеистручнитеработиодобластана
заштитатаодјонизирачкозрачење.СогласноЗаконотзазаштитаодјонизирачко
зрачењеирадијационасигурност,статусотнаДирекцијатазарадијационасигурност
едефиниранкакосамостоенорганнадржавнатауправасосвојствонаправнолице.
Во2015годиназапочнареализацијанаИПАпроектот„Понатамошнозајакнувањена
техничкиот капацитет на нуклеарните регулаторни тела во Албанија,Босна и
Херцеговина,Македонија,ЦрнаГораиСрбија,какоиКосово“.Спроведувањетона
проектотзапочнана01јули2015годинаиепредвиденодатрае36месеци.Вотекот
на2017годинаворамкитенапроектот продолжиреализацијатанаактивностите
согласнопланотнаактивностиворамкитенапроектот.
Вотаанасока,ворамкитенапогоренаведениотпроектвопериодот6-7февруари
2017 година е реализирана експертска мисија во рамките на задачата 2.1
“ТранспонирањенаЕУacquis”воодноснатранспонирањенаДирективатаEURATOM
2013/51 сокојасеутврдуваатбарањатазазаштитаназдравјетонанаселениетово
односнарадиоактивниматериивоводатанаменетазачовечкаупотреба.Завреме
наработилницатаенаправенпрегледнаизменувањатаидополнувањатанатекстот
направилницитеинивнитекореспондентнитабели:
 Правилникотзамаксимално дозволени количини нарадионуклиди во храна,

вода,воздух,земјиште,производи и суровини од животинско и растително
потеклоипредметизаопштаупотреба55и

 Правилникотзаначинотимерењетонаизложеностананаселението,водењена
евиденцијаиподнесувањенаизвештаи56

Врзоснованапредлозитенаекспертотсенаправени конечни нацртверзии на
изменувањатаидополнувањатанапогоренаведенитеправилнициисеиспратенина
мислењедонадлежнитеинституции.
Ворамкитенаистатазадачавопериодот04-06април2018годинасереализираше
втората национална работилница во однос на транспонирањето на следниве
директиви:
 ДирективанаСоветотнаЕУ2009/71/ЕУРАТОМ од25јуни2009завоспоставување

нарамкатанаЗаедницатазануклеарнасигурностнануклеарнитеинсталации
 ДирективанаСоветотнаЕУ2014/87/ЕУРАТОМ од08јули2014заизменувањена

Директивата2009/71/ЕУРАТОМ завоспоставувањенарамкатанаЗаедницатаза
нуклеарнасигурностнануклеарнитеинсталации

 ДирективанаСоветотнаЕУ2011/70/ЕУРАТОМ од19јули2011завоспоставување

55(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.162/09,58/11,74/11,84/12)
56(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.126/10)
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нарамкатанаЗаедницатазаодговорноисигурноуправувањесоискористено
горивоирадиоактивенотпад

 ДирективанаСоветотнаЕУ2006/117/ЕУРАТОМ од20ноември2006занадзори
контроланапраткитенарадиоактивенотпадиискористеногориво

Во рамките на работилницата се изготви конечна верзија на табелите на
усогласеностнанационалнотозаконодавствосопогоренаведенитеЕУдирективии
се усогласи конечната верзија на подготвените изменувања и дополнувања на
Законот за заштита од дјонизирачко зрачење и радијациона сигурност и
релевантните правилници со цел надминување на утврдените недостатоци и
хармонизирањенанационалнотозаконодавствосоЕУдирективите.
Дополнително,во периодот 07-08 мај2018 година се реализираше втората
националнаработилницавоодноснатранспонирањетонаДирективатанаСоветот
наЕУ2013/59/ЕУРАТОМ од5декември2013заутврдувањенаосновнитестандарди
за сигурност за заштита од опасностите кои произлегуваат од изложеност на
јонизирачко зрачење и за укинување на Директивите, 89/618/ЕУРАТОМ,
90/641/ЕУРАТОМ,96/29/ЕУРАТОМ,97/43/ЕУРАТОМ и 2003/122/ЕУРАТОМ (EU BSS
Директива).Ворамкитенаработилницатасеработешенаизготвувањенаконечна
верзијанатабелитенаусогласеностнанационалнотозаконодавствосонаведената
ЕУдирективиинаусогласувањенаконечнатаверзијанаподготвенитеизменувањаи
дополнувања на Законот за заштита од дјонизирачко зрачење и радијациона
сигурност и релевантните правилници со цел надминување на утврдените
недостатоциихармонизирањенанационалнотозаконодавствосоЕУдирективата.
ВорамкитенапогоренаведениотИПАпроект,задача2.3 “Обуканавработени”во
периодот20-24март2017годинаереализиранаобукавоСловенијазавработениод
Дирекцијатавоодноснаподготовканаправилницииупатства.Спроведенабеше
практичнаобукавоодноснаусогласувањетонанационалнотозаконодавствосо
одредбитенаДирективанаСоветотнаЕУ2009/71/ЕУРАТОМ завоспоставувањена
рамката на Заедницата за нуклеарна сигурност на нуклеарните инсталации и
ДирективатанаСоветотнаЕУ2011/70/ЕУРАТОМ завоспоставувањенарамкатана
Заедницата за одговорно и сигурно управување со искористено гориво и
радиоактивен отпад. Исто така имаше размена на искуства во однос на
транспонирањенаДирективатанаСоветотнаЕУ2013/59/ЕУРАТОМ од5декември
2013заутврдувањенаосновнитестандардизасигурностзазаштитаодопасностите
кои произлегуваат од изложеност на јонизирачко зрачење и за укинување на
Директивите,89/618/ЕУРАТОМ,90/641/ЕУРАТОМ,96/29/ЕУРАТОМ,97/43/ЕУРАТОМ и
2003/122/ЕУРАТОМ (EUBSS)воодноснаодредбитезаподготвеностиодговорво
случајнарадијационенвонреденнастан,радон,евалуацијанадозинаизложеностна
население,медицински физичари,критериуми за овластување на експерти во
областаидр.Дополнително,ворамкитенаистатазадачавопериодот22-26мај2017
годинаереализиранаобуканаработноместоворегулаторнитетеланаСловенијаи
Хрватска за вработени од Дирекцијата во однос на начинот на вршење на
инспекцискинадзорииздавањенадозволизавршењенадејностсоизворина
јонизирачкозрачење.
Во рамките на задачата 2.5 Стратешко планирање и систем за управување со
квалитетсогласностекнатитеискуствавоодноснаразвојотнаинтегрирансистемза
управувањесеизготвениПрирачникзауправувањесоквалитетнаДирекцијатаза
радијационасигурностиГодишенпланнаактивностинаДирекцијата.
Во рамките на задачата 2.7 Информирање на населението,чија основна цел е
обезбедувањенаподршказа регулаторнитетеланадржавитекоиучествуваатво
проектотвонасоканаподобрувањенаинформирањетонанаселениетовоодносна
ризицитенакоибиможелодабидеизложенонаселениетоодуредикоигенерираат
јонизирачко зрачење и од радиоактивните извори е обезбедена подршка за
Дирекцијатавозајакнувањенакапацитетитезаинформирањенанаселението.Во
рамките на задачата, двајца претставници од Дирекцијата учествуваа на
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Работилница за информирање на населението која се одржа во октомври 2017
годинавоЦрнаГора. Согласноподготвениотпланзаработанаработилницата,
ДирекцијатаподготвиПланзаинформирањенатема:„Обуказарадијационазаштита
ипризнавањенаквалификуваниексперти“и организирашеиспроведетркалезна
масанатемата.Тркалезнатамасасеодржана01март2018годинавопросториите
наДирекцијата. НатркалезнатамасаучествуваапретставнициодENCO,водечки
партнер во конзорциумот за спроведување на проектот, претставници од
регулаторнитетеланаЦрнаГораиСрбијаипретставницинарелевантниинституции
од Република Македонија -Министерство за образование и наука,Институтза
физика - ПМФ, Институт за јавно здравје, Факултет за електротехника и
информациски технологии,Медицински факултет,Друштво на физичарите на
Република Македонија, Здружение за медицинска физика и биомедицински
инженерингиЕкотехдозиметријакоидадоасвојпридонесводискусијата.
Во рамките на погоренаведениот ИПА проект, задача 3.3 “Подобрување на
протоколизадијагностичкаиинтервентнарадиологијаиобука”вопериодот6-10
мартереализиранапосетаодстрананаРегулаторнототелозарадијационазаштита
наСловенија.Завременапосетатабеапосетениболнициивосекојаоднивбеа
одбрани неколку дијагностички и интервентни процедури за кои радиолошките
технолози треба да собираат податоци за дијагностичките и интервентните
процедури (напретходно изработени обрасци)закои дополнително ќесеврши
оптимизацијанаизложеностанајонизирачкозрачењенапациентитезавремена
дијагностицирањетоодносноинтервенцијата.
Вопериодот16-18октомври2017година,ворамкитенаистатазадачасеодржа
националнаработилницазаОптмизацијанамедицинскаизложеност,накојаучество
зедоавкупно 22 медицински установи и 2 технички сервиси и тоа:радиолошки
технолози(49),докторирадиолозиидокториинтервентникардиолози(44)какои
медицинскифизичариодтехничкитесервисикоивршатконтроланаквалитетна
рентген апарати за дијагностичка и интервентна радиологија (3).Работилницата
бешеко-организиранаод Дирекцијазарадијационасигурности Здружението на
радиолозинаМакедонијаиистатабешеискористена задобивањенабодовиод
ЛекарскатакоморанаМакедонијазадокторитекоиучествуваанаистата.
Во периодот 10-11 мај2017 година во Драч,Албанија се одржа состанок со
претставнициодситедржавиучесничкивопроектотсоцелпрегледнастатусотна
имплементација на проектот и обезбедување на помош и подршка доколку е
потребназаразвојнапроектотвоодноснаактивноститекоипреостануваат,додека
вопериодот24-25мај2018годинавоБрисел,Белгијасеодржазавршенсостанокво
ремкитенапроектот.Насостанокотприсуствуваапретставницинаситедржавикои
учествувааворамкитенапроектотинаистиотбеапрезентиранирезултатитекоисе
постигнативоодноснасекојазадачаисекојадржавапоединечно.
Вопериодотод24до28април2017година,воОхрид,РепубликаМакедонијасе
одржа7-отмеѓународенсимпозиумзануклеарнаметрологијаирадиоекологија"7-th
InternationalSymposium on IN SItu NUclearMEtrologyas a toolforradioecology–
INSINUME 2017".Симпозиумот беше организиран од страна на Дирекцијата за
радијационасигурностод Скопје,Македонијаи Институтотзарадиоелементи од
Флеурус,БелгијавосоработкасоМеѓународнатаагенцијазаатомскаенергијаод
Виена,Австрија.Локален коорганизатор на симпозиумот беше Друштвото на
физичаринаРепубликаМакедонија.Симпозиумотгиопфатиобластитеодновите
технологии и методологии во нуклеарната метрологија, радиоактивност во
животната средина,човекот и растителниот и животинскиот свет;радиолошки
несреќиизаконскарамкаповрзанасоиспуштањетонарадиоактивнисупстанцииво
животнатасредина инивенмониторинг.Насимпозиумотзедоаучество80–ина
врвни светски научници од 26 земји,кои одржаа предавања за најновите
достигнувањаодобласта.СимпозиумотсеодржавоОхрид,РепубликаМакедонија
какорезултатнаодличнатасоработкапомеѓуДирекцијатазарадијационасигурност
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одСкопје,МакедонијаиИнститутотзарадиоелементиодФлеурус,Белгија.
ДелегацијаодДирекцијатазарадијационасигурноствопериодот29-30март2017
годинаучествувашесосвојапрезентацијана7-миотсостанокзапрегледувањена
извештаитеназемјитечленкинаКонвенцијатазануклеарнабезбедност,закоја
ДирекцијатагоподнесенационалниотизвештајсогласноЗаконотзаратификацијана
Конвенцијата за нуклеарна безбедност.57Во извештајот е даден преглед на
националната политика на Република Македонија во однос на нуклеарните
активности, односно преглед на моменталната состојба во однос на
имплементацијатанаобврскитесогласноконвенцијата,аистотакаинапромените
направенивопериодотпоподнесувањетонапоследниотизвештај.
Вопериодот30октомври-08ноември2017годинасоцелпроверканаусогласеноста
насвоитеактивностисомеѓународнитестандардинаМеѓународнатаагенцијаза
атомска енергија на барање на Дирекцијата за радијациона сигурност се
реализирашеIRRS мисија во Република Македонија.IRRS претставува мисија во
рамките на која се обезбедува интегриран пристап за преглед на заедничките
аспектинанационалната,правнатаивладинатарамкаирегулаторнаинфраструктура
засигурностнасекојадржава.IRRSмисијатасеоднесувашенаситерадиоактивни
извори и постројки за цивилна употреба кои се под регулаторна контрола во
државата.Ворамкитенамисијатасенаправиспоредбананационалнатарегулаторна
рамказасигурноствоодноснастандардитезасигурностнаМААЕкоипретставуваат
меѓународенреперзасигурност.Мисијатаистотакабешеискористеназаразменана
информациииискуствопомеѓутимоткојјасочинувашемисијатаипретставниците
одДирекцијатавообластитекоибеаопфатенисомисијата.ТимотнаIRRSмисијата
сесостоешеод9експертисениориод9државичленкинаМААЕ,еденнабљудувач,
двајцапретставнициодМААЕи1административенасистентодМААЕ.ТимотнаIRRS
спроведе преглед на следниве области:одговорности и функции на Владата;
глобаленрежимзасигурност;одговорностиифункциинарегулаторнототело;систем
зауправувањесоквалитетнарегулаторнототело;активноститенарегулаторното
тело,вклучувајќигопроцесотнаиздавањенадозволизавршењенадејност,преглед
ипроценка,процеситенаинспекцискинадзориприменаназаконскитеодредби,
подготовкаисодржинанаправилницииупатства,подготвеностиодговорвослучај
на вонреден настан,контрола на медицинската и професионалната изложеност,
контроланарадиоактивнитеиспуштањаиматеријализаослободувањеодконтрола,
мониторингнаживотнатасредина,транспорт,управувањесорадиоактивенотпади
поврзаностасонуклеарнатабезбедност.Дополнително,ворамкитенамисијатабеше
вклучена и дискусија во однос на прашањата за финансиската независностна
регулаторното тело и транспарентноста и прифаќање од страна на јавноста на
управувањетосорадиоактивенотпад.Ворамкитенамисијатабеавклучениипосети
одстрананачленовинатимотнанадлежниинституциивоМакедонијаприкоисе
набљудуваарегулаторнитеактивностииспроведувањетонаинспекцискитенадзори
одстрананаДирекцијата,аистотакасеспроведувааидискусиисовработенитево
правнителицакоивршатдејностсоизворинајонизирачкозрачење.Вонасокана
подготовкитезаIRRS мисијатаод странанаДирекцијатабешеспроведенасамо
проценка и беше подготвен прелиминарен акционен план којги вклучуваше
идентификуваните слаби страни за кои е потребно понатамошно подобрување.
Поканата за спроведување на IRRS мисијата ја демонстрира посветеноста на
државатазаподобрувањенанационалнатазаконодавнаирегулаторнатарамказа
радијациона сигурност.Притоа,IRRS тимот идентификуваше добра практика и
подготви препораки и сугестии кои индицирааткаде се потребни или пожелни
одредениподобрувањавонасоканапродолжувањеназајакнувањенаефективноста
нарегулаторнитефункциивосогласностсостандардитенаМААЕ.
ВотекотнадекемврисеодржасостаноксозаменикминистернаМЖСПП ико-

57„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.10/200
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претседавачнапоткомитетзазаменикминистеротзаживотнасрединаипросторно
планирањенакојучествуваапретставнициодДРСиодСЕП,воодноснаобврската
наДирекцијатадајаразгледапотребатазавоспоставувањенанационаленсклад.
На23мај2018годинавоМеѓународнатаагенцијазаатомскаенергијавоВиена,
делегација од Република Македонија учествуваше на 6-тиот состанок за
прегледувањенаизвештаитеназемјитепристапничкинаЗаедничкатаконвенцијаза
сигурност при управување со искористено нуклеарно гориво и сигурност при
управување со радиоактивен отпад.На самиот состанок Дирекцијата имаше
презентацијазаначинотнаимплементацијанаЗаедничкатаконвенцијавоРепублика
Македонија,какоизапрогресотштогоиманаправеноРепубликаМакедонијаво
последните три години.За Република Македонија ова беше второ учество на
состанокзаЗаедничкатаконвенција,закојДирекцијатавооктомври2017годинаго
поднесетретиотИзвештајзаисполнувањенаобврскитепоистатаконвенција.Исто
така,Дирекцијата одговори на сите 35 поставени прашања од повеќе земји
потписничкинаконвенцијазауправувањетосорадиоактивенотпадиискористени
радиоактивниизворивоРепубликаМакедонија.ПрвиотизвештајзаЗаедничката
конвенцијабешеподнесенодДирекцијатавооктомври2011,додекапаквториот
извештајбешеподнесенводекември2015година.РепубликаМакедонијапристапи
конЗаедничкатаконвенцијавосептември2009годинасоратификацијанаистатаод
странанаСобраниетонаРепубликаМакедонија.

Вопериодот21-22јуни2017годинаДирекцијатаучествувашенаConvEx-3вежбасо
МААЕ.Во вежбатабеавклучени и ЦУК,ДЗС,ИЈЗ,МНР,МВР-граничнаполиција,
Царинскауправа,ХидрометеоролошкизаводнаРМ.Вежбатабешевоорганизација
наМААЕвокојабеавклучениигоренаведенитеинституциивоРепубликаМакедонија
ибешеискористеназатестирањенаПланотзазаштитананаселениетовослучајна
радијационенвонреденнастанинанационалниотсистемзаподготвеностиодговор
вослучајнарадијационенвонреденнастанодкатегорија5закани.
Изработена е ревизија на Стратешкиот план на Дирекцијата за радијациона
сигурностза периодот2018-2020 година.Донесувањето на овојстратешки план
претставувадеветтициклуснастратешкопланирањеодстрананаДирекцијата,во
којјасно се претставени нејзините насоки и цели и во чија основа се наоѓаат
стратешкитеприоритети наВладатанаРепубликаМакедонијазаинтеграцијана
РепубликаМакедонијавоЕвропскатаУнијаиНАТО.ИстовременоСтратешкиотплан
претставуваводичконреалноостварувањенапоставенитецелииприоритетина
Дирекцијатавосреднороченпериод,приштонеговотодоследноспроведувањеќе
придонесевозголемувањетонаоперативноста,ефикасностаитранспарентноставо
спроведувањетонанадлежноститенаДирекцијата.
СогласнообврскитеодЗаконот58заратификацијанаДополнителниотпротоколкон
Спогодбата меѓу Република Македонија и Меѓународната агенција за атомска
енергијазаприменанагаранциитевоврскасодоговоротзанеширењенануклеарно
оружје,Дирекцијата за радијациона сигурност поднесе квартални и годишни
извештаи во текотна извештајниотпериод,како и годишен извештајсогласно
Законот59 за ратификација на Ревидираниот протокол за мали количества кон
ДоговоротмеѓуРепубликаМакедонијаиМеѓународнатаагенцијазаатомскаенергија
за примена на безбедносни мерки во врска со Договорот за неширење на
нуклеарнотооружје.
Во рамкитена активноститена Дирекцијата за информирањена населението е
изработена брошура на тема „Осиромашен ураниум“и брошура на тема „Што
претставувајонизирачкотозрачење:Кратоквовед“коисеобјавенинавебстраната
наДирекцијата.
ПоднесенисеКварталнианализинаризик,оддоменотнаработанаДирекцијатаза

58(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.43/07),
59(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.43/07)
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радијациона сигурност за потребите на интегрираното гранично управување до
Националниоткоординативенцентарзаграничноуправување.
Во декември 2017 година делегација на Дирекцијата за радијациона сигурност
учествуваше во работна посета на регулаторното тело на Косово,Агенција за
радијациона заштита и нуклеарна сигурност со цел воспоставување на
билатералнатасоработкапрекупотпишувањенаМеморандум заразбирање.Преку
потпишување на Меморандум за разбирање помеѓуДирекцијата за радијациона
сигурностнаМакедонијаи Агенцијазарадијационазаштитаинуклеарнасигурност
наКосовоќесепридонесевозајакнувањенасоработкатапомеѓудветерегулаторни
теланаполетонаборбатапротивнелегалнататрговијаипостапувањевослучајна
вонреднинастани.ОдстрананаДирекцијатасеорганизираадвеобукивообластана
радијационатасигурноститоа:обуказаприпадницитенаграничнатаполицијана
Република Македонија која се спроведе на 30 април 2018 година и обука за
припадницитенаЦаринскатауправанаРепубликаМакедонијакојасеспроведена15
мај2018година.Наобукатаприсуствуваа19претставнициодГраничнатаполицијаи
11 претставници од Царинската управа. Двете обуки се реализираа согласно
претходноподготвенаагендакојагиопфаќашеследниветеми:надлежностииулога
наДирекцијатазарадијационасигурност;дозволизавршењенадејностсоизвори
на јонизирачко зрачење;јонизирачко зрачење,категоризација на радиоактивни
извори,основнипринципинарадијационазаштита;опасностодјонизирачкозрачење;
извори најонизирачко зрачењево РепубликаМакедонија;радијациони единици,
детекцијанајонизирачкозрачење,инструменти;одговорнанастанинаграничните
премини и улоганаДирекцијатазарадијационасигурност,Царинскатауправаи
Граничната полиција (Меморандум за соработка,План за радијациони вонредни
настани).
Беше спроведена вежба за детекција на радиоактивни извори и мерење на
интензитетнајонизирачко зрачење,како и заидентификацијанарадионуклиди.
Целта на обуката езајакнувањена националнитекапацитети за справувањесо
радијационитевонреднинастанинаграничнитепремини,иборбасонедозволената
трговијанарадиоактивенинуклеаренматеријалвоРепубликаМакедонија.
На 03 април 2018 година на граничниотпремин Табановце во организација на
Дирекцијата,во соработка со Граничната полиција и Царинската управа на
Република Македонија и Националниот координативен центар за гранично
управување,соподршканаАмбасадатанаСАД воРепубликаМакедонијасеодржа
вежба.Целтанавежбатабешедасетестираатстандарднитеоперативнипроцедури
опишани во Упатството запостапувањепри детектирањеназголемено ниво на
јонизирачко зрачење на граничните премини во Република (бр.14-264/4,од
08.11.2016).
Претставници од Дирекцијата за радијациона сигурност учествуваа на 61-та
ГенералнаконференцијанаМеѓународнатаагенцијазаатомскаенергија(МААЕ)која
сеодржавопериодот18-22септември2017година.
Вотекотнаизвештајниотпериод,Дирекцијатазарадијационасигурностпродолжи
соконтинуиранатаактивностнаиздавањенадозволи завршењенадејностсо
изворинајонизирачкозрачење,какоисоконтинуиранатаактивностнавршењена
инспекцискинадзорнадприменатанаЗаконотзазаштитаодјонизирачкозрачењеи
радијационасигурностиподзаконскитеактидонесениврзоснованазаконотпреку
инспекторизарадијационасигурност.
Националниотрегистарнаизворинајонизирачкозрачење,којговодиДирекцијата
зарадијационасигурностсеажурирапостојано,сокористењенаелектронскисистем
заевиденцијанаизвориикорисницинаизворинајонизирачкозрачење.
ПретставницитеодДирекцијатазарадијационасигурностконтинуираноучествуваа
на обуки,како во однос на општи обуки организирани од Министерството за
информатичко општество и администрација така и на специјализирани обуки
организираниодМААЕ,АмбасаданаСАДвоРепубликаМакедонијаитн.Учествотона
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разниобукиодстрананавработенитеодДирекцијатапридонесувавозајакнувањето
на административните капацитети и човечките ресурси на Дирекцијата со
стекнувањенасоодветноискуствоизнаењевосоодветнатаобласт.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
ВрзоснованаспроведенитеактивностиодстрананаДирекцијатазарадијациона
сигурностсопомошнаекспертиворамкинапроектот„Понатамошнозајакнувањена
техничкиот капацитет на нуклеарните регулаторни тела во Албанија,Босна и
Херцеговина,Македонија,ЦрнаГораиСрбија,какоиКосово“помеѓукоиианализа
на националното законодавство во однос на неговата усогласеност со
законодавствотонаЕУ,одстрананаДирекцијатасепредвидуваатизменувањаи
дополнувања на одреден бројна правилници кои се донесени од страна на
Дирекцијата.

Соогледдекасеподготвениконечниверзиинаправилниците:
 Правилникзамаксималнодозволениколичининарадионуклидивохрана,вода,

воздух,земјиште,производи исуровиниодживотинскоирастителнопотеклои
предмети за општа употреба („Службен весник на Република
Македонија“бр.162/09,58/11,74/11,84/12);и

 Правилникзаначинотимерењетонаизложеностананаселението,водењена
евидеција и поднесување на извештаи („Службен весник на Република
Македонија“бр.126/10);

во рамки на погоренаведениот проект,ќе се пристапи кон спроведување на
постапкатазанивнообјавувањевослужбенвесникнаРепубликаМакедонија.

Изменувањатаидополнувањатавопогоренаведенитеправилницесепредвидуваат
со цел целосно усогласување на националното законодавство со Директивата
EURATOM 2013/51 со која сеутврдуваатбарањата за заштита на здравјето на
населениетовоодноснарадиоактивни материи воводатанаменетазачовечка
употреба.

Дирекцијата за радијациона сигурност во текот на 2018 година ќе превземе
активности во рамки на својата надлежност во насока на воспоставување на
националенскладзарадиоактивенотпад.

Дирекцијатазарадијационасигурностќепродолжисоконтинуиранитеактивности
наиздавањенадозволизавршењенадејностсоизворинајонизирачкозрачење.
Дирекцијата за радијациона сигурност ќе продолжи со континуираното
спроведувањенаинспекциски надзор над применатанаЗаконотзазаштитаод
јонизирачкозрачењеирадијационасигурностиподзаконскитеактидонесениврз
основаназаконот.
Националниотрегистарнаизворинајонизирачкозрачење,којговодиДирекцијата
зарадијационасигурностќесеажурирапостојано,сокористењенаелектронски
системзаевиденцијанаизвориикорисницинаизворинајонизирачкозрачење.

Институционалнарамка
Соцелзајакнувањенамеѓуинституционалнасоработкаизајакнувањенаконтролата
на извори на јонизирачко зрачење,Дирекцијата во 2018 година предвидува
реализирањенаобукивообластанарадијационазаштитаисигурност.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Дирекцијатазарадијационасигурноство2020годинаќепристапиконизменувањеи
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дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона
сигурност,соцелпонатамошноусогласувањесоевропскотозаконодавствосоцел
неговоусогласувањесоодредбитеодследниведирективи:
 Директивата на Советот на ЕУ 2013/59/ЕУРАТОМ од 5 декември 2013 за

утврдувањенаосновнитестандардизасигурностзазаштитаодопасноститекои
произлегуваат од изложеност на јонизирачко зрачење и за укинување на
Директивите, 89/618/ЕУРАТОМ, 90/641/ЕУРАТОМ, 96/29/ЕУРАТОМ,
97/43/ЕУРАТОМ и2003/122/ЕУРАТОМ (EUBSSДиректива)ДирективанаСоветот
на ЕУ 2009/71/ЕУРАТОМ од 25 јуни 2009 за воспоставување на рамката на
Заедницатазануклеарнасигурностнануклеарнитеинсталации

 ДирективанаСоветотнаЕУ2014/87/ЕУРАТОМ од08јули2014заизменувањена
Директивата2009/71/ЕУРАТОМ завоспоставувањенарамкатанаЗаедницатаза
нуклеарнасигурностнануклеарнитеинсталации

 ДирективанаСоветотнаЕУ2011/70/ЕУРАТОМ од19јули2011завоспоставување
нарамкатанаЗаедницатазаодговорноисигурноуправувањесоискористено
горивоирадиоактивенотпад

 ДирективанаСоветотнаЕУ2006/117/ЕУРАТОМ од20ноември2006занадзори
контроланапраткитенарадиоактивенотпадиискористеногориво.

КонтинуиранитеактивностинаДирекцијатанаиздавањенадозволизавршењена
дејностсоизворинајонизирачкозрачењеиспроведувањенаинспекцискинадзор
над примената на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона
сигурностиподзаконскитеактидонесениврзоснованазаконотќепродолжативо
текотна2019година.

Националниотрегистарнаизворинајонизирачкозрачење,којговодиДирекцијата
зарадијационасигурностќесеажурирапостојано,сокористењенаелектронски
системзаевиденцијанаизвориикорисницинаизворинајонизирачкозрачење.

Институционалнарамка
За 2019 година е предвидено јакнење на административните капацитети на
Дирекцијатазарадијационасигурностсореализацијанановивработувања,доколку
сеобезбедатфинансискисредства.
Соцелзајакнувањенамеѓуинституционалнасоработкаизајакнувањенаконтролата
на извори на јонизирачко зрачење Дирекцијата во 2019 година предвидува
реализирањенаобукивообластанарадијационазаштитаисигурност.



213

3.16.ОДАНОЧУВАЊЕ

ДасевнесатнаодитеодИзвештајотнаЕк2018година

3.16.1ИНДИРЕКТНООДАНОЧУВАЊЕ

ДАНОКНАДОДАДЕНАВРЕДНОСТ
Тековнасостојба
ОданочувањетонапотрошувачкатанадобраиуслугиерегулираносоЗаконотза
данокотнадодаденавредност60.Законотзаданокотнадодаденавредностесо
применаод01.04.2000годинаивонеговонајголемделсетранспониранибарањата
одЕУзаконодавствотозаДДВитоана:Шестата(системска)директиванаСоветот-
31977L0388иТринаесеттатадирективанаСоветот-31986L0560.
ПриизменитенаЗаконотзаданокотнадодаденавредност,особеносеимаатво
предвид одредбите од Директивата 32006L0112 (со сите нејзини измени и
дополнувања) која е замена на Шестата (системска) директива на Советот
31977L0388.Вотекотна2017годинанемаизвршениизменивоЗаконотзаданокот
надодаденавредност.
Краткорочниприоритети
Вотекотна2018годинаќепродолжидасевршианализанапостојнитезаконски
решенија кои се однесуваат на данокот на додадена вредност и нивната
усогласеност со Директивата 32006L0112 и со останатите даночни прописи на
Европскатаунијакоисеоднесуваатнаовааматерија.

Среднорочниприоритети
Во периодотод 2019-2020 годинаќеследи интензивен процеснапроучувањеи
усогласувањенадомашнотозаконодавствосоодредбитенадирективитенаЕУод
штоќесеутврдипотребатазадонесувањенаЗаконсокојќесеизвршиизменување
идополнувањенаЗаконотзаданокотнадодаденавредностилипакќерезултирасо
донесувањенановЗаконзаданокнадодаденавредностсосоодветниподзаконски
акти.
Вопроцесотнахармонизацијаособеноќесеводисметкадасевградатодредбисо
коиќесеизврширегулирањенапрометотнадобраиуслугиворамкинаЗаедницата.
Вотекотнахармонизацијатанадомашнотозаконодавство,вопредвид ќебидат
земениситерелевантниЕУактиодобластанаоданочувањето.

АКЦИЗИ
Тековнасостојба
Законотзаакцизите(СлужбенвесникнаРМ,број32/2001,50/2001,52/2001,45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008,105/2009, 34/2010, 24/2011,
55/2011,135/2011,82/2013,98/2013,43/2014,167/2014,188/2014,129/2015,154/2015,
192/2015,23/2016и171/2017),еосновенправенакткојгиуредуваакцизитекоисе
наплаќаатпосредноилинепосреднозапотрошувачканатериторијатаназемјатаи
тоаза:минералнимасла,алкохолиалкохолнипијалоци,тутунскидобраипатнички
автомобили и ги содржи одредбите за оданочување,акцизните повластувања,
акцизнитеослободувања,административнитеобврски,регистри,правназаштитаи
казненитеодредби.
ЗаконотзаакцизитееделумнохармонизирансоноватаСистемскаДиректива на
ЕвропскатаУнија,какоинејзинитепридружниструктурнидирективипоодделноза

60 „СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”бр.44/99,86/99,8/01,21/03,19/04,33/06,101/06,
114/07,103/08,114/09,133/09,95/10,102/10,24/11,135/11,155/12,12/14,112/14,130/14,15/15 ,
129/15,225/15,23/16и189/16
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секојвиддоброкоеподлежинаоданочувањесоакцизи,итоасо:
 ДирективатанаСоветот2008/118/ЕЗод16декември2008годинавоврскасо

општитеаранжманизаакцизииукинувањенаДирективата92/12/ЕЕЗ,
 Директивата на Советот 2003/96/EЗ од 27 октомври 2003 година за

преструктурирање на рамката на Заедницата за оданочување енергетски
производииелектричнаенергија,

 ДирективатанаСоветот2011/64/ЕУ од21јуни2011заакцизнатаструктураи
акцизнитестапкикоисеоднесуваатнатутунскипреработки,

 ДирективатанаСоветот1992/83/ЕУ од19октомври1992заусогласувањена
структуратанаакцизнитедавачкизаалкохолизаалкохолнипијалоции

 ДирективатанаСоветот1992/84/ЕУ од19октомври1992заусогласувањена
стапкитенаакцизнитедавачкизаалкохолиалкохолнипијалоци.

Сегашнитестапкизанеколкуакцизнипроизводисеуштесепонискиодминималните
барањанаacquis.СозапочнувањетонапреговоритезавлезвоЕУ,земјатаќеима
потребаодтранзиционенпериодзаприменанаминималнитестапкипредвиденисо
ЕУ acquis,првенственозарадиублажувањенаценовниотударврзнаселениетои
адаптирање на домашните претпријатија на конкурентските услови на
стопанисувањевозаедничкиотпазарнаЕУ.Вотекотна2017годинасеизврши
покачувањенаакцизатанагаснотомасло(дизелот)коесекористикакопогонско
горивоигоривозагреењеза3денариодпостојнатаакцизаизапогонскотогориво
акцизатаизнесува15,121денариполитар,азагоривотозагреењеизнесува6,136
денаризалитар.Сотоасеизвршидоближувањевопогледнависинатанаакцизата
доевропскиотминимум.Применатанаовааодредбанастапиод01.01.2018година.
2.Вотекотна2018годинасеподготвидополнувањенаЗаконотзаакцизитево
погледнаначинотнауништувањенаконтролнитемаркиодстрананаЦаринската
управа,коиштонесеискористенидозаконскиотрокзанивноискористување.Со
цел да не се врши трупање на залихи од неискористени контролни марки се
овозможиЦаринскатауправаиститедаможедагиуништуваподцаринскинадзор.
ОвојпредлогЗаконевособранискапроцедураисеочекувадабидеусвоен.
ВоврскасоновиотПредлогЗаконзаакцизитеусогласенсозаконодавствотонаЕУ
севршифинализирањеназаконот,сереализираасредбисобизнисзаедницата,
земјоделците кои произведуваат алкохолни пијалоци со цел запознавање со
одредбитеодпредлогзаконоткоисеоднесуваатназемјоделципроизводителина
алкохолнипијалоциималидестилериизакомерцијалницеликакоисоситедруги
засегнатистрани,соцелдасеизвршитранспарентнопрезентирањенаодредбитеод
предлогзаконотипритоадасеслушнатпредлозитеод нивнастраназанегово
подобрување.

Краткорочни/среднорочниприоритети
Докрајотна2018година,согласнопрепоракатаодЕвропскатакомисијасепланира
ПредлогЗаконотзаакцизитедасеобјавинаЕНЕР,дасеиспратинаусогласувањесо
СекретаријатотзазаконодавствоидокрајотнагодинатадасевлезевоВладина
процедураисеочекуваистиотдасеимплементирадокрајотна2019година.

3.16.2ДИРЕКТНООДАНОЧУВАЊЕ

ДАНОКНАДОБИВКА
Тековнасостојба
Законотзаданокотнадобивка61 гоуредуваначинотнаоданочувањенадобивката
штојаостваруваатправнителица,резидентиинерезидентиназемјата.
Во текотна јули 2014 е донесен нов Закон за данокотна добивка,објавен во

61 „СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“112/2014...190/2016
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„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.12/14.Соистиотсеуредуваначинотна
оданочувањенадобивката,стапкатапокојасепресметуваданокотна добивката,
обврзницитезаплаќањенаданокнадобивка,даночнатаосновазапресметувањена
данокотнадобивка,роковитезаплаќањенаданокотнадобивка,како и други
прашањакоисезначајнизаутврдувањеиплаќањенаданокотнадобивка.
Седефинираиданочнатаосновазапресметувањенаданокотнадобивкаиистата
претставувадобивкатакојасеутврдуваводаночниотбиланскакоразликамеѓу
вкупнитеприходиивкупнитерасходинаданочниотобврзниквоизносиутврдени
согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди.
Даночнатаосновасезголемувазанепризнаенитерасходизаданочницели,какоисе
врши нејзино намалување за износот на извршените вложувања по основ на
реинвестиранадобивка.
Имено,севоведуваодредбасокојапрецизноседефинираослободувањетопооснов
нареинвестиранадобивка.Даночнитеобврзницисеослободуваатодобврскатаза
плаќањенаданокотнадобивказаизносотнаизвршенитевложувањаоддобивката
остваренавопретходнатагодиназацелинареинвестирањеитоавложувањатаод
добивкатаќесеоднесуваатзаразвојни цели напретпријатијатавоматеријални
средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства
(компјутерски софтвер и патенти)за проширување на дејноста на даночниот
обврзник.
Добивкатаќесеоданочуванагодишнониво.Даночнитеобврзнициќеимаатобврска
даподнесатобразецДаноченбилансзаоданочувањенаданокотнадобивка,до
Управатазајавниприходинајдоцнадо28февруаривотековнатазадобивкатакојае
остваренавопретходнатагодина,аплаќањетонаданокотнадобивкадагоизвршат
ворокод30денаподенотнадоставувањенаданочниотбиланс.
Вотекотна2017годинанемаизвршениизменивоЗаконотзаданокотнадобивка.

Краткорочниприоритети
Вотекотна2018годинаќепродолжиконтинуиранотопроучувањенадирективитена
ЕУкоисеоднесуваатнасистемотзаданокотнадобивка.

Среднорочниприоритети
Вопериодотод2019-2020годинаќепродолжипроцесотнаусогласувањенаЗаконот
заданокотнадобивкасодирективитенаЕУ.Предметнахармонизацијаќебидат
одредбите на директивите кои се однесуваат на: заедничкиот систем на
оданочувањевослучајнаспојување,поделба,трансфернасредстваиразменана
акции помеѓу компании од различни земји-членки (32009L0133-32013L0133),
заедничкиотсистем наоданочувањевослучајнаматичникомпаниииподружници
воразличниземји-членки(32011L0096)изаедничкиотсистем наоданочувањево
случајнаисплатинакаматииавторскиправапомеѓуповрзанипретпријатијаод
различниземји-членки(32003L0049).

ПЕРСОНАЛЕНДАНОКНАДОХОД
Тековнасостојба
Законотзаперсоналниотданокнадоход62 гоуредуваначинотнаоданочувањена
доходотнафизичкителицаостваренвотекотнагодинатакакозбиродследите
видовиприходи:личнипримања,приходиодсамостојнадејност,приходиодимоти
имотни права,приходи од авторски праваи праваод индустрискасопственост,
приходи од капитал,капитални добивки,добивки од игри на среќа и од други
приходи.

62 „СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.80/93,3/94,70/94,71/96,28/97,8/01,50/01,
52/01,2/02,44/02,96/04,120/05,52/06,139/06,160/07,159/08,20/09,139/09,171/10,135/11,166/12,
187/13,13/14,116/15,129/15,199/15,23/16и190/17).
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На крајот на 2017 година се донесоа измени и дополнувања на Законот за
персоналниотданокнадоход („СлужбенвесникнаРМ“бр.190/17од 25.12.2017
година, со примена од 01.01.2018 година) чија цел беше намалување на
административното оптоварување на даночните обврзници, унапредување и
олеснувањенаначинотнапресметувањеиплаќањенаперсоналниотданокнадоход,
какоискратувањенавреметозаутврдувањенагодишниотданокнадоход.
Имено,севоведеобврскаисплатувачитенаприходитекакоифизичкителицакои
остваруваатприходи од други физички лица,електронски до Управата за јавни
приходидадоставуваатпресметканааконтацијатанаданокотнадоход.Врзоснова
наподатоцитеоделектронскитепресметкинаисплатувачите,какоиврзоснована
добиените податоци од трети страни,Управата за јавни приходи ќе изготвува
пополнета годишна даночна пријава за остварените приходи на даночните
обврзницикојаќеимјадоставидо30април.Обврскатанаданочнитеобврзнициќе
бидесамодајапотврдатили коригираатпополнетатагодишнаданочнапријава
најдоцнадо31мај.

Краткорочниприоритети
Вотекотна2018годинаќепродолжиконтинуиранотопроучувањенадирективитена
ЕУкоисеоднесуваатнасистемотнаперсоналниотданокнадоход.

Среднорочниприоритети
Вопериодот2019-2021годинаќепродолжипроцесотнаусогласувањенаЗаконотза
персоналниотданокнадоходсодирективитеипрепоракитенаЕУ.Возаконската
регулативаќебидатвградени директивитеи препоракитеод овааобласти тоа:
директиватазазаедничкиотсистемнаоданочувањекојсеприменуванаинтеграции,
поделби,делумниподелби,префрлувањенасредстваиразменанаакциикоисе
однесуваатнакомпании наразлични земји -членки (2009L0133-32013L0133),во
делоткојсеоднесуванаоданочувањетонаакционеритеодноснокojготретира
подрачјетонадоходотнафизичкителица,директивата(32003L0048)којасеоднесува
наоданочувањетонадоходотвоформанакаматниисплатикакоиПрепораката за
оданочувањенаодделниставкинадоходотштогодобиваатнерезидентиводруга
земја-членка (94/79 EC) и Препораката за оданочување на мали и средни
претпријатија,чии одредби се однесуваат на физичките лица -вршители на
самостојнадејносткоисeобврзницинаперсоналниотданокнадоход(94/390EC).

3.16.3АДМИНИСТРАТИВНАСОРАБОТКАИМЕЃУСЕБНАПОМОШ

Тековнасостојба
Хармонизацијатаназаконодавствотопоодносназаемнатапомош кајдиректното
оданочување(31977L0799,изменетасодирективатаброј1070/ЕЕЦод06.12.1979),се
применувапрекуДоговоритезаодбегнувањенадвојното оданочувањесклучени
помеѓуРепубликаМакедонијаиземјите-членкинаЕУ.
РепубликаМакедонијаимасклученовкупно49Договоризаодбегнувањенадвојното
оданочување и тоа со следните земји:Австрија,Азербејџан,Албанија,Белгија,
Белорусија,БоснаиХерцеговина,Бугарија,Виетнам,Данска,Египет,Естонија,Израел,
Индија,Иран,Ирска,Италија,Катар,Казахстан,Кина,Косово,Кувајт,Латвија,
Литванија,Луксембург,Молдавија,Мароко,Норвешка,ОбединетоКралствонаВелика
БританијаиРепубликаИрска,ОбединетиАрапскиЕмирати,Полска,Романија,Русија,
СаудискаАрабија,Словачка,Словенија,СРГерманија,СРЈугославија,Турција,Тајван,
Украина,Унгарија,Финска,Франција,Холандија,Хрватска,Република Чешка,
Швајцарија,ШведскаиШпанија.Довлегувањевосиланадоговоротсклученпомеѓу
Р.МакедонијаиБелгијаќесеприменувадоговоротсклученпомеѓуСФРЈиБелгија.
Одвкупниотбројна49договори,24сесоземјите-членкинаЕУ.
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Регулативата 32003R1798,како еден од најбитните документи од областа на
разменатанаинформацииизаемнасоработканаземјите-членки,директноќесе
применуваоддатумотнапристапувањевоЕУ,соогледнатоаштоеправенпропис
којдиректнојаобврзуваземјата-членканаприменанаистата.
Договоритезаодбегнувањенадвојнотооданочувањеизазаштитаод фискална
евазијакоиРепубликаМакедонијагиимасклученосодругиземјивклучувајќигии
земјите-членкинаЕУ,претставуваатправнарамкаиосновазаунапредувањена
економската соработка помеѓу државите-договорнички како во доменот на
разменатанастокииуслуги,такаиводоменотназаедничкитевложувања.
Како основа за водење на преговорите при склучувањето на овие договори се
користиОЕЦДмоделот.
Разменатанаинформации со земјитесо кои есклучен меѓународен договорза
одбегнувањенадвојнотооданочувањесевршиврзоснованадоговорот.
Разменатанаинформациисоземјисокоинеесклученмеѓународендоговорза
одбегнувањенадвојнотооданочувањесевршипрекуорганотнадржавнатауправа
надлежензанадворешниработи(Министерствотозанадворешниработи).
Какоземја-кандидатзачленствовоЕУ,земјатапрекуУправатазајавниприходи
врширазменанаинформациисосоодветнитеорганинадржавитедоговорнички,со
штопридонесувазаразвојнасистемотназаемнаразменанаинформациисогласно
Регулатива32003R1798.

Краткорочниприоритети
Краткорочниприоритетисезабрзувањенапроцесотнапотпишување/ратификација
наДоговоритезаодбегнувањенадвојнотооданочувањесоОман,Туркменистан,
ХонгКонгиСингапур.Какоприоритет,секако,останува склучувањетонаДоговори
заодбегнувањенадвојнотооданочувањесоостанатитеземји-членкинаЕУитоасо
Португалија,Грција,КипариМалта.
ПриоритетинаУправатазајавниприходинакратокроквоодноснаразменатана
податоцисогласночлен26одОЕЦД моделотнаданочнаконвенцијазаданокна
доходиданокнакапиталсе:
 Ажурирањеи комплетирањенарегистаротнаовластени лицазаразменана

информациисоовластенителицаодситеземјисокоиесклученмеѓународен
договорзаодбегнувањенадвојнотооданочувањеи

 Воспоставувањенанепосреденконтактсоовластенилицаоддругидржавиза
размена на искуство во примена на договорите за одбегнување на двојно
оданочување

Среднорочниприоритети
Какоприоритетнасреденрокпретставувапродолжувањетонаводењенапреговори
соцелсклучувањенаДоговоризаодбегнувањенадвојнотооданочувањесоземји-
членкинаЕУкакоидругивоневропскидржави.
Среднорочни приоритети на Управата за јавни приходи се воспоставување на
електронскаразменанаподатоцисоземјите-членкинаЕУисодругиземји.

3.16.4ОПЕРАТИВЕНКАПАЦИТЕТИКОМПЈУТЕРИЗАЦИЈА

Тековнасостојба
Во извештајниот период беа преземени конкретни чекори за насочување на
капацитетитеконосновнатанадлежностприбирањенаданочнитеприходи,какои
активностизареализацијанасуштественикапиталниреформскипроцесивонасокa
намодернизацијанаУправатазајавниприходи.
1.1.Институционалнарамка
Управата за јавни приходи е орган на државната управа во состав на
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Министерствотозафинансиисосвојствонаправнолице.Сосостојбана31.12.2017
година,бројотнавработенителицавоУЈПизнесува1.230.
Од 1 Јануари 2017 година,овозможено со измените на актите за внатрешна
организација и за систематизација на работните места во УЈП,работите од
делокруготнаУправатазајавниприходисевршатпреку:ГенералнадирекцијаСкопје;
Дирекцијазаголемиданочниобврзници;Регионалнидирекции(6)-лоцираниво
Скопје,Битола,Прилеп,Штип,Струмица и Тетово;Даночни одделенија (17)-
лоцирани во Охрид,Струга,Ресен,Кавадарци,Велес,Неготино,Куманово,Крива
Паланка,Кочани,Виница,Свети Николе,Берово,Гевгелија,Радовиш,Гостивар,
КичевоиДебар;Даночнишалтери(7)-лоциранивоДемирХисар,МакедонскиБрод,
Крушево,Кратово,Делчево,ПробиштипиВаландово;Мобилниданочнишалтерикои
гиопслужуваатостанатитеопштиникаденепостоифинансискооправдувањеза
нивнопостојанолоцирање.
ПравнатарамказаработењетонаУЈП,општотоданочноправоиданочнатауправна
постапкаседефинираниводваакта– ЗаконотзаУправатазајавниприходии
Законотзаданочнапостапка.ВрзоснованаЗаконотзаУправатазајавниприходи,ги
извршувауправнитеидругистручниработикоисеоднесуваатнаделокруготна
нејзинотоработење,какоиработикоипроизлегуваатодпосебнитеданочнизакони.
Управатазајавниприходиоперативнојаспроведуваданочнатаполитика,говоди
единствениотданоченрегистариданочнитеевиденциинаданочнитеобврзници,
примаданочнипријави,гиутврдува,вршинаплатаиповратнаданоци,социјални
придонесиодплатаидругијавнидавачки,вршиинспекцискинадзор,имдавапомош
наданочнитеобврзницизаисполнувањенанивнитеданочниобврски,госледии
анализира функционирањето на даночниот систем и дава предлози за негово
унапредување,соработувасоданочниорганиоддругидржавиидавамеѓународна
правна помош во даночни предмети,како и развој на единствен даночен
информационенсистем.Управатазајавниприходи,покрајосновнитеодговорности
давршинаплатанаданоци,вопретходнитегодинииседоделенидополнителни
задачивоопсегнадополнителниданочниине-даночниодговорности.
 СоизменитенаЗаконотзааудиоиаудиовизуелнимедиумскиуслуги(„Службен

весник на РМ“, бр.132 од 20.09.2017 година) се укина обврската за
Радиодифузнататакса,соштонадлежностанаУправатазајавниприходиза
утврдувањеинаплатанаРадиодифузнататаксаезаклучносомесец09/2017
година,којапретставувашенесоодветенадминистративентоварнаУправатаза
јавниприходи.

 СоЗаконотзадополнувањенаЗаконотзаУправатазајавниприходи(„Службен
весник на РМ“бр.35 од 23.02.2018 година),се воведе нова дополнителна
надлежностнаУправатазајавниприходикојасеоднесуванавршењеконтрола
наажурностанарегистаротнавработенитевојавниотсекторпрекуконтролана
месечнитепресметкизаинтегрирананаплата.Оваадополнителнанадлежностќе
отпочнедасеприменувапотримесециодденотнавлегувањетовосиланаовој
закон,којпаквлегувавосиланаденотнаобјавувањетово„Службенвесникна
РМ“односнона23.02.2018година.
ВоврскасооваанованадлежностнаУЈП,асоцелразменанаподатоципомеѓу
УправатазајавниприходииМинистерствотозаинформатичкоопштествосо
ЗаконотзадополнувањенаЗаконотзаданочнапостапка(„Службенвесникна
РМ“бр.35од23.02.2018година)сеизвршидополнувањенаодредбатакојаја
уредуваданочнататајнавоработењетонаУправатазајавниприходиодносно
декаистатанесесметазаповреденаиприразменанаподатоцикоиУправатаза
јавниприходигивршисоМинистерствотозаинформатичкоопштествосогласно
Законот за вработени во јавен сектор.Ова дополнување ќе отпочне да се
применувапотримесециодденотнавлегувањетовосиланаовојзакон,којпак
влегувавосиланаденотнаобјавувањетово„СлужбенвесникнаРМ“односнона
23.02.2018година.
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Истотака,соЗаконотзадополнувањенаЗаконотзапридонесиодзадолжително
социјалноосигурување(„СлужбенвесникнаРМ“бр.35од23.02.2018година)се
воведе обврска за обврзникот за пресметка и уплата на придонесите -
работодавачодјавенсекторсогласноЗаконотзавработенитевојавниотсектор,
податоците за обврзниците за плаќање да ги усогласи со регистарот на
вработените во јавниот сектор,пред поднесување на месечната пресметка.
ИстовременосоовојзаконсевоведеобврскаизаУправатазајавниприходида
покрај со институциите за задолжително социјално осигурување со кои
разменуваподатоцизапридонеситеиперсоналниотданокнадоходсогласносо
закон,сегадаразменуваподатоциисоорганииинституциизаобврзницитеза
пресметкаиуплатанапридонеситеиобврзницитезаплаќањенапридонеситеза
коисогласнозаконвршиконтролапрекумесечнитепресметкизаинтегрирана
наплата.Овиедополнувањаќеотпочнатдасеприменуваатпотримесециод
денотнавлегувањетовосиланаовојзакон,којпаквлегувавосиланаденотна
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ односно на
23.02.2018година.

1.2.Зајакнувањенакапацитетитепрекуразменанаискуствоитехничкапомош во
рамкинапрограминаЕУидругимеѓународниорганизации

 ПрограманаЕУФискалис2020–Вофискалнатагодина2017(период–01.04.2017
-31.03.2018)37вработениодУправатазајавниприходиучествуваана20настани;
какои4вработениодЦаринскатауправаучествуваана1работнапосета.Заоваа
фискалнагодинаеискористен 88.4%.од предвидениотбуџет.Во фискалната
година 2018 (период – 01.04.2018-31.03.2019)во периодотаприл – мај2018
година11вработениодУЈП учествуваана7настаниорганизираниворамкина
програматаФискалис2020.

 (IOTA)Интра-европскаорганизацијанаданочнитеадминистрации

2017 –17 вработени од УЈП учествуваа на 9 настани (форуми,конференции,
регионалнисостаноци,работилници,ареагрупиисл.)ворамкитенаГодишната
програманаИОТАза2017година.

2018 -7 вработени од УЈП учествуваа на 5 настани (форуми,конференции,
регионалнисостаноци,работилници,ареагрупиисл.)ворамкитенаГодишната
програманаИОТАза2018година.

Управатаконтинуираносоработувасоданочниадминистрации-членкинаИОТА,
заразменанадобриискуствапрекуалатката„ИОТАтехничкипрашања’.

 (CEF)Центарзаразвојнафинансиите

2017-12вработениодУЈПучествуваана7настани(конференции,работилниции
вебинари) во рамките на Годишната програма на Центарот за развојна
финансиите(Љубљана,Словенија)за2017година.

2018-12вработениодУЈПучествуваана6настани(конференции,работилниции
вебинари) во рамките на Годишната програма на Центарот за развојна
финансиите(Љубљана,Словенија)за2018година.

 (TAIEX)Инструментзатехничкапомоширазменанаинформации

2018-Одобрениседвеапликациизаекспертскамисијанатема„Оданочувањесо
Данок на добивка на непрофитни организации и буџетски корисници“ и
работилницанатема„КонтролазаДанокнадобивкакајправнителица“изанив
се очекуваат информации од DG NEAR при Европската Комисија за нивна
реализација.
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 (IMF)Меѓународенмонетаренфонд

ВопериодотЈануари2017-Април2018годинагодинасереализираатехнички
мисииза:1.Понатамошнитепотребина УЈП одтехничкапомош одстранана
ММФ во 2017 и 2018 година -15-17.03.2017;2.Спроведување на современа
програмазанадворешнаконтролаврзоснованаризикоткајусогласеноста–
22.03-04.04.2017година;3.ПодготовкизамодернизацијанаУправатазајавни
приходи-19-28.04.2017;4.ПодготовкизамодернизацијанаУправатазајавни
приходи – Споделување на искуството - 17-30.05.2017/13-26.09.2017/04-
07.12.2017;5.Употребатанатехникизаиндиректномерењенаприходитекојасе
одржавопериодот21.02– 06.03.2018;6.Стратегиизаадресирањенасивата
економијакојасеодржавопериодот21.03–03.04.2018година;7.Реформана
даночната администрација – Оценувачка мисија на ММФ која се одржа во
периодот21.03–03.04.2018година.

1.3.Проекти финансирани преку ипа предпристапните фондови и друга странска
помош

 Подобрувањенауслугитеконданочнитеобврзници

Улогата на една модерна даночна администрација не е само наплатата на
даноците,давачките и придонесите,туку и континуирано да инвестира во
намалувањето на административното оптоварување за даночните обврзници
прекуподобрувањенаданочнитеуслугиипоедноставувањенапроцедурите.Во
текотнапоследнитетригодини,седум проектифинансираниодЕУ(ИПА2010/
ТАИБIПроектзаизведувањеградежниработи„Реновирањенаприземјетона
УЈП-РегионалнадирекцијаСкопјесоцелдабиденовиотКонтакт/Повикувачки
центарнаУЈП“;ИПА2010/ТАИБIТвинингпроект„Подобрувањенауслугитена
Управатазајавниприходиконданочнитеобврзници“;ИПА2012/ТАИБIПроект
„НабавканаканцеларискимебелзаКонтактцентаротнаУЈП“;ИПА2012/ТАИБI
Проект„Набавканасистем зачекањезаКонтактцентаротнаУЈП“;ИПА2012/
ТАИБ IПроект„Набавканаинтегриран систем заКонтактцентаротнаУЈП -
хардверисофтвер“;ИПА 2012/ТАИБ IПроект„Набавканамобилниданочни
шалтери“,ИПАII/ЕУИФ 2014Проект„НабавканаИТопремазазајакнувањена
капацитетот на Контакт центарот/Повикувачкиот центар на УЈП“),со вкупна
вредностод1,5милиониевраовозможијајакнењенаквалитетотнаданочните
услугипрекувоспоставувањенаметодииалаткизаефективноинформирањеи
комуникација,какоиградењенакапацитетитенаУправатазајавниприходиза
подобрувањенаквалитетотнаданочнитеуслугиисоработкатапомеѓуданочните
обврзницииУправатазајавниприходи.KонтактцентаротнаУправатазајавни
приходиереновиран,обезбеденеканцеларискимебел,какоиновинтегриранИТ
системзаПовикувачкиотцентаротидругаопрема.Новикорисничкиориентирани
даночниуслугисеразвиенит.е.дизајнираевебстраницазаКонтактцентаротза
да нуди навремени информации и модерни он-лајн услуги за даночните
обврзници,какоиможностдасезакажатличниконсултации.Истотака,набавени
семобилни даночни шалтери,со цел дасеовозможи пристап до даночните
услуги за граѓаните кои живеат во најоддалечените области.Покрајтоа,
капацитетитенаУЈП заиспораканаефикасниданочниуслугисеподобренипо
патнаподдршка,трансферназнаењеиприменананајдобрипрактикисопомош
на Шпанската даночна администрација – Agencia Tributaria.Воспоставеното
опкружувањепомерканакорисницитевоКонтактцентаротнаУЈП,поддржано
со проекти финансирани од ЕУ,сега овозможува лесен пристап до даночни
информацииинамаленовремеитрошоцизакомуникацијапомеѓуданочните
обврзницииданочнатаадминистрација.
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 Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на Персонален
данок на доход за физички лица- е-Персонален данок за електронско
поднесувањенапресметкизаплаќањазаисплатанаприходизаграѓаните(освен
исплатанаплата)

ПроектотIPA 2012PPF „Поедноставувањенапроцедуритезаизвестувањеи
плаќање на Персоналниот данок на доход за даночни обврзници -
граѓани“отпочнана01.12.2016годинаизавршина03.04.2018година,вочии
рамки:

o од01.01.2018годинастапивосилаивоприменаЗаконотзаизменувањеи
дополнувањеназаконотзаперсоналниотданокнадоходиПравилникотна
начинотзапресметкаиуплатанааконтациитенаперсоналниотданокна
доход,форматаисодржинатаиначинотнадоставувањеиодобрувањена
електронскатапресметказаприходиданок,соштоепоставенарамкатаза
поднесувањенаелектронскитепресметкизаданокприсекојаисплатана
приходнафизичколице(освенплата)одстрананаисплатувачизасекој
приходштофизичколицегоостваруваоддругофизичколицевоземјатаиод
странство;

o од 01.01.2018годинавофункцијаеновиотелектронски систем наУЈП е-
Персоналенданокhttps://e-pdd.ujp.gov.mkпрекукојеовозможенауслугана
даночните обврзници за изготвување и поднесување на електронските
пресметкизаприходиданоксодиректенвнеснаподатоцииливчитувањена
податоциподготвенисосоодветнаструктура,приштосистемотобезбедува
точностнаподатоцитевоелектронскатапресметкаврзоснованавградени
контролиидоставуваавтоматскиелектронскиналогзаплаќањенаданокот
доносителитенаплатенпромет;

o одржанисенизаобукинаданочниобврзнициивработенизазапознавањесо
начинотнафункционирањенаелектронскатапресметказаприходиданок.

Краткорочниприоритети

 Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на Персонален
данокнадоходзафизичкилица

o НабавканаИТопремазанадградбанаелектронскиотданоченсистем
„Доградбанасистемотзае-Даноци“изапроектот„Поедноставувањена
постапкитезаизвестувањеиплаќањеППДзаграѓаните“
Опрематаенабавенаивотекеинсталацијанаистатавосогласностсо
потпишаниотдоговорпомеѓуУЈПиизбраниотИзведувач.

o Надградбаиодржувањенае-Персоналенданок
Надградбанасистемоте-Персоналенданоксокорисничкитемодулиза
Интегрирананаплатанапридонесииперсоналенданокодплатаиза
оданочувањенавршителинадејностповистинскиприходи,требада
овозможиадминистрирањенаперсоналниотданокпрекуеденсистемзасите
категориинаобврзнициизаситевидовинаприходикоиподлежатна
оданочувањесоПДД,наместопрекуодделнисистеми.Истовремено,проектот
требадаовозможиодржливостнасистемитеинивнотековноодржување,
какоиможностзанивноприлагодувањенаизменитеназаконската
регулатива.

o ИздавањепредпополнетаГодишнаданочнапријаваодстрананаУЈП
ПрекуПроектотIPA2012PPF„Поедноставувањенапроцедуритеза
известувањеиплаќањенаПерсоналниотданокнадоходзаданочни
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обврзници-граѓани“иворамкитенановиотелектронскисистемнаУЈПе-
Персоналенданокhttps://e-pdd.ujp.gov.mkсеразвиениитестираниидни
работнипроцеси(“To-Be”businessprocesses)исофтверкојќеовозможи
издавањенапредпополнетаГодишнаданочнапријаваодУЈПво2019година,
восогласностсоизменитенаЗаконотзаперсоналенданокнадоходкој
стапијанасилаод01.01.2018година.

 РазвојиреинженерингнаработнипроцесизановиотданоченинтегриранИТ
систем

Од01.11.2017годинаотпочнасоимплементацијаПроектотIPA 2/ EUIF2014
„РазвојиреинженерингнаработнипроцесизановиотданоченинтегриранИТ
систем“,чијацел еподобрувањенаадминистративнитекапацитети наУЈП и
натамошен развојна ефикасни работни процеси на кои ќе се гради новиот
интегриранИТсистем иистовременоќеобезбединамалувањенатрошоцитеза
наплатанаданоцитеиподобриуслугиконобврзницитеитретистрани,преку
следнитекомпоненти:1)Редизајниреинженерингнапроцеситесоцелдасе
добиефункционаленинтегриранИТсистем наУЈП усогласенсостандардитеи
барањатанаЕУ;2)Дефинирањенакорисничкибарањазаимплементацијана
новиот интегриран ИТ систем на УЈП; и 3) BMP софтвер и лиценци.
ИмплементацијатанаИПАпроектотевотек.

Среднорочниприоритети

 Унапредувањенасистемотзаутврдувањенаризицивонадворешнаконтрола
(RiskEvaluationSystem –RES)

На14.06.2017годинаотпочнасоимплементацијаПроектот„Системзапроценка
наризикзаданочнаконтрола“ (донацијаAustrian DevelopmentАgency(ADA)
&WedoIT-SolutionsGmbH)којтребадаовозможивоспоставувањенаобјективнаи
точна селекција на даночни обврзници за контрола,прекуунапредување на
процесотнаанализанаризиквонадворешнатаконтролаиуправувањетосо
ризикотнаусогласеностакајданочнитеобврзници.Новиотсофтверeвофазана
тестирањесореалниподатоцинатестбаза.

Проектотепланирандасеимплементирадо27.09.2018година,аефектитеод
истиот се очекуваат една година по воспоставувањето и оперативно
функционирањенасистемотвоУЈП.

 Зајакнувањенаоперативнитекапацитетииделовнитепроцесизанаплатана
приходите(модернизирањенаданочниотИТсистем)

Целта е модернизирање на даночниот ИКТ систем, oбезбедување на
поквалитетниуслугизаситестрани(даночниобврзници-правнилица,вршители
надејностиграѓани;институциивоРепубликаМакедонијаиназемјите-членкина
ЕУ)прекуреорганизацијанасистемотзауправувањеиновинтегриранданочен
ИТсистемвоУЈП.

На19.12.2017годинаВладатанаРепубликаМакедонијајаусвоиПрограматаза
реформанауправувањетосојавнитефинансии2018-2021,вокојасеопфатени
приоритетитеипланиранитефинансискисредствазавоведувањетонановиот
интегриран даночен ИТ систем (хардвер,софтвер и техничка поддршка за
имплементација).

 ВоспоставувањенаЦентарзаобновaвослучајнакатастрофa

ЦелтаеобезбедувањенадолгорочнафинансискастабилностнаБуџетотнаРМ,
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непреченофункционирањенаданочниотсистемиосигурувањенабезбедностна
податоцитеисистемитенаУЈП,создавањенарепликанаИКТсистемиибазина
податоци,соцелобезбедувањенаконтинуитетнаосновнитеделовнипроцесии
услугитенаУЈПвослучајнакризи/катастрофипрекувоспоставувањенаЦентар
заобновавослучајнакатастрофа.

На19.12.2017годинаВладатанаРепубликаМакедонијајаусвоиПрограматаза
реформанауправувањетосојавнитефинансии2018-2021,вокојасеопфатени
приоритетитеипланиранитефинансискисредствазавоведувањетонаЦентарот
завозобновувањевослучајнакатастрофи.
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3.17.ЕМУ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Резиме
Народнатабанкаќепродолжиактивнодагиследимакроекономскитеиндикатории
движењатанафинансискитепазари,приштозависноодслучувањатанадевизниот
пазар,динамикатанакредитнатаактивностнабанкитеинадепозитниотпотенцијал
соодветноќегиприлагодувамонетарнитеоперацииипоставеностанамонетарната
политика.
Во следниот период ќе започне процесот на подготовка на ПЕР (Програма за
економски реформи) за периодот 2019-2021 година,со вклучување на сите
релевантниинституции,авокоординацијанаМФ.
ЌепродолжисоимплементацијасреднорочнатаПрограмазареформивоУЈФ 2018-
2021 година и Акцискиот план за 2018 година.Ќе се воведе нов интегриран
информатичкисистем зауправувањесојавнифинансиивонасоканаподобрување
наквалитетотипродуктивностанаработењетопрекуобезбедувањенапоголема
интегрираностнасистемитеворамкинаМФ.

3.17.1МОНЕТАРНАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Монетарнатаполитикаво2017годинасеспроведувашевозначителнопоповолен
амбиентвоодноснапретходнатагодина,нососèуштеприсутнанеизвесностод
домашниот политички контекст.Здравите економски основи и континуираното
стабилизирање на довербата и очекувањата,видливи преку динамиката на
депозитите и поволните движења на девизниот пазар отворија простор за
понатамошнонормализирањенамонетарнатаполитика.Вопрвитедвамесецана
2017 година,Народната банка ја намали основната каматна стапка на 3,25%,
сведувајќијананивотоодпредмај2016година,когакакоодговорнаефектитеод
политичката криза,каматната стапкабеше зголемена.Оваа каматна стапка се
применувашесѐдомарт2018година,когабешедополнителнонамаленаза0,25п.п.,
на3%.Истовременосооваапромена,Народнатабанкагинамалиикаматнитестапки
нарасположливитедепозитина7денаипрекуноќ,за0,20и0,10п.п.,нанивоод0,3%
и0,15%,соодветно.Одлукатазаолабавувањенамонетарнатаполитиканапочетокот
на 2018 година беше одраз на задржувањето на континуитетот на поволните
движења,особенонадевизниотпазарикајдепозитнатабазанабанките,штоукажа
напонатамошноподобрувањенадовербатаиперцепциите.Вопериодотјануари2017
-април2018година,Народнатабанкаактивноуправувашесоструктурниотвишокна
ликвидност на банките,при што го приспособуваше износот на основниот
инструмент-благајничкитезаписисогласнопроменитеволиквидносниотпотенцијал
набанките.

Земјатаеумереноподготвенавообластанаекономскатаимонетарнатаполитика.
Постигнат е одреден напредок во однос на буџетската транспарентност и
консултациитезаекономскатаполитика.Имајќивопредвиддекапрепоракитеод
2016годинанесеспроведени,земјатавоследнатагодинатреба:

 давоспостави среднорочнабуџетскарамказапонатамошно подобрувањена
фискалнатадисциплинаитранспарентноста;

 да воведе фискални правила за подобрување на управувањето со јавните
финансии.
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Накрајотна2017годинаНароднатабанкајапродолжиприменатананестандардната
мерказанамалувањенаосноватаназадолжителнарезерваводенаринабанкитеза
износот на новоодобрените кредити на нето-извозниците и домашните
производителинаелектричнаенергија,задополнителнидвегодини.
Во текот на 2017 година Народната банка подготви Предлог-стратегија за
денаризација,којашто вклучува преземање на повеќе мерки и вклучување на
различниинституции,соцелнатамошнозголемувањенакористењетонадомашната
валутавоекономијата.
Во периодот2017 -април 2018 година,при управувањето и инвестирањето на
девизните резерви, Народната банка во континуитет се прилагодуваше на
променливитедвижењанамеѓународнитефинансискипазари.Вотаквиоколности,и
ворамкинаконтинуираниотпроцеснаунапредувањенауправувањетосодевизните
резервиизголемувањенафлексибилностанаинвестициите,Народнатабанкаво
2017годинагикомплетирашеактивноститезавоведувањенафјучерсдоговорите.
ОвојпроцесовозможиНароднатабанкадасклучуватрансакциисокаматнифјучерси
ифјучерсинаобврзнициворамкинапорфтолијатанадевизнирезерви,соштосе
приближиконнајдобритепрактикизауправувањесодевизнирезерви.

Во изминатиот период НБРМ презема низа на активности за понатамошно
усогласувањесомеѓународнитеиЕУстатистичкистандарди.
Во областа на статистиката на финансиските сметки беше подготвена детална
временска серија на податоци за периодот 2013-2015 година, за сите
институционални сектори и потсектори, согласно барањата на
статистичкиотстандардЕСА2010.Водекември2017година,Народнатабанказапрв
патизвршитрансмисијанаподатоцитезагодишнитефинансискисметки-состојби,
нанеконсолидиранаоснова,доЕуростат.Истотака,воаприл2018година,запрвпат
беаподготвенидеталниподатоцизатековитенафинансискитесредстваиобврски
засекторотДржавапопооделникомпоненти(трансакции,курсниразлики,ценовни
променииостанатипромени),запериодот2014-2016година,какоеденодклучните
инпути засоставувањенатабелите3А-3Е запрекумерен долги дефицит(ЕДП).
Табелите3А-3ЕзапрвпатседоставенидоЕуростат,воаприл2018годинаодстрана
наДЗС.
Вообластанаекстернитестатистикисеработешенаподобрувањенаопфатоти
квалитетотнаподатоците,ноиназбогатувањенарасположливитеподатоци.Заради
унапредувањенаметодологијатазапроценанаприватнитетрансферивоплатниот
биланс,сеработешенаутврдувањеиразгледувањенаприфатливиалтернативни
решенијазапроценанавистинскиотизноснаприливитеоддознакитеодстранство,
нерегистрираниотизвознастокииуслуги,сиватаекономија,туризмот,патувањатаи
друго.ВорамкитенаактивноститезаусогласувањесобарањатанаЕвропскатаУнија
задоставувањеподеталниподатоцидоЕуростатидругимеѓународниорганизациии
надворешни корисници,се продолжи со долгорочниот проект за изградба на
единственстатистичкискладнаподатоцизапотребитенаекстернитестатистики,со
којштовоедноќесеовозможиоптималноуправувањесостатистичкитебазина
податоцивоНароднатабанка.
Вообластанамонетарнатастатистика,авосогласностсонајновиотПрирачникна
ММФ замонетарнастатистикаод2016годинаеподготвенановавременскасерија
на монетарниот сет на податоци. Во рамките на долгорочниот проект за
воспоставувањеинтегрирансистемнаизвестувањезапотребитенастатистикатаи
супервизијата преземени се повеќе активности за усогласување на опфатотна
монетарни податоци,согласно со препораките на ЕЦБ и новите регулативи на
ЕвропскатаУнијазастатистикатанабиланснитешемиистатистикатанатековите,
какоибарањатанаЕСА2010заинституционалнисекториифинансискиинструменти.
Вонасоканаподобрувањенакомуникацијатасокорисницитенаподатоци,вотексе
неколкупроекти:
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 активности за пристапување кон најновиот Стандард за дисеминација на
податоци на ММФ (СДДС плус):по почетните активности и официјално
покренатата иницијатива за приклучување кон овојнајвисок стандард за
дисеминацијанаподатоцивоаприл2017годинаипозитивниотсигналодММФ
на почетокот на 2018 година,Народната банка,ДЗС и МФ активно се
подготвуваатзаприклучувањеконстандардот;

 ворамкитенаактивноститезазголемувањенадостапностаиподобрувањена
пристапотнанадворешнитекорисницидостатистичкитеподатоци,вотекотна
годината се работеше на изградба на алатка за пребарување статистички
податоци на интернетстраницата и алатка наменета за интерни анализи на
статистичкитеподатоци,коисеочекувадастанатфункционалнидокрајотна
2018година;

 сезапочнасо редовно објавувањенаинформацијазаспроведенатагодишна
ревизијанаподатоцитеодобластанаекстернитестатистики;

Восклоп наконтинуиранитеактивности наНароднатабанказаподобрувањена
комуникацијатасоизвестувачите,водекември2017годинабеадонесениизмениво
подзаконскатарегулативазаизвестувањето закапиталнитевложувањаво и од
странство.Најзначајнановинаевоведувањетонаметодотнапримерок,наместо
сегашниотметоднацензус,приизвестувањетозадиректнитеинвестициивоземјата,
како и намалување на известувачкиоттовар за портфолио вложувања во и од
странство.

Краткорочниприоритети
Инструментинамонетарнаполитикаиполитиканадевизенкурс
Во анализираниот период,Народната банка ќе продолжи активно да ги следи
макроекономските индикатори и движењата на финансиските пазари,при што
зависноодслучувањатанадевизниотпазар,динамикатанакредитнатаактивностна
банкитеи надепозитниотпотенцијал соодветно ќеги прилагодувамонетарните
операцииипоставеностанамонетарнатаполитика.Воделотнауправувањетосо
девизнитерезерви,Народнатабанкаќејаприлагодуварамкатанаинвестирањена
девизнитерезерви,согласнодвижењатанамеѓународнитефинансискипазари.

Статистика
На полето на статистиката до април2019година ќе се реализираат следните
активности:
 Понатамошно усогласувањенаекстернитестатистики со новитемеѓународни

стандарди(ППБМИП6)ибарањанаЕУ;
 Унапредувањенапроцесотнаредовнатрансмисијанаподатоцизаекстерните

статистикидоевропскитеинституцииодстрананаНароднатабанка.Изградбана
единствен статистички склад на податоци.Прилагодување на изворите на
податоцизаекстернистатистикивоусловинанатамошналиберализацијана
капиталните трансакции со нерезиденти и примена на ЕУ регулативите за
платежниуслугииплатнисистеми;

 Понатамошно прилагодување на монетарната статистика и статистиката на
каматнистапкиконбарањатаворегулативитенаЕУодовааобласт;

 Развојнастатистиканафинансискисметкиистатистиказахартииодвредност;
 Подобрувањенакомуникацијатасокорисницитенастатистичкитеподатоции

известувачите.

Среднорочниприоритети
Инструментинамонетарнаполитикаиполитиканадевизенкурс
Поврзано со имплементацијатанамонетарнатаполитика,Народнатабанкаи во
следниот период ќе продолжи да реализира активности за прилагодување на
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монетарниот инструментариум со поставеноста и промените на монетарната
политика во евро-зоната.Очекуваното подобрување на политичкиотамбиентво
земјата,заедносоповолнотоглобалноокружувањеможеповолнодавлијаеврз
извознатаактивност,странскитеинвестициивоземјатаидругиприливинадевизи.
Вотаквиоколности,Народнатабанкавоконтинуитетќејапреиспитуваоптималната
поставеност на монетарните инструменти и/или ќе ја разгледа потребата за
воведувањенановимонетарнимеркикоиштоќебидатвофункцијанауспешнои
флексибилно управување со структурниот вишок на ликвидни средства.При
имплементацијатанамонетарнатаполитика,Народнатабанкаќеги продолжи и
активноститезапоттикнувањенаденарскотоштедење,воподдршканапроцесотна
деевроизацијанаекономијата.
Воделотнауправувањетосодевизнитерезерви,Народнатабанкаќепродолжидаги
применува најдобрите практики и во континуитет ќе го јакне капацитетот за
управување со девизните резерви, сè со цел активно прилагодување на
инвестициските инструменти на промените на глобалните финансиски пазари,
коишто се очекува да бидат детерминирани од геополитичките случувања и
динамиката на процесот на нормализација на поставеноста на монетарните
политикинаводечкитецентралнибанки.

Статистика
Соцелпонатамошноприлагодувањенастатистиката(делводоменнаНБРМ)кон
барањатанаЕЦБ,вонаредниотпериодНБРМ континуираноќевршиунапредувања
воследнивеобласти:
 Воведување на нови и усовршување на постојните извори на податоци за

екстерните статистики и монетарната статистика со цел обезбедување на
податоци со соодветнасекторска,географскаи валутнадистрибуција,како и
соодветнаподелбапофинансискиинструменти,рочностисл;

 Развојнастатистикатанафинансискисметкиистатистиказахартииодвредност;
 Унапредувањенапроцесотнаредовнатрансмисијанаподатоцидоевропските

институции.
 Подобрувањенакомуникацијатанастатистикатасокорисницитеиизвестувачите

воНароднатабанка.

3.17.2ЕКОНОМСКАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Координацијатанаекономскитеполитикиесодржанавопроцесотнаизработкаи
усвојувањенаФискалнастратегија,БуџетнаРМ иПрограманаекономскиреформи
(ПЕР),какоглавнистратешкидокументи.
ПоследнатаПЕР2018-2020бешедоставенадоЕвропскаКомисија(ЕК)на30јануари,
во рамки на предвидениот рок.Согласно оценката на ЕК,макроекономските
проекциисепореалниспореденосопретходнитегодини.Фискалнатарамказа2017
година во програмата се заснова на најновите буџетски проекции по вториот
ребаланснабуџетотифискалниподатоцидостапнинакрајотнатретиоткварталод
2017 година.Со примена на методологијата која ЕУ ја користи во Европскиот
семестар,согласнооценкатанаЕК,Македонијаиманаправенозначителенисчекор
во спроведување на препораките содржани во заедничките заклучоци од
Министерскиот дијалог во мај2017 година во Брисел,со најдобар резултат
споредено со земјите од Западен Балкан и Турција.Во рамки на економско-
финансискиотдијалогвомај2018годинавоБрисел,усвоенисеновиизаеднички
заклучоцикоиќебидатосновазаподготовканаследниотциклуснаПЕРзапериодот
2019-2021година.
Воодноснафискалнатаполитика,вотекотна2017годинаипочетокотна2018
година,Република Македонија успешно ги обезбеди проектираните средства за
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финансирање на буџетски дефицит и финансирање на тековните проекти од
надворешнииоддомашниизворисоцелдасепостигнеоптималнакомбинацијаод
аспект на трошоците за финансирање.Во јануари 2018 година беше издадена
шестатаеврообврзницавоизносод500милиониеврасорокнадостасувањеод7
години и историски најниска каматна стапка од 2,75%,што беше одраз на
исклучителновисокатадовербакајмеѓународнитеинвеститоризаперспективитена
македонската економија,како и поволните услови на меѓународниот пазар на
капитал.Паралелно со издавањето на еврообврзницата,Македонија за првпат
извршииделуменпредвременоткупнапостоечкаеврообврзница.Поточно,извршен
бешепредвременоткупнаеднатретинаодеврообврзницатаод270милиониевра
издаденаво2015годинакојадостасуваводекември2020ичијаштокаматнастапка
наиздавањеизнесува4,875%.Надомашниотпазар,посебенакцентбешеставенна
зголемувањенадолгорочнитехартииодвредностипродолжувањенарочностаи
обемотнапостојанотопортфолионадржавнихартииодвредностпрекуиздавањена
2,3,5,10и15годишнидржавниобврзници,авоаприл2018запрвпатбешеиздадена
и30-годишнадржавнаобврзница.РепубликаМакедонијасевбројувамеѓуземјитесо
умеренонивонадржавендолгспореденосоземјитечленкинаЕУ,којзаклучно
првиоткварталод2018годинаизнесува39,7%одБДП.
АгенцијатазакредитенрејтингFitchRatingsвофевруари2018година,објавидекаго
подобри изгледот на Македонија од негативен во позитивен, истовремено
потврдувајќи го кредитниотрејтингББ.Наподобрувањето наизгледотвлијаеше
политичката стабилизација и подобрувањето на клучните меѓународни односи,
зајакнататадовербаво посветеностанаВладатанафискалнитетаргети,како и
плановитезапостепенонамалувањенадефицитот,одржувањетонанискаинфлација
и финансиска стабилност, поддржани од кредибилната и кохерентна
макроекономскаифинансискаполитика.
АгенцијатазакредитенрејтингStandard&Poor'sвомарт2018јапотврдипретходно
доделенатаоценказакредитниотрејтингнаРепубликаМакедонијазастранскаи
домашнавалутаББ-,истовременопотврдувајќигостабилниотизглед наземјата.
Потврдатанастабилниотизгледгиодразуваоценкитена“StandardandPoors”за
балансирани ризици помеѓу траекторијата на јавниот долг и политичката
неизвесностодеднастранаиповолнитеекономскиперспективиназемјатаоддруга
страна.
Во мај 2018 година, Владата ја усвои Фискалната стратегија 2019-2021.
Фискалнатаполитика во наредниотсреднорочен период ќе биде во функција на
развојнаекономијатаиподигнувањенаживотниотстандарднаграѓаните,преку
поддршканадомашнитепретпријатија,предсèнамалитеисреднитепретпријатија,
зголемување на вработеноста во економијата преку активните мерки за
вработување,подигнување на нивото на платите,како и прекузајакнување на
системотнасоцијалназаштита.
Во 2018 година,Владата започна со реализација на мерките и активностите
предвиденивоПрограматазареформанауправувањетосојавнифинансии,усвоена
одстрананаВладатаводекември2017година,какоиусвоениотАкцискипланза
2018година.ВотексеактивностизаподготовканановЗаконзабуџетсокојсе
предвидува правна рамка за воведувањена фискалните правила,
институционализацијанаФискалниотсовет,воведувањенасреднорочнабуџетска
рамкакакоиноваорганизацискаипрограмскакласификацијанаБуџетот.
Министерството за финансии (МФ)достави бази на податоци (од Трезорскиот
информацискисистем)доДржавниотзаводзастатистикаиНароднаБанканаРМ за
потребитеза изготвувањена нефинансиската и финансиската сметка за сектор
Држава(БуџетнаРМ иединициналокалнасамоуправа).Истовремено,претставници
одМФучествуваавоработнигрупиикомисииоснованиодстрананаДржавниот
заводзастатистикавонасоканаунапредувањенастатистикатаихармонизацијасо
европскитестандарди.



229

Војануари2018година,МФзапрвпатиспратиподатоцизаГодишнатакниганаММФ
запериодот2013-2016година,восогласностсоМетодологијатанаММФзавладина
статистика2014накешоснова.
Воноември2017годинаимарт2018година,воМФ беаодржанимисииворамките
нарегионалниотпроектзаимплементирањенавладини статистики (Government
Finance Statistics-GFS / European System of Accounts-ESA) финансирана од
ШвајцарскиотекономскисекретаријатSECO.
СорешениенаминистеротзафинансииформиранаеРаботнагрупазаподотовкана
ПЕР на Република Македонија,каде националниоткоординатор и членовите на
секретаријатотсеодМФ,авоистатачленуваатипретставници–координаториза
програматаоддругирелевантниинституциивклученивоизработканапрограмата.
Со тоа,формализиранаеработнатагрупакојаактивно придонесувазаподобра
координацијанаекономскитеполитикивоодноснапроцесотнаподготовканаПЕР.
Исто,сорешениенаминистеротзафинансиисеформирашеиРаботнагрупаза
управувањесојавнифинансиисоцелвоспоставувањеиодржувањенафункционален
секторски пристап во областа,од аспект на спроведување на Програмата за
реформивоуправувањетосојавнитефинансии,2018-2021.
При подготовка на ПЕР 2018-2020 година,институциите имаа континуирана
поддршкаодекспертиодОЕЦД,какоможностзаекспертскаподдршкапрекуЕУ
Таиексинструментот.ТимотодМФкојгокоординирацелокупниотпроцес,истотака,
давапостојанаподдршканаинституциитезаподобрувањенаквалитетотипроцесот
наподготовканаПЕР.
Во месец февруари реализирана е кратокорочна мисија со експертод ММФ за
ревидирањенапрвичнатаверзијанаЗаконотзабуџетитеиизготвенеизвештајод
мисијата.Дополнително на ова,МФ е во фаза на преговори со потенцијални
донаторизаподготовканабуџетскатарегулативавосогласностсоподобрувањата
насистемотзауправувањесојавнитефинансии(УЈФ),деталнотопланирањенасите
работнипроцесивоУЈФ иподготовканатехничкатаспецификацијазавоведување
на интегриран информатички систем за управување со финансии.Исто така,
спроведенаеиоценскамисијазафискалнататранспарентност,приштоизвештајот
ќесодржипрепоракизаподобрувањенатранспарентноставонаредниотпериод.
Накрајотна2016 година,РепубликаМакедонијасеприклучи наПрограматаза
управувањесојавендолгиризици(GDRM-GovernmentDebtandRiskManagement
Program)вокојасевклучени14земји.Ворамкинапрограматавоизминатиотпериод
беа спроведени повеќе мисии од експерти насочени кон подобрување на
стратегијатазауправувањесојавниотдолг,подобрувањенадомашниотпазарна
хартии од вредност и унапредување на информатичкиот систем за јавен долг.
Дополнително, административните капацитети на Секторот за меѓународни
финансискиодносииуправувањесојавендолгбеазајакнатипрекупосетанаобуки
организираниодММФиСветскабанказатемиповрзанисоуправувањетосојавниот
долг.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
ВрзоснованазаклучоцитеодМинистерскиотдијалогвомај2018година,какои
усвоенатаФискалнастратегија2019-2021годинаодстрананаВладата,ќезапочне
процесотнаподготовканаПЕРзапериодот2019-2021година,совклучувањенасите
релевантниинституции,авокоординацијанаМФ.Истататребадаседоставидо
Европскатакомисијанајдоцнадо31јануари2019година.Ќепродолжисоработката
соОЕЦДиЕКзаподобрувањенаквалитетотнаПЕР,заштоворамкинапланотна
активностиусогласенсоЕКиОЕЦД,предвиденисеекспертскимисиииработилници
заподдршканаинституциите.
Истовременоќесепристапиконимплементацијанареформитепланиранисоновиот
Законзабуџети,поврзанисореализацијанафискалнитеправила,подготовкана
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нова организациска класификација на буџетските институции како и нова
организацискаипрограмскакласификацијанабуџетот.
ЌесереализираатактивностизаподготовкаиподобрувањенаподатоцизаЕДП
нотификацискитетабели,согласнометодологијатазадефицитидолгнаЕвростат
(MGDD,ManualonGovernmentDeficitandDebt)иќесеподготвииобјавилистатана
институционалниединицивклученивосекторДржава,докрајотна2018.
СогласноПрограматазареформивоуправувањетосојавнитефинансиииАкцискиот
планза2018заспроведувањенаистата,вотекотна2018година,ќепродолжат
активностизаподготовкатанаизменитенаЗаконотзајавендолг.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Македонија ќе продолжи да учествува во претпристапното усогласување на
економските политики преку доставување на годишни програми на економски
реформи кои содржат макроекономски и фискални политики и индикатори и
структурни реформи и мерки за подобрување на конкурентноста на земјата и
постигнувањефункционалнапазарнаекономија.
Ќе продолжи имплементацијата насреднорочната Програма за реформи во
управувањетосојавнитефинансии2018-2021година.Еднаодглавнитеактивности
ворамкитенаСтратегијатазауправувањесојавнифинансииевоведувањенанов
интегриранинформатичкисистем зауправувањесојавнифинансиивонасокана
подобрувањенаквалитетотипродуктивностанаработењетопрекуобезбедувањена
поголемаинтегрираностнасистемитеворамкинаМФ,какоинивнатаповрзаностсо
информатичкитесистеминадругирелевантниинституциикоиседелодсекторотза
управувањесојавнифинансии(пр.Управатазајавниприходи,Царинскатауправа).
СогласноФискалнатастратегија2019-2021сеочекувапроекциитезарастотнаБДП
даизнесуваат3,2%во2018годинаи3,5%во2019година,авонареднитедвегодини
растотќепродолжисопосиленинтензитет,односноќедостигне4%во2020годинаи
5% во 2021година.Во комбинацијасо очекуванатанаплатанаприходитеќесе
обезбедипостепеностеснувањенавкупниотбуџетскидефицитод2,7% одБДП во
2018годинана2,5%во2019година,2,3%во2020годинаи2%одБДПво2021година.
Примарниотбуџетскидефицит,истотака,ќесенамалиод 1,4% од БДП во2018
годинана1,1%во2019година,ипонатамуна0,7%и0,2%соодветново2020и2021
година,односнопримарнотобуџетскосалдонакрајотнасреднорочниотпериодќе
бидеречисибалансирано.
Врзоснованаопределбитезафинансирањенапотребитенадржаватасонајнизок
можентрошокнасреденидолгрок,одржливонивонаризик,какоиреализацијана
планираните инфраструктурни инвестиции,движењето на државниот долг е
планиранодасезадрживопроектиранитерамки,односнодаимаумеренрасткој
немадајазагрозиодржливостанајавнитефинансии,паоттукасеочекувајавниот
долгданенадминенивоод60%одБДПнасреденидолгрок.
Согласно среднорочната фискална стратегија,МФи во наредниот период ќе
продолжисоконтинуираноиздавањенадржавнитехартииодвредност(ДХВ)на
домашниотпазар.Целтаесоредовназастапеностнадржавнитехартииодвредност
дасеовозможипоефикаснофинансирањенабуџетскитепотребинакратокинадолг
рок, намалување на трошоците за финансирање, како и поттикнување на
натамошниотразвојнафинансискитепазаривоРепубликаМакедонија.Вопериодот
којпретстои,намерата на МФќе биде одржување на редовна застапеност на
државнитезаписи,какоифокусирањенапроширувањетонарочнатаструктурана
портфолиотонадржавнитехартииодвредностсоподолгирочности.

Програмиипроекти
ЕУРегионаленпроектза„Зајакнувањенакапацитетитеналинискитеминистерства
заоценканафискалнитеимпликациинаструктурнитереформи“,којќесеспроведува
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прекуЦЕФЉубљана.

СогласноПрограматазареформивоУЈФ,аподдржаноодGDRM програматаводелот
надолготнасреденрокпланиранисеследнитеактивности:
 Понатамошенразвојнадомашниотпазарнахартииодвредност.
 Унапредувањенакапацитетитеприуправувањетосоризицитенапортфолиотона

јавендолгиподобрувањенасреднорочнатарамказауправувањесојавендолг.
 Подобрувањенафункциитенасистемотзауправувањесојавендолг.

Воследниотпериодсепланирадапродолжиконтинуиранотоследењенаобукикои
сеодобластанамеѓународнитефинансискиодноси,управувањетосојавниотдолги
пазаритенадржавнихартииодвредност.
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3.18СТАТИСТИКА

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Вообластанастатистиката,земјатаеумереноподготвена.Постигнатеодреден
напредок,особено во ефикасноста на собирањето податоци и понатамошното
усогласување на секторските статистики со стандардите на ЕУ.Потребни се
дополнителнизаложбизаподобрувањенаквалитетотнаподатоцитевообластите
намакроекономскитеисоцијалнитестатистики,какоицелосноусогласувањесо
законодавството на ЕУ.Бидејќи не се имплементирани ситепрепораки за 2016
година,вонареднатагодиназемјатапосебнотребадасефокусирана:
 ПонатамошнозајакнувањеначовечкитеифинансискитересурсинаДржавниот

заводзастатистика;
 Дазапочнеподготовказановпописнанаселениетоидомувањето,делумноврз

основанаадминистративниподатоци;
 ДаработинапонатамошноусогласувањенастатистикатасоЕСА2010,особено

внимавајќинаразграничувањетонаопштиотвладинсектор,какоипренесување
нацелосниотсеттабелизаПроцедуратазапрекумерендефицитдоЕуростат.

Резиме
Државниотзаводзастатистикаепосветеннаобезбедувањетовисококвалитетни
статистички податоци во согласностсо регулативитена ЕУ и со меѓународните
препораки.Првприоритетвоостварувањетонаоваацелепостојанотоработењена
усогласувањенанационалнатаправнарамказастатистикатасозаконодавствотона
ЕУ,соштодиректносеподдржуваполитикатанаВладатазаевропскаинтеграцијана
државата.Соцелзголемувањенаквалитетотнаподатоците,посебновниманиесе
посветуванаразвојотнаметаинформацискиотсистем,заштитатанаподатоцитеод
разоткривање,техничкатаподдршказаефикаснипроцесинастатистичкапродукција,
олеснување на прибирањето податоци и подобрувањето на квалитетот на
комуникацијатасодавателитенаподатоциикорисниците.
Државниот завод за статистика,како надлежна институција за донесување на
меѓународни стандарди за статистичко следење на масовните појави во
општествениотиекономскиотживотвоземјата,eодговорензанивноконтинуирано
хармонизирањеиприлагодувањеконнационалнитеуслови.
Статистикатапосекторигиопфаќастатистичкитеистражувањаштосеспроведуваат
восогласностсоПрограматазастатистичкиистражувањазапериодот2018-2022
година,притоа имајќи ги предвид Статистичкиот компендиум како релевантен
документ за сите производители на официјална статистика во рамките на
Европскиотстатистичкисистем,какоиКодексотзаработанаевропскатастатистика
вокојсеутврденипринципитезаквалитетнаевропскатастатистика.
Во делотна секторските статистики се опишува степенотна хармонизација на
истражувањатаспоредстандардитенаевропскатастатистика.
Стратешка определба на Народната банка во областа на статистиката е
обезбедување на квалитетни статистички податоци, целосно усогласени со
меѓународните и европските статистички стандарди, водејќи сметка за
известувачкиоттоваринивнатаефикасна,навременаиедноставнадисеминацијадо
корисниците.
Во следниотпериод Државниотзавод за статистика особено ќе се посвети на
следнитеприоритети:
 ДополнителнозајакнаувањеначовечкитеифинансискитересурсинаДржавниот

заводзастатистика,прекупланираниновивработувања
 Подготовказановпописнанаселениетоидомувањето,делумноврзоснована

административниподатоци;
 РаботнатагрупазатабелитенаЕДПконтинуиранодаработинаподобрувањена
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квалитетотнатабелитеиспратенидоЕвростат

3.18.1СТАТИСТИЧКАИНФРАСТРУКТУРА

Тековнасостојба
Вотекотна2017годинабеаспроведенидвемошнезначајниактивности,коивоеден
дел сеповрзани сореализацијатанаКоординативнатаулоганаДЗС и неговата
релацијасоовластенитеносители.ПрватаактивностбешеспроведенотоПартнерско
оценување(Peerreview)наспроведувањетонаКодексотзаработанаевропската
статистика во Република Македонија и координативната улогата на Државниот
заводзастатистикаодстрананаекспертиодЕУвофевруари2017година,автората
беше процесот на подготовка и донесување на Програмата за статистички
истражувањазапериодот2018-2022година.
ДоставениотизвештајодПартнерскотооценувањевојуни2017година,меѓудругото,
укажа за капацитетите и потенцијалите на ДЗС и на овластените носители да
спроведуваат статистички истражувања и да ги развиваат и да продуцираат
официјални статистички податоци,во согласностсо меѓународните статистички
стандарди.СоизвештајотепотврденставотнаДЗСодминатитегодинидека,освен
Народната банка на Република Македонија и Министерството за финансии,
останатитеносителиделумногизадоволуваатбаранитекритериумивоодносна
исполнувањетонамеѓународнитестатистичкистандардиигиреализираатдругите
надлежности утврдени со Законотзадржавнатастатистикаи во Програматаза
статистичкиистражувања.Вонасоканапроменанасостојбатаеипрепоракатаод
извршеното оценување,при што се препорачува ДЗС да ја зајакне својата
координативнаулогаворамкитенаНационалниотстатистичкисистемидоследнода
ги реализира своите законски надлежности утврдени во Законотза државната
статистика.
Вторатазначајнаактивносткојаевокорелацијасокоординацијатанастатистичкиот
систем и во којацелесно сереализирашекоординативнатаулоганаДЗС,беше
процесотнаподготовкатаидонесувањенаПрограматазастатистичкиистражувања
запериодот2018-2022година.Тојпроцесемошнезначаен,предсè,одаспектна
реализацијатанаможностаДЗСдајареализирасвојатакоординативнаулога.При
тоа,ДЗС ќе ги оцени капацитетите на овластените носители да продуцираат,
дисеминираатиразвиваатофицијалнистатистики,авоедноќеим помогнедаги
имплементираат во својата работа статистичките меѓународни принципи и
стандарди.ПрограматабешедонесенаодстрананаВладатанаРМ вофевруари2018
година.
Воаприл2018година,ДЗСгоподготвиЗаконотзаизменувањеидополнувањена
Законотза државната статистика.Со Законотсепредлага воведувањена нова
категорија во статистичкиот систем на земјата, односно етаблирање на
КоординативенКомитет.ОсновнатазадачанаКомитетотедамудаваподдршкана
ДЗС во реализацијатананеговатакоординативнаулогаутврденаво Законотза
државнатастатистика.Истотака,соЗаконотсепредвидуваипроменанасоставот
наСоветотзастатистика.Сопредложенитеизменисепредвидуватој,предсè,да
бидепретставникнаштопошироккругнакорисницинастатистичкиинформации.Се
очекуваЗаконотдабидедонесенодстрананаСобраниетовојуни2018година.
ВкупниотбројнавработенивоДЗС,до30април2018,изнесува268лица.

СвојатаработаДржавниотзаводзастатистикајаунапредуваисопроцеснаинтерни
обуки(вопериодот1јануари2017–30април 2018 годинасеодржани7генерички
обуки,сопросекпо15вработенипообука).
Во2017годинасесклучениМеморандумизасоработкасоАгенцијатазакатастарна
недвижности на Република Македонија,Регулаторната комисија за енергетика и
Светскатабанка-Меѓународнабанказареконструкцијаиразвој.
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Во изминатиот период, административниот капацитет на вработените во
ДирекцијатазастатистикаприНароднатабанкабешеунапреденкакопрекуредовни
обукизавештининаменетизаличенипрофесионаленразвојнавработените,такаи
прекуспецијализирани обуки од разни статистички области во организација на
меѓународни статистички институции и централни банки.Воедно,извршено е
кадровскодоекипирањесонеколкуновивработувања,соштобројотнавработениво
Дирекцијатазастатистикавоаприл2018годинаизнесува40лица.

Краткорочниприоритети
 Ангажирање на потребните човечки ресурси за поддршка на ДЗС во

имплементацијатанаевропскотозаконодавство(продолжуваивосреднорочни
приоритети);

 ДонесувањенаЗаконотзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаОржавната
статистика;

 ФормирањенаКоординативниоткомитетзастатистика.

Среднорочниприоритети
 ЦелоснаревизијанаЗаконотзадржавнатастатистикаодаспектнанеговата

усогласеностсостатистичкитестандардинаЕУидомашнотозаконодавство.

ПоддршМанастатистичкитеизлези,техничкаинфраструктура,ИТнормализацијаи
колаборативнаинфраструктуразаевропскиотстатистичкисистем(ЕСС)
Вопериодотјануари2017-април2018годиназапочнатаеимплементацијатана
проектотзаредизајннапостоечкотоскладиштезанационалнисметкизарадинегово
проширувањесоподатоциизголемениможностизаанализаидисеминација,какои
неговоусогласувањесостандардитенаЕвростат.

Краткорочниприоритети
Одржувањеконтинуитетво осовременувањето наИТ опкружувањето во ДЗС,во
функцијанаефикаснаподдршканапроцесотнастатистичкапродукцијаиинтернаи
екстернакомуникација:
 Дизајниимплементацијанаприлагоденсофтверискладиштенаподатоциза

економскистатистики(продолжуваивосреднорочнитеприоритети).
 ДоставувањенаподатоцидоЕвростатвосогласностсобарањатанаVademecum

2016(продолжуваивосреднорочнитеприоритети).

Воспоставувањетонаскладиштанаподатоциќесезајакнепреку:
 Изградбанаединственостатистичкоскладиштенаподатоцикакопредусловза

целосноусогласувањесоЕУбарањатаодаспектнаможноститезадезагрегација
поземји,дејности,сектори,инструменти:преноснапостоечкитерасположливи
податоцивоподаточноскладиште;генерирањенаизвештаипрекуподаточното
складиште;чување на податоците во податочното складиште;креирање на
кориснички алатки.Доставување на податоци за екстерните статистики до
ЕвростатвосогласностсобарањатанаVademecum;

 Изградбанаалатказаинтернианализинастатистичкитеподатоциистатистички
интернет-портал за надворешните корисници на податоци (продолжува во
среднорочнитеприоритети).

Среднорочниприоритети
ОдржувањеконтинуитетвоосовременувањетонаИТопкружувањето,вофункцијана
ефикаснаподдршканапроцесотнастатистичкапродукцијаиинтернаиекстерна
комуникација:
 Интегриранметаподаточно-управувансистемзаприбирањенаподатоциисистем
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за едитирање,импутација,валидација,агрегирање и подготовка на излезни
податоци;

 Редизајннастатистичкиотрегистарнаделовнисубјекти;
 Целосна замена на компјутерската мрежа и податочниот центар (сервери,

складирањенаподатоциибиблиотеказаАекапирање).

Дисеминација
Тековнасостојба
Државензаводзастатистика
 МакСтатбазатанаподатоцистанаглавенканалзадисеминацијанастатистички

податоци;
 СепродолжисодополнувањенаМакСтатбазатанаподатоцисоновитабели,асе

подготвиистраницасоинформацијазапоследниажуриранитабелииупатствоза
користењенаМакСтатбазата.РедовносемониторирапосетеностанаМакСтат
базатанаподатоцикакоинавебстраницата;

 Продолженоесопраксатанаизработканаинфографиципоразниповоди,а
подготвенеиинтерактивенинфографикодобластанатуризмот;

 Подготвенаеапликацијазамобилниуреди;
 Достапнисе3промотивнивидеоматеријализаДржавниотзаводзастатистика-

двезазначењетоиулогатанаДржавниотзаводзастатистикавонационалниот
статистичкисистемиедновидеозацелитенаодржливиотразвој.

 НаTwitter,наместосамолинкдосоопштенијата,сегасеподготвуваатипостираат
посебнитекстовизаконкретносоопштение,производилинастан;

Народнабанка
Во насока на подобрување на комуникацијата со корисниците на податоци,во
Народнатабанкавотексенеколкупроекти:
 активности за пристапување кон најновиот Стандард за дисеминација на

податоци на ММФ (СДДС плус):по почетните активности и официјално
покренатата иницијатива за приклучување кон овојнајвисок стандард за
дисеминацијанаподатоцивоаприл2017годинаипозитивниотсигналодММФ
на почетокот на 2018 година,Народната банка,ДЗС и МФ активно се
подготвуваатзаприклучувањеконстандардот;

 ворамкитенаактивноститезазголемувањенадостапностаиподобрувањена
пристапотнанадворешнитекорисницидостатистичкитеподатоци,вотекотна
годинатасеработешенаизградбанаалатказапребарувањенастатистички
податоци на интернетстраницата и алатка наменета за интерни анализи на
статистичкитеподатоци,коисеочекувадастанатфункционалнидокрајотна
2018година;

 сезапочна со редовно објавувањена детална информација за спроведената
годишнаревизијанаподатоцитеодобластанаекстернитестатистики.

ВорамкитенаактивноститезаусогласувањесобарањатанаЕвропскатаУнијаза
доставувањеподеталниподатоцидоЕуростатидругимеѓународниорганизациии
надворешни корисници,се продолжи со долгорочниот проект за изградба на
единственстатистичкискладнаподатоцизапотребитенаекстернитестатистики,со
којштовоедноќесеовозможиоптималноуправувањесостатистичкитебазина
податоцивоНароднатабанка.
Восклоп наконтинуиранитеактивности наНароднатабанказаподобрувањена
комуникацијатасоизвестувачите,водекември2017годинабеадонесениизмениво
подзаконскатарегулативазаизвестувањето закапиталнитевложувањаво и од
странство.Најзначајнановинаевоведувањетонаметодотнапримерок,наместо
сегашниотметоднацензус,приизвестувањетозадиректнитеинвестициивоземјата,
како и намалување на известувачкиоттовар за портфолио вложувања во и од
странство. Дополнително, се работеше на јакнење на поддршката преку



236

организирањенаобуки,збогатувањенаинтернет-страницатасодеталниупатстваи
информациизастатистичкитеподатоцивонадлежностнаНароднатабанка.

Краткорочниприоритети
Државензаводзастатистика
Осовременувањенаначинотнадисеминирањенастатистичкитеподатоци:
 ПодготвувањенаКомуникацискаидисеминацискастратегија(продолжуваиво

среднорочниприоритети).
 Зголеменаприсутностнастатистичкитеподатоцивосоцијалнитемедиуми(Twiter

иYoutube)(продолжувавосреднорочниприоритети);
 Објавувањенатематскипубликациикоинапоинаковначинтретираатодредени

податоци од статистичките истражувања (продолжува и во среднорочни
приоритети).

Народнабанка
ПодобрувањенадисеминацијатанастатистикатавоНароднатабанка:
 Активностизаподобрувањенакомуникацијатасокорисниците(продолжуваво

среднорочниприоритети);
 Активности за јакнење на поддршката кон известувачите и олеснување на

известувањето(продолжувавосреднорочнитеприоритети).

Среднорочниприоритети
Државензаводзастатистика
Осовременувањенаначинотнадисеминирањенастатистичкитеподатоци:
 Зголемувањенастатистичкатаписменост;
 Зајакнувањенакапацитетитезапродуцирањенаелектронскипубликации;
 ЗајакнувањенакапацитетитезапродуцирањенаексперименталнистатистикИ;
 Објавувањенаподатоцикоисеподготвенипопосебнибарањаод корисници

(tailor-madestatistics);
 ПодобрувањенасодржинатанадисеминацискитепродуктинаДЗС.

3.18.2КЛАСИФИКАЦИИИРЕГИСТРИ

Класификации
Тековнасостојба
Вопериодотјануари2017-април2018годинаподготвенисеследнитекласификации:
 Класификацијаналичнатапотрошувачкаспореднамената,КЛПН;
 Класификацијанаполињавонаукатаитехнологијата,КПНТ;
 Номенклатуразаанализаиспоредбананаучнитепрограмиибуџети,НАСНБП;
 Статистичкакласификацијанаотпад,СКОТ;
 Класификацијанастатистичкиактивности,КСА.

Краткорочниприоритети
Усогласувањенасистемотнанационалнитестандарди соЕвропскиотсистем на
стандарди:
 Следење на промените и усогласување во класификациите: Национална

класификација на дејностите, Класификација на производи по дејности,
Национална номенклатура на индустриски производи, Номенклатура на
земјоделскипроизводи,производивошумарството,ловотириболовотиуслуги
поврзанисонивидр.(продолжуваивосреднорочнитеприоритети);

 Усогласувањенасистемотнанационалнитестандардисоeвропскиотсистемна
статистичкистандарди-Стандардникоднилисти(продолжуваивосреднорочни
приоритети).
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Среднорочниприоритети
Усогласувањенасистемотнанационалнитестандарди соЕвропскиотсистем на
статистичкистандарди:
 Развојнасистемзаинтеграцијанастатистичкитеиадминистративнитеподатоци

заделовнитеисоцијалнитестатистики.

Регистри
Тековнасостојба
Статистички деловен регистар (СДР) - Редовно се врши ажурирање на
Статистичкиотделовенрегистер(СДР)исеправитековнаконтроланаточностаи
квалитетотнаподатоците,особенонаподатоцитезадејноста,големината,адресите
итн.Подготвена е базата на групите на претпријатија со состојба 31.12.2015,а
активноститезабазатанагрупитенапретпријатијаза2016севозавршнафаза.
Континуираносеработинаразвивањенаметодолошкитеосновиифункционалноста
наСДР,усогласенисоевропскитестандардиипрепораки,особеноподобрувањена
квалитетоти опфатотна групите на претпријатија.Во таа насока,направено е
профилирањенатригрупинапретпријатијачиеседиштенаглавнатаединицаза
одлучувањеевоРепубликаМакедонија.
Применет е Top-down метод за идентификација (утврдување) на главната и
секундарната дејност кај претпријатијата во СДР. Во однос на групите на
претпријатија,подготвен еалгоритам заавтоматскопрофилирањенагрупитена
претпријатијакоиимаатеднадејност.

Статистички регистар на земјоделски стопанства – Континуирано се работи на
развивање на методолошките основи и процедурите за ажурирање од
административни извори наподатоци и статистички истражувања(Структурното
истражувањезаземјоделскистопанства,2016).
Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства е рамка за избор на
примерочнитеистражувањаодобластаназемјоделството.

Статистички територијален регистар (СРПЕ) -Се продолжи со користење на
геопросторнитеподатоциодадминистративниотрегистарнапросторниединициза
спроведување на анкети и за други геопросторни анализи,и се продолжи со
продукцијанатематскикартизаразличнипродуктиипотреби.Редовносеажурираат
податоцитезавебкартографија,аподготвенисеWMSсервисизапубликувањена
НИППгеопорталотсокојуправуваАгенцијатазакатастарнанедвижности.

Статистичкирегистарнавработенилица-Прекуреализиранитеекспертскимисииво
текотна2017и2018година,ворамкитенаТвинингпроектот,сеиспитаквалитетоти
можностазакористењенаадминистративниизворинаподатоцисоцелразвивање
наметодолошкиотифунционалниотпристапзавоспоставувањенарегистарот.

Краткорочниприоритети
РазвивањенаСтатистичкиотделовенрегистар
 ПонатамошноразвивањенаметодолошкитеосновиифункционалностанаСДР,

усогласенисоевропскитестандардиипрепораки(продолжуваивосреднорочни
приоритети).

РазвојнаРегистаротназемјоделскистопанства
 ИмплементацијаивоведувањенановиизворизаажурирањенаСтатистичкиот

регистарназемјоделскистопанства(продолжуваивосреднорочниприоритети).
Воспоставувањенарегистарнавработенилица
 Активностизавоспоставувањенарегистарзавработенилица.Анализанабазите

наподатоци добиени од различни административни извори и утврдувањена
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дефинициите(продолжуваивосреднорочниприоритети).
ПонатамошноразвивањенаСтатистичкиоттериторијаленрегистар
 Користење на просторни податоци потребни за спроведување на aнкети и

геопросторнианализиисервиси(продолжувавосреднорочниприоритети).

3.18.3СТАТИСТИКАПОСЕКТОРИ

Статистикатапосекторигиопфаќастатистичкитеистражувањаштосеспроведуваат
восогласностсоПрограматазастатистичкиистражувањазапериодот2018-2022
година,притоа имајќи ги предвид Статистичкиот компендиум како релевантен
документ за сите производители на официјална статистика во рамките на
Европскиотстатистичкисистем,какоиКодексотзаработанаевропскатастатистика
вокојсеутврденипринципитезаквалитетнаевропскатастатистика.
Во делотна секторските статистики се опишува степенотна хармонизација на
истражувањатаспоредстандардитенаевропскатастатистика.
Стратешка определба на Народната банка во областа на статистиката е
обезбедување на квалитетни статистички податоци, целосно усогласени со
меѓународнитА и европските статистички стандарди,во областа на екстерните
статистики, монетарната статистика, статистиката на финансиски сметки и
статистикатанахартииодвредност.

Демографска,социјалнастатистика
Тековнасостојба
ВофазатанаподготовказапретстојниотПописнанаселението,домаќинстватаи
становите,2020година,реализиранисеследнивеактивности:
 Доставена е информација до Владата на Република Македонија за текотна

подготовките,новиоткомбиниранметодолошкипристапипотребнитеусловии
активностикоитребадасереализираатвофазатанаподготовказанаредниот
пописнанаселението,домаќинстватаистановитевоРепубликаМакедонија.

 Прекуреализираниекспертскимисиивотекотна2017и2018година,ворамките
на подготвителните активности за пробниот попис на населението,
домаќинстватаистановитевоРепубликаМакедонија,којтребадасеспроведево
април2019година,постигнатисеследниверезултати:
o Сеиспитаможностазаприменанановиоткомбиниранметодолошкипристап

заспроведувањенапописотнанаселението,домаќинстватаистановитево
РепубликаМакедонија,2020.

o Се испита квалитетот и можноста за користење на шест расположиви
административнизбиркинаподатоци,соцелформирањенапредпописната
база на податоци како предуслов за примена на новиот комбиниран
методолошкипристапзаспроведувањенапописот.

o Подготвенаепрватанацрт-верзијанапописнитеобрасци.
o Подготвенеоперативниотпланзареализацијанапробниотпопис,којтреба

дасереализиравоаприл2019г.
Објавени се податоците од Анкетата за континуирана професионална обука во
деловните субјекти. Трансмисијата на податоците и извештајот за квалитет
навременоседоставенидоЕвростат.
Вообластананауката,спроведеноепилот-истражувањетозаВладинитебуџетски
средствадоделенизаистражувањеиразвој(GBARD).Од2018годинаистражувањето
ќесеспроведувакакоредовногодишноистражувањепрекуе-образец.
Во однос на Индексот за родова еднаквост,имајќи ја предвид ажурираната
методологија,направенепрегледкоједоставендоЕвропскиотинститутзародова
еднаквост и ги содржи расположливите индикатори со кои располага ДЗС,и
индикаторитекоиседостапниоддругиизвори.
Сепресметааиобјавијаподатоцитезабрутоинето-плативрзоснованаподатоците
одУправатазајавниприходикакоединственадминистративенизвор.
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ПопозитивнатаоценкаодстрананаЕвростатнаексперименталнитепресметкина
Хармонизираниотиндекс на трошоците на животот(HICP)и HICP-CT,истите се
објавенинанивнатавебстрана.

Краткорочниприоритети
Унапредувањенастатистикитезапазаротнатрудотиживотниотстандард:
 Пресметка на индексот на цената на трудот (продолжува и во среднорочни

приоритети).
 Пресметка на родова разлика во платите(Genderpaygap)(продолжува и во

среднорочниприоритети).
 Унапредување на хармонизираниот индекс на трошоците на животот и

воспоставување на експериментални пресметки на индексот на цената за
домување(продолжуваивосреднорочниприоритети).

 Имплементирање на CAPIметодот за прибирање на податоци во анкетните
истражувањаводоменотнасоцијалнитестатистики(продолжувавосреднорочни
приоритети).

Унапредувањенастатистикитевообластанадемографијата:
 Донесување иУсвојувањенаЗаконотзаПописнанаселението,домаќинстватаи

становите,2020година
 СпроведувањенаПилот-пописнанаселението,домаќинстватаистановите,во

април2019година.
 СпроведувањенаПописотнанаселението,домаќинстватаистановитевоаприл

2020година(продолжуваивосреднорочниприоритети)
Унапредување на статистиките за образование,социјална заштита и судски
статистики
 Обезбедување на квалитативни и квантитативни податоци за ЕССПРОС

(продолжуваивосреднорочниприоритети).
 Подготовка на извештајза квалитетза корисници на пензии и извештајза

квалитет за Core System и доставување до Евростат (продолжува и во
средИорочниприоритети).

 Унапредување на судските статистики (продолжува и во среднорочни
приоритети).

Деловнистатистики,земјоделскистатистикиистатистикизаживотнатасредина

Деловнистатистики
Тековнасостојба
Континуирано се врши усогласување на статистиките од областа на енергијата,
туризмоти угостителството,транспортоти трговијатасо регулативитенаЕУ.За
краткорочните статистики редовно се доставуваат податоци придружени со
метаподатоцидоЕвростатпрекуНационалниотметадатаедитор.
Во 2017 година се објавени податоците од истражувањето „Употреба на
информатичко-комуникациски технологии во претпријатијата и домаќинствата“.
ПодатоцитенавременоседоставенидоЕвростат.
Во областа на структурните деловни статистики подготвени се и објавени
претходните податоци за структурните деловни карактеристики на деловните
субјектиоднефинансискиотсекторза2016година.Зазголемувањенастепенотна
усогласеностсорегулативатазаструктурнитеделовнистатистики(Анекс8),во2017
бешеспроведеноредовнотоистражувањезапрометотводеловнитеуслуги.
Воодноснадемографијатанапретпријатијата,подготвенисеподатоцитеза2016,
при што е постигната усогласеност на референтниот период за бројот на
новосоздадени,згаснатиипреживеанипретријатија.
Во 2017 година се објавија статистичките податоци од спроведениотПопис на
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капацитетитевотрговијатанамало,2016иПописнаугостителскитеисместувачките
капацитети,2016.
Задобивањенановииндикаторивообластанатуризмотво2017годинасеобјавија
статистички податоци од спроведеното статистичко истражување за странски
посетителинаграничнитепреминиистатистичкоистражувањезастранскитуристи
восместувачкитекапацитети,2016.
Се завршија подготовките за промена на базната година во краткорочните
статистики(2015=100)иподатоцитенавременосеобјавијанапочетокотна2018
година.
СеизвршиподобрувањенастатистичкотоистражувањезаПрометотвоиндустрија,
какоделодкраткорочнитеистражувања.Направенаепроменанапресметкатана
Индексотнапрометсововедувањенапондерационикоефициенти.
СтекнатоезнаењезавременскасеријанаИндексотнаиндустрископроизводствона
сезонскиикалендарскоприспособениподатоцисопримерисософтверотGRETELи
JDemetra+.
Вообластанамерењетоитретирањетонанепримерочнитегрешкиразгледанисе
најдобритепрактикизакорекциииимпутации.
НаправенаетрансмисијанаподатоциодспроведениотЕ-Пописнажелезничкиот
сообраќајзамеѓународнатажелезничкамрежа,2016доЕвростат.
Извршено е усогласување на прашалниците од областа на Информатичко-
комуникацискитетехнологииводомаќинстватаиделовнитесубјективосогласност
соРегулативата2015/2003.
Во насоканапоголемо користењенаадминистративнитеизвори наподатоци и
намалување на оптовареноста на извештајните единици,ДЗС ги користеше
податоците од Управата за јавни приходи за произведување на краткорочни
статистикизапрометнауслуги.Истотака,гикористиподатоцитеодРегулаторна
комисијазаенергетикасокојанапочетокотна2018годинапотпишаДоговорза
соработка.

Краткорочниприоритети
ОбезбедувањенакраткорочнистатистичкиподатоцивосогласностсоРегулативата
1165/98.
 Обезбедувањенановииндикаторизакраткорочнитестатистики(продолжуваи

восреднорочниприоритети).
 Подобрување на краткорочните статистики (подобрување на квалитетот и

навременоста)(продолжуваивосреднорочниприоритети)
 Подобрување на краткорочните статистики – подготовка за воведување на

ФРИБСрегулативата(продолжуваивосреднорочниприоритети)
 Хармонизирањенастатистикатанатуризам–Патувањенадомашнотонаселение

(продолжуваивосреднорочниприоритети)

Обезбедувањенакраткорочнистатистичкиподатоцивотранспортот:
 Целоснахармонизацијанастатистикатазатоварентранспортвосогласностсо

ЕУРегулативата(продолжуваивосреднорочниприоритети)

ХармонизацијанаструктурнитеделовнистатистикивосогласностсоРегулативата
наЕУ250/2009
 Подобрување на сетот на белези за деловните субјекти и податоците за

демографијанапретпријатија(продолжуваивосреднорочниприоритети)

Статистиканаземјоделството
Тековнасостојба
Во 2017 година се објавија податоците од третото Структурно истражување за
земјоделските стопанства. Податоците за структурата и типологијата на
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земјоделските стопанства се објавија во декември 2017 година.Публикацијата
содржиподатоцизакласификацијаназемјоделскитестопанстваспоредтипотна
производството,класитенаекономскатаголемина и стандарднатавредностна
производството.
Се изврши Транскодификација и трансмисија на податоците во Еурофарм од
Структурнотоистражувањеназемјоделскистопанства,2016.
Се обезбедија податоци и се врши анализа на истите за овоштарството и
лозарствотоодадминистративниизворивокомбинацијасоподатоцитеодпилот-
истражувањето.Сеобезбедијаподатоцизамлекоимлечнипроизводинамесечно
ниво.

Краткорочниприоритети
Обезбедувањенарелевантниподатоцизаподдршканадонесувањетонаодлукиза
развојназемјоделскиотсектор:
 Реализацијанапилот-истражување/азарастително производство набазана

примерок(продолжуваивосреднорочниприоритети)
 Понатамошно хармонизирање на статистиката за месо во согласност со

Регулативата1165/2008(продолжуваивосреднорочниприоритети)

Обезбедување на релевантни Аодатоци за агромонетарните сметки во
земјоделството:
 Понатамошенразвојнаекономскитесметкивоземјоделствотосовклучувањена

пресметкизаценатаназемјоделскотоземјиштеинаемнини(продолжуваиво
среднорочниприоритети)

СтатистиканаживотнатасрАдина
Тековнасостојба
Во текотна2017 година започнаразвивањенамодул -Сметки во животната
срединавосекторотСтокииуслугивосогласностсоРегулативата691/2011.Се
изврширевизијанапрашалницитезаводавосогласностсоДирективата91/692/ЕЕЗ.

Краткорочниприоритети
Обезбедувањенаподатоцизаследењенастатистикатанаживотнатасрединаво
согласностсоРегулативата691/2011
 Развивањенамодул-СметкивоживотнатасрединавосекторотСтокииуслуги;
 Развојнаинструментитезаприбирањенаподатоцизакористењенаводатаво

ситесекториодНКД(продолжуваивосреднорочниприоритети)

Среднорочниприоритети
Обезбедувањенарелевантниподатоцизакористењетонаводатавоситесекториод
НКД
 ВоведувањенаСметкизаемисијанагасови
 Развивањенасателитскисметкизаопределенистатистики
 Унапредувањена„Сметкитенатековинаматеријали“

СТАТИСТИКАЗАИНОВАЦИИ
Тековнасостојба
Во текот на 2017 година редовно се спроведе истражувањето Иновации и
иновацискиактивностиводеловнитесубјекти,2014-2016.Податоцитесеобработени
иобјавени.

Краткорочниприоритети
Обезбедувањенаподатоцизаследењенастатистикатанаиновацииииновациски
активностиводеловнитесубјективосогласностсоРегулативата995/2012
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 Имплементација на CIS ad hoc модулите (продолжува и во среднорочни
приоритети);

Макроекономскастатистика
Тековнасостојба
Континуирано се испраќаат податоци за клучните табели според ЕСС 2010
ПрограматанаЕвростатзапраќањенагодишниподатоци(табелитесоглавните
агрегати и табелите по гранки,агрегирани на ниво на сектор,се подготвени и
доставени до Евростат во согласност со Регулативата бр.549/2013).Со овие
податоци,освен што се обезбедува меѓународна споредливост,истовремено се
создавапоадекватнаосновазаанализаодстранананосителитенамакроекономски
меркииполитики.
ВотекеподготовкатанасеријанаподатоцизарегионаленБДПвосерија2000-2008,
споредНКДРев.2.
Воаприл2018сеподготвениииспратенидоЕвростатЕДПнотификационитетабели
запериодод2014-2018согласноЕСС2010(Europeansystem ofnationalandregional
accounts,ESA2010).
Направенаеанализанаизворитенаподатоциидобиенитерезултатизаземјиштето
какопосебносредство.
Направенаеексперименталнапресметканавредностанасофтверотзасопствена
употребанасеријанаподатоци2000-2016 штосетретираикакоосновносредство,
односносекапитализиравосогласностсоЕСС2010.
Табелите за понуда и за употреба за 2015 година -дефинитивни податоци се
подготвенивосогласностсоЕСС2010.
Подготвенисеексперименталнитабелинапонудаинаупотребапопостојаницениза
2012-2015година.

Краткорочниприоритети
ИмплементирањенаСНС2008(System ofNationalAccounts,SNА2008)иЕСС2010
(EuropeanSystem ofAccounts,ESА2010):
 ПодготовканаподатоцизатабелиспоредЕСС2010ПрограматанаЕвростатза

доставувањенаподатоци(продолжуваивосреднорочниприоритети).
 Подобрувањена трошковнитекатегории на БДП и пресметка на додадената

вредностнатримесечнониво,запериодот2000-2016година(продолжуваиво
среднорочниприоритети).

 Подготовка на податоци врзоснова на ревидираниотБДП во согласностсо
имплементирањетонаЕСС2010,запериодот2000-2016година(продолжуваиво
среднорочниприоритети).

 ПодготовканагодишнисекторскисметкивосогласностсоЕСС2010,запериодот
2008-2016година(продолжуваивосреднорочниприоритети).

 ПодготовканаподатоцизаглавнитеагрегатинаБДП,годишниитримесечни,за
серија1995-1999(продолжуваивосреднорочниприоритети).

 Истражувањенаизворитенаподатоци,анализаиподготовканаподатоциза
основните средства како дел од трансмисионата програма на Евростат
(продолжуваивосреднорочниприоритети).

Подготовкизасоставувањенанотификацискитабели(ExcessiveDeficitProcedure–
EDPtables)
 ПодготовкаиподобрувањенаквалитетотнатабелитеспоредПроцедуратаза

прекумерендефицит,користејќијаметодологијатазадефицитидолгнаЕвростат
(продолжуваивосреднорочниприоритети).

Воспоставувањенаскладиштенаподатоци
 Редизајн на постоечкото складиште за национални сметки заради негово
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проширувањесоподатоциизголемениможностизаанализаидисеминација,
како и негово усогласување со стандардите на Евростатза трансмисија на
податоци(продолжуваивосреднорочнитеприоритети).

Подобрувањенаквалитетотнаподатоцитевотабелитезапонудаизаупотребаи
инпут-аутпуттабелитеспоредЕСС2010
 Подобрувањенапресметкитенатабелитенапонудаинаупотребапопостојани

цени.(продолжуваивосреднорочниприоритети).

Подобрувањенаметодитезапресметканадодаденатавредностнарегионалнониво
 Подобрувањенаметодитезапресметканадодаденатавредностнарегионално

ниво.(продолжуваивосреднорочниприоритети).

Среднорочниприоритети
ПодобренипресметкинаБДПспоредрасходенметодпотековниипостојаницени
 Разграничувањенабруто-инвестициитевоинвестициивоосновнисредстваи

промениназалихитенатримесечнониво

Подобрувањенаметодитезапресметканадодаденатавредностнарегионалнониво
 Воспоставувањенаскладиштенаподатоци заизготвувањенанационалните

сметкииСабелитенапонудаинаупотреба.

Монетарна,финансиска,трговскастатистикаистатистиканаплатниотбиланс
Тековнасостојба
Државензаводзастатистика
Статистикатананадворешнататрговија,вонасоканапонатамошнохармонизирање
на националната статистика на надворешната трговија со законодавството на
Унијата,вопериодотјануари2017-април2018гиреализирашеследнивеактивности:
ДоставувањедоЕвростатнаобрасцивоЕкселтабелазастоковнаразменаспоред
економскитекарактеристикинапретпријатијатазапериод2010-2015соприменета
активна доверливост;Публикување на соопштение за стоковна размена според
економските карактеристики на претпријатијата за 2015 година и истовремено
базатанаподатоцизададенотоистражувањеепроширенаинадграденасонови
податоциисоподеталнитабели;Надграденометодолошкоупатствозастоковна
размена според економските карактеристики на претпријатијата и методолошко
упатство за контрола на податоците доставено до Евростат;Публикување на
податоци за стоковна размена според економските карактеристики на
претпријатијатаза2016 годинасо применетаконтроланаактивнадоверливост;
Контролата на активна доверливост е подобрена со примена на макроата за
проверканадоверливост;Доставувањедо Евростат,прекуЕдамис,податоци за
стоковнаразменаспоредфактуриранавалутаза2016год.;Дисеминацијанатабели
навеб-страницатаспоредситекласификациикоисекористатвостоковнатаразмена
инамалувањенапечатенитеизданија.

Министерствозафинансии
Министерството за финансии достави бази на податоци (од Трезорскиот
информационенсистем)доДржавниотзаводзастатистикаиНароднаБанканаРМ
запотребитезаизготвувањенанефинансискатаифинансискатасметказаСектор
Држава(БуџетнаРМ иединициналокалнасамоуправа).
Истовремено,претставнициодМинистерствотозафинансииучествуваавоработни
групиикомисииоснованиодстрананаДржавниотзаводзастатистикавонасокана
унапредувањенастатистикатаихармонизацијасоевропскитестандарди.
Војануари2018година,Министерствозафинансиизапрвпатиспратиподатоциза



244

Годишната книга на ММФ за периодот 2013-2016 година,во согласност со
МетодологијатанаММФзавладинастатистика2014накешоснова.

Народнабанка
Во изминатиот период НБРМ презема низа активности за понатамошно
усогласувањесомеѓународнитеиЕУстатистичкистандарди.

Во областа на статистиката на финансиските сметки беше подготвена детална
временскасеријанаподатоцизапериодот2013-2015година,заситеинситуционални
секториипотсектори,согласнобарањатанастатистичкиотстандардЕСС2010.Во
декември 2017 година,Народната банка за прв пат изврши трансмисија на
податоцитезагодишнитефинансискисметки-состојби,нанеконсолидиранаоснова,
доЕвростат.Истотака,воаприл2018година,запрвпатбеаподготвенидетални
податоцизатековитенафинансискитесредстваиобврскизаСекторотДржавапо
пооделни компоненти (трансакции,курсни разлики,ценовни промени и останати
промени),за периодот 2014-2016 година,како еден од клучните инпути за
составувањенатабелите3А-3Езапрекумерендолгидефицит(ЕДП).Табелите3А-3Е
запрвпатседоставенидоЕвростат,воаприл2018годинаодстрананаДЗС.

Вообластанаекстернитестатистикисеработешенаподобрувањенаопфатоти
квалитетотнаподатоците,ноиназбогатувањенарасположливитеподатоци.Заради
унапредувањенаметодологијатазапроценанаприватнитетрансферивоплатниот
биланс,сеработешенаутврдувањеиразгледувањенаприфатливиалтернативни
решенијазапроценанавистинскиотизноснаприливитеоддознакитеодстранство,
нерегистрираниотизвознастокииуслуги,сиватаекономија,туризмот,патувањатаи
друго.

Вообластанамонетарнатастатистика,авосогласностсонајновиотПрирачникна
ММФ замонетарнастатистикаод2016година,подготвенаеновавременскасерија
на монетарниот сет на податоци. Во рамките на долгорочниот проект за
воспоставувањенаинтегрирансистемнаизвестувањезапотребитенастатистиката
исупервизијатапреземенисеповеќеактивностизаусогласувањенаопфатотна
монетарни податоци,согласно со препораките на ЕЦБ и новите регулативи на
ЕвропскатаУнијазастатистикатанабиланснитешемиистатистикатанатековите,
какоибарањатанаЕСС2010заинституционалнисекториифинансискиинструменти.

Краткорочниприоритети
Народнабанка
Екстернистатистики
Натамошно усогласување на екстерните статистики со новите меѓународни
стандарди (БПМ6)и барањатасодржани во РегулативатанаЕУ бр.555/2012 за
статистикатанаплатниотбиланс,меѓународнататрговијасоуслугиистранските
директниинвестиции:
 Активностизаунапредувањенаметодологијатазапресметканасекундарниот

доход:анализанарезултатитеод најноватаанкетазаприватнитетрансфери;
разгледувањенаприфатливиалтернативнирешенијазапроценанавистинскиот
износнаприливитеод дознакиод странствоипроценананерегистрираниот
извознастокииуслуги;утврдувањенановапредлог-методологијазабилансотна
плаќања,во делотна приватните трансфери (продолжува и во среднорочни
приоритети).

 Прилагодувањенаизворитенаподатоцизаекстернистатистикивоусловина
натамошналиберализацијанакапиталнитетрансакциисонерезидентиипримена
на ЕУ регулативитеза платежни услуги и платни системи (продолжува и во
среднорочниприоритети).
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Монетарнастатистика
Натамошноприлагодувањенамонетарнатастатистикаистатистикатанакаматни
стапкиконбарањатанарегулативитенаЕУкоисеоднесуваатнаизготвувањетона
билансни шеми насекторотнамонетарно-финансиски институции (ECB/2013/33),
каматните стапки (ECB/2013/34)и статистиката на средствата и обврските на
инвестицискитефондови(ECB/2013/38):
 Активности во рамкитенаПроектотзавоведувањенаинтегриран систем за

известувањенаподатоцизастатистичкиисупервизорскицели(ИСИДОРА),во
согласностсопрепоракитенаЕЦБиновитерегулативинаЕУзастатистикатана
биланснитешемиистатистикатанатековите,какоиновитебарањаодЕСА2010.
Изработка на концепт за приемот на монетарните податоци,подготовка на
шифрарници, формални и логички контроли, методологии, законски и
подзаконскиакти(продолжуваивосреднорочниприоритети).

РазвојнастатистикатанафинансискисметкивосогласностсоСНС2008иЕСС2010:
 Унапредување и редовно изготвување на годишните финансиски сметки

(состојби),заситесектори/потсекторивонационалнатаекономија(продолжуваи
восреднорочниприоритети);

 Активности за составување на квартална и годишна финансиска сметка
(трансакции)наСекторотДржава(продолжуваивосреднорочниприоритети);

 Активностизасоставувањенагодишнисекторскифинансискисметки(СФС)-
трансакцииикварталнисекторскифинансискисметки-состојбиитрансакции
(продолжуваивосреднорочниприоритети);

 РедовниработнисредбинаработнитегрупизаСФСиЕДП,какоиактивностиво
рамкитенапроектотзаунапредувањенавладинитестатистики(продолжуваиво
среднорочниприоритети).

Развојнастатистикатанахартииодвредност(ХВ)

 РазвојнаапликативенсофтверзаизготвувањенаизвештајнитабелизаХВ,за
потребитенастатистикатанафинансискитесметки,иподготовканаизвештајни
табелизапоказателот"вложувањаводолжничкихартииодвредност",согласно
барањатанаСДДСплусстандардот(продолжуваивосреднорочниприоритети).

Среднорочниприоритети
Државензаводзастатистика
Обезбедувањенакраткорочнистатистичкиподатоциодобластананадворешната
трговија
 Доставување на податоците за стоковна размена според економските

карактеристикинапретпријатијатавоSDMXформат.
 ДоставувањенамесечнидеталниподатоцизастоковнаразменаспоредDOCMET

400заземјитекандидати,какоидоставувањенаподатоцизастоковнаразмена
споредфактуриранавалутаспоредDOCMET1084.
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3.19СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАИВРАБОТУВАЊЕ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјата и понатаму е умерено подготвена во оваа област.Во периодот на
известување беше постигнат одреден напредок. Младите и долгорочно
невработенителицасèуштесесоочуваатсотешкотиивовклучувањенапазаротна
трудот.Сиромаштијатаипонатамуесериозенпроблем,особенозаРомитеилицата
сопосебнипотреби.Законотзаспречувањеизаштитаоддискриминацијасèуштене
еусогласенсоacquisнаЕУинеговитемеханизмизаспроведувањенебеазајакнати.
Бидејќи не се спроведени поголем дел од препораките од 2016 година,во
претстојнатагодиназемјатаособенотреба:

- дополнително да ги подобри условите на пазарот на труд за младите,за
долгорочно невработенителицаи неквалификуванитеневработени лицаи за
социјалнозагрозенитегрупи;вклучувајќиипрекуспроведувањенаПрограматаза
реформивовработувањетоисоцијалнаполитика;

- да го зајакне капацитетот на Инспекторатот за труд и да го унапреди
колективнотодоговарањепомеѓуработодавачитеиработниците;

- да гарантира дека се обезбедени соодветни институционални и финансиски
ресурсизасправувањесосиромаштијатаизаспроведувањенаполитикитеза
социјалнаинклузија,вклучувајќи ги и акцискитепланови заРомитеи новата
Стратегијазадеинституционализацијаиакцискиплан.

Резиме
Клучнитеприоритетивопретстојниотпериод,вообластанасоцијалнатаполитикаи
вработувањето,сенасочени кон подобрувањенасостојбитенапазаротнатруд,
зголемувањенастапкатанавработеностисправувањесоневработеноста,особено
невработеностанамладите,долгорочноневработените,лицатасоинвалидности
останатитекатегориинаграѓаникосенаоѓаатвонеповолнасоцијалнаположба.Во
таа насока ќе продолжи спроведувањето на активните програми и мерки за
вработувањеиуслугитенапазаротнатруд,аособеноезначајноотпочнувањетона
имплементацијата на „Гаранцијата за млади“која за прв пат се воведува во
РепубликаМакедонијаиенасоченаконмладителицанавозрастдо29години.
Приоритетќебидеиунапредувањетоназаконскатарамкаводелотнаработата,
пазаротнатрудивработувањето,подобрувањетонаработничкитеправа,штоќесе
постигнесоподготовкаиусвојувањенановЗаконзаработниодноси,аипонатаму
ќесејакнаткапацитетитенарелевантнитеинституциивоовааобласт,предсèна
инспекцискитеслужби. Особеновниманиеќесепосветуваинаборбатапротив
непријавената работа,но и на што поголемото поврзување на системот на
образование(различнитенивоаиформинаобразование),сореалнитепотребина
пазарот на труд,кон што директно ќе се придонесува,меѓу другото и преку
имплементацијата на приоритетите од хоризонталниот секторски стратешки
документ„Програматазареформивовработувањетоисоцијалнатаполитика–ЕСРП
2020“се
Ќесепреземаатнапоризапонатамошноунапредувањенасоцијалниотдијалоги
колективното договарање и подобрувањето на капацитетите на социјалните
партнери,какоинауслугитекоиорганизациитенаработницитеиработодавачитеим
гидаваатнасвоитечленови.Континуираноќесепромовираисистемотзамирно
решавањенаработниспорови.

Вонаредниотпериодќесеспроведесеопфатнареформанасистемотнасоцијална
заштита со која значително ќе се унапреди грижата за социјално ранливите
категории награѓани.Ќесевоспостави новазаконскарамка,ќесередизајнира
системотнапаричниправаиќесеподобриобезбедувањетонасоцијалнитеуслуги,
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ќесевоведеновпристапвообезбедувањетонауслугитеисоцијалнатаработа.И
понатамуќепродолжиразвивањетонапостоечкитеивоведувањетонановиуслуги,
какоштосеперсоналнатаасистенција,професионалнарехабилитација,услугиво
домашни услови,развивањенаконцептотнасоцијалнотопретприемништвоитн.
Паралелносоова,ќесеимплементирапроцесотнадеинституционализација,којсо
усвојувањетонановата,ревидиранаСтратегијаиАкцискипландобивановимпулси
новадинамика.

Со подготовкатаи усвојувањето нановатазаконскарамкаво областанаанти-
дискриминацијаќесеобезбедатзначајниподобрувањавоовојделинадминување
наевидентиранитепроблемиислабости,јакнењенавоспоставенитемеханизмиза
заштита од дискриминација,но ќе се обезбеди и целосна усогласеност со
европскотозаконодавствовоовојдел.
За реализација на планираните активности и остварување на приоритетите во
рамките на ова поглавје и во наредниот период,покрајфинансирањето од
националниотбуџетидругиизвори,значителнапомошиподдршкаќесеобезбедува
ипрекуИнструментотзапретпристапнапомошнаЕвропскатаунија(ИПАII).

3.19.1ТРУДОВОПРАВО

Тековнасостојба
Продолжипонатамошнотоунапредувањеидопрецизирањенапостојнатазаконска
регулативавообластанатрудовотоправо.Сенаправијаизмениидополнувањана
ЗаконотзаминималнаплатавоРепубликаМакедонија,сокојсеутврдивисинатана
минималнаплатавоизносисеоднесуванаситесектори.
ДонесененовЗаконзаматеријалнообезбедувањенаневработенилицапоради
приватизацијанапретпријатијасодоминантнасопственостнадржавата,сокојсе
дадеможностзаостварувањенаправонаматеријалнообезбедувањеналицатана
коиимпрестаналработниотодноспоосновнастечајиликвидацијаилитехнолошки
вишоквопериодотод1јануари1995годинадо30јуни2017година.
Вомарт2018донесенисеизмениидополнувањанаовојзаконсокоисепрошири
периодот на опфат и по приватизацијата на претпријатијата со доминантна
сопстеностнадржавата,асеовозможивозраснатаграницананевработенотолице
да се смета во моментот на поднесувањето на барањето за материјално
обезбедување.
ДонесенисеиизмениидополнувањанаЗаконотзаработнитеодносисокој се
предвидедополнителназаштитанаработницитевослучајнапрестанокнаработниот
односодделовнипричини,иседоуредијаипрецизирааодделниодредбиодЗаконот,
сеизвршиусогласувањесоЕвропскатасоцијалнаповелба,асенаправијаиизмени
соцелдасеподобриделовнотоопкружувањесогласнопрепоракитенаИзвештајот
“DoingBusiness2018”наСветскатабанка.

До Меѓународната организација на трудот доставени се извештаите за повеќе
ратификуваниконвенции,согласновременскатарамказаизвестување,какоштосе:
 Конвенцијазаобележувањенатовар(кајпакетипревезуванисоброд),1929,(С

27);
 Конвенцијазазаштитаоднесреќи(запристанишнитеработници),1932,(С32);
 Конвенцијазаноќнаработанамладилица(воиндустријата)(ревидирана),1948,

(С90);
 Конвенцијазатрудовиклаузули(војавнитедоговори),1949,(С94);
 Конвенцијазамиграцијазарадивработување,(ревидирана),1949,(97);
 Конвенцијазаеднаквоплаќање,1951,(С100);
 Конвенцијазадискриминација(привработувањеизанимање),1951(С111);
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 Конвенцијазаутврдувањенаминималнаплата,1970,(С131);
 Конвенцијазамигрантскиработници(дополнителниодредби),1975(С143)и
 Конвенцијазатрипартитниконсултации(меѓународнистандардинатрудот),1976,

(С144).

Со цел унапредување на стандардите на трудот во Република Македонија,се
ратификуваатриновиконвенциинаМеѓународнатаорганизацијанатрудот,преку
донесувањена:Законзаратификацијана Конвенцијатазатрудовистатистики,1985
(С 160),Закон за ратификација на Конвенцијата за организациите на руралните
работници,1975(С141)иЗаконзаратификацијанаКонвенцијатазаноќнаработа,
1990(С171).

Краткорочниприоритети
Во насока на понатамошно унапредување и допрецизирање на трудовото
законодавствоподготвененовЗаконзаприватнитеагенциизавработување.Во
единствен текст се уредува основањето и функционирањето на агенциите за
посредување за вработување и агенциите за привремени вработувања и се
надминуваатутврдените проблеми во работењето и надзоротна двата типа на
агенции.
Истовремено, заради усогласување со Законот за приватните агенции за
вработување,сенаправијаизмениидополнувањанаЗаконотзавработувањетои
осигурувањевослучајнаневработеност.дватазаконисевособранискапроцедура.
ПодонесувањетонаЗаконотзаприватнитеагенциизавработувањеќесепристапи
кон изработување на подзаконски акти коишто произлегуваатод истиоти тоа:
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната
документацијазаосновањенаприватнаагенцијазавработувањеиПравилникза
формата,содржинатаиначинотнаводењенарегистаротзаприватнитеагенцииза
вработување.
Започнаа активности и консултативен процес за изработка на нов Закон за
работнитеодноси,соцелподобрувањенаработничкитеправаинивнатазаштита.
Бешенаправенакомпаративнаанализасоцелсправувањесоневработеностана
младите,којаќепослужизаизработканаЗаконзапрактикантство,којсепланирада
седонеседокрајотна2018година.
Во рамките на редовното известување како земја членка на Меѓународната
организацијанатрудот,доМОТќеседоставатизвештаизаприменанаследните
конвенции:
 Конвенцијазаслободаназдружувањетоизаштитанаправотонаорганизирање,

1948(С87)
 Конвенцијазаправотонаорганизирањеиколективнодоговарање,1948(С98)
 Конвенцијазаполитикизавработување,1964(С122)
 Конвенцијазаплатеноотсуствопорадиобразование,1974(С140)
 Конвенцијазаразвојначовечкиресурси,1975(С142)
 Конвенцијазаработадома,1996(С177).

Среднорочниприоритети
Вофункцијанаунапредувањеиподигнувањенаработничкитеправанаповисоко
ниво,ќеседонесеЗаконзазаштитанавработенитевослучајнанесолвентностна
нивниотработодавач.

3.19.2ЗДРАВЈЕИБЕЗБЕДНОСТПРИРАБОТА

Тековнасостојба
ВладатанаРепубликаМакедонијајаразгледаијаусвоиподготвенатаСтратегијаза
безбедност и здравје при работа 2020,заедно со Акцискиот план за нејзина
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имплементација,соштосеобезбедуваконтинуитетворазвојотнанационалниот
систем на безбедности здравје при работа,како и негово прилагодување кон
актуелнитесоцио-економскитрендовиводржаватаиусогласувањесоевропските
стандардиинормивообласта.
Националниотсоветзабезбедностиздравјеприработапродолжисосвоитередовни
активности.Во периодотјануари 2017-април 2018 година одржани се вкупно 4
седницинаСоветот,накоичленовитегиразгледувааидискутирааактивноститеод
областа на БЗР спроведени во изминатиот и даваа насоки за активностите и
приоритетитенаделувањевонаредниотпериод.
Во текотна годината беа реализирани активности за понатамошно јакнење на
капацитетитеизнаењетонаинспекторитеидругитерелевантнисубјектиодобласта
наБЗРДИТвоконтинуитетпрезема активностиповрзанисоинспекцискиотнадзор
врзспроведувањетоназаконодавствотоводелотнаБЗР,приштоспоредизвештајот
за2017година,спроведенисе12981инспекцискинадзород областанаБЗР на
правни субјекти;спроведени се116едукации,изречени се18мандатни казни и
доставенисе52платниналозизапостапказапорамнување.Вотековната2018,
заклучно со април 2018 година,извршени се вкупно 4234 надзори над правни
субјективоРМ совкупенбројна52420вработени;донесенисе1256решенијасо
роковизаутврденинедостатоци,спроведенисе38едукации,изреченисе8мандатни
казнииизвршенисе19порамнувања.
Краткорочниприоритети
Заради обезбедување на побезбедни и похумани услови на работните места на
работницитеќеседонесеновЗаконзабезбедностиздравјеприработа.
Вонаредниотпериодќепродолжиспроведувањетонаактивноститепредвидениво
Стратегијатазабезбедностиздравјеприработа2020иАкцискиотплан,соподдршка
наНационалниотсоветзабезбедностиздравјеприработа.
Ќе продолжи редовно одржување на состаноците на Националниот совет за
безбедностиздравјеприработа(НСБЗР),зголемувањенаефикасностанаработата
наСоветотизајакнувањенанеговатаекспертскаисоветодавнаулогазапрашањата
одобластанабезбедностиздравјеприработа.
Ќепродолжатактивноститезазајакнувањенаинспекцискиотнадзорврзпримената
напрописите,т.е.конкретнитеправилницивообластанабезбедностиздравјепри
работа.
Истотака,ќесеследатиподдржуваатевропскитекампањи,какоиќесеиницираат
национални кампањи за подигнување на свеста на социјалните партнери за
различнипрашањаодобластанабезбедностиздравјеприработа.
Планирани се повеќе активности за промоција и дисеминација на знаењата и
добритепрактикиводелотнаБЗР,зголемувањенакапацитетитенаграѓанските
организацииимедиумитезапартнерствоисоработка,подобрувањена праватана
работницитезабезбеднииздравственосигурниработниместа.

Среднорочниприоритети
Ќепродолжи следењеи поддржувањенаевропскитекампањи и иницирањена
национални кампањи за подигнување на свеста на социјалните партнери за
различнипрашањаодобластанабезбедностиздравјеприработа.
Вонаредниотпериодќепродолжииспроведувањетонаактивностизапонатамошно
зајакнување на капацитетите на вработените во државните органи,социјалните
партнери,стручнителицаод областанаБЗР и останатитесубјекти,во делотна
спроведувањенарегулативатаодобластанаБЗР,подобрувањенасоработкатаи
координираниотпристап,прекуорганизирање на обуки,семинари,работилници,
обезбедување на експертиза,размена на искуства и други активности. За
спроведување на овие активности,на среден рок се планира да се обезбеди
поддршкаиворамкитенаИПАII.
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3.19.3СОЦИЈАЛЕНДИЈАЛОГ

Тековнасостојба
Вопериодотодјануари2017годинадоаприл2018годинаодржанисевкупно13
седници на Економско-социјалниотсовет,на кои беа разгледани и дискутирани
повеќе законски,подзаконски акти,како и одредени стратешки документи од
економско-социјалнатаобласт.
ВојануариифевруариделегациинаЕССспроведоапосетинаЕкономско-социјалните
совети на Република Албанија и Косово и извршија ревизија на нивното
функционирањесоцелдасеутврдатпрепоракизаунапредувањенаработатана
овиетрипартитнитела.
Проектот„Унапредувањенасоцијалниотдијалог“едобиенкакодиректенгрантна
МОТифинансирансосредстваодИПА,бешепродолжензауштедополнителни6
месеци,успешнозавршина31.03.2017годинавочиирамкибеаспроведениуште2
тематски обуки зачленовитенаЕСС и ЛЕСС-теи нивнитесекретаријати со цел
зајакнувањенакапацитетитенасоветите,какоиуштееднаобуказапомирувачии
арбитризамирнорешавањенаработниспорови.
Република Македонија со трипартитна делегација учествуваше на Регионална
конференцијанависоконивонатемафункционирањенаЕкономско-социјалните
совети во земјите од Западен Балкан и прифати две препораки во насока на
подобрувањенанеговотофункционирање.
Комисијатазаутврдувањенарепрезентативноствопериодотнаизвестувањеодржа
вкупно5седницинакоиразгледувашебарањазаутврдувањенарепрезентативност
насиндикатииздруженијанаработодавачи.

Краткорочниприоритети
Во следниотпериод ќе продолжатактивности за понатамошно унапредување и
зголемувањенакапацитетотиефикасностанаработатанаЕССиводењенаактивен
дијалог со социјалните партнери за политиките од областа на економската и
социјалнасфера,каконанационално,такаиналокалнониво. Ќесепреземаат
мерки и активности за подобрување на институционалните капацитети на
социјалнитепартнерисоцелнивнозголеменоучествовоцелокупниотпроцесна
развојиимплементацијанаполитиките,учествовокреирањетоиимплементацијата
назаконитеодобластанатрудот,земајќигипритоавопредвидимеѓународните
искуства во оваа област.Во таа насока ќе се подготвуваатсоодветни акциски
програмизанационалниотилокалнитеЕСС,какоиќесеспроведатревизиина
функционирањетоналокалнитеЕСС.
Истотака,ќепродолжатдасереализираатиактивностизапонатамошнапромоција,
поддршка и развојна Економско-социјалните совети на локално ниво,нивна
меѓусебнасоработка,какоизајакнувањенаучествотонаЛЕСС-тевокреирањетои
спроведувањетоналокалнитеполитикизавработување.
ПрекуактивностизаревидирањеиносењенановЗаконзаработнитеодноси,ќесе
спроведатанализивонасоканаподобрувањенабипартитниотдијалог,софокусна
колективнотодоговарање.Доколкусеутврдипотребасоодветноќесеинтервенира
воправнатарамкасоцелолеснувањенапроцесотнаколективнодоговарање.

Среднорочниприоритети
Како еден од приоритетите во наредниот период останува континуираното
унапредувањенамеханизмитезаефикаснофункционирањенасоцијалниотдијалог
наситенивоа.Ќепродолжизајакнувањетонакапацитетитенасоцијалнитепартнери
занивноактивноучествовокреирањетоиводењетонаполитикитеимеркитеод
економскатаисоцијалнатасфера,учествовоподготовкатаназаконскатарегулатива
изајакнувањенанивнитекапацитети.Воедно,ќесеработинамодернизирањена
услугитенаорганизациитенаработници и работодавачи,што ќепридонесекон
зголемување на членството и густината на синдикалното организирање и
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организирањетонаработодавачите.
Како среднорочен предизвик остануваат напорите да се изгради вистински и
функционаленсоцијалендијалог,односнодасепоттикнезголемувањенабројотна
колективнитедоговори награнково ниво,зголемувањенабројотнаколективни
договоринанивонаработодавач,зголемувањенавидливостаиподобрувањена
функционирањетонаЕСС.Сотоасеочекувадасезголемиибројотнапрепоракии
мислењаупатениодЕССдоВладатанаРМ.
Континуирано ќе се промовира користење на системотза мирно решавање на
работнитеспорови.

3.19.4ПОЛИТИКАНАВРАБОТУВАЊЕИЕВРОПСКИСОЦИЈАЛЕНФОНД

Тековнасостојба
Политиканавработување
Вофевруари2017годинаусвоенегодишниотОперативенпланзаактивнипрограми
имеркизавработувањеиуслугинапазаротнатрудотза2017година,за чија
имплементацијасеобезбедија992.631.800,00денари.
ПозавршувањетосореализацијатанаОперативниотпланза2017година,состојбата
еследна:
 Воактивнитепрограмиимеркизавработувањереализиранисе6869учествана

невработенителица,одкои4456сенамладилицадо29-годишнавозраст;
 Во услугите за невработените лица реализирани се 135.026 учества,од кои

46.892сенамладилицадо29-годишнавозраст.
Ворамкинапланотеднолицеможедабидевклученовоповеќеактивнипрограми,
меркииуслугизавработување.Вотекотна2017годинабеадоставенивкупно4174
барања за посредување при вработување.Од нив,2685 барања беа позитивно
решени(3405вработенилица).Воуслугатазапосредувањепривработувањебеа
вклучени33074невработенилица,одкои11227младилицанавозрастдо29години.
Реализиран е проектот за даночни олеснувања, односно ослободување на
работодавачотодплаќањенапридонеситеодзадолжителносоцијалноосигурување
и/илиперсоналенданокнадоход.Ворокодеднагодинавокојатраешеовојпроект
правотонаослободувањеод плаќањенапридонесиод задолжителносоцијално
осигурувањеи/илиперсоналенданокнадоход,гоискористиле5765работодавачи,
за9292вработувања.
Продолжи имплементацијанапроектитезаСамовработувањесо кредитирањеи
Кредитирањенаправнисубјектизаотворањенановиработниместа.Наобјавените
јавниогласиво2017годинапријавенибеавкупно261лицe(109жени),одкои104
лица(37жени)семладилицадо29годиниодПроектотзасамовработувањесо
кредитирањезамладилицадо29години.Одобренибеабарањатанавкупно159
кредитобаратели за вработување на 212 лица,од кои 76 кредитобаратели за
вработувањена92лицабеаодПроектотзамладилицадо29години.Притоа,беа
склученидоговорисовкупно203лица(80жени),одкои93договори(31жени)беасо
младилицадо29години.Регистриранибеавкупно73правнисубјекти,одкои41
правенсубјектбеаодПроектотзамладилицадо29години,авработенивкупно90
лица(31жена),одкои45семладилицадо29години.Во2017годинасклученибеаи
вкупно68договориодогласитеобјавениво2016година.
Оперативниотпланзаактивнипрограмиимеркизавработувањеиуслугинапазарот
натрудотза2018годинабешеразгледаниусвоенодстрананаВладатанаРМ.Со
истиотсепланирасопрограмиимеркидасеопфатат9.549лица,асоуслуги16.720
лица.Заимплементацијасеобезбедени1.045.794.835денари.
Заклучносо30.04.2018година,реализацијатаеследна:
 Програма за претприемништво – 1976 апликации,при што за понатамошно

учествосеселектирани1540лица;
 Поддршказакреирањенановиработниместа–1446апликацииодработодавачи

завработувањена1891лице.Досегаеодобренаподдршказавработувањена
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905лица;
 Обуки–поднесениапликацииод3249невработенилицаиод41работодавач;
 Практикантство – поднесени апликации од 930 невработени лица и од 841

работодавач;
 Услугизапомош прибарањеработа,мотивацискиобуки,обукизаподготовказа

вработувањеиработаипрофесионалнаориентацијаикариерносоветување–
45835лица;

 АктивацијананевработениРоми–661лице;
 Посредувањепривработување-1716барањаодработодавачи,одкои1121е

позитивнорализирано.Сооваауслугаопфатенисе10372лица,одкои1209се
вработени;

 Услуги за работодавачи – реализирани се 2389 средби со работодавачи и
одржани4форуминакоиучествуваа44работодавачи.

 ВладатанаРМ гоусвоиревидираниотАкционенпланзавработувањенамлади
лицаиПланотзаимплементацијанаМладинскатагаранција(ФазаI2018-2019)и
Акциониотплан за имплементација на Младинската гаранција во три пилот
општини.ВотекевоведувањенаГаранцијазамлади(ГМ)соцелдаимобезбеди
намладителица(15-29)вопериододчетиримесеципонудазавработување,
континуиранообразованиеиобука,илипрактиканство.Планотзаспроведување
наГМ ќесеодвиваводвефази:ФАЗА1(2018-2019година)иФАЗА2(2020-2022
година).Во2018годинаќесепилотираимплементацијатанаГМ вотрипилот
центризавработување:Гостивар,СтрумицаиСкопје, совклучувањена2.600
млади лицашто несевработени вклучени во образованиеили вклучени во
обукатаNEET.

Во март2018 година се усвои Стратегија за формализирање на неформалната
економија во Република Македонија,2018-2022 година. Генералната цел на
Стратегијата е креирање на сеопфатен и конзистентен систем за ефикасно
намалување на неформално вработените,нерегистрираните деловни субјекти и
неформалнитеактивностиворамкитенаформалнатаекономија.Вотекеподготовка
наАкцискипланкојсеочекувадасеусвоиодВладатанаРМ војули2018година.

ПодготвенеПреглед зазанимањаивопочетнафазасеразвиени11занимања
заснованврзАнкетатанаработнасила,АнкетазапобаруванизанимањанаАВРМ,
анкетниистражувањанаработодавачитеислободнитеработниместа,податоциза
образованието,проекции за вработеноста и секторски студии.Формирана е
меѓуинституционалнаработнагрупаисеопределенизанимањаташтотребадасе
вклучаткакоприоритетвонаредниотпериод.Задисеминацијанаинформациитеод
Прегледотсеподготвиипуштивоупотребаинтернетплатформа-www.zanimanja.mk.
ВоодноснапроектотКредитирањенаправнисубјекти(микроималипретпријатија)
заотворањенановиработниместа,заклучносо31.12.2017година,беасклучени
вкупно35договорисоработодавачизавработувањена52невработенолице.
Ромитебеавклученивоситеактивнипрограмиимеркииуслугизавработување,при
штонајголем интересзаучествоималевоПрограматазасамовработување,каде
аплициралезаучество78лица,а16лицаосновалесопственбизнис.ВоПрограмата
заПоддршканарастотнамикро,малиисреднипретпријатијазасоздавањенанови
работниместазамладилицадо29години билевработени10лицаРоми.Голем
интерес за учество невработените Роми пројавиле и во Програмите за работно
ангажирање,какоштоеОрганизирањенаЈавниработи,кадебилевклучени76лица
одромсканационалностилиПрограматазаопштинско-кориснаработакаде8лица
билеработноангажирани.Воодноснаобуките,11лицаРомибилевклученивообуки
застранскијазици,14лицабилевклученивообукизапобаруванизанимања,8биле
вклученивоПрактиканствои8воОбукаисоветувањезапретприемништвозамлади
до29години.
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ВоделотнауслугитекоигиобезбедуваАВРМ невработенителицаимааможностда
севклучатвоповеќеуслуги.НајмногулицабеавклученивоуслугатаПомош при
барањеработа(6861лице),Услугитезаактивирањенапоединциизложенинаризик
(419лица),Услугитезаактивирањенамладиневработенилица(36лица).
ИмплементацијатанагодишниотОперативенпланнаактивнимеркизавработување
и услуги на пазарот на трудот беше потпомогната со двегодишниот проект
„Поддршказавработувањенамладилица,долгорочноневработениижениII“(втор
директенгрантнаАВРМ,ворамкинаИПАКомпонента4).Проектотбешевовисина
од2милиониевраипридонесеконзголемувањенаспособностазавработувањена
младите,долгорочно невработените лица и жените со зголемување на нивните
компетенции.Ворамкитенаовојпроектбеаопфатенивкупно4405лицакоибеа
вклученивоследнитеактивнимеркизавработување,односно:
 Практиканство-1491лица;
 Обуказапознатработодавач–492лица;
 ОбукизаосновистранскијазицииобукиодобластанаИТ-1992;
 Обуказазанимањабаранинапазаротнатрудот-210лица;
 ОбуказанапредниИТвештини-220лица.
Во август 2017 година,на седница на Владата на Република Македонија беше
разгледана и усвоена Програмата за реформи во вработувањето и социјалната
политика 2020 – ЕСРП значаен стратешки документ којги утврдува клучните
приоритетиипланиранитереформивообластанапазарнатрудивработување,
образование,социјалназаштитаисоцијалнаинклузија.

Европскисоцијаленфонд
ОперативнатаструктураодговорназауправувањесоповеќегодишнатаОперативна
програма"Развојначовечкиресурси2007-2013"(ИПАКомпонентата4)пристапикон
затворањенапрограмата.Водекември2017завршиимплементацијатанапроектите
штобеафинансиранипрекуоваапрограма.Истовремено,возависностодтипотна
договорот,извештаитезанајголем делодпроектитебеаодобрениибеаизвршени
завршнитеисплати.
ВоодноснаИПАпрограмскиотпериодпо2014година(ИПАII),Акцискатапрограма
2017,којајавклучуваиакцијаташтообезбедуваподдршканасекторот„Образование,
вработување и социјална политика“беше усвоена од Европската комисија на
29.11.2017година.БарањетодоЕвропскатакомисијазадоделувањенаправотона
ИПАструктуратазаиндиректноимплементирањенаделодбуџетотнаАкциската
програмаза2017бешеподнесенона28.12.2017година.Надлежнитеминистерстваи
Делегацијата на ЕУ започнаа со планирање на постапките за јавна набавка за
активноститепредвиденисопрограмата. 

Приоритетбешеинатамошнововедувањенасекторскиотпристап.Соусвојувањето
наСтратегијатазаобразованиеиособеноПрограматазареформивовработувањето
и социјалнитеполитики (ЕСРП)сесоздадеединствена стратешка рамка која ги
обединуваклучнитереформивосекторот.РамкатазаследењенаЕСРПерамказа
следењеиоценканауспешностнасекторотизаедносогодишнитеизвештаиза
имплементацијанаЕСРП ќебидеразгледуванаод Секторскатаработнагрупаза
секторот „Образование, вработување и социјална политика“. Состанокот на
Секторската работна група што се одржа на 1 март2018 година,означи нова
динамикаводијалоготзареформитеиприоритетитевосекторотивоостварувањето
накоординацијасодонаторитеидругитепартнери.

Краткорочниприоритети
Политиканавработување
Во тек еимплементација на Оперативен план за активни програми и мерки за
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вработување и услуги на пазаротна трудотза 2018 година,на чие практично
спроведување ќе се работи во текот на годината.Во однос на политиките за
вработувањевотекеподготовканавториотАкцискипланзавработувањезапериод
од 2018 година до 2020 година со цел имплементација на Стратегијата за
вработување2016-2020година.Истиотсепланирадаусвоивојули2018година.
ПоусвојувањетонаСтратегијатазаформализацијананеформалнатаекономија2018-
2020годинаќесеусвоиАкцискиотпланзапериодод2018до2020година,којсе
планиразајули2018година.
ВотекеимплементацијанапрватафазаодвоведувањенаГаранцијазамлади.Во
2018годинаќесепилотираГаранцијазамладивотрипилотцентризавработување:
Гостивар,СтрумицаиСкопје,приштокакоуспешнаќесесметадоколкунајмалку30%
ќеизлезатод гаранцијазамлади вопериод од 4месеци наевиденцијатакако
невработенилица.Ворамкитенаоваапрограмаќебидатвклученилицакоинесе
вклученивообразованиетоилиобуката(NEET)иво2018годиназапрвпатќесе
евидентирааткаконевработенилица(прилив).
ПодготвенеПрегледзазанимањаисогласноРаботенпланзапериодод2018до
2021годинасогласнокојтребадасевклучатдополнителни16занимања.
Во 2018 година Агенцијата за вработување ќе продолжи со имплементација и
проектотзаСамовработувањесокредитирањеиКредитирањенаправнисубјектиза
отворањенановиработниместа.
Со цел да се оствари можност за директно поврзување на работодавачите и
невработенителица,АВРМ ќепродолжисоорганизирањенаСаемизавработување
воповеќеградовиниздржавата.
Согласно обврската за следење на имплементацијата на ЕСРП програмата во
финалнафазаеподготовкатанаПрвиотгодишенизвештајзаимплементацијана
Програматазареформивовработувањетоисоцијалнатаполитика-ЕСРП 2020за
2017годинаиистиотќебидедоставениусвоенодстрананаВРМ.

Европскисоцијаленфонд
ВоодноснаИПАКомпонентата4,дотретиотквартална2018годинаќесенаправат
неопходнитеверификациииисплатизагрантпроектите,аќесеподготвииподнесе
доЕвропскатакомисијаинацртЗавршниотизвештајзапрограмата.
ВоодноснаАкцискатапрограма2017(ИПАII),покрајпотпишувањенафинансиска
спогодбапомеѓуВладатанаРМ иЕвропскатакомисија,МТСПиМОНвосоработкасо
СекторотзацентралнофинансирањеисклучувањедоговорииДелегацијатанаЕУќе
гизапочнатпостапкитенајавнинабавкизапредвиденитепроекти.Делодпроектите
сеочекувазазапочнатвопоследниотквартална2018.
Во 2018 година ќе се подготвуваат и програмските документи за секторот
„Образование,вработувањеисоцијалнаполитика“забуџетскитеалокацииза2019.
Новатапрограмаќесеимплементиракакосекторскабуџетскаподдршкасошто
користењетонапретпристапнатапомош сеусловувасоуспешноспроведувањена
реформитевосекторот.
Приоритетипонатамуќебидеиимплементацијанасекторскиотпристаппришто
надлежните институции ќе преземаат чекори за постигнување на таргетите
дефиниранивосекторскиотпатоказдоцелосноисполнувањенакритериумитеза
секторскипристап.

Среднорочниприоритети
Политиканавработување
Ќе продолжи спроведувањето на политики,мерки и активности насочени кон
справувањесопредизвицитесокоисесоочувапазаротнатруд,предсè,воделотна
подобрувањенасостојбитесоневработеноста,особенокајнајранливитекатегории
налица(млади,долгорочноневработени,лицасоинвалидност,социјалнозагрозени
лица и други),преку имплементација на постоечките стратешки документи од
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областанавработување(Националнастратегијазавработување2016-2020година,
Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2020 година,
Национален акциски план за вработување на млади 2020,како и планираните
акцискиплановизавработувањеиформализацијананеформалнатаекономијадо
2020година).ПозавршувањенатретатасреднорочнаСтратегијатазавработување
годинаќесесумираатрезултатитеиќесеподготвиноваСтратегија.Истотакаќесе
подготвуваат и акциски планови за Стратешките документи со цел нивна
имплементација.
Еден од главните среднорочни приоритети ќе биде целосна имплементација на
Гаранција за млади на целата територија на државата согласно со Планот за
спроведувањенаГаранцијазаМладикојќесеодвиваводвефази:ФАЗА1(2018-
2019година)иФАЗА2(2020-2022година).
Ќесеразвиеподдршкатазавработувањенанајранливитекатегорииисоцијалните
услуги,прекувоспоставувањенасистем за социјалнопретприемништвоинегово
имплементирање.
Паралелноќепродолжатиактивноститезанатамошнојакнењенакапацитетитена
ситерелевантнисубјективопредвидувањетонадвижењатаипотребитенапазарот
на трудот,планирањето,креирањето и имплементацијата на политиките за
вработување,унапредувањенапроцесотнамониторинготиевалуација,зајакнување
намеѓуинституционалнатасоработказаподобрувањенауспешностанаполитиките
завработувањепрекуобуки,семинари и работилници,обезбедувањенаактивна
вклученостнасоцијалнитепартнеривопроцесотнакреирањеиимплементацијана
политикитезавработувањеитн.

Европскисоцијаленфонд
Поефективното и поефикасното искористување на претпристапната помош за
спроведувањенареформитевообластитевработување,образованиеисоцијална
политика,остануваприоритетивоконтекстнановиотпретпристапенинструмент-
ИПА II. Покрај имплементација на Акциската програма 2017,ќе продолжат
активноститезавоведувањенасекторскипристапвоводењетонаполитикитево
секторот„Образование,вработувањеисоцијалнаполитика“изаимплементацијана
Акцискатапрограма2019,понејзинотоусвојувањеодстрананаЕвропскатакомисија.
Во таа насока ќе се презематсите потребни институционални и организациски
подготовкизаимплементацијанановиотмодалитетнаимплементација(секторска
буџетскаподдршка).Во2021годинаќесеспроведеи оценканауспешноставо
спроведување на договорените реформи во секторот (пр.гаранција на млади,
деинституционализација)штоќебидеосновазаповлекувањенасредстватаодИПА
II.

3.19.5.СОЦИЈАЛНАВКЛУЧЕНОСТ

3.1.6.СОЦИЈАЛНАЗАШТИАТА

Тековнасостојба
Воизминатиотпериодсеподготвипредлогзазначајнаисеопфатнареформана
системотзасоцијалназаштита.којаенасоченаконредизајнирањенасистемотна
социјалнатазаштитапрекуиздвојувањенаматеријалните(паричните)права од
обезбедувањето на социјалните услуги. Со оваа мерка ќе се овозможи
воспоставување на моделотна водење на случаји поефикасно поврзување на
социјалнатаработасомеркитезавработувањеипристапдообразованиеналицата
восоцијаленризик.
Подготвенепредлогзанајавенатареформакојсезаснованакомпаративнаанализа
насистемитезасоцијалназаштитаворазличниземји,анализанапостојниотсистем
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засоцијалназаштитавоРепубликаМакедонијаиистражувањенакапацитетитена
Центритезасоцијалнаработа,идентификуванитепредностиислабостинасистемот,
какоифинансискатаанализаипроценканатрошоцитезавоведувањенареформата.
Реформатавотекотна2018годинаќеопфатиипроменаинадградбанапостоечкото
софтверско решение за администрирање на паричните права,ќе се ангажираат
бизнисаналитичари,прекупроектотнаСветскаБанка,коиќезапочнатсоработаисо
подготовканановатендерскадокументација.

Во насока на оптимално функционирање на Центрите за социјална работа,
реновиранииопременисеобјектитеЦентритезасоцијалнаработа(ЦСР).
КонтинуираносереализираПрограматазаусловенпариченнадоместокзасредно
образованиевоучебната2017/2018годинаиПрограматазасубвенционирањена
потрошувачкатанаенергијаво2017и2018година.
Националната програма за развој на социјалната заштита 2011-2020 се
имплементирасогласномеркитеиактивноститевогодишниотоперативенплан.
Во насока на подобрувањена имплементацијата на Националната стратегија за
сиромаштија  и социјална исклученост на Република Македонија 2010-2020,
изработен е пресек на реализираните активности во насока на намалување на
сиромаштијатаисоцијалнатаисклученостзапериод2013-2017година.Истотака,
ревидиран е составот на Националната оперативна група за намалување на
сиромаштијатаисоцијалнатаисклученост,приштоевклученпретставникнаЗЕЛС,
вонасоканапоактивнакоординацијанаактивноститенаопштините.
Успешно беше реализиран проектот „Унапредување на услугите за социјално
вклучување“во рамки на ИПА компонентата 4.Истиот опфати активности за
воведувањеиразвојнасистем запрофесионалнарехабилитацијазаоспособување
на лицата со инвалидност за соодветни занимања и нивно вклучување на
отворениотпазар на труд,воведување на услуги за персонална асистенција за
лицата со посебни потреби,како и надградба на постојниот ИТ мониторинг
софтверски систем за социјални услуги. Се развија предлог модели за
професионалнарехабилитацијаиперсоналнаасистенција,дефинирањенастандарди
за услугите,тестирање на предложените модели на услуги,прилагодување на
правнатарамкаипромовирањенауслугитемеѓукорисниците.
Седум здруженија избрани на јавен повик реализираа проекти од областа на
социјалнатазаштита,финансискиподдржаниодМинистерствотозатрудисоцијална
политика,во неколку области: заштита на жртвите  од семејно насилство,
реинтеграцијанабездомнилица,зајакнувањенаживотнитевештининадецатаво
социјаленризик,меѓукоидецакорисницинапсихоактивнисупстанции децатана
родителитекоизлоупотребуваатпсихоактивнисупстанци,поддршканаДневниот
центарзадецатасоаутизам-Штипи поддршканаДневницентринадецанаулица–
Скопје.
Воспоставеноеинтегрираносоветувалиштезапсихо-социјалнапомош иподдршка
заодделнагрупа накорисници(жртвинасемејнонасилство,третманнасторители
насемејнонасилство;децаимладинцисовоспитносоцијалнипроблеми,нарушени
партнерски,семејнии односи родител–дете).
ВосоработкасоЦрвенКрстнаРепубликаМакедонија, отворенисеуштетринови 
Регионални интервентни прифатилишта за бездомни лица и тоа во:Битола,
СтрумицаиСтруга.
ВоспоставенешелтерцентарзазгрижувањенажртвинасемејнонасилствоодЛГБТ
полулацијата које менаџиран од НВО,како и Прв семеен центар за семејно
насилствокојдавауслугизасоветувањенажртви,сторителинасемејнонасилство,
какоиработасородителиидеца.
СофинансискаподдршкапрекуИПАвоспоставенедополнителенсервисзапомош
водомашниусловикојфункционираворамкинаНВОкакосоцијалнопретпријатие
вокоесеработноангажираниобученилицаодранливитекатегории,апроширенеи
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капацитетотнавоспоставенитесервиси запомош во домашни услови и тоаза
целататериторијанаГрадСкопје.
Докрајна2017годинасеотворенивкупно25Приватниустановизастарилица со
вкупенкапацитетод847легла.
Вопериодотодмај2016доноември2017годинаспроведенепроект„Поттикнување
насоцијалнотопретприемништво“финансиранодстрананаЕУкојимашезацелда
изградиекосистемзаразвојнасоцијалнопретприемништвоводржавата,какоида
обезбедиподдршканавеќепостојнитесоцијалнипретпријатијазанивенраст.Во
рамкитенапроектотзајакнатаесоработкатапомеѓуинституциитеисоработката
помеѓу граѓанските организации,зајакнати се капацитетите на финансиските
институциизаспецификитенасоцијалнитепретпријатија,какоизафинансиските
механизмикоипостојатзанивнаподдршка,направенаемрежанаорганизациикои
работатнаполетонасоцијалнотопретприемништвоизајакнатисекапацитетитена
10граѓанскиорганизациизауправувањенасоцијалнипретпријатијакоидобијаи
грантовизаподдршкананивнитебизниси.
Со цел да се придонесе кон независно и самостојно живеење,активно и
рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина, донесена е
Програмазаперсоналнаасистенцијаналицасопопреченостза2018годинакако
новауслугаодсоцијалназаштита-персоналнаасистенцијакојаќејакористатлица
сопотешкаинајтешкателеснапопреченостипотполнослепилица.Програматаќесе
пилотираво7општинисогласноподготвенитестандардизауслугатаперсонална
асистенција.Вотексеобукиналицакоисакаатдабидатасистентиивотекепроцес
на добивање лиценцирање на даватели на услугата од страна на граѓански
организации.Нејзинатаимплементацијаќезапочневојуни2018година.
Процесотна деинституционализација епоткрепен со политичкитецели на ЕУ и
СоветотнаЕвропа,коисестрематдаобезбедатактивнаинклузијаицелосноучество
воопштествотоналицатасопопреченост.
Во2017година,прекупроектотнаДелегацијатанаЕУ„Техничкапомошзаподдршка
напроцесотнадеинституционализацијавосоцијалниотсектор“,бешеизработена
прватаработнаверзијанаНационалнатастратегијазадеинституционализација2018-
2027.Документотбешеподготвенврзоснованапретходнаанализанасостојбатаи
прекуширокпроцесвокојучествувааситезасегнатистрани.
Соподдршкаод УНДП,започнаподготовкатанатрансформацискитеплановиза
специјалнитезаводивоДемирКапијаивоБањаБанско.Беазавршениподготовките
заангажирањестранскиекспертизаизработканатрансформацискиплановинапет
другисоцијалниинституциизазгрижувањедецабезродителиилиродителскагрижа,
децасовоспитно-социјалнипроблемииливоконфликтсозаконотизадецаимлади
сопопреченост.Отпочнатеипроцесотнаизработканаметодологијазаутврдување
наценатаначинењенасоцијалниуслуги,соподдршканаГИЗ.Тоапретставува
основазапроменананачинотнафинансирањевонасоканадецентрализацијана
услугитеиплурализацијанадавателитенасоцијалниуслуги.
Воспоставена е и една нова станбена единица во Град Скопје за интервентно
сместување,соштобројотнастанбениединицисезголемина18.Доделенисена
користење15 станбени единици во повеќеопштини во државата,кои ќебидат
адаптирани и опремени за услугата самостојно живеење со поддршка.Во оваа
насока,ќесенаправатизаконскиизменисокоиќесеутврдиценатаначинењена
услугата-живеењесоподдршка,покорисник.

Пензискисистем
ВладатанаРМ го формирашеСоветотзаследењенасостојбитево пензискиот
систем,телососледнитенадлежности:разгледувањенапрашањакоисеоднесуваат
наодржливостанапензискиотсистем,следењенаимплементацијатанареформата
на пензискиот систем,иницирање на мерки за подобрување на состојбите во
капиталнофинансиранотопензискоосигурувањеиобезбедувањенаодржливостна
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пензискиотсистемнадолгрок.Советотсесостоиодпретседателиосумчлена.
ДонесенисеизмениидополнувањанаЗаконотзавработувањенаинвалиднилица,
сокоисеврши подобрувањенаусловитезавработувањенаинвалиднилицаи
наменско користење на доделените средства од Посебниотфонд.Исто така се
воведуваможностодПосебниотфонддасекористатсредстваза  работенасистент
наинвалиднолицекоеевклученовоработнооспособување,нанеговобарањеили
набарањенаработодавецот.

Роми
ВоодноснаактивноститезаподобрувањенасоцијалнатавклученостнаРомитеи
понатамусепродолжисоимплементацијанабројниактивностивоситеобластиво
согласностсоСтратегијатазаРомите2014-2020година.
Воизвештајниотпериодпродолжиимплементацијанапроектот„Инклузијанадеца
РомивоЈавнитеопштинскиустанови-детскиградинки“(вкупнозапишани34.521
дете во учебната 2017-2018 година)и вработени се 19 Ромки негувателки на
неопределеновреме.
Продолжуваработатана12ромскиинформативницентриивотекотна2018година
дадени се вкупно 3271 услуги/поддршка од различен вид (од областа на
социјалнатазаштита1512услуги,здравственатазаштита277услуги,одобластана
образованието 242,вработување 450,лична документација 277,домување 362,
антидискриминација7иуслугиподругипрашања144).
Вовторатаполовинаод2017годинаворамкитенапроектотподдржанодОБСЕ–
„SocialCohesion,advancementofcommunityrights,andimprovingintegrationwithafocus
oneducationandyouth“,беаразгледаниможноститезапревземањеактивностина
националнонивокоисеоднесуваат наинклузијанадецата одулица илицатаРоми
без лична документација,за размена на регионалните практики за системски
решенијазанадминувањенапроблемотсонерегистриранилицаРоми.
Продолжуваакцијатазаевидентирањенанерегистриранилицавоматичнатакнига
за родени,и оттаму,покрајобјавениот јавен оглас за пријавување на лица,
подготвеноеиУпатствозапостапувањесолицанеевидентиранивоматичнатакнига
народени,коеенаменетозаНВО,центритезасоцијалнаработаиматичарите.
Воноември2017годинаодржане РаботенсостанокзасоцијалнаинклузијанаРоми
воРепубликаМакедонија восоработкасоделегацијатанаЕУ,СЕП иКабинетотна
Министербезресор, Националенкоординатор заимплементацијанаСтратегијатаза
Ромите,одкојбеапотенциранинеколкуважнииприоритетнипрепоракикоитреба
дабидатреализиранивонареднитедвегодини.
Министерствотозатрудисоцијалнаполитиказапочнасоимплементацијананов
проект „ТематскаевалуацијазаЕУ поддршканаромскатазаедницаи социјално
мапирањезаРомите“финансиранодЕвропскатаКомисија.Соовојпроектќесе
мапираатромскитенаселбииќеседобијатквалитативнииквантитативниподатоци
наРомитеводелотнаобразованието,вработувањето,домувањето,здравството,
социјалнатаинклузија,поседувањеналичнадокументацијаисл.
Започна имплементација на Програмата Ромактед „Промовирање на добро
управувањеи зајакнувањенаРомитеналокално ниво“,заедничкаПрограмана
ЕвропскатаУнија(DGNEAR)иСоветотнаЕвропа.ЦелитенаПрограматасејакнење
наромскатазаедницанаиндивидуалноинанивоназаедницата,какоиподобрување
и проширување на капацитетите,знаењата и вештините на институциите во
работењетозаромскаинклузија.

Краткорочниприоритети
РеформатанасистемотнасоцијалназаштитаќесеуредисоновЗаконзасоцијална
заштита.Првиотнацрттекстепредвиденодабидеизготвендосептември2018
година,поштоследиконсултативенпроцессозасегнатитестрани,аистовременоќе
сеработинаподзаконскиакти,неопходнизанеговапрактичнапримена.
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Се планира усвојување и имплементација на Национална стратегија за
деинституционализација(2018-2028)иАкцискипланзанејзинаимплементација.Во
рамкитенаАкцискиотпланпаралелноќесеспроведуваатактивноститеповрзанисо
партиципативнопланирањенатрансформацијатанарезиденцијалнитеинституции,
преселба на корисниците, развој на услуги во заедницата, превенција на
институционализацијата,развивањестратешкиалаткизаспроведувањенаполитики,
социјална инклузија и овозможувањередовни услуги,учество на корсинцитево
целиотпроцесиразвивањеуслугиводениодкорсиницитекакоизајакнувањена
новипристапизаперсонализираниуслуги.
Докрајотна2018годинаќебидатподготвенитрансформацискиплановизаседум
установи засоцијалназаштита,прекупартиципативен процеснаконсултации со
вработенитеикорисницитеилинивнитесемејстваинадворешничинители,согласно
Акцискиот план за имплементација на Националната стратегија за
деинституционализација2018-2027.
Ќе започне процесот на преселба на корисници од најмалку две установи за
социјалназаштитавомалигрупнидомовивозаедницата.
Во претстојниот период,ќе продолжи спроведувањето на конкретни проекти и
активности за справување со постоечките предизвици во делотна социјалната
инклузијаинамалувањетонасиромаштијата,сокоисесочуваатразличнитеранливи
групинаграѓаникоисевосостојбанасоцијаленризик.Ваквитеактивностиќесе
реализираат во согласност со повеќето постоечки стратешки и оперативни
документикоитретираатовиепрашања,какоштосеНационалнатастратегијаза
намалувањенасиромаштијатаисоцијалнатаисклученост2010-2020,Националната
стратегијазавработување2016-2020,Програматазаразвојнасоцијалнатазаштита
2011-2021,Националната стратегија за изедначување на правата на лицата
инвалидност,СтратегијатаиАкцискитеплановизаРомите,националнитестратешки
документизастарилица,задеинституционализацијаисекако,новоподготвената
сеопфатна стратешка реформска рамка, т.е. Програмата за реформи во
вработувањетоисоцијалнатаполитика2020(ЕСРП).
Ќе се спроведат активности за евалуација на реализацијата на ревидираната
Националнастратегијазанамалувањенасиромаштијатаисоцијалнатаисклученост
2010-2020.
Исто така,понатаму ќе се јакне и проширува мрежата на постоечки услуги и
алтернативни форми на грижа и заштита на специфични ранливи категории на
граѓани(старилица,деца/лицасопопреченост,децабезродителииродителска
грижа,децанаулица,децаворизик,бездомници,жртвинанасилствоитн.),преку
отворањенановидневницентри,малигрупнидомовиисличниалтернативниформи
нагрижапрекуплурализацијаидецентрализацијанасистемотзасоцијалниуслуги.
Ќесепосветуваивниманиенапотребатаодпостојанојакнењенакапацитетитена
претставниците на различни субјекти на локално ниво за развој,креирање,
спроведувањенауслугиодобластанасоцијалназаштитаисоцијалнаинклузија.
Во2019годинаќесеподготвиновЗаконзавработувањенаинвалиднилицасо
вклучувањенапрофесионалнатарехабилитацијакакозаконскорешение.

Роми
Во насока на подобрување на социјалната вклученост на Ромите и понатаму
продолжуваимплементацијатанаактивноститеодстратегијатазаРомите.
Истотака,континуираноќесеспроведуваатактивностиодпроектотИнклузијана
децаРоми вопредучилишнотообразование;имплементацијатанапрограматаза
ромскиздравственимедијатори,програматазастипендирањеименторирањена
ученициРомивклученивосреднообразование,поддршкатанафункционирањетона
воспоставените 12 ромски информативни центри на територијата на Република
Македонија.ЌепродолжиподдршкатазавработувањенаРоми,какоцелнагрупа
согласномеркитеодОперативенпланзаактивнимеркиипрограмизавработување
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за2018година,активноститеворамкинакоординиранатаакцијазаидентификација
налицатакоиштонесеевидентиранивоматичнитекнигинародени.Вотекотна
наредниотпериодсепланирадабидатотворениуштедвановиРИЦивоСтрумицаи
Велес.
До крајот на 2018 година ќе се спроведува проектот Социјално мапирање на
ромскитенаселбииќепродолжатактивноститенаменетизалицатаподКалеза
социјалнаинклузијанаовиелицавопериод2018-2019година.

Среднорочниприоритети
ВорамкинапрограмирањетонаподдршкатасосредстваодIPA IIфондовите,се
планирадополнителнодасеподдржатпроцеситенадеинституционализација,преку
натамошна трансформација на постојните установи и воспоставување на
алтернативни сервиси за лицата со посебни потреби,младите со асоцијално
поведение,старитеибездомните.Ќепродолжинатамошноразвивањенауслугитеза
професионална рехабилитација на лицата со посебни потреби,вклучително и
медицинскатаибиопсихолошкатарехабилитација.
Истотака,сепланирадасеформираатструктури/механизмичијацелќебидеда
обезбедаттрансферназнаењеиградењенакапацитетитенаорганизациитекои
промовираат социјално претприемништво и директна поддршка на конкретни
социјалнииницијативи,сопоттикнувањенасоцијалнотопретприемништвопомеѓу
Ромитеидругитеранливигрупи.
Системотнасоцијалназаштитаипонатамуќесенасочуваконразвојнасоцијалните
услуги,согласнопотребитенаранливитегрупивозаедницата,прекукоординирање
накапацитетитеиресурситеволокалнатазаедница,воспоставувањенасоработка
помеѓуситедавателинасоцијалниуслуги,поттикнувањенаприватнатаиницијатива
иподдршкананевладиниотсектор.
Ќесеподготвианализазавоведувањенамоделнасоцијалнидоговорикоиќеимаат
зацелразвивањенасоцијалнитеуслугиналокалнониво,пред сèод странана
невладинитеорганизации.
Ќе се финализира процесотна целосна трансформација на Специјалниотзавод
ДемирКапија

Роми
Ќе продолжи имплементацијата на планираните активности за унапредување и
подобрување на состојбата и социјалната инклузија на Ромите во Република
Македонија согласно Стратегијата за Ромите,Националните акциони планови,
РОМАКТЕДпрограматаисл.

ОстваренаекомуникацијасоЕвропскатаКомисијавоСкопјеводелотзаподдршка
од ИПА компонентата во насока на поддршка на активности за домување и
сместувањенабездомнителицаиактивностинаменетизаспецијалнитеучилишта
наменети заработасо родителитеи одговорнитеинституции занамалувањена
бројотнадецатаРомивоспецијалнитеучилишта.

3.19.7АНТИДИСКРИМИНАЦИЈАИЕДНАКВИМОЖНОСТИ

Тековнасостојба
Вонасоканаунапредувањенадомашнатазаконскарегулативаивклучувањена
принципотнаеднаквостинедискриминација,подготвениусвоенеодстранана
ВладатановиотЗаконзаспречувањеизаштитаоддискриминација.
Формирано е Национално координативно тело за следење на состојбите со
недискриминацијаи реализацијатаназаконите,подзаконскитеакти и стратешки
документиизаунапредувањетонаработатаикоординацијатанамеханизмитеза
спречувањеизаштитаоддискриминацијаипромовирањенаеднаквитеможностиво
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државата.Вонегочленуваатосвендржавниинституцииирелевантниневладини
организации,меѓународниорганизацииидругинезависниексперти.
Усвоен е Законотза ратификација на Истанбулската Конвенција на Советотна
Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното
насилствои сеподготвииНационаленпланзаакција2018-2023.Бешеразгледани
усвоенГодишенизвештајзаимплементацијанаСтратегијатазародоваеднаквостза
2016годинаиистиотеусвоенодСобраниенаРМ.
Изработен е електронскиот модул за разбирање на концептот на родовата
рамноправностодстрананадржавнитеслужбеницинанационалноилокалнониво,
Прирачникзавнесувањенародоватаперспективаво програмитеиполитикитекоје
водичзаподготовканародовосензитивниполитики,програмииактивностина
органитенадржавнатауправа.органитенадржавнатауправасезадолженидаја
поминатаосновнатаинапреднатаобуказародоваеднаквост.
Проектот “Интеграција на децата Роми во редовните училишта,надвор од
специјалнитеучилиштаидесегрегацијаворедовнитеучилишта”изработиАнализаза
состојбатасосегрегацијанадецатаРомиво21општинавоРепубликаМакедонијасо
предлогмерки,којаќебидефинализиранадокрајотна2017година.Изработене
правилникзавклучувањенадецатасолеснапсихичкапопреченостворедовното
образованиеиреализиранисеобукинанаставнициод Скопје,БитолаиШтипи
реализирани се 30 работилници со родители во Скопје,Битола и Штип за
подигнувањенасвестазаважностаодредовнотообразование.
Согласно Правилникот за анализа на наставни планови,програми и учебници
формиранаеработнагрупа,накојаим еиспорачанаеднодневнаобуказародов
концептсо цел да им се појасни самиотконцепткојтреба да се примени во
подготовкатанаанализатанапрограмитеиучебниците.Изработенаеанализана
наставниотплан,програмаиучебникзавтороодделениепомакедонскијазик.
ВорамкинаПроектотзародовоодговорнобуџетирањеподдржанодUN Women
спроведени сеработилницизановитеминистерствакоиќесевклучатвопроцесот
народовоодговорнобуџетирање,иќепродолжидасеработиисоситепретходно
вклучениинституции,меѓукоиипратеничкитевоСобраниетонаРМ.

Комисијазазаштитаоддискриминација(КЗД)
Вотекотна2017годинадоКомисијатазазаштитаоддискриминацијаседоставени
вкупно 59претставки по различен основ надискриминација.од кои еутврдена
дискриминацијаво19случаи,последнивеоснови:етничкаприпадност,пол,роди
сексуалнаориентација.Вопериодотјануари-април2018година,седоставенивкупно
65претставки,од коиКомисијатаимаутврденодискриминацијаво8случаи,по
основналиченилиопштественстатусипол.

Краткорочниприоритети
Вотекотна 2018годинаќебидеусвоенновиотЗаконзаспречувањеизаштитаод
дискриминацијаиќесеформирановаКомисијазазаштитаоддискриминација.
Вонасоканаунапредувањеназаконодавствотоодобластаќесеподготватиизмени
идополнувањанаЗаконотзасоцијалнапомош иЗаконотзаработниодносисо
концептотнаеднаквостинедискриминација.
Во текотна 2019 година ќе се спроведуваатактивности за имплементација на
Стратегијатазародоваеднаквост2013-2020.ЌесеподготватгодишниотОперативен
планза2018и2019годиназаимплементацијанаСтратегијатазародоваеднаквост
2013-2020иНационалниотакцискипланзаакцијазародоваеднаквост2018-2020,по
штоќесепристапиконнивнопрактичноспроведување.
Се планира усвојување на Националниот акциски план за имплементација на
ИстанбулскатаКонвенција 2018-2023иИзработканагодишенОперативенплан2018
годиназаимплементацијанаНационалниотпланзаакцијазаимплементацијана
ИстанбулскатаКонвенција2018-2023.
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Следи подготовка и усвојување на годишен Извештајза спроведувањето на
Стратегијатазародоваеднаквостза2017година.
ЌепродолжисоработаНационалнотокоординативнотелозанедискриминацијаиќе
сеусвоиПрограмаиДеловникзаработа.

Комисијазазаштитаоддискриминација
Ќесеодржиконференција„Институциитеиграѓанскитеорганизации-заедноза
подобраприменанаантидискриминаторскотозаконодавство“.

Среднорочниприоритети
Зајакнување на капацитетите на институционалните механизми за спречување,
заштитаоддискриминација,превенцијаизаштитаодтрговијасолуѓеизаштитана
жртвитенатрговијасолуѓе,унапредувањенаеднаквитеможностиивоведувањена
концептотнародовоодговорнобуџетирање.
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3.20.ПРЕТПРИЈАТИЈАИИНДУСТРИСКАПОЛИТИКА

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјатаеумереноподготвенавоовааобласт.Небешепостигнатнапредокво
текотнаизвештајниотпериод.
Бидејќинесеспроведенипрепоракитеод2016година,вопретстојнатагодина
земјата,особено,треба:
→ ⎼ ⎼⏒ ⏒⎺ ⏎⏒⎼ ⏔⏎⏏ ⏓⏐⏎⏔⏎⏏ ⏎ ⏔ ⏔⎻⏎⏎⏍ ,за женско
претприемништвоизатуризамидавклучимеркизаолеснувањенапристапот
наМСПдофинансии;
→⎼ ⎺⎺⎼ ⏎⏒⏎⏖⏎⏔⏎⎺⏎⏍ ⏍⎻⏐⏑⎺⏣ ⏒ ⎺⏘⏔⏎⏒⏎⏔ ⎺ ⏏⏑⏓⏒⏎⏎⏔,особено
малитеисреднитепретпријатија,задонесувањеновиметодиитехнологии;
→ ⎼ ⏍⎺⏎ ⏑ ⏏⏎⏍ ⏓⎺⏍⎺⏣ ⏒ ⏔ ⏒⏏⏎⎼⏎ ⏏⏔⏒⏎⏎⏒⎺ ⏔⏎⏖⏎⏎
локалникомпании.

Резиме
Ќе се усвои,промовира и имплементира документот ревидирана индустриска
политика и поврзаниотакциски план,којќеобезбеди фокусирана поддршка на
индустријатаиреализацијанавизијатанадокументот
ОдаспектнаподдршкатанаМСП сепланираимплементацијанаСтратегијатаза
развојна МСП,кои ќе се преточат во годишната Програма за конкурентност,
иновацииипретприемништво.ЌесеусвоииимплементирановатаСтратегијаза
развојнаженскопретприемништво.
Владата усвои План за економски раст со цел поддршка и поттикнување на
инвестициитевоМакедонија,Планотзаекономскирастќесеимплементирапреку
активностиподеленивотристолбасоповеќемерки.

3.20.1.ПРИНЦИПИНАПРЕТПРИЈАТИЈАИИНДУСТРИСКАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Проценкатанавлијаниетонарегулативата (ПВР)е интеграленделвопроцесотна
подготовканазакони,кадесеврширедовнапроверканапредлог-законитекоисе
доставуваатвоВладинапроцедуразаразгледување,далисеусогласенисоактите
коијауредуваатматеријатазаПВРидалиеспроведенанавременаконсултацијасо
засегнатите страни преку Единствениот национален електронски регистар на
прописи(ЕНЕР).
Вопрвиотквартална 2018година,сепрезедоамеркииактивностизаподобрување
наспроведувањетонапроцесотнаПВР,подготвенисеизвештаиисереализираа
четириобукизаПВР накојабеаобучени94лицаитоадржавнислужбенициод
министерстватакоиработатнапроцесотнаПВРиподготовканазакони.
ДијалоготмеѓуВладатаибизниссекторотсеформализирашевоноваформа,преку
потпишувањенаМеморандум зајавно-приватендијалогмеѓучетиритестопански
коморииВладата.ОвааПлатформакојаеподдржанаодУСАИД,претставувазначаен
чекорвоградењенаинституционалнасоработкаисредствозадиректноиспраќање
на заеднички ставови на коморите во форма на позициски документи кои се
однесуваатнавладинитеполитикиштојазасегаатбизнисзаедницата.Одмартдо
јули2018година,беаподготвенинад20позицискидокументи.
Вонасоканајакнењенакапацитетите,механизмитеиподобренакомуникацијана
НВОповрзанисообластитеодПоглавје20(креирањеиследењеполитики),успешно
сереализирашепроектотподдржанодДЕУ,вочиирамкибеаподдржани8граѓански
организациисоконкретнипроекти,беареализираниповеќеобукизаследењена
политиките и беше формирана првата национална платформа „Поглавје 20„
составенаод47членкиибешепромовиранавебстранаhttp://www.poglavje20eu.org.
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Заподобреноинформирањенабизнисзаедницатафункционалнисенеколкунови
портали кои имаатзацел дајаинформираатбизнисзаедницатазазаконската
регулатива за започнување и водење бизнис,водење дијалог,дисеминација на
информации за разни мерки за поддршка,стратешки политики и други теми
поврзанисоконкурентноста.СтранитесеменаџираниодМинистерствозаекономија
www.konkurentnost.mk и од страна на Платформата за приватно-јавен дијалог
www.biznisregulativa.mk.
Одаспектнастратешкитедокументизаразвојнаприватниотсектор,Владатаво
април2018годинајаусвоиСтратегијатазаразвојнаМСП2018-2023соакцискиплан,
аСтратегијатазаразвојнаженскотопретприемништвоевовладинапроцедура.
Продолжува имплементацијата на Стратегијата за конкурентност,Иновационата
стратегија,идругиповрзанистратегииипрограми.
МинистерствотозаекономијасоподдршканапроектодДЕУреализирашеПроектза
Ревизијанаиндустрискатаполитика,којвклучување активности заанализана
досегашнатаиндустрискаполитика2009-2020,какохоризонталнаполитика,какои
анализанадругитеповрзаниполитики.Врзоснованаанализитенадокументот,
анализанастатистиките,програмите,новитеприоритети наВладата(Планотза
економскираст),новатакомуникацијанаЕУзаИндустрискаполитика,(поврзанисо
поддршка на циркуларна економија, зелена економија, дигитализација на
индустријатаислично)сепреминаконизработканановиотдокумент–ревидирана
индустрискастратегија,којаќебидедоставенадоВладанаусвојување.Воцелиот
процесконтинуираносевршеаконсултациисозасегнатитестрани(беаорганизирани
десетинаработилницииповеќесостаноци,соцелдасесобератмислењатаодсите
засегнатистрани). Истотака,ворамкинапроектотбешенаправенаанализана
кластерскитеполитики,воведувањесистемзамониторингиевалуацијаиизработка
нановавебстранаконкурентност.мк.Вофокусотнановатаревидиранаиндустриска
стратегијаќебидеподдршкатанапреработувачкатаиндустрија.
Владата усвои План за економски раст со цел поддршка и поттикнување на
инвестициите во Македонија. Овој план се базира на неколку принципи:
либерализацијанаприватниотсектород„политичкивлијанија“,транспарентноство
спроведувањето,неутралностииндискриминација,еднаковтретманнадомашнитеи
странските инвеститори,силна координација на сите политики во рамките на
индустрискатаполитика,ефикасностиефективност(вредностзапари)исл.Планот
заекономскирастќесеимплементирапрекуактивностиподеленивотристолбасо
повеќемерки.ПрвиотивториотстолбмеркиќесеспроведуваатпрекуЗаконза
финансискаподдршканаинвестициите(усвоенвоаприл2018година)Третиотстолб
меркиќесеспроведувапрекуФондотзаиновацииитехнолошкиразвој,односно
прекусреднорочнатригодишнаПрограмазафинансискаподдршканамикро,малии
среднипретпријатијаза2018-2020година..
Мерките кои се предвидени во Планотза економски растсе составен дел од
концептот на новата ревидирана индустриска стратегија,која е во владина
процедура.
ФормиранаеРаботнагрупазасмартспецијализација,составенаодпретставницина
повеќе министерства,институции и факултети,кои ги преземаат почетните
активностиисобирањедатабазизапотребнитеанализи.
Директивата за задоцнето плаќање е транспонирана во Законот за задоцнето
плаќањеиЗаконотзаизвршување.Заоваадирективанаправенаекореспондентна
табелаивотексеусогласувањасоЕКповрзанисоодредениаспектинадирективата.

Краткорочниприоритети
 Усвојување,промоцијаиимплементацијанадокументотревидиранаиндустриска

политикаиповрзаниотакцискиплан,којќеобезбедифокусиранаподдршкана
индустријатаиреализацијанавизијатанадокументот

 дасепромовираиндустријализацијапрекустимулирањенарастотиразвојотна
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производниотсекторсоцелдасезголемипродуктивноста,дасекреираатдобри
работниместа,дасезголематприходитеидасезајакнечовечкиоткапиталиво
истовремесправувањесопредизвицитеодциркуларнаекономија.

Подготовкаиимплементацијанафункционаленсистемзамониторингиевалуација
наиндустрискатаполитика.Соцелподобренаинформираностнабизниссекторот
требадапродолжифункционалностаиконтинуираноажурирањенавебстранитеза
законскатарегулативаидијалоготсоВладатаwww.biznisregulativa.mk,поддржанаод
УСАИД и веб страната за подобрена информираностна бизнис заедницата за
мерките за поддршка на конкурентноста,www.konkurentnost.mk водена од
Министерствотозаекономија.
ОдаспектнаподдршкатанаМСП сепланираимплементацијанаСтратегијатаза
развој на МСП, кои ќе се преточат во годишната Програма за
конкурентност,иновации и претприемништво.Усвојување и имплементација на
новата Стратегија за развојна женско претприемништво. Исто така,следи
имплементирањенапрепоракитеодИзвештајотнаАктотзамалибизниси(Small
BusinessAct2018-2020).
ВоследниотпериодсеочекувареализацијанаПатоказотзаразвојнастратегијаза
паметнаспецијализација,семинарподдржанодTAIEXипоинтензивнаподдршкаод
JointResearchCentre– EuropeanCommissionвоводењенапроцесот,анализитеи
развивањенастратегијазапаметнаспецијализација.

Среднорочниприоритети
Понатамошна имплементација на повеќе стратешки документи за поддршка на
конкурентностаиповрзаниакцискипланови.
Активно вклучување во анализите и развивање на стратегија за паметна
специјализација,какоинеговапонатамошнаимплементација.

3.20.2ИНСТРУМЕНТИНАПРЕТПРИЈАТИЈАИИНДУСТРИСКАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Министерството заекономијаи оваагодинадонесеПрограмазаконкурентност,
иновацииипретприемништво,којаесоставенаод3делаивклучуваподдршкана
МСП,имплементација на индустриска политика и поддршка на кластерските
здруженија.Оваагодиназапрв патбуџетотечетири пати поголем,од кој38,4
милиони денари заподдршканаМСП,2,5 милиони денари заспроведувањена
индустрискаполитикаи5милиониденаризакластерскитездруженија.Меркитеза
поддршканаМСПпокрајониеодпретходнатагодинасезбогатенисоновиитоаза:
кофинансирањенапроектинамрежинабизнисангели,субвенционирањенаобуки
навработенивоМСПкакоисубвенционирањенаМСПзанабавканаопрема,алати
кои ќесекористатзаедукацијаи организирањенаобуки.Прекупрограматасе
поддржанинад100фирмии16кластеризаразниразвојниактивности–развојна
производ,развојнапазар,развојнаделовенсубјект,женскопретприемништво.
АгенцијазаподдршканапретприемништвотовоРепубликаМакедонија(АППРМ)
имплементирамеркизаподдршканамалитеисреднипретпријатија,какоделодво
Програмата за поддршка на претприемништво,која се носи на годишно ниво.
Буџетотза2018годинаизнесуваше3.900.000денари.Воизвештајниотпериодсе
реализираниповеќеактивности:издаденииреализирани50ваучериза31клиенти
ворамкитена“Ваучерскиотсистемзасубвенционираносоветување“,обезбеденисе
и реализирани услуги од информативен карактер за 583 претприемачи и
потенцијални основачи на нов бизнис во рамките на проектот “Инфо пулт“,
реализиранисеголем бројнаобукииработилницизапромоцијаиподигањена
јавната свест за претприемништво,женското претприемништво,подготовка на
бизнисплан,социјалнопретприемништвоипоттикнувањенаразвојотнасоцијални
претпријатија каде присуствуваа голем бројучесници,студенти и професори од
повеќеуниверзитети,средниучилиштаипретприемачипочетнициипретприемачи
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жени како и претпријатија.АППРМ како еден од организаторите/партнери во
реализацијатанаЕвропскиотденнапретприемачотво2017година,организирашеи
работилница на тема “Систем на менторингуслуги – паткон подобрување на
работењетонаМСП“,
Соцел зголемувањенавлијаниетоиефектитеодподдршкатанасекторотнаМСП,
АППРМ реализираи вонпрограмскиактивности.Воовојправецеивклученостана
АгенцијатавоПрограматанаВладатанаРМ заАктивниполитикизавработувањеза
2017– поддршказасамовработувањесо кредитирањеи грант.Во рамките на
самовработувањесокредитирањепрегледанисе179бизнис-планови.Восоработка
со мрежата на Регионални Центри и консултанти,Агенцијата ја спроведува
активностасамовработувањесогрант,приштоизработенисе1251бизниспланови.
АППРМ како партнер институција ги започна активностите предвидени во
регионалниотпроект„ВоспоставувањеипромоцијанаменторскитеуслугизаМСПво
Западен Балкан -Фаза 2“,поддржан од Јапонската Агенција за Меѓународна
Соработка–JICA.Проектотпредвидувавоспоставувањенастандардизирансистем
наменторскиуслуги,одржливиираспространетивоземјитенаЗападенБалкан,
односноподобрувањенациклусотнастандардизиранименторскиуслугивоСрбија,и
продолжувањенатрансферотнаСрпскатаекспертизавообластанаменторингво
БиХ,ЦрнаГораиМакедонија,соподдршканаЈапонскитеексперти.
Воедноподготвенисеитренингматеријалите,логистичкаподготовкаиотпочнатисе
обукитенапрвитементоривоМакедонијасогласноЈапонскиотмоделнастандардни
менторскиуслуги.
Водекември2017годинапотпишанедоговоротизапочнатисеактивноститеза
реализацијанапроектот“Алијансаназнаењевоеко-иновативнопретприемништво
запоттикна конкурентностанаМСП – СМекоМП“ворамкитенаПрограматаза
Соработка “Интеррег V – Б Балкан-Медитеран 2014-2020“.Основните цели на
проектот се да се подобри квалитетот на образованието и да се подобри
конкурентностанаМСП прекувоспоставувањенасилнаалијансаназнаењемеѓу
високообразовнитеинституции,центритезастручнообразованиеиобукаиМСП,за
промоцијанаеко-иновативнопретприемништвоиразвојнаиновативнаобразовна
рамка.
ИновациитеостануваатеденодклучнитеприоритетинаВладатавопоттикнувањена
економскиразвој,базиранназнаењеииновации.Клучнаинституцијавореализација
наовојамбициозенпланеФондотзаиновацииитехнолошкиразвој,којуспешного
реализирашечетвртиотјавенповикзаинструментите„Кофинансиранигрантовиза
новоосновани трговскидруштвастарт-аписпин-оф„и„Кофинансиранигрантовии
условени заеми за комерцијализација на иновации“.Склучени се договори за
финансирање на иновативни проекти на 15 домашни микро,мали и средни
претпријатија,адоделенисесредствавовисинаод570.000евра.Фондотобјавии
спроведувачетиринатпревари–предизвици:
 Јавен повикзафинансирањенапроекти занамалувањеназагадувањетона

воздухотвоурбанитесрединивоРепубликаМакедонија–Предизвиккојбеше
реализиранвосоработкасоМинистерствотозаживотнасрединаипросторно
планирањеиПрограматазаразвојнаОбединетитенации(УНДП).Ворамкитена
овојповикбеасклученидоговорисопеткомпании,аседоделенинад130.000
евра.

 Јавенповикзафинансирањенаистражувачкипроективоосновнитеисредните
училишта–ПредизвикзамладиистражувачивосоработкасоМинистерствотоза
образованиеинаука,сокојсефинансираатистражувачкипроективоосновнитеи
среднитеучилишта

 Јавенповик„Оброкзасите“восоработкасоМинистерствотозатрудисоцијална
политикасокојќесефинансираатпроектизасоцијалнопретприемништво.

 Јавенповик„Пристап“восоработкасоМинистерствотозатранспортиврскии
ФИНКИ зафинансирањенапроектизаизработканаинформатичкисистем на
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управувањевообластанапатничкиотитоварниотсообраќај.
СоовиеповицисепилотираиинструментотПрименанаиновациивојавниотсектор,
којсепланирадасеразвивавотекотна2018-2019годинакаконовинструментна
Фондот.Подовиеповици,докрајотна2018бисесклучиледоговоривовкупна
вредностод над 150.000илјади евра.Фондотпрекуангажирањенаконсултанти
обезбедиконтинуиранасоветодавнаподдршканапретпријатијатазаизработкана
проектни апликации и подобрувањенанивниотквалитет.Фондоторганизира и
обуки и работилници со цел јакнење на капацитетите на претпријатијата за
аплицирањеикористењенадостапнитесредствапрекуинструментитезаподдршка.
Исто така,Фондот континуирано организира информативни настани,средби,
конференциииинфо-сесиикоиимаазацелдапридонесатконподоброреализирање
напрограматанаФондотзаиновацииитехнолошкиразвојиподигањенасвестаза
значењетонаиновациитекајбизнисот,зголемувањенаинтересотзаинструментите
заподдршканаФондотиподобрувањенаквалитетотнапредлог-проектитекоисе
доставуваат на отворените повици. Обезбеден е основачки влогво износ од
50.000.000 денари заформирањето наФонд заеквити и мезанин инвестиции и
започнатисеактивноститезаосновањенаФЕМИ.
ВорамкинаПланотзаекономскираст,ФИТР ворамкинаСреднорочнатапрограма
заработа,гиимплементирамеркитеод3тиотстолб,којенаменетзаподдршкана
развојот на МСП.На првиот повик беа поддржани 79 микро, мали и средни
претпријатија,накоиимбеадоделенигрантовивовкупнавредностод10.5милиони
евра,или 638милиони денари,средствазаподдршкапредвидени воПланотза
економскираст.
АктивноститенаДирекцијатазатехнолошкииндустрискиразвојнизони(ДТИРЗ)за
привлекувањенановиинвестициисеворамкинајаснотаргетиранисектори(лесна
преработувачкаиндустријасоприменанависокитехнологии,истражувањеиразвој
и ИКТ).Поволноститезаинвеститоритево зонитесерегулирани со Законотза
технолошки индустриски развојни зони и регулативата за контрола на државна
помош.ПроцедуритеикритериумитесејасноопределенивоЗаконотзаТИРЗкој
претставувашеманапомош.Ефектотод поволноститесеследиконтинуиранои
периодично се врши проценка во однос на исполнувањето на обврските на
инвеститоротзабројнавработениивисинанаинвестиција.Нагодишнонивосе
поднесуваизвештајзадоделенатадржавнапомош доКомисијатазазаштитана
конкуренцијата,којајаспроведуванадзорнатафункцијанаСобраниетонаРМ.
ДТИРЗинвестиравопланирање,основање,изградбаиразвојнаинфраструктуратаи
инфраструктурните објекти во технолошките индустриски развојни зони и двете
индустрискизонисокоиуправува.Вонасоканапонатамошенразвојнамрежатана
зони,во2017годинаотпочнатаепостапказаоформувањеТИРзонанатериторијата
на општина Куманово и од почетокотна 2018 година отпочната е постапка за
оформувањенаТИРЗвоопштинаЛипково.Истотака,основанаеииндустриската
зонаКратовосокојауправуваДТИРЗ.ВофазанаосновањееТИРЗСкопје3закојае
изработенаеДржавнаурбанистичкапланскадокументација.
Докрајотна2017годинавоосум одпетнаесетТИРзониивоиндустрискатазона
Коселсклучениседоговоризазакупсовкупно26компанииод преработувачка
индустрија,итоа13(тринаесет)воТИРЗСкопје1,2(два)воТИРЗСкопје2,1(еден)
воТИРЗТетово,3(три)воТИРЗШтип,1(еден)воТИРЗСтрумица,1(еден)воТИРЗ
Кичево,1(еден)воТИРЗСтруга,3(три)воТИРЗПрилепи1(еден)воиндустриска
зонаКосел.Вкупниотбројнавработенивокомпаниитевозонитенакрајотод2017
надмина11.000лица.Вотековната2018годинасклученисеуштечетиридоговориза
закупназемјиштевоТИРЗСкопје1.
Покрајкреирањенановиработниместа,компаниитевозонитеконтинуираноимаат
значаен удел во вредноста и структурата на извозот од земјата.Согласно
евиденцијатанаДТИРЗ,во2017годинаизвозотнадобраодзонитебешесовредност
однад2милијардиевра.Структуратанаизвозотнаовиекомпаниијасочинуваат
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електроника,фармацевтскиидругипроизводинахемискатаиндустрија,транспортна
опрема,машини и опрема и други производи на автомобилската индустрија во
поширокасмисланазборот.
Сите спомнати активности на Дирекцијата за ТИРЗ се објавуваатна веб сајтот
http://www.fez.gov.mk.
ДирекцијатазаТИРЗ,заедносоАСИПИРМ сеносечкитеинституциивопромоцијаи
имплементацијанамеркитеод Законотзафинансискаподдршканаинвестиции,
какомеркиодпрвиотивториотстолбнаПланотзаекономскираст.
Одаспектнапроширување,подобрувањеипромоцијанаопштественатаодговорност
воРМ,потпишанеДоговорзајавнанабавказаизработканасреднорочнаСтратегија
за општествена одговорност на Република Македонија.Исто така,Проектот за
поддршканаобластаопштественаодговорност,еприфатенодУСАИД ворамкина
проектБизнисекосистеми,заштоепотпишанМеморандумзаразбирањесоУСАИД
на23.2.2017г.

Краткорочниприоритети
По усвојувањето на документот ревидирана индустриска политика и неговиот
акцискиплан,слединеговаимплементација,којќеобезбедифокусиранаподдршка
наиндустријатаиреализацијанавизијатанадокументот:
 дасепромовираиндустријализацијапрекустимулирањенарастотиразвојотна

производниотсекторсоцелдасезголемипродуктивноста,дасекреираатдобри
работниместа,дасезголематприходитеидасезајакнечовечкиоткапиталиво
истовремесправувањесопредизвицитеодциркуларнаекономија.

 Се очекува да следи подготовка и имплементација на нова Програма за
конкурентност,иновации и претприемништво,којаќесодржи повеќемерки за
поддршканаиндустријата,коипроизлегуваатодноватаревидиранаиндустриска
политика.

ОдаспектнаподдршкатанаМСПследиимплементацијанаСтратегијатазаразвојна
МСП,прекугодишнатаПрограмазаконкурентност,иновацииипретприемништво,а
сеочекуваи дасеусвои имплементирановатаСтратегијазаразвојнаженско
претприемништво.
Од аспект на ООП како краткорочни приоритети се изработка,донесување и
промоцијанаСреднорочнастратегијазаООнаРМ.Донесувањенаакцискипланза
2019-2023г.РеализацијанаактивностиодпотпишанМеморандум засоработкасо
УСАИДРеализацијанаНационалнатанаградазанајдобриООПво2018г.
АППРМ е фокусирана на имплементација на Програмата за поддршка на
претприемништвото,конкурентноста и иновативноста на малите и средните
претпријатија кои се однесуваат на имплементација на ваучерскиот систем на
советувањенаМСП,„Инфопулт“-проектвосоработкасорегионалнитецентрисокој
сеобезбедуваатинформативниуслугизаМСП,обукизаподготовканабизнисплан
наменето за студенти и ученици од средните училишта, обука за
наставници/професори кои го предаваатпредметотпретприемништво и бизнис,
работилници за промоција на претприемачко образование, поддршка на
организацијата на Европска недела на МСП,организирање менторство помеѓу
искуснипретприемачиистарт-апфирми,обуказа локалниконсултанти,МСП,и
општествена одговорности промоција на социјалното претприемништво,женско
претприемништво,подготовканагодишенизвештај-ОпсерваторијазаМСП,какои
реализација на активностите предвидени во проектите: „Воспоставување и
промоцијанаменторингуслугизамалиисреднипретпријатијавоЗападенБалкан“,
во соработка со JICA – Јапонската агенција за меѓународна соработка,како и
“Алијанса на знаење во еко-иновативно претприемништво за поттик на
конкурентностанаМСП“ворамкитенаТранснационалнатапрограмазасоработка
ИНТЕРЕГ,“Балканско–медитеранскапрограма2014-2020“,кадеАППРМ учествува
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какопроектенпартнер.ВоовојправецеивклученостанаАгенцијатавоПрограмата
наВладатанаРМ заАктивниполитикизавработувањеза2018– поддршказа
самовработувањесокредитирањеигрант.

ФИТРконтинуиранојаимплементираСреднорочнатапрограма,којаопфаќамеркии
инструментизаподдршканаиновациитевоРепубликаМакедонија.
 Краткорочниприоритетисеподоброискористувањенасредстватанаменетиза

иновации и технолошки развојод страна на претпријатијата со што би се
зголемилеи вложувањатавоистражувањеи развојвојавниоти приватниот
сектор.

 Проширување на иновациската инфраструктура преку основање на Научно
технолошкиПаркиФондзаеквитиимезанининвестиции.

 Подобро поврзување на секторот за високо образование со индустријата и
промовирање на иновативните активности на истражувањата и компаниите
прекуформирањенаНационалнаканцеларијазатрансфернатехнологии.

 Воведувањенадополнителни мерки заподдршканаиновацискатадејности
консолидација на постојните можности достапни за малите и средни
претпријатија.

Од8мај2018година,состапувањевосиланаЗаконотзафинансискаподдршкана
инвестиции се нудат дополнителни поволности за инвеститорите. Покрај
зголемувањенаинвестициите,извознатаактивностивработувањенаневработени
лица од страна на домашнитеи странски инвеститори во зоните,сеочекува и
зголемување на активностите за истражување и развој на производи и
производственипроцеси,какоипорастнаобемотнаразменапомеѓуизвозните
компаниивоТИРЗидомашнитедобавувачи.Законотзафинансискаподдршкана
инвестициипроизлегуваодПланотзаекономскирастдонесенодстрананаВладата
наРМ.ПроцедуритеикритериумитеседефиниранисоЗаконотиќебидатдополнети
со обрасци во подзаконските акти кои ќе се донесат.Истите обезбедуваат
унифициранаподдршкаипосигуренрезултатодмерките.
Дополнително,соизменанаЗаконотзаТИРЗвомај2018година,сепредвидуваи
можностазаинвестирањевоизградбанагринфилдобјектиодтретистрани,вокои
подзакупдејностќевршатпроизводственикомпаниии-корисницинаТИРЗ.Соовие
измени се очекува производствените компании полесно да донесат одлука за
вршењенадејноствоТИРЗ.
Извознатаструктуранакомпаниитевозонитесеочекуваипонатамупозитивнода
придонесезадиверзификацијанаизвозотназемјата.
ГрижатазакорисницитевозонитеостануваприоритетнаактивностзаДирекцијата,
којаќебидеподдржанасовоспоставувањетонаедношалтерскисистемзадомашни
истранскиинвеститори.

Среднорочниприоритети
Имплементацијанамеркиипрограмизаподдршканаразвојнабизниссекторот,
поддршканаМСПипреработувачкаиндустрија.Активновклучувањевоанализитеи
развивањенастратегијазапаметнаспецијализација,какоинеговапонатамошна
имплементација.

ОдаспектнаООПсеочекувареализацијанамеркиипрепоракиодакцискипланза
2019-2023г.,наСреднорочнастратегијазаООнаРМ.Реализацијанаактивностиод
Меморандум за соработка со УСАИД.Изградба на капацитети за ефикасна
имплементацијанаСреднорочнастратегијазаООнаРМ.

ЗаФИТРсреднорочниприоритетисеградењенасеопфатениновацискиекосистем
преку консолидација на постојната поддршка за мали и средни претпријатија,
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подобрување на иновациската инфраструктура и проширување на мерките за
поддршканаприватниотсекториакадемијатавопоглед наосовременувањена
технолошките капацитети на претпријатијата,јакнење на човековите ресурси и
поддршканаиновацискатадејностсоцелподобрувањенаконкурентноста.
Проширувањенасоработкатасодомашниимеѓународниинституциииорганизации
кои обезбедуваат поддршка во секторот иновации како и изнаоѓање на нови
можностизафинансирање,каконапримерпрекупостојнитефондовиодЕУ.

3.20.3ПОЛИТИКИПОСЕКТОРИ

Тековнасостојба
Поддршкатанасекторотзатуризамиугостителствосереализирапреку2програми
прекуМинистерствозаекономијаиАгенцијатазапромоцијанатуризмот.
ПрограмазаразвојнатуризмотимплементиранапрекуМинистерствозаекономија,
за2017изнесуваше54.635.000ден.аза2018-38.700.000ден.Какопосебнапрограма
еПрограматазаподдршканадомашентуризам заработницисонискиприходиза
2017вовисинаод60.000.000ден.иза2018годинавовисинаод30.000.000ден.
ВорамкитенаПрограматапредвиденисеследнитемеркииактивности.
 Поставувањенатуристичкасигнализација.
 Изготвување на проектно решение за Старата Скопска Чаршија,Охридската

Чаршија,БитолскатаЧаршијаиСтрушкатаЧаршија.
 Обезбедувањенаподатоциодобластанатуризмотиподготовканамоделза

проекцијанаиднипоказатели
 Организирање на регионална конференција ,,Балканот како туристичка

дестинација
ВоорганизацијанаМинистерствотозаекономијасеодржарегионалнаКонференција
затуризам,накојабешепрезентиранаСтудијатазаобезбедувањенаподатоциод
областанатуризмотиподготовканамоделзапроекцијанаиднипоказатели,какои
јавна дебата за Стратегијата за развојна туризмот на Република Македонија
2016/2021сокојасеобезбедувастратешкарамка,исепоставуваатсолидниоснови
за развојна туризмот и подобрување на туристичката клима во Република
МакедонијаидискусијазаизменувањеидополнувањенаЗаконотзатуристичка
дејностиЗаконотзаугостителскадејност.
Објавенисепоголембројодмеркитеодпрограматакоисевопостапканаевалуација
иливозавршнафазаитоа:Субвенциизаразнитуристичкипроекти,манифестациии
форуми,Изготвување на Студија за Пештерите во Република Македонија како
туристичка атракција,Субвенции за туристички цели на селски домаќинства,
Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на
факултетите за туризам,Субвенционирање на седум општини за изработка на
локалнистратегиизаразвојнатуризмот,Проект„Планинскивелосипедскипатеки”,
Печатењенапромотивниматеријалиодобластанатуризмот,НабавканаДигитални
инфопунктови,Набавканамобилнаапликација“VisitMacedonia”,Меѓународнаи
билатерална соработка во туризмот,Едукација и тренингобуки во туризмот и
угостителството.
ДонесенаеноваПрограмазаподдршканадомашентуризамзаработницисониски
приходивоРепубликаМакедонија,сокојаеспроведенПроектот-Организирањена
одморнаработницисонискиприходи.

Краткорочниприоритети
Стратешката определба на Владата,е Македонија да прерасне во атрактивна
туристичкадестинацијаштоепреточеновоНационалнатастратегијазаразвојна
туризмот,којаеизработенаодстрананаконсултантскатакуќаKOHL&PARTNER,ае
возавршнафазанадонесувањеиусвојување.
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Министерството за економија во 2018 година подготвува измени на законската
регулативаодобластанатуризмотвокојпроцессевклучениСтопанскитекомори,
здруженијаидр.организациивонасоканаподобрувањенаусловитеиначинотна
вршењенадејноста.
Запоголемадигитализацијаииновациивотуристичкатапромоцијасестартуваше
проектотVisitMacedoniaиза1месециполовинабешеизработенаапликацијата
visitmacedonia,којагиследисветскитетрендовизадигитализацијаииновацииво
туристичкатапромоција,аимазацел даго привлечевниманието натуристите,
посебнонатранзитните.

Среднорочниприоритети
Владата ќе продолжи да го поддржува овојсектор преку имплементација на
Националната стратегија за развојна туризмот и соодветни мерки,политики,
конкретнипроектизаизградбанамодернатуристичкаинфраструктураипромоција
наРепубликаМакедонијакакоатрактивнатуристичкадестинацијавостранство.
Поддршката на туризмот,преку институционални мерки и мерки за директни
субвенции на туристичките компании,намалувањето на ДДВ за угостителските
услугизасместувањеепредвиденаворамкинаПрограматазаразвојна туризмот
наМинистерствотозаекономија.
ТуризмотемеѓуврвнитеприоритетинаВладата,ситевложенимеркивонеговиот
развојдаваатпозитивен резултат:константно се зголемува бројотна странски
туристи,асотоаибројотнатуристииноќевањавоопшто,споредподатоцитеод
НароднаБанканаРепубликаМакедонија,девизниотприливбележиконтинуиран
порастсекојагодина.
Бројотна странските туристи во Македонија изминативе осум години e двојно
зголемен,односно 98%,авкупниотбројнатуристи забележуварастод 40%.Во
периодот јануари-декември 2017 година,пак,во однос на истиот период од
претходнатагодина,бројотнатуристите езголеменза16.6% итоа:кајдомашните
туристиимазголемувањеза6.5%акајстранскитетуристиза14.2%.
Уштепозначајноештосезголемуваистапкатанавработеноствооваастопанска
гранка.Минататагодинавоземјатабилевработени9.500лицавотуризмот,што
претставува1,4 проценти од вкупниотбројвработени во РепубликаМакедонија.
Заедносодејноститекоиштосеповрзанисотуризмот,воМакедонијасевработени
уште31.000лица,атоаевеќе4,5процентиодвкупниотбројевидентиранилица
коиштоработелево2017година.
Сетооваседолжинасетотмеркикоисепреземаатоднеколкуинституции,меѓукои
Министерствотозаекономијаекреаторнаполитикитевотуристичкиотсектор,асе
координираатпрекуКомитетотзатуризамприВладатанаРепубликаМакедонија.
Субвенционирањето на странскиот организиран туристички промет и
субвенционирањетонаавиолетовитенанискобуџетнитекомпаниисепокажаакако
добримерки,приштонанивнетребадасегледаизолиранооддругитемеркиштосе
насочени кон промоција и поддршка на туризмот.Со субвенционирањето на
авиолетовитенанискобуџетнитекомпаниигорешивмепроблемотсонедостатокна
директниконекциисопоголемитеградовивоЕвропаисветот,којподолговреме
претставувашегорчливпроблемзарегрутирањенатуристиодголемитеградовиниз
светот.Илистатазасубвенциониранстранскиорганизирантуристичкипрометсекоја
годинасепроширува.
Соовиедвемерки,какодиректнисубвенции,ќепродолжимеивонаредниотпериод,
исекакоќесефокусираменаподобрувањенауслугитеводелотнаугостителството
и туризмот,зголемувајќи ја контролата на категоризацијата на угостителските
објектииработејќинаразвојотначовечкитересурсивработенивоовојсектор.
Развојналокалнаирегионалнаконкурентноствосфератанатуризмот.Во
рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА)за периодот 2014-2020
година,восекторотКонкурентностиИновации,сереализираатактивностиопфатени
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воАкцискидокументзаЛокалнаирегионалнаконкурентностсопосебеносвртна
проектиодобластанатуризмот.
Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) претставува
четиригодишнаинвестицискаоперацијакојасефинансирасогрантодЕвропската
унија(ИПА2)исесостоиодчетирикомпоненти,1(една)јаспроведуваСветскабанка
групацијата (спроведувана од Банката) и 3 (три) ги спроведува Владата
(спроведуваниодПримателот).ПЛРКебазираннасеопфатнаанализазаразвојна
туризмотиуправувањесодестинациитеиќеовозможифинансискиинвестициии
зајакнувањенакапацитетитекоиќепридонесатзаподдршканаразвојотнасекторот,
инвестирањето во дестинациитеи напредокотнаодредени дестинации.Светска
банкагрупацијата(СБГ)еназначеназаадминистраторнаПроектот,аКабинетотна
ЗаменикПретседателотнаВладатазадолжензаекономскипрашања(КЗПВРМ)за
институцијаодговорназаспроведување.
Развојната цел на ПЛРК е да го зајакне придонесотна туризмотво локалниот
економскиразвојидагоунапредикапацитетотнаВладатаијавнитеинституцииза
дасепоттикнеразвојотнатуризмотидасеолесниуправувањетосодестинации.
Оваапрограмавклучувареализацијанавидливипроектисовисоконивонавлијание
врзразвојотиунапредувањетонатуризмот,какоштосе:изградбаиреконструкција
на локална инфраструктура,ревитализација на објекти од културно наследство,
поддршказаразвојнатуристичкиуслугииунапредувањенатуристичкатапонуда,
промоцијанамакедонскитетуристичкидестинацииикултурнонаследство,градење
на препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во
туристичко -угостителските услуги и сл.Овојпроект ќе се имплементира со
поддршканаСветскабанка,авредностасеочекувададостигне21милионевра.

3.21ТРАНС-ЕВРОПСКИМРЕЖИ
НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Резиме
ПостигнатенапредоквоодноснаразвојотнатранспортнитемреживоРепублика
Македонија. Во континуитет се гради и обновува патната и железничката
инфраструктураво земјатадолж Коридор VIIIи X (Xd),којапретставувадел од
мрежатанаТранспортнатаопсерваторијанајугоисточнаЕвропа(СЕЕТО).Истотака,
Република Македонија ја поддржува иницијативата за интегрирање на СЕЕТО
мрежатавоТрансевропскитетранспортнимрежи.

3.21.1ТРАНСЕВРОПСКИТРАНСПОРТНИМРЕЖИ(МТВ)

Клучнипораки
Индикативното проширување на клучните мрежни коридори во Западен Балкан
поврзанисотрансевропскататранспортнамрежа(ТЕН-Т)бешепотврденонасамитот

Вообластанатранспортнитемрежи,постоидобронивонаподготовка.Земјата
постигнаодреденнапредоквотекотнаизвештајниотпериод.Вонареднатагодина,
земјататребаособено:
→ ⏓⏒⏔⏑ ⏘⏒ ⏍ ⏏⏒⎺⏣ ⏒ ⏓ ⏔⏎⎺⏒⏎⏔⏎⏔ ⏒⏎⏗⏏⏎⏔⏏⏓⏖⏎⏔⏔⏒ ⏎⏔

институциизауправувањеизасегнатистрани,коисезанимаваатсоразвојотна
мрежитеTEНTиTEНE;
→ ⎼ ⏑ ⎹⏎⏐⏎⏍⏎ ⏔⎼⎺⏐⏒ ⏎ ⏍ ⏓ ⎺⎼⎺⏣ ⏒ ⎨ ⎻⎺ ⏔⏍
транспортназаедница;
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заЗападенБалканодржанвоВиенаво2015година,аистотакабешепотврден
приоритетотнаКоридоритеVIIIи X,бидејќи тиесесметаатзапроширувањена
главната мрежа и обезбедуваат поврзување со соседните земји и подобра
интеграцијанаЕвропа.Какорезултатнатоа,посветени сезначителни напори и
средстванаразвојотнаовиекоридори.
СогласноприоритетитеодПристапнотопартнерствонаРепубликаМакедонијасо
Европскатакомисија,РепубликаМакедонијапродолжувасоимплементацијатана
Меморандумотзаразбирањезаразвојнаглавнататранспортнарегионалнамрежа
најугоисточнаЕвропаиактивноучествуваворегионалнитеиницијативиисоработка
ворамкитенаСЕЕТО.

Тековнасостојба
ПРОГРАМИИПРОЕКТИ
ПатниотКоридор X еврскасевер-југи поврзувањесо Р.Србијаи Р.Грцијаи
понатамусо европскиотконтинент.Со изградбатанаделницатаДемир Капија-
Смоквицакојазавршивоаприл2018годинаводолжинаод172км секомплетира
целиотпатенКоридорХнанивонаавтопат.ЦенанаградбанаделницатаодДемир
КапијадоСмоквицае217милиониевра.
РехабилитацијаинадградбанаавтопатнатаделницаСмоквица-Гевгелија,какодел
одКоридорот10eзавршенана10.10.2017година.Истатабеше ко-финансиранаод
ЕУ ворамкитенаОПРД 2007-2013воизносод 4.1милиониевра.Договоротза
рехабилитацијанаделницатаНеготино-ДемирКапијабешепотпишанво вомесец
јуни2016год.сорокназавршувањенаработитеод18месеци.Финансиранаеод
буџетнаРМ.

Железничкиот Коридор X е целосно изграден.Врската север-југ во однос на
железницата,односноврскатасоРепубликаСрбијаиРепубликаГрцијаевофункција
иеоперативна.СеизвршимодернизацијанажелезничкиотКоридорX.Активностите
за рехабилитација,надградба и реконструкција на 9 железнички станици по
должинатанаКоридоротXикракотX-dспореднајдобритеЕУпрактикисезавршени.
Работите на 10.тата железничка станица во Гевгелија се 90% завршени.
Реконструкцијата на железничка станица Скопје во согласност со техничките
стандарди наЕУ заврши во септември 2017 во износод 2,3 милиони евра,ко-
финансиранаодЕУворамкитенаОПРД2007-2013.
ОбновувањетонатретиотипоследенделодКоридоротX,Ногаевци-Неготино(L=30
км),сеочекувадазавршиво2019годинасосредстваодзаемодЕвропскатабанка
заобноваиразвој(ЕБОР).Воизминатиотпериод,обновувањебешеизведенона
делницитеТабановце-Куманово(L=12км)иМиравци-Смоквица(L=12км).
Завршувањето на работите на трите делници ќе овозможи зголемување на
максимално дозволенатабрзинадо 120 км/ч,со што ќесенамали времето на
патување.
ЗапроектотизградбаназаедничкажелезничкастаницавоТабановцевотекотна
2017година,одстрананаКонсултантитеIPF/4-COWIсеработешенаизработкана
деталнатаурбанистичкапланскадокументација,Еколошкатастудијаеодобренаод
странанаМинистерствозаживотнасрединаипросторнопланирањевојануари2018
годинадодекаСтудијатазаизводливостнапроектотиИдејнитепроектисеодобрени
воаприл2018година.

КоридорVIIIсепротеганаправецотисток–запад,делотнизРепубликаМакедонијае
содолжинаод304км.ВоврскасопатниотКоридоротVIII,само37%енадграденна
нивонаавтопатиимапотребаодпонатамошнонадградување.Нанивонаавтопатсе
делницитеСкопје-Тетово-Гостивар,обиколницатанаСкопјеиКуманово– Скопје.
ДелотодКоридорoтнизРепубликаМакедонијаеподеленнаследнитеглавнипатни
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делници:
ДелницатакојасеградинанивонаавтопатКичево–Охрид,какоделодзападниот
делодКоридоротVIII(доАлбанија)исеградисофинансискапомош одкинеската
Ексим банка.Овааделницананивонаавтопатепредвиденодабидезавршенадо
јуни 2021 година.Делницата од Куманово до Миладиновци во должина од 33
километриеизграденакакоавтопат.РехабилитацијанаделницатаодКумановодо
Миладиновци (десен коловоз)езавршенаводекември 2016вовредностод 5,1
милиони евра,а е ко-финансирана од ЕУ.Рехабилитацијата на делницата од
МиладиновцидоКуманово(левколовоз)вовредностод7милиониевра,истоко-
финансиранаодЕУворамкитенаОперативнатапрограмазарегионаленразвој2007-
2013 заврши декември 2017 година.Завршениотпатен Коридор VIIIнаниво на
автопатќепридонесезазајакнувањенаинтеграцијатаназемјатаворегионотивоЕУ
иможедадоведедоновиможностинапазарот.

СожелезничкиотКоридорVIII,ќесеобезбедидиректнажелезничкаврскапомеѓу
РепубликаМакедонијаи РепубликаБугарија,пристап до нивнитепристаништаи
алтернативна транспортна можност за македонските компании наспроти
досегашнатапатнаврска.
Реконструкцијанажелезничкатаделницаод КумановодоБељаковце(30,8км)е
прекузаем одЕБОРиевотек.Изградбанановаиреконструкцијанапостојната
железничкаделницаодБељаковцедоКриваПаланка(34км),водекември2014
годинабешедоделенкредитодЕБОРвоизносод145милиониевразаградежните
работи.НаСамитотвоТрст(јули2017)едоделенгрантвоизносод70милиониевра
заовааделница.Постапкатазаизборнаизведувачeвофазанапредквалификација,
набарањенаЕБОРестопирана.Вотекеподготовканановаобјава.Заделницата
КриваПаланкадоДевеБаир,границасоБугаријаводекември 2017сеизработи
целатапроектнадокументација.

ЗаизградбанановажелезничкаделницаодКичеводоЛин,границасоРепублика
Албанијаводолжинаод62,6километрикакоделодисточниотделоджелезничкиот
коридорVIII,водекември2017годинасеизработиосновенпроектсотендерска
документација.Вредностанадоговорoтбеше7,7милиониевра,ко-финансиранодЕУ
ворамкитенаОПРД2007-2013.

По ратификацијата на Договорот за основање на транспортна заедница во
Собранието на Република Македонија,Министерството за транспорт и врски
номинирашечленовивоУправувачкиоткомитетсогласнообврскитеодДоговорот.
Во фаза се формирање на седиштето и останатите тела за оперативно
функционирањенатранспортнатазаедница.

ВорамкитенаОперативнатапрограмазарегионаленразвојсеизработиНационална
транспортна стратегија (2018-2030)која треба да ги продолжи веќепостоечките
активности,кои се предвидени да се реализираатво овојпериод како и нови
приоритетниактивностисодржанивоноватапредлогстратегија.

ИНСТИТУЦИОНАЛНАРАМКА,ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАИСПРОВЕДУВАЊЕ

ВорамкитенаМинистерствотозатранспортиврски,СекторотзаЕвропскаунијасе
состоиодчетириодделенија:Одделениезапреговорииинтеграција,Одделениеза
ИПА мониторинг,Одделение за ИПА планирање и подготовка на проектна
документацијаиОдделениезаимплементацијанадругимеѓународниинвестиции.Во
СекторотзаЕвропскаунијаима12вработениодкоиситесевопостојанработен
однос.Надлежни институции заспроведувањенапроектитеод трансевропските
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мрежисеМинистерствозатранспортиврски,Јавнотопретпријатиезадржавни
патишта,ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје,МинистерствозафинансиииСекторотза
железници од МТВ.За претставниците на одделенијата за ИПА фондови (ИПА
структура),на годишно ниво се проценува потребата од обуки и истата се
доставуваатдоЦФЦД-Министерствозафинансии.Заостанататаинституционалната
рамкавидиПоглавје3.14Транспортнаполитика.

Краткорочниприоритети
ПРОГРАМИИПРОЕКТИ
ПатенКоридорX-Дт.е.гранкаДнаКоридоротX
 ДелницатаодГрадскодоДреново(водолжинаод15км)ќебидеизграденана

ниво на експресен пат.Договоротсо изведувачотепотпишан на 21.09.2017
годинаисепланирадасезавршидокрајна2019година.Ко-финансиранеодЕУ
ворамкитевоСекторскатаоперативнапрограмазатранспорт2014-2020.Сумата
надоговороте23милиониевра.

 ДелницатаодДреноводоФариш евотекнаградбананивонаекспресенпатво
должнаод10кмифинансиранаеодстрананаЕБРД.Делницатаезапочнатасо
градбаво2015година,додекаистатаепланиранаeдасезавршиво2019година.
Вредностанадоговоротизнесува32милиониевра.

МодернизацијанажелезничкиКоридорX
 ОбновувањетонатретиотипоследенделодКоридоротX,Неготино-Ногаевци(L

=30км),сеочекувадазавршиво2019година.
 Активноститезарехабилитација,надградбаиреконструкцијанажелезничките

станици по должината на Коридорот X и кракот X-d според најдобрите ЕУ
практикисезавршени.Ворамкитенаовојпроектсерехабилитираа,надградијаи
реконструираа9поголемижелезничкистаницинаКоридорот10икракот10ди
тоа:Велес,Прилеп,Битола,Богомила,Чашка,Табановце,ДемирКапија,Градско,
Неготино – Вардар додека работите на 10.тата железничката станица во
Гевгелијасе90%завршени.Сеочекуваработитедазавршатиобјектотдабиде
пуштен во употреба до крајотна 2018 година со што целосно ќе се бидат
завршенивкупно10станици.Вредностанапроектотизнесува1.9милиониевра.

 ЗаремонтсореконструкцијанажелезничкапругаБитола-Кременица(границасо
РепубликаГрција)какоделодкрак10диКоридоротX,склучененовдоговорна
19.12.2017година.Работитезапочнаана15.01.2018годинасорокзазавршување
наработитедокрајотна2018година.

КомплетирањенажелезничкиКоридорVIII
 РеконструкцијатанажелезничкатаделницаодКумановодоБељаковце(30,8км)

епрекузаем од ЕБОР и ево тек.Планирано завршувањенаработитеедо
септември2019година.

ИНСТИТУЦИОНАЛНАРАМКА,ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАИСПРОВЕДУВАЊЕ
Во2018годинасепланирани4унапредувања/вработувањавоСекторотзаЕвропска
унијасогласноизработениотГодишенпланзавработувањанаМинистерствотоза
транспортиврски.
НасреднороченплансепланираатновивработувањаиунапредувањавоСекторотза
Европскаунијапри Министерствотозатранспорти врски вонасоканацелосно
децентрализираноуправувањесоЕУфондови,какоиобуказавработенитесогласно
нивнитепотреби.
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Среднорочниприоритети
ПРОГРАМИИПРОЕКТИ
ПатенкоридорX-Дт.е.гранканаКоридоротX
 ДелницаодФариш доПрилеп(3тафазаодпатотГрадско–Прилепкакоделод

кракотX-д):проширувањенапатнаделницаодПрилепдомостнаЛенишкарека
и изградба на трета лента на патната делница од с.Беловодица-Каменолом
Мавровооколу7,5км епланиранодабидеко-финансираноодЕУворамкитена
Секторската оперативна програма за транспорт 2014-2020. Проектната
документацијаеподготвена.Проценетавредностзареализацијаизнесуваоколу
8,0милиониевра(градежниработиинадзор).

МодернизацијанажелезничкиКоридорX
 Изградбаназаедничкажелезничкастаницаво Табановце:до крајотна2018

годинаќезаврши ангажманотнаКонсултантитеIPF4/COWI,кои ќеизработат
основни проекти и тендерска документација за избор на изведувач,како и
тендерскадокументацијазаизборнанадзоренинженер.Докрајотна2018година
ќе се поднесе апликација за обезбедување на инвестициски грант преку
инструментотWBIFвовисинаод50%одвкупнатаинвестиционавредност,додека
останатите 50% ќе се обезбедат преку заем од ЕБОР.Обезбедување на
финансискитесредстваиспроведувањенапостапказаизборнаизведувачи
надзоренинженерсепланиравосрединатана2020годинаипотоасеочекувада
започнатградежнитеактивностизаизградбаназедничкатажелезничкастаница.

МодернизацијанапатенКоридорVIII
 ДелницаодКичеводоОхридводолжинаод57км:вотексеградежниработиза

изградбанаавтопаткоизапочнаавомај2014.Актуеленпрогреснаградежните
работиизнесува61%.Потпишанеанекснадоговоротзапроширувањенарокотза
реализацијадојуни2021година.

 Изградбатанаиден автопатод Гостивар до Кичево со должинаод 42 км е
поделенана3делнициитоа:
- заделницаодКичеводоБукојчаниеизработеносновенпроектзаавтопатско

решение.Проценетавредност121милиониевра.Докрајна2018годинасе
очекува повратен одговор од WBIF за апликацијата за грантсредства за
градба во износ од 20 милиони евра.Останатиот дел од финансиската
конструкцијасеочекувадабидеобезбеденодЕБОР.

- заделницатаБукојчани–ГорнаЃоновицасеочекувадасеобезбедатгрант
средствапрекуВБИФ во 2018 годиназаизработканаосновен проектза
градба.

- заделницатаГорнаЃоновица–Гостиваробезбеднисе2милиониеврапреку
WBIFзаизработканаосновенпроект.

 Патната делница од Куманово до Ранковце (Страцин)е планирано да биде
рехабилитиранасосредстваодЕУворамкитенаСекторскаоперативнапрограма
затранспорт2014-2020.Вотекеизработканаосновенпроектзарехабилитација.

 ДелницатаодРанковцедоКриваПалнакаводолжинаод26кмеподеленанадве
секции:Ранковце(Чатал)доДлабочицаводолжинаод14кмиДлабочица–Крива
Паланкаводолжинаод9км.Запрватасекцијасклученедоговорвовредностод
28.1МЕУРсорокод30месеци.Завторатасекцијапотпишанедоговорсоизнос
од30.4МЕУРсорокнаизградбаод36месеци.Овиепроектисефинансираниод
Светскабанка.

 ЗаделницатаодКриваПаланкадоБугаријаводолжинаод13км,очекуваноеда
сепотпишезаемсоЕвропскабанказаобноваиразвој(ЕБОР)зафинансирањена
проектот.Јавното претпријатие за државни патишта ќе отпочне тендерска
процедуразаградежниработииочекувадајазавршидокрајна2018година.
Очекуваноенапочетокод2019годинадасесклучидоговорсоизведувач,а
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рокотзазавршувањенапатотпредвиденоедабидеза24месеци.Проценетата
вредностнаинвестицијатаеоколу12милиониевра.

КомплетирањенажелезничкиКоридорVIII
 Изградба на нова и реконструкција на постојната железничка делница од

БељаковцедоКриваПаланка(34км)-завторатаделницаодисточниотделод
железничкатапруганаКоридорVIII,Бељаковце-КриваПаланка,водекември
2014годинабешедоделенкредитодЕБОР воизносод145милиониевраза
градежнитеработи.НаСамитотвоТрстедоделенгрантвоизносод70милиони
евра за оваа делница.Се планира спроведување на постапка за избор на
изведувачиизборнанадзоренинженер,согласноправилатаиполитикитеза
набавканаЕБОР,најкаснодопочетокотна2019година,апотоаизапочнувањесо
градежнитеработикоибисеодвивалевовременскарамкаод40месеци.

 ЗаделницатаКриваПаланкадоДевеБаир-границасоБугарија,водолжинаод
23.4км,во ноември 2017 заврши изработката на проектна документација.
Проценатавредностнаградежнитеработиeоколу400милиониевра.Доовој
моментобезбеденисе60милониевраодЕУ-ИПА,аостанатитесредстватребада
сеобезбедатоддругиизвори.Позатворањетонафинансискатаконструкција,ќе
следипостапказаизборнаизведувачиизборнанадзоренинженер.Сепланира
градбатадазапочнево2020година.

ПРОГРАМИИПРОЕКТИ
Владата на Република Македонија на 13.06.2017 година го разгледа и прифати
усогласениоттекстна Договоротза основање на транспортната заедница и го
потпишаДоговоротзаосновањенатранспортнатазаедница.Министерствотоза
транспорт и врски номинираше членови во Управувачкиот комитет согласно
обврскитеодДоговорот.Вофазасеформирањенаседиштетоиостанатитетелаза
оперативнофункционирањенатранспортнатазаедница.
ВобуџетотнаРМ за2018годинасепредвидуваатсредствазапридонеснаРепублика
Македонија во буџетот на транспортната заедница кои според пресметките
изнесуваатприближноколкуиучествотоштосеодвојувашезафункционирањетона
СЕЕТО.
ВорамкитенаОперативнатапрограмазарегионаленразвојсеизработиНационална
транспортнастратегија(2018-2030)којагоопфаќапериодотод12годинии требада
гипокриевеќепостоечкитеактивностикоисепредвидувадасереализираатвоовој
период како и нови приоритетни активности во делотнатранспортот.Предлог-
текстот на стратегијата е во постапка на јавни консултации по што ќе следи
усвојувањеодстрананаВладатанаРепубликаМакедонија.

3.21.2ТРАНЕВРОПСКИЕНЕРГЕТСКИМРЕЖИ(МЕ+МЕПСО)

Електропреноснаинфраструктура
Во однос на енергетски мрежи,изградбата на интерконеконективни врски со
соседните земји продолжува во континуитет,што ќе придонесе за поголема
сигурноствоснабдувањетосоелектричнаенергијаворегионотнадолгороченплан.
Земјата континуирано учествува во работните тела на Енергетската заедница и
Европскаасоцијацијанаелектропреноснитесистемоператори(ENTSO-E)итн.

Вотекотна2017годинаАД МЕПСОактивноучествувавопланирачкитеактивности
наENTSO-E:изработкатанаРегионалниотпланнапреноснатамрежавоЈугоисточна
Европа (RgIP2017) и Десетгодишниот развоен план на европската мрежа
(TYNDP2018),какоисреднорочнитепрогнозинаадекватност(MAF2017).
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РазработенаепостапказаприклучувањенаSECITSPпроектотвоENTSO-Eкакодел
одRegionalGroupSouthEast(RGCSE)одSystem DevelopmentCommittee.

ТЕКОВНАСОСТОЈБА(јан2017–април2018)
400 kV интерконеконективна врска Битола (Република Македонија)– Елбасан
(Република Албанија).Во рамките на вториот грант од WBIF за изработка на
целокупнатапроектнадокументацијаза400kVДВ
ТС Битола 2 – македонско албанска граница и ТС 400/110 kV
избраниотконсултантот/проектант Геинг(МК)&Fichtner(DE) ја изработува целата
техничкаијазапочнапостапкатазадобивањедозволазаградба.Истражувањетоза
птици и лилјаци вдолж коридоротна далекуводотна македонска територија е
завршеносодоставувањенагодишниотизвештајисогласнополитикатазаживотна
средина на ЕБОР беа одржани и три јавни работилници (Битола,Струга и
Скопје).Започната е постапката за избор на консултант за имплементација на
проектотсовклученнадзорпригрдба.

Smart Grid63 проект: во фаза на реализацијасе следните компоненти:SCADA,
Автоматскапромeнанаоптоварувањето(AutomateDemandRespond)иПилот-проект
запроучувањенаефектитеодинтеграцијанаелектричнитевозиланапреносната
мрежавоРМ (PEV),авоподготовкасепроектите:Опремаисофтверскорешениеза
прогнозанаенергија заповластенитепроизводителинаЕЕ;Имплементацијана
WAMS(системзаследењенастабилностанаелектропреносниотсистем).

Запроектот„Изградбанаобјектиоделектричнамрежа“64вотечениеепостапкатаза
добивањеупотребнадозволазатрафостаницатаТСПетровециприклучниот110kV
вод,азаДВ2х110кVХЕЦВруток-
ТСТетово,подигнатисетристолбаодтретатасекција.

Од проектот „НОВА SCADA/EMS“Пакет 2 -Испорака и инсталација САЦС за 9
трафостаници – нема реализација на активностите бидејќи не е парафирана
спогодбата за соработка на АД МЕПСО и ЕВН Македонија за обезбедување на
просториии за сместување на новата опрема или градба на нови Командно
КонтролниОбјекти.

Вопроектот„Ревитализацијаимодернизацијанапреноснатамрежа“реализацијата
покомпонентие:
1.Ревитализацијана110kVдалекуводи– реконструкцијатанаДВТС Штип– ТС
Пробиштип е во течение,а за останатите далекуводиобјавени се тендерите ;2.
Далечинскоследење,видеонадзор,управувањеиприлагодувањенатрафостаници
– тендерската документација е завршена и се очекува објава на тендерот;3.
Функционалнозатворањенаоптичката мрежаворамкитенапреноснатамрежаи
изработка на модел за максимално искористување –потпишан договор со
изведувачотза подземна инсталација и сеочекува да започнереализацијата,а
заоптичкото јаже се очекува да започне со активностите;4.Ревитализација на
трафостаници-Тендеротза набавка на високонапонска опрема се реализира,а

63
SmartGridепроектзакоједобиенгрантворамкитеназаемотодЕБОРзафинансирањенаизградба

на400kV интерконективнаврскаБитола– македонско-албанскаграницаиТС Охридсоставенод5
компоненти SCADA;Опрема и софтверско решение за прогноза на енергија за повластените
производители на ЕЕ ;Имплементација на WAMS (систем за следење на стабилноста на
електропреносниотсистем);Пилот-проектзапроучувањенаефектитеодинтеграцијанаелектричните
возиланапреноснатамрежавоРМ (PEV);Автоматскапроемнанаоптоварувањето(AutomateDemand
Respond).
64Започнатво2004годинаиефинансиранодЕвропскатабанказаинвестиции(EIB)сокофинансирање
одстрананаАДМЕПСО.
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тендерите за релејна заштита и тендерот за ревитализација на4-ри
трансформаторскистаницисеобјавени.

КРАТКОРОЧНИПРИОРИТЕТИ(април2018–април2019)
ПРОГРАМИИПРОЕКТИ
Краткорочните приоритети се засновани на усвоениот План за развој на
електропреноснмиотсистем наРепубликаМакедонијапериод2018-2022годинаод
РегулаторнатакомисијазаенергетиканаРепубликаМакедонија.

За 400 kV интерконеконективна врска (Република Македонија)– (Република
Албанија)вократкорочниотпериоддоаприл2019годинасеочекувадасеизбере
консултантотза следење и надзор на градбата,да се објави тендероти да се
потпишедоговорзанајповолниотпонудувач,даседобиедозволазаградењеида
започнепостапкатазаекспропријација.

Smart Gridпроект:ќе се реализираат компонентите: Автоматска промeна на
оптоварувањето (Automate Demand Respond) иПилот-проект за проучување на
ефектитеодинтеграцијанаелектричнитевозиланапреноснатамрежавоРМ (PEV),а
во фаза на реализација се следните компоненти:SCADA,Опрема и софтверско
решение за прогноза на енергија за повластените производители на ЕЕ и
ИмплементацијанаWAMS(системзаследењенастабилностанаелектропреносниот
систем).

Запроектот„Изградбанаобјектиоделектричнамрежа“,порадизамувањенаЕМО
(изведувач)подстечај,ќесеподготвиновтендерзазавршувањенаизградбатана
ДВ2х110кVХЕЦВруток-ТСТетово.

Од проектот „НОВА SCADA/EMS“Пакет 2 -Испорака и инсталација САЦС за 9
трафостаници–СопотпишувањетонаПротоколотзасоработкапомеѓуМЕПСОиЕВН
Македонијаќепродолжатактивноститезареализација.

Вопроектот„Ревитализацијаимодернизацијанапреноснатамрежа“реализацијата
покомпонентие:
1.Ревитализацијана110kVдалекуводи– реконструкцијатанаДВТС Штип– ТС
Пробиштипсеочекувадазаврши,аостанатитереконструкциинадалекуводитедасе
во реализација по потпишување на договори со најповолните понудувачи;
2.Далечинско следење, видео надзор, управување и прилагодување на
трафостаници–објавувањенатендерипотпишувањенадоговорсонајповолниот
понудувач;3.Функционално затворање на оптичката мрежа во рамките на
преноснатамрежаиизработкана моделзамаксималноискористувањеиоптичкото
јаже-реализацијанапроектите;4.Ревитализацијанатрафостаници– проектотза
релејназаштитаипроектотзаревитализацијана4-ритрансформаторскистаницисе
очекува да започнатсо реализација по завршување на тендерската постапка и
потпишувањенадоговорисонајповолнитепонудувачи.

СРЕДНОРОЧНИПРИОРИТЕТИ(април2019–дек2021)
Краткорочните приоритети се засновани на усвоениот План за развој на
електропреноснмиотсистем наРепубликаМакедонијапериод2018-2022годинаод
РегулаторнатакомисијазаенергетиканаРепубликаМакедонија.

400 kV интерконеконективна врска (Република Македонија) – (Република
Албанија)сеочекувадасереализирапроектотдокрајотна2021година.

КомпонентитеодпроектотSmartGridпроект:SCADA,Опремаисофтверскорешениеза
прогнозанаенергија заповластенитепроизводителинаЕЕиИмплементацијана
WAMS (систем за следење на стабилноста на електропреносниотсистем)ќе се
реализираат.
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ИзградбатанаДВ2х110кVХЕЦВруток-ТСТетовоодпроектот„Изградбанаобјектиод
електричнамрежа“,ќесереализира.

Компонентитеодпроектот„Ревитализацијаимодернизацијанапреноснатамрежа“:
1.Ревитализација на 110 kV далекуводи;2.Далечинско следење,видео надзор,
управување и прилагодување на трафостаници;3.Функционално затворање на
оптичката мрежа во рамките на преносната мрежа и изработка на модел за
максималноискористувањеиоптичкотојаже;и4.Ревитализацијанатрафостаници–
сеочекувакомплетнодасереализираат.

Проектотпресекувањена110kVДВХЕЦВруток–ТССкопје1иприклучувањесовлез
-излезвоТСТетово1(2)сеочекувадазапочнесореализацијаво2020година.

ГАСОВОДНАИНФРАСТРУКТУРА
Тековнасостојба

ПуштањевоупотребанаДелницатаКлечовце–Штип

ИзградбатанаДелницата„Клечовце-Блокстаница5“(Штип),согласноЗаконотза
реализација на инфраструктурен проект за изградба на магистрален гасоводен
систем заврши во Јуни 2016.Составен дел се7 блокстаници и едначистачка
станица.ВоселоКлечевце(кумановско)новиотгасоводсеповрзуванапостоечкиот
гасоводенсистемГАМА.

Во наредниов период следи спроведувањенапостапказапуштањево употреба
новоизградениотгасоводенсистемвоРепубликаМакедонијаделницатаКлечовце–
Блокстаница5.

ПроектизаизградбанаделоднационалниотгасоводенсистемIфаза:

Делница„Блокстаница5(Штип)-Неготино“

ИзградбатанамагистралниотгасоводДелницаБлокстаница5(Штип)-Неготиново
должинаод36кмевозавршнафаза.

Реализиранозаклучносоаприл2018година–90,25%.

Завршувањетонаизградбатасеочекувавовторатаполовинаод2018година.

ИзградбанамагистраленгасоводДелница“Скопје–Тетово–Гостивар”

ИзградбатанамагистралниотгасоводДелницаСкопје-Тетово-Гостиварводолжина
од76км(икракконТетововодолжинаод10км)евотек.

Реализиранозаклучносоаприл2018година–20%

Рокотзаизградбае36(триесетишест)месециитребадазавршиводекември2019
година.

ИзградбанамагистраленгасоводДелница“Неготино(Кавадарци)–Битола”

ИзградбатанамагистралниотгасоводДелницаНеготино(Кавадарци)–Битолаво
должинаод92кмевотек.

Реализиранозаклучносоаприл2018година–22%

Рокотзаизградбае36(триесетишест)месециитребадазавршивофрвруари2020
година.

ИнтерконективенводзапреноснаприроденгаспомеѓуРепубликаМакедонијаи
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Грција

На14.10.2016годинаепотпишанМеморандум заразбирањемеѓуМЕРАД Скопјеи
ДЕСФАС.А.заизградбанаинтерконективенводзапреноснаприроденгаспомеѓу
РепубликаМакедонијаиГрција.

СоОдлуканаМинистерскиотсоветнаЕнергетскатазаедница,Интерконективниот
водзапреноснаприроденгаспомеѓуРепубликаМакедонијаиГрцијаесодржанво
Листатанапроекти од заеднички интереснаЕнергетскатазаедница(Projectsof
mutualinterest-PMI).

ВотекеизработкатазазаедничкаФизибилитистудијазаИнтерконективниотвод,по
штопопрецизноќебидатдефиниранироковитезареализацијанапроектот.

КРАТКОРОЧНИАКТИВНОСТИ

Во текот на 2018 година е планирано да продолжи изградбата на
националниотгасоводенсистемсозапочнувањенаследнитеактивностивоодносна
иднитепроекти:
 Унифицирањеиизградбанасистемотзауправувањеиконтрола,

 Подготовказаизградбанадиспечерскицентар,

 ПодготовкизаповрзувањенаТЕЦНеготиносодолжинанаделницатаод4,5km,

 ПодготовкизареализацијанаДелницаСветиНиколе–Велессодолжинаод28

километрииповрзувањенаградовитеСветиНиколеиВелес,

 Подготовкизаповрзувањенатехнолошкоиндустрискиразвојнизонина

постоечкиотгасовод.

3.21.3ТРАНЕВРОПСКИТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИМРЕЖИ(МИОА)

Дасевнесе......
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3.22РЕГИОНАЛНАПОЛИТИКАИКООРДИНАЦИЈАНАСТРУКТУРНИ
ИНСТРУМЕНТИ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјатаеумереноподготвенавоодноснарегионалнатаполитикаикоординацијата
наструктурниинструменти.Постигнатеодреденнапредоквовоспоставувањетона
институционалнарамказауправувањесопретпристапнатапомош наЕУ(ИПА)иза
понатамошноспроведувањевосекторотбазираннапрограмирање.
Вопретстојнатагодина,земјатаособенотреба:
→ ⎼⏓⏐⏒⏎⏔⏐⏒ ⎼ ⎻⏎ ⏍ ⏏⏒ ⎼⏑⏎⏒⏎⏔ ⏔⏎⎺⏒⏎⏔⏎ ⏕⏎⏒⏒⏎⏏⏎⏔⏏⏓⏖⏎⏔⏔
потребензанабавкииправилноинавременоспроведувањенафондовитенаЕУ;
→ ⎼ ⏓ ⎺⎼⎺ ⏕⏎⏒⏒⏎⏏ ⏓ ⎺⎺⏣ ,контрола и ревизија и да развие
интегриранарамказаследењеиоценканаперформансите;
→⎼ ⎻⏎⏓⎼⎹⏎⏔ ⏒⏓ ⏒⏔⏒ ⏔⏎⎺⏎⎼⏐⏎⎺ ⏔⏒ ⏕⏒⎼⎺⏎⏔⏒ ⎭.

3.22RegionalpolicyandcoordinationofstructuralinstrumentsChapter22coverstwomainpolicynationalsocio-economicdevelopmentpolicy,andtheIPAprogrammeinMacedonia.Asregardsthefirst,Furthermore,continuedeffortswillcontinuetopromotethedevelopmentofallregionsinthecountry.Balancedregionaldevelopmentshouldhelpcreateequalopportunitiesinallregionsofthecountry,sothattheycanintegrateintotheeconomy,improvingthustheirinfrastructure.InordertomeetthecriteriatofullEUmembership,Asregards,IPA, thefocusremainsonthemaximumabsorptionofIPAfunds,ensuringproper,effectiveandefficientimplementationofprojectsfinancedbyIPA,whilerespectingtheprinciplesofsoundfinancialmanagementandappropriatecontrols.ParticularemphasiswillbeputontheintroductionofdecentralizedmanagementofIPAwithout"ex-ante"controls.InaccordancewiththeEUregulationsadoptedbytheEuropeanCommissionforontheimplementationofIPAIIfortheprogrammingperiod2014-2020focuswillbeputonensuringtherighttoindirectlymanageapprovednewprograms/newmeasureswithintheIPAII(2014-2020).Furthermore,continuedeffortstopromotethedevelopmentofallregionsinthecountry.Balancedregionaldevelopmentshouldhelpcreateequalopportunitiesinallregionsofthecountry,sothattheycanintegrateintotheeconomy,improvingthustheirinfrastructure.3.22RegionalpolicyandcoordinationofstructuralinstrumentsChapter22coverstwomainpolicynationalsocio-economicdevelopmentpolicy,andtheIPAprogrammeinMacedonia.Asregardsthefirst,Furthermore,continuedeffortswillcontinuetopromotethedevelopmentofallregionsinthecountry.Balancedregionaldevelopmentshouldhelpcreateequalopportunitiesinallregionsofthecountry,sothattheycanintegrateintotheeconomy,improvingthustheirinfrastructure.InordertomeetthecriteriatofullEUmembership,Asregards,IPA, thefocusremainsonthemaximumabsorptionofIPAfunds,ensuringproper,effectiveandefficientimplementationofprojectsfinancedbyIPA,whilerespectingtheprinciplesofsoundfinancialmanagementandappropriatecontrols.ParticularemphasiswillbeputontheintroductionofdecentralizedmanagementofIPAwithout"ex-ante"controls.InaccordancewiththeEUregulationsadoptedbytheEuropeanCommissionforontheimplementationofIPAIIfortheprogrammingperiod2014-2020focuswillbeputonensuringtherighttoindirectlymanageapprovednewprograms/newmeasureswithintheIPAII(2014-2020).Furthermore,continuedeffortstopromotethedevelopmentofallregionsinthecountry.Balancedregionaldevelopmentshouldhelpcreateequalopportunitiesinallregionsofthecountry,sothattheycanintegrateintotheeconomy,improvingthustheirinfrastructure.Резиме
СоцелдасеисполнаткритериумитезачленствовоЕУ,фокусотнаПоглавјето22
остануванамаксималнатаапсорпцијанаИПАфондовите,обезбедувајќисоодветна,
ефективнаиефикаснаимплементацијанапроектитефинансираниодИПА,воедно
почитувајќигипринципитеиначелатанафинансискотоуправувањеиконтрола.Во
истанасока,фокусотќебидеставеннаодржувањенајнискастапканаодбивањена
тендерската документација,но и со акцент на видливоста на проектите и
спроведенитекомуникацискиактивности.
Поглавјето22,сопосебеносвртконрегионалнатаполитика,ивонаредниотпериод
ќе продолжи со активностите за развојна сите региони во земјата преку
рамномерниотрегионаленразвој,којќесоздадееднаквиможностизаситерегиони
во земјата,со цел полеснаинтеграцијаво економијата,подобрувајќи јанивната
инфраструктура.
Потребитеодпонатамошниизменивопостоечкатаправнаиинституционалнарамка
согласноевропскотозаконодавствовонасоканаподготовканаземјатазаидно
користење на структурните фондови,како и зајакнат и воспоставен систем за
ефективноиефикаснофункционирањенасистемитезауправувањеиконтроласо
ИПА 1 и ИПА 2 континуирано се следат.Ова значи и соодветна измена и
модификацијанаЗаконотзарамномеренрегионаленразвојинаподзаконскитеакти
сокојтребадаседоненесатпоефикаснирешенијазанатамошнонамалувањена
разликитевостепенотнаразвиеностпомеѓупланскитерегионикакоиза ефикасна
иодговорнајавнаадминистрација,надлежназаспроведувањенаполитиката.
Покрајостанатитеактивностизајакнењенаадминистративнитекапацитети,свесни
за важноста дека вработените ангажирани во спроведувањето на проектите
финансираниодЕУморадаимаатдоволновештинииекспертиза,какоипотребата
дасеминимизирапроменатанавработените,ќесеразвиеисоодветнаполитиказа
задржувањеналицакоиработатнаИПА(т.н."политиказазадржувањенакадри"),со
наАѓањенанајсоодветенмодулимеркизаспроведувањенавакватаполитика.

3.22.1Законодавнарамка

Тековнасостојба
Во однос на продолжување на финансиската соработка помеѓу Република
МакедонијаиЕвропскатаунија,Рамковнатаспогодбасокојасеутврденипринципите
за соработка помеѓуРепублика Македонија и Европската комисија во врска со
имплементацијата на ИПА како основен правен акт за воспоставување на
потребнитеструктуриинадлежниорганивоРепубликаМакедонијазаиндиректно
управување со ИПА помошта е потпишанa од страна на Владата на Република
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Македонија и од службите на ЕК и ратификувана од страна на Собранието на
РепубликаМакедонијаисеоднесуванаНоватаФинансискаперспектива2014-2020,
односнонакористењенасредстваодИПА2инструментот.
Правната рамка на ИПА 1 исто така ја вклучува и „Уредбата за утврдувањена
меѓусебнитеодносинателатаиструктуритезадецентрализираноуправувањена
првитечетирикомпонентинаИнструментотзапретпристапнапомош наЕУ(ИПА)“,
којa останува во сила до затворањето од соодветните национални/оперативни
програмизаИПА1.УредбатабешеусвоенаодВладатанаРепубликаМакедонијаи
објавенавоСлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.132/2008.Сличнарамказа
правна и институционална поставеност беше применета и за индиректното
спроведување на новата финансиска перспектива 2014-2020. „Уредбата за
утврдување на меѓусебните односи меѓуорганите и структурите за индиректно
управување со инструментотза претпристапна помош (ИПА 2)“беше усвоена и
објавена во Службен весник на Република Македонија, бр. 54/2016 за
воспоставувањенаинституциитеиструктуритепотребнизаиндиректноуправување
ирегулирањенанивнитемеѓусебниодносиспоредновитеправилаприменливина
финансискатаперспектива2014-2020.

Министерствотозалокалнасамоуправаеориентирановонасоканаспроведување
насеопфатнареформавополитикатазарамномеренрегионаленразвојвофункција
нанамалувањенастепенотнаразвиеностпомеѓуиворамкинапланскитерегионии
подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на целата територија на
РепубликаМакедонија.Реформатаќесеспроведувавоповеќесегментииќеопфати
ревидирање на правната и на институционалната рамка на системот за
промовирањерамномеренрегионаленразвој,воведувањенаевропскитенајдобри
практикикакоизголемувањенагодишнитесредствазарамномеренрегионален
развој.
Во функција на подршка на зацртаната реформа,Министерствотo за локална
самоуправаводекември2017годинасклучиДоговорсоВладатана Швајцарската
конфедерација во врска со соработката во проектот "Одржлив и инклузивен
рамномеренрегионаленразвојIфазанаспроведување".
АктивноститекоиутврденивонаведениотДоговоривоанексите,ќесеспроведуваат
во периодот2017-2020година.ВонаведениотпериодВладатанаШвајцаријаќе
дониравкупно2.539.997CHFзафинансирањенаактивноститеворамкинапроектот
додекаМинистерствотозалокалнасамоуправа обезбедико-финансирањевоизнос
од 1.269.440 CHF во денарскапротивредност,од БуџетотнаМинистерството за
локална самоуправа.Активностите во рамки на проектотќе се ориентираатво
насоканаaжурирањенаправнатарамказарамномеренрегионаленразвојкакоиза
зголемување на капацитетите на националните институции надлежни за
регионалниотразвој.
Во однос на договоротсо Владата на Швајцарија,во рамки на проектотќе се
имплементираатсеријаактивности.Најпрво,ќесеобезбедиекспертскаподршказа
подготвувањенапланскитедокументи,изменувањетонаЗаконотидонесувањетона
подзаконските акти.Исто така ќе се подготви Протокол за вклучување на
граѓанското општество,универзитетите и приватниот сектор на состаноците на
советитезаразвојнапланскитерегионииќесевоспоставатфоруминазаедницата.
Ворамкинапроектотќесеобезбедатсоветодавниуслугизаприватниотсектор,
подготвувањенапроектиодРегионалнитестратегиизаиновации,иќеседоделат
грантовизаспроведувањенапроектизаснованиврзперформансите.
Имајќи предвид дека во следниот период се предвидува соодветна измена и
модификацијанапостоечкатазаконодавнарамкакојасеоднесуванарамномерниот
регионален развој,во иста насока,покрајизмените на постоечкиот Закон за
рамномерен регионален развој,Стратегијата за регионален развојна Република
Македонија 2019 – 2028 и Акционен план за спроведување на Стратегија за
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регионаленразвој2019-2021,сепредвидуваиусвојувањенаподзаконскиактикако
Одлуказакласификацијанапланскитерегиониспоредстепенотнаразвиеност2018-
2022,иОдлуказаопределувањенаподрачјасоспецифичниразвојнипотреби2019-
2023.

Краткорочниприоритети
Во наредниот период Министерството за локална самоуправа ќе ja започне
постапкатазаажурирањенапостоечкатаправнарамказарамномеренрегионален
развој.
Во таа смисла ќе се подоготват изменување и дополнување на Законот за
рамномеренрегионаленразвојинаподзаконскитеактисокојтребадаседоненесат
поефикасни решенија за натамошно намалување на разликите во степенот на
развиеностпомеѓупланските региони како и за ефикасна и одговорна јавна
администрација,надлежназаспроведувањенаполитиката..

Среднорочниприоритети
Воодноснаприоритетитенасреденрок,акцентотќебидеставеннаутврдувањена
потребитеодпонатамошниизменивопостоечкатаправнаиинституционалнарамка
согласноевропскотозаконодавствовонасоканаподготовканаземјатазаидно
користење на структурните фондови,како и зајакнат и воспоставен систем за
ефективноиефикаснофункционирањенасистемитезауправувањеиконтроласо
ИПА1иИПА2.

Вотекотна2019годинаворамкинаМинистерствотозалокалнасамоуправаќесе
подоготвиПредлогСтратегијазарегионаленразвојнаРепубликаМакедонија2019–
2028вокојаќесеодредатнасокитенаидниотразвојнаРепубликаМакедонијаза
периододдесетгодини.
Воедно,за спроведување на Стратегијата ќе се подоготви АкционеА план за
спроведувањенаСтратегијазарегионаленразвој2019-2021.

3.22.2Институционалнарамка

Тековнасостојба
Врзоснованаглавнитеправни документи,ВладатанаРепубликаМакедонијаги
назначиивоспостависитеструктуринанационалнонивосогласноИПАрегулативата
(т.е.НИПАК,НАО,Раководителнаоперативнаструктура,Ревизорскотелоитн.).Исто
така,сите документи за регулирање на процесите (како што се Договори за
спроведување, Оперативни договори, протоколи, соодветни Прирачници за
процедуриитн.)беаподготвениипотпишани,соштосеовозможивоспоставување
насистем заимплементацијасојаснодефиниранизадачииодговорностинасите
вклучени телаво ИПА 1 инструментот,кои ќебидатво функцијадо финалното
затворање на програмите во рамките на ИПА 1.Исто така,беше воспоставена
Оперативнаструктуразасекојапрограмаштотребадасеспроведе,односнотри
ОперативниструктурипоАкцискапрограма/Повеќегодишнасекторскаоперативна
програма(состоејќисеод 7институции-Министерствотозатранспортиврски,
Министерствотозаживотнасрединаипросторнопланирање,Министерствотоза
правда,Министерствотозавнатрешниработи,Министерствозатрудисоцијална
политика,МинистерствозаобразованиеиСекторотзацентралнофинансирањеи
склучувањенадоговориворамкитенаМинистерствотозафинансии).
ИмајќигивопредвидперспективитенаРепубликаМакедонијазаидноуправување
соСтруктурнитеинструменти,националнитевластивопериодот2014-2020годинаги
фокусираа своите активности кон исполнување на условите за доделување на
правотонаРепубликаМакедонијазаимплементирањенабуџетотнаЕУвонеколку
секторит.е.ПравдаиВнатрешниработи,Животнасрединаиклиматскипромени,
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ТранспортиОбразование,вработувањеисоцијалнаполитика.
НационалниоткоординаторзаавторизацијаподнесебарањедоЕКзадамубидат
доверенизадачитезаспроведувањенабуџетотзаследнитепрограми:
 НационалнаакцискапрограмазаРепубликаМакедонијаза2014година,војули

2015
 ПовеќегодишнаакцискапрограмазаРепубликаМакедонијазаживотнасредина

иклиматскипромениитранспортспоредИПАII,војули2015година
 НационалнаакцискапрограмазаРепубликаМакедонијаворамкитенаИПАIIза

2015година(Акција2"ПоддршказаучествовопрограминаУнијата"),војуни2016
година.

 НационалнаакцискапрограмазаРепубликаМакедонијаворамкитенаИПАIIза
2016година(Акција1"ПоддршказаучествовопрограминаУнијата"),вомај2017
година.

 НационалнаакцискапрограмазаРепубликаМакедонијаворамкитенаИПАIIза
2017година(Акција1"ПоддршказаучествовопрограминаУнијата"иАкција4:
ЕУподдршказаобразование,вработувањеисоцијалнаполитика(Резултати2и
3)),водекември2017година.

Во врска со Секторот за централно финансирање и склучување договори во
Министерството за финансии,треба да се нагласи дека неговата улога во
воспоставениотсистемнаиндиректноуправувањесопомоштаодИПАдоделеназа
периодот2014-2020(ИПА II)остананепроменетавоодноснаодговорноститеза
спроведувањенатендерскипостапки,потпишувањенадоговорииизвршувањена
плаќања.Вооваасмисла,ЦФЦД ќедејствувакакоДоговорнотелозаиндиректно
спроведувањенаследнивепрограми:
 АкцискапрограманаРепубликаМакедонијаза2014година-IPA/2014/037-701,

Активност3 -Програма за поддршка на секторотза правда;Активност4 -
Внатрешниработи:спроведувањенасистемотзаодржливостиобновувањена
податоци-вторафаза;Активност5-Внатрешниработи:понатамошенразвојна
капацитетитезаистражувањенакривичнидела,

 Повеќегодишна Секторска Оперативна програма на Република Македонија за
животнасрединаиклиматскипроменизапериодот2014-2020година,

 Повеќегодишна Секторска Оперативна програма на Република Македонија за
транспортзапериодот2014-2020година.

 Акциска програма на Република Македонија за 2017 година (Акција 4:ЕУ
поддршказаобразование,вработувањеисоцијалнаполитика(Резултати2и3).

РаководителотнаСекторотзацентралнофинансирањеисклучувањедоговорибеше
назначен за раководител на соодветните оперативни структури за индиректно
управувањесоИПА-инструментотворамкитенафинансискатаперспектива2014-
2020.
НИПАКкакоцелокупенИПАкоординаторвоземјатаовозможувакоординацијамеѓу
различнитезасегнатистрани.Редовнитесредбисеодржуваатсоситерелевантни
ИПАвласти,какоисопретставницитенаЕУ.НИПАК,истотака,редовнојаизвестува
иВладатанаРепубликаМакедонијавоодноснаситепрашањаповрзанисоИПА.
Во моментов,националните власти сметаатдека постои задоволителна правна
рамкакојаможедасемодификувасоглснопонатамошнитеодлукивоодносна
институционалната и правна поставеност за спроведување на
Кохезионите/Структурнифондови.
Воспоставенуштево2008година,вообластанарегионалниотразвој,вонаредниот
период продолжува со функционирање заедничкиот консултативен Комитет на
КомитетотнарегионитенаЕвропскатаунијаиРепубликаМакедонија(JCC).Членови
назаедничкиотконсултативенкомитетсепо11претставнициодредотнаизбраните
лица во локалната самоуправа од државите членки на Европската унија и 11
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претставнициодРепубликаМакедонија.ПретставницитеодРепубликаМакедонија
гиизбираЗЕЛС.Насостаноцитесеразговарааттемикоигипредлагалокалната
самоуправаодРепубликаМакедонијаинапоследниотсостаноксеразговарашеза
прашањетозауправувањесоотпад.
Во делот на институционалната рамка,значаен аспект според којсе мери
капацитетотнаструктуритезадолженизаиндиректноуправувањесоИПАфондовите
и директно влијае врз степенот на апсорбција е квалитетот на подготвените
тендерски/проектни документи.Заради тоа,дел од процесот на проверка на
квалитет,во рамките на Секторотза централно финансирање и склучување на
договориеследењенат.н.„стапканаодбивање“.Оваподразбираследењенадва
параметри,итоа„внатрешнатастапканаодбивање“којасепресметуваврзоснова
на размената на документи помеѓу Секторот за централно финансирање и
склучувањенадоговорииинституциитекоисекрајникорисницинапроектите,како
ина„надворешнатастапканаодбивање“којасепресметуваврзбазанаразменана
документипомеѓуСекторотзацентралнофинансирањеисклучувањенадоговории
ДелегацијатанаЕвропскаунијаседелодпресметките.
Анализатананаученилекцииза2017годинакојасезаснованаовиепараметри
(екстернаиинтернастапканаодбивање)сеподготвивомарт2018годинаисе
доставидоНИПАК,ДЕУиситезасегнатиинституции.

Податоците покажуваатпомала стапка на вратени документи доставени на „ex-
ante“одобрувањевоДЕУ(екстернастапканавратенидокументи)заситепрограми
во односнапретходнатагодина(2016),односно 35,6% за2016годинанаспроти
22,77% за2017година.Генералноземено,подготовкатанаквалитетнитендерски
документиодстрананаресорнитеминистерствабележинапредоквоодносна2016
година.Какоидае,требадасенапоменедекабројотнадокументиворазменасо
ДЕУ е значително помала во 2017 година за разлика од 2016 година.Сепак
анализитепокажуваатдекаиаконадворешнатастапканаодбивањекојапокажува
значителноопаѓање,внатрешнатастапканаодбивањакојасезаснованаразмената
надокументацијапомеѓуЦФЦДилинискитеминистерства,есеуштенадостависоко
нивоод44,9%.Оваукажуванафактотдека документацијатаподготвенананивона
институциикпорисницисеуштеесонезадоволителенквалитет.Таргетоткојштое
поставен за следните три години е внатрешната стапка на одбивање да има
тенденцијанаопаѓањеворамкинаинтервалод 20-25% во2020година,којаќе
доведеидонамалувањенанадворешнатастапканаодбивањевоинтервалод5-10%
воистиотвременскиинтервал.
Вотаанасока,важноедасенапоменедекаПроектот„Подобрувањенафункцијата
обезбедувањенаквалитетифункциитезаверификацијанатрошоцитевоСекторот
зацентралнофинансирањеисклучувањенадоговори(ЦФЦД)воМинистерствотоза
финансиизапрограмифинансираниворамкинаИПАКомпонентитеI,IIIиIV“,преку
ТАИБНационалнатапрограма2011(којзапочнаводекември2015година,изаврши
воноември2017година)бешенаменетзавработенитевоЦФЦДизазајакнувањена
нивниот капацитет во процесот на обезбедување на потребниот квалитет при
изработканатендерскадокументацијасоцелнамалувањенастапкатазаодбивање
и поддршка за подобрување на функциите при верификација на трошоците.Во
рамкитенаовојпроект,покрајобукитезаОперативнатаструктураивработенитево
ЦФЦД,сеодржаиработилницанакојарезултатите,препоракитеипроблемитепри
работењетобеапрезентирани и дискутирани соекспертитеи претставницитеод
ДелегацијатанаЕУ,со цел унапреденасоработкаи соочувањесо проблемитеи
предизвицитевоработатавоиднина.
Анализата на научени лекции како алатка којашто се применува во насока на
подобрување на квалитетот на работењето на структурите за индиректно
управувањебешепрезентиранаипредколегитеодДоговорнитеорганииНАО/НФна
регионалниотнастанкојсеодржавоТурцијавомарт2017годинаорганизиранод



287

службитенаЕвропскакомисија,какоиворамкитенасостаноцитенарегионалната
мрежанаДоговорни органи какоединствен примернаваковмеханизам којшто
можедасепреземеиоддругиземјивонасоканаподобрувањенаработењетона
нивнитеструктури.
Понатаму,воаприл 2018годиназапрвпатсеодржадводневнаработилницаво
соработкасоИПАЦентаротзаобукаприСЕП,насоченаконоперативнатаструктура
којасепредвидувадапрераснево праксазасекојанареднагодина,со цел да
обезбеди дека научените лекции ќе бидат претворени во применети лекции и
резултатите од анализата ќе бидат презентирани и дискутирани на ваквата
работилницасовработенитенаЦФЦД,ДЕУивработенитевооперативнатаструктура
соцелдасеминимизираатиизбегнатвоиднина.

Краткорочниприоритети
Почитувајќи го правилото за доставување на Годишна изјава за гаранција за
ефективно и ефикасно функционирање на системот за децентрализирано
управувањесоИПА1исистемотзаиндиректноуправувањесоИПА2средстватана
годишно ниво,во претстојната година Годишна изјава за гаранција ќе биде
доставена од страна на Националниот координатор за авторизација (НАО)до
Европскатакомисија.Дополнително,нагодишнонивоќесеподготвуваиАнализата
занаученилекциизатековнатагодина,покојаќеследииработилницанакојаќесе
презентираатидискутираатнајчеститегрешкиинаученилекциисовработенитево
ЦФЦД,ДЕУиОперативнатаструктура.
ЗаедничкиотконсултативенКомитетнаКомитетотнарегионитенаЕвропскатаунија
и Република Македонија (JCC) ќе продолжи со редовните состаноци кои се
одржуваатдвапативогодината.

Среднорочниприоритети
Насреденрок,стратешкитецелииприоритетиседефиниранивонасоканаефикасно
и ефективно функционирање на системот за индиректно управување со
приоритетнитеобластиодИПА2средстватасогласнобарањетозадоделувањена
право за имплементирање на буџетот од Европска комисија за финансиската
перспектива 2014-2020.Во иста насока,фокусот ќе биде ставен на поголема
апсорпцијанаИПАсредстватакакоиодржувањенајнискастапканаодбивањена
тендерскатадокументација.
Акцентотистотакаќебидеставеннаутврдувањенапотребитеодпонатамошни
измени во постоечката правна и институционална рамка согласно европското
законодавство во насока на подготовка на земјата за идно користење на
структурнитефондови.

3.22.3Административенкапацитет

Тековнасостојба
Националните власти во Република Македонија се целосно свесни дека
административните капацитети на структурите коишто учествуваат во
спроведувањетонапрограми/проектифинансираниодЕУсеоднајголемаважност
зависоконивонаапсорпцијанафондовитенаЕУ.Завременапретходнотоискуство,
националнитевластиконтинуираноинвестирааворазличниалаткизаподобрување
натиекапацитети,итоа:интензивнапрограмазаобуказапрашањаповрзанисо
ИПА (што особено беше практикувано во првичниотпериод по добивањето на
акредитацијата), континуирана примена на менторство/тренирање на ново
вработениоткадародстрананавработенитекоивеќестекналедоволноискуствово
спроведувањенапроектифинансираниодИПА,применанапристапотна„учење
прекуработа“итн.Дополнително кон тоа,согласно со воспоставените работни
процедури,Раководителотна Оперативната структура,како и НАО,постојано го
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следатразвојотнаадминистративнитекапацитетивоодноснабројотнавработени
прекурасличнимеханизми,итоа:
 РедовнаподготовканаАнализинаобемнаработа(деталенпрегледнабројотна

вработенипоинституцијаедаденвоТабела4.1.4воАнекситеконовојдокумент),
ПлановизавработувањеиПлановитезазаменанавработените,насекојаод
вклученитеинституции,

 Оценканапотребнитевештиниизнаењекоиштогипоседуваатвработенитеврз
основанаразличнипоказателизауспех,и

 Преглед на резултатите од примената на методологијата за пресметка на
индикатори на успешност на институциите коишто се дел од Системот за
децентрализираноуправувањевоРепубликаМакедонија;и

 Изјава за уверување/Годишна декларација за управување дека системот за
управувањеи контрола во соодветната Оперативната структура функционира
ефективноиефикасно.

Когаепотребно,НАОиРаководителотнаОперативнатаструктурапредупредуваатна
потребатазапреземањенасоодветнимеркиодстрананаразличниинституции.По
континуиранитеанализиспроведенинаразличнинивоа,заклучокотедекасѐуште
имапросторзапонатамошноподобрувањенакапацитетите,обукизавработенитеи
подобренаекспертиза.
Дел од потребните капацитети за индиректно управување се капацитетите на
единиците за внатрешна ревизија во институциите кои се дел од системот за
индиректноуправувањесоИПАфондовите.Одтиепричинииститеконтинуираносе
следат од НАО/НАОСО.Врз основа на ова,НАО/НАОСО подготви проценка на
административнитекапацитети(восмисланаорганизацискапоставеност,бројна
персонал,обуки)ивоодноснаизвршувањетонавнатрешнатаревизијавоМС,ОС
(ЦФЦД, Министерство за внатрешни работи, Министерството за правда,
Министерството за транспорти врски и Министерството за животна средина и
просторно планирање)и НИПАК како дел од процедурата за акредитација за
спроведувањенаакционипрограмиза2014-2020година(ИПАII).Споредоценката,
бешеконстатиранодекаситеединицизавнатрешнаревизијавоинституциитекоиги
спроведуваат соодветните програми на ИПА IIво Република Македонија се
соодветноекипирани,искусниисосоодветнистручникапацитети,коигиизвршуваат
своитенадлежностивосогласностсонационалнотозаконодавствоимеѓународните
стандардизавнатрешнаревизија.Воистанасока,воаприл2018годинасеспроведе
иревизорскамисијазапроценканакапацитетитенавнатрешнатаревизијаодстрана
наДГНЕАР,соцелдасеосигураисполнувањетонакритериумитепоставениво
РамковнатаспогодбазаИПА2инструментот.

Воодноснаподобрувањетонаадминистративнитекапацитетинавработенитекои
работатнаЕУфинансиранипрограми/проекти,однајголемаважностсепроектитеза
зајакнување на капацитетите на вработените,но сепак,размената на искуства,
соработкатаивоспоставувањемрежасоадминистрацијатанадругитеземјикои
користатпретпристапнапомош сепокажаакаконајкориснаалатказазголемување
назнаењетоиподобрувањенакапацитетитенаИПАструктурите.Иакоовиедржави
сеповеќеилипомалкуворазличнифазивопроцесотнапретпристапностилисе
повеќеилипомалкуискуснивоуправувањетосоЕУ/ИПАфондовите,потребатаод
заедничка соработка и размена на искуства е повеќе од потребна.Некои од
националнитевластинаовиеземјивеќевоспоставијазаедничкасоработкапреку
студискипосети,семинари,работилнициисостаноциорганизиранинасопствена
иницијативаилипрекуслужбитенаЕКилиЕУфинансиранипроекти.Какоидае,
тековниотрегионаленпроект„ОтворенрегионаленфондзаЈугоисточнаЕвропа–
ПромоцијанаЕУ интеграцијапрекурегионалнасоработка“имплементиран преку
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) предвидува
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посистематскипристапзаразменанаискустваидобрипрактикипомеѓуземјитекои
севофазанапретпристапноствоЕУпрекувоспоставувањенарегионалнамрежана
Договорни органи од земјите во регионотна Западен балкан,како регионална
платформазадијалогнатемиодзаедничкиинтерес.Вотекотна2017и2018година,
оваамрежаодржатрисостаноци(7-9мај2017воСкопје,29-31октомври2017во
Белгради27-29март2018воБудва)накојштосеразговарааспецифичнипрашања
поврзани со работењето на различни ЦФЦД/ЦФЦУ од регионот поврзани со
спроведувањенаразличнитиповинадоговорииразменанаискуствасоколегитеод
Хрватска,коиштосечекорпонапредкакоземјачленканаУнијата.
Истотака,зарадивоведувањетонаправилатазасекторскипристапнапланирањена
помошта во рамките на ИПА 2 и,неминовно административниот капацитет на
структуритеќемораипонатамудасезајакне.Воовојконтекст,војуни2017започна
проектотфинансиранодEUIF2014"ПоддршказауправувањесофондовитенаЕУ"и
ќебидезавршендокрајотнамај2020година,којштовоглавноетаргетиранкон
Секретаријатотзаевропски прашањаи Секторскитеработни групи.Проектотсе
состоиоддвеглавникомпоненти:
Компонента1-Зајакнувањенасекторскиотпристап;и
Компонента 2 -Подобрување на програмирањето,следењето и евалуацијата на
програмите.

Свеснизаважностадекавработенитеангажиранивоспроведувањетонапроектите
финансираниодЕУморадаимаатдоволновештинииекспертиза,какоипотребата
дасеминимизирапроменатанавработените,НИПАКразвиполитиказазадржување
налицакоиработатнаИПА(т.н."политиказазадржувањенакадри"),сонаоѓањена
најсоодветенмодулимеркизаспроведувањенавакватаполитика.Усвојувањетона
такватаполитиказазадржувањееособеноважнозаобезбедувањенанеопходна
мотивацијазавработенитекоиработатнапрашањаповрзанисоИПА,коисево
директна врска со апсорпцијата на фондовите на ЕУ.НИПАК има подготвено
ИнформациидоВладатанаРепубликаМакедонијасоцелдагопретставиконцептот
ипредложенитеопции,ииститесевопроцеснавнатрешнаконсултација.
ЗарадиактуелностанапрашањетозазадржувањенакадаротвоИПАструктурата,во
рамките на регионалниотGIZ проект„Отворен регионален фонд за Југоисточна
Европа–ПромоцијанаЕУинтеграцијапрекурегионалнасоработка“бешеизработена
“СтудијазазадржувањенаИПА структурата”.Прекуовасеизвршискенирањена
ситуацијатанаИПАструктуритевоситешестземји(Албанија,БоснаиХерцеговина,
Косово,РепубликаМакедонија,ЦрнаГораиСрбија)иразвијаконкретнипрепораки
штоидеалнобиможелодасеспроведенизцелиотрегион.Врзоснованаоваа
Студија,проектотразработиифинансискаанализазасекојаодземјите,вокојашто
сесодржанифинансискитепараметризатоаколкубичинелоспроведувањетона
овааполитикавосекојаодземјитепоединечно.ОваафинансискаСтудијаќебиде
претставенапреднационалнитевластивовторатаполовинаод2018година.
Покрајтоа,соцелдасеподобрифункцијатанаградењекапацитетинасоодветните
националниструктуривклученивоимплементацијатанаЕУфондовитеипроцесотна
интеграцијавоЕУ,ВладатанаРепубликаМакедонијајаинституционализираоваа
функцијапрекувоспоставувањенаЦентарзаобукавоСекретаријатотзаевропски
прашања(СЕП)преднеколкугодини,чијаклучнаулогаепонатамошнозајакнување
на капацитетите на јавната администрација на различни нивоа вклучени во
прашањатаповрзанисоЕУ.
Центаротзаобукаподготвуваиспроведувадве-годишнапроценанапотребитеод
обукаиОпштпланзаобука.Центаротзаобукаистотакараководисогрупаексперти-
обучувачиодјавнатаадминистрација,какоибазанаподатоцизапотребитезаобука
собрани од различни институции,спроведувањеобуки поврзани со процесотна
пристапување во ЕУ,како и искористување на европските фондови.Со цел
непреченоцелоснофункционирањенаЦентаротзаобука,подготвенаеидоставена
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доВладатаГодишнапрограмазаработазаедносонацрт-предлогзаначинотна
ангажирањенадржавнитеслужбеницикакообучувачи,штоеодклучнозначењеза
обезбедувањенарелевантнииажурираниобукинаадминистрацијатаипошироко.
Вомоментотовааинформацијаевопроцеснавладинаконсултација.
ОткакоќезапочнатпреговоритезапристапувањевоЕУ,ЦентаротзаобуканаСЕПќе
секористизаактивностизаградењекапацитетизаобукиводругиприоритетни
областикоиќепроизлезатодовојпроцес,соштоќесеобезбедисигурнаосноваза
воведување на систематски пристап кон подготовка на административниот
капацитетнарелевантнитетелазаспроведувањенаКохезионатаполитика.

Краткорочниприоритети
Фокусотостанува на понатамошно јакнење на административниоткапацитетна
Секторотзацентралнофинансирањеисклучувањенадоговорииинституциитекои
седелодОперативнитеструктури.
ВорамкинаОперативнитеструктури,спроведенаеАнализанапотребаодобукиза
ситеИПА компонентиисогласноистатаќесеподготвиПланзаобукизасекоја
нареднагодина.СогласноспроведенатаАнализанапотребаодобуки,вовтората
половинаод2018сепредвидуваидонесувањенановПланзаобукиодстранана
НИПАК Секретаријатот,соцел зајакнувањенаадминистративнитекапацитети на
структурите.

Среднорочниприоритети
Насреденрок,ќесепродолжисоконтинуиранозајакнувањенаадминистративните
капацитетинаОперативнитеструктурипрекувработувањаиинтензивниобуки,со
целдаседостигнеоптималниотбројнавработенивоИПА структуритедаденво
Анализите за обем на работа,а со тоа и оптимална распределба на работните
обврскииквалитетнаработанаистите.
Истотака,насреденрокфокусотќебидеставенинаразвивањеивоспоставување
на политика за задржување на лица кои работат на ИПА (т.н."политика за
задржувањенакадри").

3.22.4Програмирање

Тековнасостојба
Во однос на финансиската имплементација на Оперативните програми,ИПА
фондовитесепланирааткакоделодНационалниотбуџетнаРепубликаМакедонија,
штозначидеказасекојасекторпокриенпрекуИПА постоипосебнапрограмаза
развојво Буџетот.Овие програми се дел од Развојниот Буџет на Република
Македонија,вокојштонајчестосепрезентираниповеќегодишнитепроектикоиво
најголем делсекапиталниинвестиции.Овиепрограмигивклучуваатсредствата
добиениодгрантотодЕУИПАизадолжителнотонационалнокофинансирањекоесе
обезбедуваоддржавниотбуџет.Планирањетонаовиесредствасевршинасреден
рок,односнопланирањетосевршивопериододтригодини.
Воодноснаповеќегодишнотобуџетскопланирање,Министерствотозафинансии,со
поддршканаТвинингпроектфинансиранворамкитенаИПА, вотекотна2017
годинаработешеназајакнувањенакапацитетотнаСекторотзабуџетифондовиво
рамките на Министерството за финансии,како и во неколку пилот буџетски
корисници,вонасоканавоведувањенасреднорочнобуџетскопланирање.Проектот
гоподдржаМинистерствотозафинансиивоподготовканасреднорочнарамказа
буџети среднорочнарамканарасходите.Истотака,разработен еприрачникза
класификацијанапрограмата,прирачникзасреднорочно планирањенабуџетот,
ажуриранипроцедуризаподготовканаФискалнатастратегија,итн.
Министерствотозафинансии,истотака,подготвиновнацртЗаконзабуџетивокојсе
воведуваат сите горенаведени реформи поврзани со среднорочното буџетско
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планирање,којштозаконќесеразгледувавотекотна2018година.
ИмајќијапредвидНационалнатаАкцискаПрограмаза2014година,активноститекои
ќебидатимплементиранивовкупнавредностод20милиониевраподиндиректно
управувањеоднационалнитевластисеследните:
Активност3–Секторскапрограмазаподдршканасекторотправда;
Активност 4 – Внатрешни работи:Спроведување на систем за одржливост и
обновувањенаподатоци–вторафаза;
Активност 5 – Внатрешни работи: понатамошен развој на капацитетите за
истражувањенакривичнидела.
ФинансискатаспогодбазаАкцискатаПрограмаза2014годинабешепотпишанана
26декември2015година,ирокотзасклучувањенадоговорие26декември2018
година.Досега,само6договораподиндиректноуправувањесесклучениворамките
наоваапрограма.
Во однос на новиот програмирачки циклус за ИПА 2 (2014-2020),прогамските
документи се веќе усвоени за секторите транспорт и климатски промени.
ФинансискатаспогодбазаПовеќегодишнатаАкцискаПрограмазаживотнасредина
иклиматскипромениитранспортза2014-2016сепотпишавооктомври2016година.
Досега,само4договораподиндиректноуправувањесесклучениворамкитенаоваа
програма.
Дополнително,на 29.11.2017 година,беше усвоена Одлуката на Комисијата за

изменување на одлуката за спроведување на Комисијата за Повеќегодишната
Акциска Програма за животна средина и климатски промени и транспорт со
додавањенафинансискитеалокацииза2017,2018и2019година,соштовкупната
вредностнаЕУсредстватазапериодот2014-2019заоваапрограмаизнесува198,25
милиониевра.
ВоодноснаИПАпрограмскиотпериодпо2014година(ИПАII),Акцискатапрограма
2017,којајавклучуваиакцијаташтообезбедуваподдршканасекторот„Образование,
вработување и социјална политика“беше усвоена од Европската комисија на
29.11.2017.БарањетодоЕвропскатакомисијазадоделувањенаправотонаИПА
структурата за индиректно имплементирање на дел од буџетот на Акциската
програма за 2017 беше поднесено на 28.12.2017.Надлежните министерства и
Делегацијата на ЕУ започнаа со планирање на постапките за јавна набавка за
активноститепредвиденисопрограмата. ПодАкција4одоваапрограма,Резултатот
2 (еднаков пристап до квалитетно инклузивно образование на сите нивоа)и
Резултатот3(подобренаможностзавработувањеипристапдопазаротнатруди
пристојнаработа),вовкупнавредностод12,6милиониевраодИПА средстваќе
бидатимплементираниподиндиректноуправување.
Заклучносо31мај2018година,потпишани севкупно413договори од кои 241
договородНационалнатапрограмаТАИБ2009,ТАИБ2010,ТАИБ2011и2012закои
вомоментотсереализираатсамоисплати,вклучителнои52договориодТАИБ2013,
закојарокотнасклучувањенадоговорибеше19.12.2017година;потоа74договори
сево рамки наИПА КомпонентаIII,додека98договори сево рамкитенаИПА
Компонента IV.Стапката на исплатените средства како и стапката на склучени
договоризаиститесоодветнопокомпонента,седаденивотабелатаподолу.

Табела1.СтатуснаимплементацијанаИПАкомпонентитезаклучносо31.05.2018

Национална
Програма/Опер
ативна
Програма

ИПА
ТАИБ
2009

ИПА
ТАИБ
2010

ИПА
ТАИБ
2011

ИПА
ТАИБ
2012

ИПА
ТАИБ
2013*

ИПАРР** ИПАРЧР

Бројна
склучени
договори

75 22 46 46 52 74 98

Бројна
затворени

75 8 8 2 0 44 46
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договори

Вкупен
расположлив
буџет
(2007-2013)-
(ИПАалокации)

33,021,858.0
0

30,134,638.
00

21,277,650.
00

19,994,649.
00

21,540,106.
75

199,926,453.
00

54,424,077.
95

Износсклучени
договори(ИПА)

29,667,793.0
6

18,785,138.
76

15,913,258.
12

14,927,810.
52

20,153,068.
84

184,360,371.
73

35,416,376.
64

Вкупeнизнос
склучени
договори
(ИПА+НКФ)

33,410,894.6
7

21,474,670.
26

17,195,849.
23

17,248,588.
90

23,995,889.
73

388,468,072.
53

41,666,325.
46

Вредностна
исплатени
средства(ИПА)

27,879,897.8
4

17,376,773.
41

12,743,235.
69

10,655,816.
40

7,675,951.4
2

157,745,965.
15

31,523,038.
47

Вкупна
вредностна
исплатени
средства(ИПА
+НКФ)

31,353,069.5
1

19,791,147.
51

13,799,092.
21

12,462,393.
58

8,619,938.1
4

338,090,560.
38

37,114,156.
32

Процентна
склучени
договори(ИПА)
воодносна
расположливи
ИПАсредства

89.84% 62.34% 74.79% 74.66% 93.56% 92.21% 65.07%

Процентна
исплатени
средстваво
односна
расположливи
средства

84.43% 57.66% 59.89% 53.29% 35.64% 78.90% 57.92%

Процентна
исплатени
средстваво
односна
склучени
договори

93.97% 92.50% 80.08% 71.38% 38.09% 85.56% 89.01%

Извор:Министерствозафинансии,Секторзацентралнофинансирањеи
склучувањедоговори

Истотака,требадасенапоменедекакрајниотрокнасклучувањенадоговорите
финансираниодНационалнатапрограмаТАИБ2013беше19декември2017година.
Националнитеструктуриуспеајадасклучатвкупно52договори(одкои25грантови
договори),додекавкупнатасуманасклученидоговоридостигна23,95милиониевра.
Стапкатанасклучени договори достигна93,56% којаможедасезабележи како
највисока стапка на склучени договори во рамките на децентрализирано
спроведувањенаНационалнитепрограмиодТАИБдосега.
Воеднооваседолжиназасиленатакоординацијаизајакнатиотмониторингпреку
редовникоординативнисостаноцисоситезасегнатистрани(НИПАК,ЕУД,ЦФЦД,
ресорни министерства/институции корисници), коишто овозможија навремено
спроведувањенатендерскитепостапкииизбегнувањенасклучувањенадоговориво
последен момент“lastminute contracting”,како една значајна научена лекција и
придобивкаоддосегашнотоискуство.

Краткорочниприоритети
Што се однесува до Акциската програма 2017 (ИПА II),покрајпотпишување на
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ФинансискаспогодбапомеѓуВладатанаРМ иЕвропскатакомисија,МТСПиМОНво
соработка со Секторот за централно финансирање и склучување договори и
ДелегацијатанаЕУ ќегизапочнатпостапкитенајавнинабавкизапредвидените
проекти.Делодпроектитесеочекувазазапочнатвопоследниотквартална2018.
Процесот на програмирање/подготовка на Акциските документи за ИПА 2019
започнавофевруари2018итребадазавршисоодобрувањенафиналнатаверзијана
акцискитедокументизаИПА2019Програмата.
Во рамките на процесот на консултавии со ДЕУ и Европската комисија,како
приоритетниобластиседефинирани:
 Секторотземјоделство
 Секторотконкурентностииновации
 Секторотобразование,вработувањеисоцијалнавклученост

Дополнителносогласно насокитеодЕУноидискусиитенасекторскитеработни
групи,еднатретинаодситеактивностиворамкитенаакцискитедокументитребада
имаатрегионалнакомпонента/димензија.

Вопериодотфевруари-мај2018година,состаноцитенаСекторскитеработнигрупи,
вополнсостав(пленарнисостаноци)инанивонатехнички/тематскиобласти,се
одржаананеколкупати.Процесотнапрограмирањесегатребадавлезевотехничка
фазанапополнувањенапрограмирачкитеформулари.

Среднорочниприоритети
ПокрајимплементацијанаАкцискатапрограма2017,ќепродолжатактивноститеза
финализирањенапроцесотнапрограмирањесекторотОбразование,вработувањеи
социјалнаполитика,СекторотземјоделствоиСекторотконкурентностииновациии
заимплементацијанаАкцискатапрограма2018,Оонејзинотоусвојувањеодстрана
на Европската комисија. Во таа насока ќе се преземат сите потребни
институционални и организациски подготовки за имплементација на новиот
модалитетнаимплементација(секторскабуџетскаподдршка).

3.22.5СледењеиоценувањЊ

Тековнасостојба
Со цел обезбедување на навремено известување за статусотна планирање на
програмите и проектите,навременото известување на имплементацијата на
проектитеспореденосопланотзаимплементацијаи навременоизвестувањена
секое ниво за ефективноста на интерните контроли,согласно ревизорските
препораки од Европска Комисија,се потпиша и започна со имплементација
договорот „Надградба на постоечкиот Менаџмент Информациски Систем со
сеопфатнаалатказаследење“заразвојнапосебнаалатказаследењекакоделод
МенаџментИнформацискиотСистем.Финализацијата на овојпроектдоведе до
подобрувања во функционалноста во делот на мониторинг,јавни набавки и
Анализатананаученилекции.
Истотака,војуни/јули2017годинабеаподготвениидоставениГодишнитеизвештаи
заимплементацијанаОперативнатапрограмазарегионаленразвојиОперативната
програмазаразвојначовечкиресурсидоЕвропскатакомисија,НационалниотИПА
координатор,СтратешкикоординаториНАО.
Состаноцитенасекторскитекомитети заследењенаОперативнатапрограмаза
регионаленразвој2007-2013наОперативнатапрограмазаразвојначовечкиресурси
2007-2013сеодржуваатредовнодвапативогодината.

Видливостикомуникацискиактивности
Секретаријатот за европски прашања,Сектор за централно финансирање и
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склучување договори и ресорните министерства континуирано спроведуваат
активности со цел да обезбедат соодветна видливост на ЕУ подршката преку
почитувањенаПрирачникотзавидливостикомуникацијанаЕУ.Воистанасока,
Секретаријатот за европски прашања во функција на НИПАК ја подготви и
СтратегијатазавидливостнапроектифинансираниодЕУфондови.
ФинансиранворамкитенаОперативнатапрограмазаразвојначовечкиресурси2007
-2013,проектот "Организација на јавни настани и објавување на промотивни
материјали",започнасоимплементацијаодоктомври2017додекември2017година,
соцелподдршканаОперативнатаструктуразаИПАКомпонента4вообезбедување
на поголема видливост и подигање на јавната свест во однос на проектите
финансираниворамкитенаовааПрограма.
Ворамкитенаоваакампањабеаимплементиранитри(3)настанивонасокана
зголемувањенавидливостанаЕУпомошта.

Краткорочниприоритети
Во текотна 2018 година,фокусотостанува на континуираното подобрување на
процесотнамониторингиевалуацијапрекуредовноизвестувањеинтерноворамки
на ИПА структурите,како и до Европската комисија за искористувањето на
средстватаодИПА,соцелподобрувањенаефективноста.

ВонаредниотпериодсеочекуваНИПАКсекретаријатотдазапочнесоосновањена
Секторските мониторинг комитети за транспорт и животна средина,согласно
правилатазамониторингодИПА2.

ИстотакасеочекувадасепродолжисокоординацијатананивонаНИПАКзадасе
следи напредокот на спроведување на Оперативните програми (на ниво на
плановитезанабавкаиспроведувањенапроектите/програмите).

Среднорочниприоритети
Во следниотпериод се предвидува континуирано спроведување на системотза
мониторинги евалуацијанаимплементацијатанаОперативнитепрограми,преку
редовноизвестувањенаЕвропскатакомисијаеднаш годишнозаспроведувањена
ОперативнитепрограмиворамкитенаИПА 1иИПА 2,редовнотоодржувањена
состаноцитенаСекторскиотмониторингкомитет(двапатигодишно),спроведување
наредовенмониторинг,согласноМониторАнгплановитеианализатанаризицина
поединечнитепроекти,какоиспроведувањенаевалуациинанивонаОперативните
програми.

3.22.6Финансискоуправувањеиконтрола

Тековнасостојба
ВотексеактивностизадоставувањенаФиналнитеизвештаизаимплментацијана
ОперативнатапрограмазарегионаленразвојинаОперативнатапрограмазачовечки
ресурси од ИПА 1 и финализирање и оперативно ставање во функција на сите
инфраструктурнипроектизаклучносо31.12.2018година.
Воодноснанаправенотоприлагодувањенапостојниотдецентрализирансистем за
управување и имплементација на ИПА со барањата од новата Регулатива на
Инструментотзапретпристапнапомош зафинансискатарамка2014-2020,односно
сосистемотзаиндиректноуправувањесоИПА2одговорнитеструктурипревземаат
активностиимеркизацелосноисполнувањенаусловитепоставениодстрананаЕК
вофинансискитедоговоризаИПА2помошта.
Системотзауправувањеиконтролаепредметнаревизијаодстрананавнатрешна
ревизија,независнанадворешнаревизијаодРевизорскотелозаИПАиревизориод
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Европскакомисија.
Националниоткоординаторзаавторизацијанаредовнаоснова(квартално)врши
следење на спроведувањето на препораките од спроведените ревизии согласно
важечкитепроцедури.
Паралелно со активноститезазатворањенаИПА 1 програмитеи почетокотна
имплементација на ИПА 2 помошта одговорните структури вршатконтинуирано
следењенаиндикаторитезаследењенасистемот.Истотака развиенемодулво
рамките на Менаџмент Информацискиот Систем,со којќе се изврши тековно
следењенаимплементацијанапрограмитенаИПА.

Краткорочниприоритети
Во однос на ИПА 1 перспективата во 2018 година,приоритетќе биде успешно
затворањенатековнитеИПА1програмиинавременодоставувањенапотребната
документација(ФиналнадекларацијаиФиналенпрогресизвештај)доЕК.

ВоодноснаИПА2перспективатаво2018година,приоритетќебидеефективнаи
ефикаснаимплементацијанаИПАIIсредстатавоусловинасистемотзаиндиректно
управување. Понатамошно зајакнување на системот преку спроведување на
контроли,исполнувањенаусловитеутврдениодЕКвофинансискитеспогодбиза
финансирањенаИПА2помоштакакоиимпелмнатцијананаодитеодРевизорско
тело.

Предвиденисеикраткорочнимеркизазајакнувањенакапацитетитенафункцијата
навнатрешнаревизијавоинституциитеодговорнизаимплементацијанапрограмите
за регионален развојво делотна нивна доедукација и практична обука (преку
ангажирањенатехничкапомош).

Среднорочниприоритети
Континуиранозајакнувањенаконтролниотмеханизам вонасоканаефективнаи
ефикаснаимплементацијанаИПА2програмите.
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3.23ПРАВОСУДСТВОИФУНДАМЕНТАЛНИПРАВА

НаодитенаЕк2018–дасевнесе
РЕЗИМЕ-дасевнесе
Поврзаносополитичкикритериуми

3.23.1.ФУНКЦИОНИРАЊЕНАПРАВОСУДСТВОТО

Тековнасостојба
На28.11.2017годинаВладатанаРепубликаМакедонијајадонесеноватаСтратегија
за реформа на правосудниот сектор (2017-2022)со Акциски план.Со новата
Стратегијаседаваатправцизаподобрувањенаправосудниотсистем воцелина
прекуетаблирањенаначелотонавладеењенаправотокаковрвнополитичкои
правноначеловоуредувањетонаодноситепомеѓутритеносителинавласта,со
доследно почитување на самостојноста,независноста интегритетот на судската
власт.Воедно со новата стратегија се предвидува надминување на постојните
институционални и нормативни недостатоци на правосудните институции,но и
соодветна одговорност од страна на правосудните институции во врска со
сопственотоработење.
Во насока на следење на имплементацијата на Стратегијата за реформа на
правосудниот сектор,формиран е Совет за следење на имплементацијата на
Стратегијатазареформанаправосудниотсектор,предводенличноод странана
претседателотнаВладатанаРепубликаМакедонија,соучествонаситезначајни
правосудниинституции,државниинституции,телаиакадемскатазаедницавклучени
вореформатанаовојсектор.
ПрифаќајќигизабелешкитенаЕвропскатакомисија,Венецијанскатакомисија,ГРЕКО,
какоипрепоракитенагрупатависокиекспертизасистемсковладеењенаправото,
усвоени се Законот за престанување на важење на Законот за Советот за
утврдување факти и покренување на постапка за утврдување дисциплинска
одговорностнасудијаиизменитеидополнувањатанаЗаконотзаСудскиотсоветна
РМ,.СоизменитенаЗаконотзаСудскиотсоветнаРМ водењетонадисциплинските
постапки евратенакајСудскиотсовет.Со овиезаконски измени епредвидено
зголемувањенатранспарентностанаСудскиотсовет.
Истотака,донесенисеизмениидополнувањанаЗаконотзасудовитеиЗаконотза
Судскиот совет на Република Македонија.Со Законот за судовите се врши
редефинирање на основите за разрешување и за дисциплинско казнување на
судиите.ИстотакасевоведувазадолжителенредовеннадзоркојМинистерствотоза
правда е должно да го врши на годишно ниво во сите судови во однос на
задолжителноста на користење на АКМИС системот,од страна на стручна и
професионалнанадзорнакомисијавокојаможатдабидатвклучениинадворешни
експерти.Со Законот за Судскиот совет на Република Македонија се врши
редефинирањенасистемотнаоценувањенасудиитевокористнаквалитетотво
работатазасметканаквантитетотсогласнозабелешкитеодЕвропскатакомисија.Во
овојзаконедефинирано,деканеможезачленнаСоветот,одредотначленовите
коигибираСобраниетонаРепубликаМакедонијаиониекоигибирапопредлогна
претседателотнаРепубликаМакедонијадабидеизбрансудијаилијавенобвинител
којвомоментотнаобјаванаогласотјаизвршувафункцијатанасудијаилијавен
обвинител.
СпроведенепрвиотделодпроверкатазафункционирањетонаАКМИСсистемотод
странанаработнагрупаформиранаодМинистеротзаправда,врзоснованаштое
подготвен Извештајсо наоди које доставен на натамошно постапување до
надлежнитеинституции.
Заврши теоретската настава за VI-тата генерација слушатели на Академијата за
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судии и јавни обвинители.Согласно Законот за Академија за судии и јавни
обвинителиодвкупно37слушатели,18сераспределенинапрактичнанаставаза
вршење на професијата судија,а 19 слушатели се распределени на практична
наставазавршењенапрофесијатајавенобвинител.
Судскиотсоветпродолжидајаследиработатанасудовитевоодноснастарите
предметипостариод3години.Согласнодобиенитеподатоцивојануари 2017година
статуснастарипредметиимале10019предмети,додекаво декември 2017тојброј
е3865предмети,соштозаостатокотнастарипредметиенамаленза6154предмети
илиза61,42%.
Судскиотсоветконтинуирановршиобработканастатистичкитеподатоцидобиениод
судовитеврзоснованадваиндикатора:Стапканарешенипредмети65 ивремена
решавањенапредметите66.Напочетокотна2017годинавосудовитевоРМ имало
123.205 нерешени предмети,во текотна година заведени се 482.500 предмети,
вкупновоработабиле605.705предмети,одниврешенибиле506.330предметиина
крајотна2017годинаостаналенерешени99.375предмети.Просечнатастапкана
ефикасностбила104,94%.Просечно временарешавањенапредметитее71,64
денови.

Во 2017годинаСоветотзаутврдувањенафактиипокренувањенапостапказа
утврдувањеодговорностзасудијадоставипредлогдоСудскиотсоветнаРепублика
Македонија(ССРМ)заповедувањенапостапказаразрешувањена14судииитоаза
2судииодОСОхрид,1судијаодОСРадовиш,1судијаодОСТетово,3судииодАС
Скопјеи7судииодВрховниотсуднаРМ.Против3судииодВрховниотсуднаРМ има
двапредлогазаразрешување.Советотво2017годинадонелодлуказаразрешување
на1судијанаОСОхрид,којаодлуканееправосилна,изјавенаежалбана15.01.2018
година.Против1судијанаОСРадовишпостапкатаезапренаапротив1судијанаАС
Скопјебарањетоеотфрлено.Советотпостапувалипоинициранипостапкиво2016
годинапротив2судииодОССкопје1Скопјеидонелодлукисокоибарањатабиле
отфрлени.Вотекотна2017годинаСудскиотсоветнаРепубликаМакедонијаутврдил
престаннасудскатафункцијана26судии67.
Нема разрешени јавни обвинители по спроведената постапка за утврдување
одговорностзасторенапотешкадисциплинскаповреда.
Во 2017 година ССРМ избра се вкупно 5 судии68.Исто така избрани се и 10
претседатели на судови69.Советот на јавни обвинители избра вкупно 4 јавни
обвинители70.
Во2017годинаАкадемијатазасудииијавниобвинители(АСЈО)реализиралавкупно
201обукинакоизелеучествовкупно4564учесници71.Одспроведенитеобуки26
биленаменетизасудскитеијавнообвинителскитеслужбеници,соучествонавкупно
687ученици72.Во2018годиназаклучносомесецмајспроведенисевкупно86обуки,
одкои10биленаменетизасудскитеијавнообвинителскитеслужбеници.

65Clearancerate
66Dispositionrate
6723 судии престанок поради исполнување услов за старосна пензија,2 судии престанок поради
настапувањенасмрти1судијапрестанокпосвоебарање.
683судиивоАпелационенсудСкопје,1судијавоАпелационенсудБитолаи1судијавоВрховниотсудна
РепубликаМакедонија.
69ИзбранисепретседателинаВрховенсуднаРепубликаМакедонија,Управенсуд,Апелационенсуд
Штип,ОсновенсудГевгелија,ОсновенсудКрушево,ОсновенсудСветиНиколе,ОсновенсудСкопје1
Скопје,ОсновенсудКуманово,ОсновенсудРесениОсновенсудТетово.
70Избранисе:1јавенобвинителвоЈОРМ,Виш јавенобвинителнаВишотојавнообвинителствоБитола,
ОсновенјавенобвинителнаОсновнотојавнообвинителствоРадовиш и1јавенобвинителвоОЈО
Тетово.
71Наобукитеземалеучествовкупно1933 судии,615јавниобвинители,1280стручнисоработнициод
судовитеиобвинителстватаи736другиучесници– претставнициоддругирелевантниинституции,
организации,одневладиниотсектор
72357судскислужбениции330јавнообвинителскислужбеници.
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Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Центаротза правни
истражувањаизработијанаставнапрограмазаспроведувањенаобукивоврскасо
правнааргументација,структураиобразложениенапресуди.
ССРМ објави јавен повик за избор на судија,којќе престојува една година во
Европскиотсудзачовековиправа.Најавниотповиксепријавени3кандидати.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
СоветотзаследењенаимплементацијанаСтратегијатазареформанаправосудниот
сектор(2017-2022)ќејаинтензивирасвојатаработа,астепенотнаимплементација
на Стратегијата ќе се следи преку подготовка на квартални извештаи за
имплементација на Стратегијата.Исто така на редовна основа ќе се следи
имплементација на Стратегијата за информатичко комуникациска технологија за
секторотПравда.
ЌесепристапиконизменанаЗаконотзаСудскиотсоветнаРМ иЗаконотзаСоветот
најавниобвинителивонасоканапроменанасоставот,членувањетовоСудскиот
советнаРМ иСоветотнајавниобвинители,унапредувањенакритериумитезаизбор
начленовинаСудскиотсоветиСоветотнајавниобвинители,какоивоведувањена
законски критериуми и уредување на постапка за утврдување на индивидуална
одговорностна членовите на ССРМ и Советотна јавни обвинители.Воедно со
Законот за Совет на јавни обвинители ќе се предвиди проширување на
надлежноститенаСоветотнајавниобвинители,аконтинуираноќесеработина
зајакнувањенакапацитетитенаСоветотнајавниобвинители.
ЌесеподготовидеталнаАнализавоврскасопотребатаодоптимизацијанасудската
ијавнообвинителскатамрежа.
Годишниотраспоредзаработанасудиитеќесеподготвувасогласнососоодносотна
тежинатанапредметотсосудискиотстажиискуствоврзоснованакритериумикои
ќеседефинираатвоЗаконотзасудовите.
ЌесеподготватизменинаЗаконотзајавнотообвинителствозарадијакнењена
дисциплинскатаодговорностнајавниотобвинител,неговоусогласувањесоЗаконот
закривичнапостапкаиредефинирањенаправниотстатуснаЈавнотообвинителство
за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваатод содржината на
незаконскотоследењенакомуникациите(СЈО).
ЌесенаправатизмениидополнувањанаЗаконотзакривичнапостапкавонасокана
неговоусогласувањесоновитедирективинаЕвропскатаунијавоовааобласти
прецизирањенаодредбитевоодноснаопределување,продолжувањеиукинување
на мерката притвор и прецизирање на одредбите за спогодување за кривична
санкција73.
Воодноснареформитевокривично-правнатаобластвонасоканакодификацијана
вонкривични прописи во Кривичниот законик и негово усогласување со
меѓународнитестандарди,ќезапочнеподготовкатанановКривичензаконик.
Зарадинадминувањенаможноститезазлоупотребанасистемотзаелектронска
распределба на предмети во судовите,ќе се подготви измена на Законот за
управувањесодвижењетонапредметитевосудовитеиСудскиотделовник.,Исто
таканаредовнаосноваќебидатспроведуваниконтроли иревизијазаправилно
функционирањенасистемотзараспределбанасудскипредмети(АКМИС)соцелда
сеспречатсекаквизлоупотребинасистемот.
Ќесеподготви Анализазапоставеностанасистемотнаобуказаправосудните
институции со препораки за надминување на констатираните слабости и
недостатоцизарадиправилнофункционирањенаАСЈО.

73Директивитеповрзанисоправотонатолкувањеипреведувањевокривичнатапостапка,
правото на информирање во кривичната постапка,заштитата на личните податоци во
рамкитенасоработкатавоказненитепредмети.
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Ќесеподготви повеќегодишна проценка на човечкитересурси во судството и
јавнотообвинителство,прекуразвивањенаСтратегијазауправувањесочовечки
ресурсивоправосудниотсектор.
Соцелзголемувањенаопфатотналицакорисницинабесплатнаправнапомош,како
иподобрувањенасистемотнабесплатнаправнапомош воцелина,ќеседонесенов
Законзабесплатнаправнапомош.
Порадинадминувањенаутврденитеслабостиинедостатоцивопостојнитезаконски
решенија,какоивраќањенанотарскиотактсогласносопринципитеналатинскиот
нотаријатќеседонесатизменинаЗаконотзаизвршувањеиЗаконотзанотаријат
донесениво2016година.

Институционалнарамка
Судскиот совет и Советот на јавни обвинители детално ќе ги образложуваат
одлукитезаизбориунапредувањенасудииијавниобвинители.Судскиотсовет
согласноизменитенаЗаконотзаСудскиотсовет74 ќеподготвигодишенпланза
работа.
Судскиотсоветќепродолжинаредовнаосновадаизготвуваакцискиплановиза
намалувањенабројотнастаритепредмети,атековноќесеажурираевиденцијатана
должинатанасудскитепостапкисоакцентнат.нстарипредмети.,.Истотакаќе
продолжи следењето наефикасностанаработењето насудовитеврзоснована
индикаторитестапканарешенипредметиивременарешавањенапредметите.
Судскиотсовети Советотна јавни обвинители континуирано ќеизвестуваатза
постапкитезанестручноинесовесновршењенасудискатафункцијаидисциплинска
одговорност.
На континуирана основа ќесеработи на достигнувањена законски утврдената
основавоЗаконотзасудскиотбуџетод0,8%оддржавниотбуџетдабидатнаменети
засудствотосоцелсоздавањенасамостоениодржливсудскибуџет.
Судскиотсоветќеизберееден судијакојќезаминенаедногодишен престојво
ЕвропскиотсудзачовековиправавоСтразбур.
ШестатагенерацијанаАкадемијатазасудииијавниобвинителиќепродолжисо
спроведувањенапрактичниотделодпочетнатаобука.Истотакаконтинуираноќесе
спроведуваат обуки за судии,јавни обвинители,судски и јавно обвинителски
службеници.
Зарадинатамошенразвојнамедијацијатаќесеработиназачестувањенаупотребата
намедијацијатаодстрананајавнитеоргани,какоинапромоцијанапридобивкитеод
развојотнамедијацијата.

Среднорочниприоритети
ЌесеследиимплементацијатанаСтратегијатазареформанаправосудниотсектор
2017-2022иСтратегијатазаинформатичкокомуникацискатехнологијазасекторот
Правда.
Министерствотозаправдаќезапочнепостапказавоведувањенановинтегриран
компјутерски систем за управување со судски предмети,којќе го замени
постоечкиотАКМИСсистем.
Континуираноќесеработиназголемувањенасудскиотбуџет,какоинабуџетотна
ЈавнотообвинителствонаРепубликаМакедонија.
Ќесеразгледаатнајдобритеевропски пракси во односнаначинотнаизборна
државниотјавенобвинител.
Ќесеработи нанатамошно кадровско,материјално и техничко доекипирањена
правосуднитеинституции.

74
(СлужбенвесникнаРМ бр.83/2018)
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3.23.2Антикорупцискаполитика

Тековнасостојба
Вофевруари2018годинадонесенеЗаконзаизмениидополнувањанаЗаконотза
заштита на укажувачи75,за надминување на непрецизноста и усогласеност на
законските одредби што ги уредуваат каналите за заштитено пријавување и
заштитатанаукажувачите.ИзменитебеапозитивнооценетиодЕвропскатакомисија
(EK).
Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) во соработка со
Министерствотозаправда(МП),доСобраниетонаРепубликаМакедонија(СРМ),
достави посебни годишни извештаи за примени пријави од укажувачи,кои се
објавенинастраницатанаСРМ.
СепреземааактивностизаимплементацијанапреостанатитеГРЕКОпрепоракиод
Четвртиоткругнаевалуација:„Превенцијанакорупцијакајпратениците,судиитеи
обвинителите.Во март2018 година доставени се одговори на Прашалникотод
Петтиоткругнаевалуација:спречувањенакорупцијатакајнајвисокитеизвршни
функцииикајорганитезаспроведувањеназаконот.
Продолжија активностите на Специјалното јавно обвинителство за водење на
истраги,гонење,подигнувањенаобвиненијаизастапување(СЈО),согласноЗаконот
за Јавното обвинителство за гонење на случаи кои се однесуваат на и кои
произлегуваатодсодржинатананеовластеноследењенакомуникациите.
ДКСК сесоочи созначителни предизвици нанеизвршувањенасвоитезаконски
надлежности,особеновоодноснаодговорноста,интегритетотитранспарентноста,
шторезултирашесоподнесениоставкинапетчленаоднејзиниотсостав.
СогласноМетодологијатазаантикорупцискапроверканалегислативата,вотекотна
2017 година ДКСК спроведе проверка на десет закони.Во 2018 година не се
спроведени проверки на легислативата поради недостиг на капацитетите на
Одделениетозаантикорупцискапроверканалегислативата.
Вопериодотод01.01.2017до30.04.2018годинадоДКСК,поднесенисевкупно3010
изјавизаинтереси,извршенаепроверкана1754изјавизаинтереси,покојаво67
предмети утврдено е постоење на судир на интереси,од кои 33 предмети се
завршени,аостанатите34предметисевотек.
Воистиотпериод,доДКСКподнесенисе3315анкетнилистовипоизбородносно
именување на функција,1945 анкетни листови по престан на функција,и 542
известувањазапроменанаимотнатасостојба.ДКСКпротив50избранииименувани
функционери до надлежниот суд поднесе барања за поведување прекршочни
постапкипорадинедоставувањеанкетенлистодноснонепријавувањепроменина
имотнатасостојба.ДоУправатазајавниприходи(УЈП),ДКСКподнесе21барањеза
испитувањенаимотнасостојба.Заклучносомај2018годинанавеб-страницатана
ДКСКобјавенисе6423анкетнилистови.
Војануари2018годинаворамкинаИПА 2012проект“Јакнењенанационалните
капацитетизаборбапротиворганизираниоткриминаликорупцијата”сеизготви
Стратегијазапромовирањенаукажувањето,какоиПамфлетиАнализанапотребите
одтренингзазаштитанаукажувачите.Формалнотоусвојувањенадокументитесе
очекуваповостановувањенановсоставнаДКСК.
ДКСК во 2017јаунапреди соработкасо граѓанскитеорганизации во областана
превенцијатаирепресијатанакорупцијатаисудиротнаинтересиијакнењетона
интегритетот.76

75согласнопрепоракитенаВенецијанскатакомисија.
76МеморандумзасоработкасоТранспаренсиИнтернешнлзаефикаснаприменанаЗаконот
за укажувачи; Меморандум со ИДСЦС за Анти-корупциска едукација на учениците од
средните училишта;во соработка со МЦМС и Британска амбасада спроведен е проект
“Следење на работата на ДКСК со препораки за зголемувањето на транспарентноста,
отчетностиподигнувањенајавнатасвестзаефектитеодработатанаДКСК;восоработкасо
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ДКСКвотекотна2017година77,изготвиМетодологијазаанализанадискреционите
овластувања, согласно која беше изготвена Информација со препораки за
дискреционитеовластувањананосителитенајавниовластувања.Вооктомври2017
година,се одржа Работилница за анализа на дискреционите овластувања на
носителитенајавнифункции,заредуцирањенадискрециониовластувањапреку
измениназаконитеиподзаконскитеакти.
Царинскатауправа(ЦУ)изврширевидирањенаинтернитеакти78.Воаприл2018
годинаЦУзапочнасопромотивнакампања„Стопзакорупцијата“заподигнувањена
јавната свест за пријавување на случаи на корупција,судир на интереси и
злоупотребанаслужбенитеовластувањанацаринскитеслужбеници.
Во2017годинаАкадемијатазасудииијавниобвинители(АСЈО)организираше5
обуки за етика,спречувањето судир на интереси и антикорупциските мерки79.
Спроведени се обуки за финансиски истраги, одземање на предмети и
конфискацијатанаимотиимотнакорист.
На 9 август2017 година Владата на Република Македонија усвои Стратегија за
зајакнувањенакапацитетитезаспроведувањефинансискиистрагииконфискација
наимот80соакцискиплан.Стратегијатасодржиправнииинституционалнимеркиза
јакнењенанационалникапацитетизаводењенафинансискиистрагииконфискација
наимот.
На10.11.2017годинапотпишанеМеморандумзасоработкаиразменанаподатоци
прекуплатформатазаинтероперабилностмеѓуМинистерствозавнатрешниработи
(МВР),Министерство за финансии (МФ),Финансиска полиција (ФП),Управа за
финансискоразузнавање(УФР),ЦУ),ДКСК,Агенцијазауправувањесоодземенимот,
Министерство за правда (МП)и Јавно обвинителство на Република Македонија
(ЈОРМ).
Во 2017 година до Државниотзавод за ревизија (ДЗР)81,33 политички партии
доставилеГодишни сметки засвоето работење,39политички партии доставиле
Годишен финансиски извештаји 30 политички партии доставиле извештајза
донацииза2016година.ДЗРдоМПподнесепредлогзасуспензијанаисплататана
средствазаредовногодишнофинансирањезавкупно13политичкипартии.Во2018
година,доДЗР,38политичкипартиидоставилеГодишнисметкизасвоетоработење,
36 политички партии доставилеГодишен финансиски извештаји 34 политички
партиидоставилеизвештајзадонацииза2017година.ДоМПподнесенепредлогза
суспензија на исплатата на средства за редовно годишно финансирање за 26
политичкипартии.

Советотна Европа спроведни сепроектпротив економски криминал,како и проектза
имплементација на Законотза заштита на укажувачите;потпишани се Меморандуми за
соработка со Универзитетите „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“БитолаисоПравниотфакултет„ЈустинијанПрви".
77соподдршканаТАИЕКСиОБСЕ
78Процедуразапостапувањесоанкетнилистовииизјавизаинтереси,анализаипроценканаподатоци
воОдделениетозаинтегритет,Упатствозавоспоставувањенастатистиканапретставки,поплаки,
предлозииграѓанскидневник,УпатствозаработанаСекторотзапрофесионалнаодговорност.
79 2обукиза„Етика“,организиранивосоработкасо– Европскиинститутзајавнаадминистрација
(ЕИПА).Прватаобукасо19учесницинаменетазапретседателинасудовиисудскиадминистратори.
Вторатаобукасо15учесници наменетазајавни обвинители најавни обвинителстваи раководни
службеници.Понатаму,2обукинатема„Превенцијанакорупцијаисудирнаинтереси,добровладеење,
интегритетиетикасоучествона17судскии16јавнообвинителскислужбеници.Какои1советувањена
тема„Етикаиинтегритет/Судирнаинтереси“,соучествона32учесници(24судиии8јавниобвинители).
Одржани се вкупно 14 обуки за судиите-поротници.Во рамките на специјализираната програма
обработенаеитемата„Судирнаинтереси/Антикорупцискимерки/Етикаиетичкикодекс“.
80Стратегијата е изготвена од страна на работна група предводена од страна на Министерот за
внатрешниработисопретставнициодМВР,ЦУ,УФР,ФП,ЈОРМ,УЈП,МП,Агенцијазауправувањесо
конфискуван имот,Основен суд Скопје I-Скопје,Централен регистар,Агенција за катастар на
недвижностинаРМ иЦентралендепозитарзахартииодвредност.
81СогласноЗаконотзафинансирањенаполитичкитепартии.
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ДЗР во2017годинаизврширевизијанафинансискитеизвештаинаполитичките
партиииорганизаторинаизборнатакампањазапарламентарниизбориоддекември
2016година.КонечнитеревизорскиизвештаисеобјавенинавебстранатанаДЗР.До
ЈОРМ доставени се7 конечни ревизорски извештаи од 2016 година,како и 16
конечниревизорскиизвештаиод2017година,порадиоснованосомнениезасторен
прекршок/кривичнодело.Воедно,4ревизорскиизвештаиседоставениидоДКСК.
Поодноснајавнитенабавки,видетевоПоглавје5.

Краткорочниприоритети
Вовторатаполовинана2018год.ќесеизготвиновпредлогЗаконзаспречувањена
корупцијата, за редефинирање на статусот и составот на ДКСК, нејзините
надлежностиицели,специјализиранкадариопрема.
ЌесепреземаатмеркизаподобрувањенаЗаконотзазаштитанаукажувачи,јакнење
накапацитетитенаовластенителицазаприемнапријавиодукажувачиијакнењена
јавнатасвестзаулогатаизаштитатанаукажувачите.
Заунапредувањенаправотонаслободенпристапдоинформацииодјавенкарактер,
ќесеизменинаЗаконотзаслободенпристапдоинформацииодјавенкарактер.
ЌесепрезематактивностизацелоснаимплементацијанаГРЕКО препоракитеод
Четвртиоткругнаевалуација.
Ќесепрезематактивностизанезависно,проактивноинепристраснодејствувањена
ДКСК. Истовремено, за зголемување на транспарентноста на ДКСК ќе се
организираатјавнисесиизасоработкасограѓанскитеорганизациикоиработатна
полетонаборбатапротивкорупцијата.
Вонаредниотпериодконтинуираноќепродолжатследнивеактивности:
 ажурирање на Регистарот на анкетни листови на избрани и именувани

функционери82.
 унапредувањена системотна проверка на податоци за имотната состојба и

судиротнаинтереси наизбранитеи именуванителица,прекувклучувањена
надлежните институции во воспоставување националната платформа за
интероперабилност

 евиденцијанаактивноститезапревенцијаодкорупцијанаизјавинасудирна
интереси,анкетнилистови,финансирањенаполитичкипартии.

 унапредувањенасистемотнајавнавнатрешнафинансискаконтролаиоценкана
ризицизакорупција.

 зајакнувањенакапацитетитенаОдделениетозаантикорупцискапроверкана
легислативатаприДКСК,соцелдасепродолжисоприменанаМетодологијатаза
анти-корупцискапроверканалегислативата.

ЌесеспроведуваатактивностизареализацијанаДржавнатапрограмазапревенција
и репресијанакорупцијатаи превенцијаи намалувањенапојаватанасудирна
интересисоАкционенплан2016-2019година.Вотекотна2019годинаќезапочнат
активностизаподготовканановстратешкидокументзапревенцијаирепресијана
корупцијатаисудиротнаинтересисоакционенплан.
СогласнопрепоракитеодОценскатамисијазакорупција83во2018годинаќесеводи
евиденцијанаиндивидуалнислучаинаперењепари,корупцијанависоконивои
случаиповрзанисокриминалниорганизации.Ќесеизработигодишнапрограмаза
специјализирана обука за судиите и обвинителите кои работат на организиран
криминал,корупцијанависоко ниво,перењенапари и финансиски истраги,со
вклучувањенадомашниистранскиобучувачи.Истотака,ќесепредвидатпосебни
интензивниобукизазапленаиконфискација.

82Изготвенво2016годинаворамкитенаИПАТвинингпроектот„Поддршказаефикаснапревенцијаи
борбапротивкорупција“.
83Оценскамисијазасправувањесокорупцијатанависокониво,организираниоткриминалиперењето
паривклучувајќигиифинансискитеистрагииконфискацијатаиефективностанацелокупнатапостапка
одистрагатадоконечнитесудскипресуди
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Во текотна2018годинаќесеобезбеди целоснаинституционалнаподдршкана
работатанаСЈО.Вотаасмисла,согласноСтратегијатазареформанаправосудниот
сектор2017-2022,ќесеизготватизменинаЗаконотзајавнотообвинителство,каде
ќесепредвидивклучувањенаСЈОкакопосебнообвинителствовоЈОРМ,соцелза
продолжувањенамандатотипродолжувањенаистрагитевонадлежностнаова
обвинителство.
Ќе се преземат активности за реализација на Стратегија за зајакнување на
капацитетите за спроведување финансиски истраги и конфискација на имотсо
акцискиплан.
АСЈОќеспроведеобукизаекономскиифинансискикриминал/финансискиистраги;
кривични дела на корупција-меѓународна рамка; Конфискација/проширена
конфискација;какоиетикаиинтегритетнасудиитеијавнитеобвинители.
Согласно ГодишнатапрограмазаработанаДЗР за2018 годинаќесеизвршат
ревизиинафинансискитеизвештаизаредовнотоработењена5политичкипартиии
ревизијанафинансискитеизвештаина15организаторитенаизборнатакампањаза
спроведенителокалниизбориво2017година.
Комисијатазаслободенпристапдоинформацииодјавенкарактер(КОМСПИ)ќе
продолжи со спроведување на активности во насока на зајакнување на своите
капацитетиинастатусотвосистемот.
Ќепродолжатдасеимплементираат„СтратешкитеприоритетинаБиротозајавни
набавки(БЈН)занатамошенразвојнасистемотнајавнитенабавки2014-2018“.
ПоодноснатранспарентностнадоговоритезајавнинабавкивидиПоглавје3.05.
Јавнинабавки.
Во текот на 2018 година,ЦУ ќе продолжи со спроведување на промотивната
кампања„Стопзакорупцијата“.

Среднорочниприоритети
На среден рок ќе продолжат активностите за зајакнување на превенцијата и
репресијанакорупцијата,намалувањетонасудиротнаинтереси,унапредувањетона
транспарентностанафинансирањетонаполитичкитепартииизајакнувањетонамеѓу
-институционалнатасоработка.
Ќеседонесеновстратешкидокументзапревенцијаирепресијанакорупцијатаи
судиротнаинтересисоакционенплан.ЌесеунапредиприменатанаРегистаротна
избранииименуванилицаимеханизмотзапријавувањеипроверканаимотната
состојбаиинтереситенаизбранитеиименуванителица.
Ќесепрезематактивности зазајакнувањенакапацитетитенаинституциитеод
антикорупциската институционална рамка, како и активности за соодветно
обезбедувањенаистите.
ЌесепреземаатактивностизареализацијанапрепоракитенаГРЕКОодПеттиоткруг
на евалуација.Првиот извештајна ГРЕКО за евалуација на РМ – Петти круг,
планираноедасеусвоиво2019година.
ЈОРМ ќепреземесоодветнимеркизацелосновоспоставувањеифункционирањена
истражнитецентриворамкитенаЈавнитеобвинителства.
ЌесеспроведуваатактивностизазајакнувањенаработатанаСЈО,каконезависна
институцијаворамкитенаЈОРМ.
Ќепродолжатобукитезафинансискиистрагиворамкинакривичнатапостапка,за
имплементација на одредбите од Кривичниот законик и Законот за кривична
постапкакоисеоднесуваатнаодземањетонапредметииконфискацијатанаимоти
имотнакорист.
ДЗР континуирано ќе го следи работењето на политичките партии,како и
постапувањетонаорганизаторитенаизборнитекампањи.Вопериодот2019–2021
година,ќесепрезематактивностизазајакнувањенакапацитетитенаДЗР.
Ќесеунапредиевиденцијатанакривичниистраги,обвиненијаипресудизаслучаина
корупција со примена на системот за собирање и обработка на податоци за
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превенцијаирепресијанакорупцијата.
ЦУвопериодотфевруари-март2019годинаќеизготвиСтратегијазаинтегритети
борбапротивкорупцијатанаЦУРМ запериод2019-2022соАкционенплан.

3.23.3.ФУНДАМЕНТАЛНИПРАВА

1.Европскисудзачовековиправа
Тековнасостојба
БиротозазастапувањенаРМ предЕвропскиотсудзачовековиправапродолжисо
преземањенаактивностивонасоканаизвршувањенапресудитенаЕвропскиотсуд
зачовековиправапротивРепубликаМакедонија.Вопериодотјануари2017-април
2018 Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиотсуд за
човековиправадоставидоКомитетотнаМинистриуште22(дваесетидва)акциони
планoви/извештаиза25(дваесетипет)пресудидонесенипротивРМ .
ВоистиотпериодКомитетотнаминистриусвои8(осум)финалнирезолуциикоишто
сеоднесуваатна11(единаесет)пресудипротивРепубликаМакедонија,соштосе
констатирашедекаизвршувањетонаовиепресудиезавршено.
Заклучносокрајотнамесецмај2018година,поднадзорнаКомитетотнаминистрие
извршувањетона40(четириесет)пресудипротивРМ.
ЕвропскиотсудзачовековиправадоВладатанаРМ наодговордостави69(шеесети
девет)апликации.
Во извештајниот период беа донесени 13 пресуди против РМ во кои што се
констатирани повреди на различни членови на Конвенцијата.Во овојпериод
донесенисе5(пет)одлукипоосновнапријателскоспогодувањеи2(две)одлукипо
основнаедностранадекларација.
Бирото за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП ја продолжи
соработкатасо германскатафондацијазамеѓународнаправнасоработкаИРЗ,и
продолжисообјавувањенаБилтенотпосветеннасудскатапрактиканаЕвропскиот
судзачовековиправа.
Во Бирото зазастапувањенаРМ пред ЕСЧП во моментов имачетири редовно
вработенилицавклучителноидиректоротнаБирото–ВладинАгент84 идвелица
дипломираниправницисодоговорнаопределеновремеиливкупно5вработени
лицаидиректоротнаБирото–Владинагент.

Краткорочниприоритети
БиротозазастапувањенаРМ предЕСЧПќепродолжидапреземаактивностиидаја
следи состојбата во врска со извршување на пресудите на Европскиот суд за
човековиправапротивРепубликаМакедонијаидаподготвуваакцискиплановии
извештаизаизвршувањенапресудитенаЕСЧП.
Активно ќе се работи на зајакнување на кадровските капацитети на Бирото за
застапувањенаРМ предЕСЧПинадминувањенапостојниотпроблемсонедостигна
кадар.

2.Затворскисистем
Тековнасостојба
Вотекотнајануари2017–април2018годинасепрезедоаклучнимеркииактивности
во насока на подобрување на состојбата во затворскиот систем во Република
Македонија.
Реализација на Проектот "Реконструкција на казнено-поправните установи во
РепубликаМакедонија”:

84 2редовновработенилицасозавршенправенфакултет,1лицетехничкоперсоналидиректоротна
Бирото-Владинагент
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 објектитеодпрватафазанаградбанаКПД Идризовозасместувањенавкупно
546 осудени се целосно завршени и опремени со мебел, извршена е
реконструкција на Административната зграда и изградена е Пречистителна
станица за отпадни води.Во тек еподготовка на потребна докумнетација за
добивањенаодобрениезаупотребаодстрананаМинистерствозатранспорти
врски.

 објектитевоВПДТетововоопштинаБрвеницасеизградениивотекепостапка
запродолжувањенарокотзаизградбанабунарсопумпнастаницаирезервоар
засанитарнаипротивпожарнавода.

 новотопроектиранотопритворскоодделениесопридружнитеобјективоЗатвор
СкопјеќесеизградатворамкитенаКПДИдризовоивотекепостапказаизмена
на Урбанистичка планска документација,како и ревизија на постоечките
проектнидокументации.

ПроектитезаградбанасудницавоКПДИдризовоиреконструкцијанаЗатворБитола
сезавршениивотекеподготвканатендерскадокументацијазадоделувањена
договоризанивнареализација.

ВорамкитенаПроектот"Јакнењеназаштитатанаправатанаосуденителицасе
изработи нов Кодекс за однесување на службените лица во извршувањето на
работнитезадачивоКПУиВПУиспроведенисеобукиназатворскиперсонал,се
изработипредлог-законскарегулативазазајакнувањенанадзорнатафункцијана
УИС,запрофункционирањеизајакнувањенаДржавнатакомисијазаизвршувањена
санкциите,како и заподобрувањенадисциплинскатапостапкаи казнувањена
осуденителица.Вомарт2017годинадонесенисеСтратегијазаспроведувањена
нултатолеранцијаи План заспречувањенакорупцијаво затворскиотсистем и
спроведени се обуки на овие теми.Се изработи Прирачник за обучувачи за
динамична безбедности сеспроведоа обука на обучувачи и каскадни обуки за
запознавањеназатворскиотперсоналсоновиотконцептнадинамичнабезбедност.
Развиени се четири специфични модули/програми за третман на специфични
категориинаосуденилица:заосуденинадолгиказниидоживотензатвор,сексуални
престапници,зажениизатретманнанасилниосуденилица.Сеспроведоаобукиза
нивнапримена,сеизвршиевалуацијанатрипрограми,авотекеевалуацијана
програматазатретманнанасилниосуденилица.НабавенаеопремазаЖенското
одделение на КПД Идризово:кревети и душеци,постелнини,кујнски и други
електричниапарати,опремаипотрошенматерјалзафризерскаединица.
Во насока на воспоставување на пробациската служба во РМ целосно е
комплетираналегислативнатарамкаи документитепотребни заизвршувањена
пробацискитеработи,обезбеденаеканцеларијанаУИСвоОсновниотсудСкопје1во
којаќебидесместен системотзаелектронски надзор,од ноември 2017 година
воспоставенаелокалнапробацискаканцеларијазаподрачјетонаОсновниотсуд
Скопје,обезбеденисепробацискиканцелариивоОсновнитесудовивоШтип,Велес,
Тетово,СтрумицаиПрилеп.Вотекеподготовказаспроведувањенајавнанабавкана
услугизаодржување,сервисирањеипоправканаопрематазапробација.
Воизминатиотпериод,согласноГодишниотпланзаобукинавработенитевоКПУи
ВПУбеаодржаниповеќециклусинаобукизавработенитевоКПУиВПУнаразлични
темисокоибеаопфатенивкупно344вработенивоКПУ.
Ворамкитенабеаодржаниобукизаповеќезанимања(пекар,Проектот"Креирање
можностизаработазаситеII",бравар,готвач,аргонзаварувачишивач)заосудените
лицакоисенаоѓаанаиздржувањенаказназатворвоЖенскотоодделениенаКПД
Идризово, во КПД Штип и Затвор Куманово.Се спроведе и пилот проект за
комплетирањенаобразованиенамалолетнителица.Истотака,бешереализиран
Пилот-проектзакомплетирањенаосновнотообразованиенамалолетнителицаза
изучувањенамакедонскијазикинумеричкаписменостиодјануари2018година
продолжиреализацијанаПроектотподдржанодХоландскиХелсиншкиКомитети
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Холандската Управа за Воспитно-поправни институции кој е во насока на
подобрувањенатретманотнамалолетнителица.

Краткорочниприоритети
Вотекотна2018и2019годинаќесепродолжисоимплементацијанаНационалната
стратегијазаразвојнапенитенцијаренсистем воРепубликаМакедонија,какоисо
имплементација на останатите стратетешки документи:Стратегија за развојна
пробациската служба во РМ,Стратегија за нулта толеранција за несоодветно
постапувањесолицаталишениодслободаислучаинакорупцијавоКПУиВПУи
Стратегијазаразвојнасистем наобукиназатворскиперсонал.Во2018годинасе
очекувадабидатставенивофункцијаадминистративнатазграда,полуотворенотои
отворенотоодделениенаКПД Идризово,какоиновиотВПД Тетово.Одаспектна
легислативата,во2018годинасеочекувадабидедонесенновЗаконзаизвршување
насанкциите.Во2018годинаќебидевоспоставенапробацискатаслужбаиистатаќе
бидеоперативнаналокалнониво.

Среднорочниприоритети
Ќе продолжат активностите во рамките на затворската реформа согласно
Националната стратегија за развој на пенитенцијарен систем во Република
Македонија,како и активности за понатамошно развивање и зајакнување на
пробацискатаслужбавоРепубликаМакедонија.

3.Слободанаизразување
Краткорочниприоритети
Зарадинамалувањенависокитесумизанадоместзаштетаодпредметизаклевета
инавредапротивновинарииносителинајавнифункции,ќесепристапиконизмена
наЗаконотзаграѓанскаодговорностзанавредаиклевета.
Академијатазасудииијавниобвинителиќепродолжисоспроведувањенаобукиза
судиитекоипостапуваатвопредметизаграѓанскаодговорностзанавредаиклевета.

4.Праванадетето
Краткорочниприоритети
Во насока на усогласување на македонското законодавство со Директивата
2016/800запроцедуралнигаранциизадецакоисеосомничениилиобвинетиво
кривичнапостапка,прекуинструментотTAIEX ќесеорганизираработилницаза
најдобритепраксинахармонизацијананационалнитезаконодавствавоЕУсооваа
директива,поштоќесепристапиконизменувањеидополнувањенаЗаконотза
правдазадецата.

5.Човековиправаизаштитанамалцинствата
Подобрување на имплементацијата на Стратегијата на Ромите во Република
Македонија
Тековнасостојба
ВоодноснаактивноститезаподобрувањенасоцијалнатавклученостнаРомитеи
понатамусепродолжисоимплементацијанабројниактивностивоситеобластиво
согласностсоСтратегијатазаРомите2014-2020.Министерствотозатрудисоцијална
политикавосоработкасоРомскиотедукативенфонд(РЕФ)веќеединаесетгодини
поредгоимплементирапроектот„ИнклузијанадецаРомивоЈавнитеопштински
установи-детскиградинки“.Вкупниотбројназапишанидецавоситедетскиградинки
воРепубликаМакедонија воучебната2017-2018година е34.521 однив 718 или
2.07% децасеРоми.Надвородпректот(родителикоисамигопокриваатпрестојот
надецатавоградинкананивонаРепублика Македонија,запишанисевкупно204
деца.Вотекотнаучебната2017-2018година,ворамкитенапроектотопфатенисе
вкупно510 децаво19теградинки/општиниодпланираните628затојпериод.Од
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нив 260седевојчињавовкупно19општини.Вопросек,редовностанадецатаво
градинкаеоколу65%.Споредпроектнатастатистика,осипотнадецатаодградинка
вопросекседвижи3.45%,приштоможедасезабележипоголемосипкајмашките
децаод3.32%додекакајдевојчињатаосипоте2.69.%.
ВорамкитенапроектотодстрананаРомскиотЕдукативенФонд(РЕФ)оддржанае
работилницазараниотдетскиразвој,важностаодпредшколскотообразованиеи
важностанапристапотивклученостанародителитевопрвитегодиниодживототна
детето.Целта на настанот беше да се разменат знаења,искуства,практики,
иновативниидеипомеѓутимовитеод12земјикорисницинагрантовиодРомскиот
ЕдукативенФондкадеуспешносеспроведувапроектот.
Вотекотна2018година,континуираносеспроведени мониторингпосети одстрана
намониторингтимот,наЈОУДГвоопштинитекадештосеспроведувапроектотза
следењенареализацијатаирешавањенапроблемитекоисепојавуватвотекотна
учебнатагодина.
Ворамкитенаовојпроект,освенобврскитекоигипревземаМинистерствотозатруд
и социјална политика административно и финансиски,исто така градинката и
општинатаподдржуваатпрестојзаодреден(помал)бројнадецаРомивоградинките,
заштопотпишуваатдоговорсоМинистерствотозатрудисоцијалнаполитика.Исто
такаопштинитеобезбедуватпревоззадецатаРомиод/доградинката.Натојначин
ВладатанаРепубликаМакедонијаиЛокалнатаСамоуправајапокажувасвојатаволја
запридонесконразвојотнаромскатазаедницавоМакедонија.
Ворамкитенапроектотвработенисе19Ромкинегувателкинанеопределеновреме,
коивеќеседелодперсоналотвопредучилишнитеустанови.
Проектотпродолжисоимплементацијаивотекотнаучебната2017-2018година.
СеподготвувановаапликацијакојаќебидедоставенадоРомскиотЕдукативенФонд
запериод2018-2019година.
Во моментотфункцинираат12 Ромски информативни центри во 12 општини и
ангажиранисе16лица(коиштоработатвоРИЦ (ШутоОризари,Топаана,Тетово,
Гостивар,Битола,Прилеп,Штип,Кочани,Делчево,Виница,БеровоиКуманово).
Вотекотнајануари–мај2018година,Ромскитеинформативницентриработеана
терен,во поинтензивна комуникација со граѓаните,во рамки на законските
регулативи,работнитеобврскиипрограматанаРИЦи,занавременоинформирање,
советувањеупатувањеидавањелогистичкаподдршканаграѓанитевонасокана
остварувањенанивнитеправаиобврски(од областитенасоцијалнатазаштита,
вработување,здравство,домувањеиобразование,вадењеналичнидокументиидр),
навременобезособенипроблемии последици.
ВоодреденислучаевивозависностодпотребитеРИЦи,обезбедуваауслуги вовид
назастапувањенаодреденипроблемизалицатавоинституциите.
Вотекотна2018годинавкупноодстрананаРИЦидаденисевкупно3271услуги/
поддршка од различен вид (од областа на социјалната заштита 1512 услуги,
здравственатазаштита277услуги,одобластанаобразованието242,вработување
450,личнадокументација277,домување362,антидискриминација 7,иуслугипо
другипрашања144).
ИстотакаРИЦи,редовногивршеасвоитетеренскипосетиворомскитезаедници,
помагајќидиректно,вореализацијанапланиранитеактивности–информирањена
заедницатапрекупромотивниматеријали,огласиидиректниразговори.
ОдстрананаРИЦи,организиранисе иодржанимесечни средбивоподрачните
агенции за вработување,за информирање на ромската заедница по однос на
активнитемеркизавработување,социјалнатаиздравственатазаштита.
Вомарт2018година,сеоддржаработнасредбасоРомскитеИнформативницентри
за подготовка на нивните работни обврски и реализација на активности за
систематизацијанаработнитеместанаРИЦи.
ОдстрананаМТСПдоцентритезаСоцијалнаработаседоставенибарањазанивна
систематизацијаи вработување,со што ќесепостигнедолгорочно и ефективно
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влијаниезаподобрувањенасостојбатаворомскитезаедници.
ВотекотнанаредниотпериодсепланирадабидатотворениуштедвановиРИЦиво
СтрумицаиВелес.
Вотекотнаноември2017годинаворамкинапроектотПоддршказаподготовкана
датабазазалицатанеевидентиранивоматичнакниганародениидецанаулица,со
поддршка на канцеларијата на ОБСЕ во МТСП започнаа со работа двајца
консултантикоитребадајаподготватбазатанаподатоци
Поодноснаакцијата заевидентирањенанерегистриранилицавоУВМКРвотекот
најануари–мај2018година,одстрананаУВМКРиМТСП,подготвене јавеноглас
запријавувањеналицанеевидентиранивоматичнакниганародени,засителицаод
РепубликаМакедонија.
ВооваанасокасеподготвиУпатство запостапувањесолица неевидентираниво
матичнакниганародени.Македонскотоздружениенамладиправници–гоподготви
поспецифичноупатствотонаменетизаНВОи.
ЦСР–гоподготвиупатствозавработенитевоЦентритезасоцијалнаработа,додека
УВМКР–гоподготвуваупатствотозаматичарите.
УсвоенаеинформацијатазалицатабездокументиодВладатанаРМ. 
Управатазаводењенаматичнакниганароденинакрајотнамарт2018година го
објави јавниотповикдосителицачиештораѓањенееевидентирановоматична
книганароденидаможедаподнесатбарањезадополнитленупис.Оддржанаеедна
работилница со ромски НВОи во процесот на подготовката на упатството и
соодветнопостапувањепоогласотипријавувањето.
Упатствататребадајаолеснатработатаидагиинформираатситевклученистрани
поодноснапостапувањетоповрзаносообјавениотповик.
До УВМК се доставени барања за доставување на податоци за статусот на
предметитезакоиштоенаправеноДНКанализа(вкупно130предметивопериодод
2012година)соцелдасепостапувазаовиепредмети.
На04тиЈули2017година од странанавработениод Министерствозатруд и
социјална политика,Сектор за координација и техничка помош на Министер,
Одделение за имплементација на Стратегијата на Ромите,вработени од Сектор
социјална заштита, Одделение за социјално вклучување, вработени од
МеѓуопштинскицентарзасоцијалнаработанаГрадСкопје,подвајцапреставнициод
ромскаНВОИРИЗСкопјеиНВОАмбрела,извршенeувидиевидентирањеналицата
сместенинаместотонареченоПОДКАЛЕвоСкопје.
Докрајотнаноември2017годинаодместотонареченоПОД КАЛЕдислоциранисе
112лицаисместенисевоинституциикоисевонадлежностнаМинистерствотоза
трудисоцијалнаполитика.
ЗасоцијалнаинклузијанаовиелицаангажиранисеРомскиорганизациикои12часа
дневноводвесмениработаатсонив,подготвуваатиндивидуалнисоцијалнипланови
за нивна интеграција на пазарот на труд,социјалната заштита,здравството,
обезбедувањенадокументизаличнаидентификацијаивклучувањенадецатаво
образовниотсистем.
Воворатаполовинаод2017годинаворамкитенапроектот поддржанодОБСЕ -
SocialCohesion,advancementofcommunityrights,andimprovingintegrationwithafocus
on education and youth,беа реализирани за разгледување на можностите за
превземањенанационалнониво заинклузијанадецата одулица илицатаРомибез
личнадокументација,заразменанаРегионалнитепрактикизасистемскирешенија
занадминувањенапроблемотсонерегистрирани лицаРоми и настан натема
Проценка на влијанието на институционалниот придонес и преостанатите
предизвици кон воспоставување на ефективен систем за социјална заштита и
вклучувањенадецатанаулица.
На23-24ноември2017година,одржане Работенсостанокзасоцијалнаинклузијана
РомивоРепубликаМакедонија возаедничкасоработкасоделегацијатанаЕУ,СЕПи
КабинетотнаМинистербезресор, Националенкоординатор заимплементацијана
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СтратегијатазаРомите.
Работниотсостанок се состоеше од работен дел на којсеработешево групи по
4те фокусни областиодСтратегијатазаРоми иполитичкидел накојприсуствуваше,
премиерот на Република Македонија како и претставници од Дирекоторатот за
проширување во ЕУ одговорни за прашањата за Ромите.Од работниот дел се
извлеченипонеколкуважнииприоритетнипрепораки/заклучоцикоитребада
бидат реализирани во наредните две години,додека во политичкиот дел беа
поставени 4клучнипрашања доПремиеротоколупланотнаВладатавонасокана
подобрувањенасостојбатанаРомите.Насредбатаприсуствувапретставнициод
релевантнидржавниинституции,граѓанскиорганизации,меѓународни организации
иамбасади.
Војануари2018годинаподготвенеTоR засоцијалноиобјавенповикзапријавување
назаинтересиранисубјектизареализацијанасоцијалнотомапирање.Социјалното
мапирањеќесеспроведуваво14градовиводржаватасоподдршканаДелегацијата
наЕвропскакомисија.
Министерствотозатрудисоцијалнаполитикаодмесецaприл2018година,започна
со имплементација на нов проект за Социјално мапирање, финансиран од
ЕвропскатаКомисија.Со овојпроектќесемапираатромскитенаселби и ќесе
добијат квалитативни и квантитативни податоци на Ромите во делот на
образованието,вработувањето,домувањето,здравството,социјалната инклузија,
поседувањеналичнадокументацијаислично.
Oвојпроектеделод ИПА ПроектотштосеимплементирашесоЕптиса. Сотојпроект
сеподготвиМетодологијатазасоцијалнотомапирањеисегасоовојпроектќесе
реализирасоцијалнотомапирање.ПодготвенепрвиотПочетенизвештајзатекотна
активностите.
Вофевруари2018година,започнаспроведувањетонаРОМАКТЕД програматаво
Македонија,којаќебидефинансиранаодСоветотнаЕвропаиЕвропскатаКомисија.
Проектотепланирандасеспроведувавопериодод3години.СоветотнаЕвропаво
соработка со Европската Комисија направи селекција на тренерите од оваа
програмаиневладинаорганизацијакојаќегикоординираактивностите.
На19тиМарт2018година,започнаофицијалнотоимплементирањенаовојпроектсо
потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за труд и
социјалнаполитика,СоветотнаЕвропаиЕдиницитеналокалнасоработка,односно
12општиникоиќебидатвклученивопрограмата.
ВклучувањетонаЕдиницитеналокалнатасамоуправапретставуваклученелемент
воимплементацијатанаНационалнитеАкциониПлановиодСтратегијатазаРомина
локално ниво. Подготовката на заеднички локални планови, јакнење на
капацитетитена претставницитенаСоветитенаопштините,поддршканалокалниот
развој,ќепридонесатзадополнителенинпутнапостојнитеполитикиипрактикиза
поефективноипоинклузивнофункционирање.КакозаедничкапрограманаСоветот
на Европа и Европската Комисија,РОМАКТЕД ќепромовира добро владеењеи
јакнењенаРомитеналокалнониво. 

Краткорочниприоритети
ВоодноснаактивноститезаподобрувањенасоцијалнатавклученостнаРомитеи
понатамуќесепродолжи соимплементацијанаактивноститеод Стратегијатаза
Ромите.
И во текотна 2018-2019 година континуирано ќе продолжи спроведување на
проектотИнклузијанадецаРомивопредучилишнотообразованиевосоработкасо
Ромскиот едукативен фонд,општините и јавните предшколски установи. Ќе
продолжи имплементација на програмата за ромски здравствени медијатори,
програматазастипендирањеименторирањенаученициРомивклученивосредно
образование,поддршката на функционирањето на воспоставените 12 Ромски
информативни центри на територијата на Република Македонија,ќе продолжи
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поддршката за вработување на Роми,како целна група согласно мерките од
Оперативенпланзаактивностимеркиипрограмизавработувањеза2018година,
како и активностите во рамки на координираната акција за идентификација на
лицатакоиштонесеевидентиранивоматичнитекнигинародени.Вотекотна
наредниотпериодсепланирадабидатотворениуштедвановиРИЦивоСтрумицаи
Велес.Докрајотна2018годинаќесеспроведувапроектотСоцијалномапирањена
ромскитенаселбииќепродолжатактивноститенаменетизалицатаподКале за
социјалнаинклузијанаовиелицавопериод2018-2019година.

Среднорочниприоритети
СтратегијазаРомите,восогласностсоАгендатазасоцијалновклучувањенаРомите
со насоките на ЕУ 2020 и Националните Акциони планови, ќе продолжи
имплементацијатанапланиранитеактивностизаунапредувањеиподобрувањена
состојбатаисоцијалнатаинклузијанаРомитевоРепубликаМакедонија.
СпроведувањетонаРОМАКТЕД програматавоМакедонија,којаефинансиранаод
СоветотнаЕвропаиЕвропскатаКомисија,епланиранадасеспроведувавопериод
од3години.
ПоднесенаеапликацијадоЕвропскаКомисијавоБрисел,ворамкитенапрограмата
EaSiзасоцијалнаиновацијаинационалниреформи,Пристапзасоцијалназаштитаи
Националенсистемнареформи.
ОстваренисеразговорисоодговорнитевоЕвропскатаКомисијавоСкопје,воделот
за поддршка од ИПА компонентата во насока на поддршка на активности за
домувањеисместувањенабездомнителицаиактивностинаменетизаспецијалните
училишта наменети за работа со родителите и одговорните институции за
намалувањенабројотнадецатаРомивоспецијалнитеучилишта.

6.Антидискриминацијаиеднаквиможности
Тековнасостојба
НизширокитранспарентенпроцесвоовојпериодсеизработиновиотЗаконза
спречувањеизаштитаоддискриминација,вомоментотедоставеннаусвојувањево
ВладанаРепубликаМакедонија.
Вомарт2018годинаВладатајадонесеОдлукатазаформирањенаНационално
координативнотелозаследењенасостојбитесонедискриминацијаиреализацијата
назаконите,подзаконскитеактиистратешкидокументивоовааобласт.Ователое
формираносогласно Стратегијатазаеднаквостинедискриминацијаивоистиот
членуваат освен државни институции и релевантни невладини организации,
меѓународниорганизацииидругинезависниексперти.Соформирањетонаователо
сеочекувадасепостигнезајакнувањенакапацитетите,унапредувањетонаработата
икоординацијатанамеханизмитезаспречувањеизаштитаоддискриминацијаи
промовирањенаеднаквитеможностиводржавата.
Во декември 2017 година е усвоен Законот за ратификација на Истанбулската
КонвенцијанаСоветотнаЕвропазаспречувањеиборбапротивнасилствотоврз
женитеи домашното насилство.Со цел имплементацијанаовааКонвенција,се
подготвииНационаленпланзаакција2018-2023.Подготвениотпредлогтекстево
фазанапоширокајавнаконсултација.
НатриесеттатаседницанаВладатанаРепубликаМакедонијаодржанана3.10.2017
година,беше разгледан и усвоен Годишен извештај за имплементација на
СтратегијатазаРодоваеднаквостза2016годинаиистиотеусвоенодСобраниена
РМ.
Изработен е електронскиот модул за разбирање на концептот на родовата
рамноправностодстрананадржавнитеслужбеницинанационалноилокалнониво.
ВорамкинаоваактивностсеизработииПрирачникзавнесувањенародовата
перспектива во програмите и политиките које достапен за сите државни
службенициипретставуваводичзатоакакодасенаправатродовосензитивни
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политиките,програмитеиактивноститекоисеспроведуваатодстрананаорганите
надржавнатауправа,асотоаиститедаиматеднаковбенефитзаситеграѓани,жени
имажи. СозаклучокодчетириесетиседматаседницанаВладатанаРепублика
Македонија одржанана4јануари2018година,ситеорганинадржавнатауправасе
задолженидајапоминатосновнатаинапреднатаобуказародоваеднаквост.
Секторот за еднакви можности со поддршка на Ромскиот Образовен Фонд-
Будимпешта во рамки на проектот “Интеграција на децата Роми во редовните
училишта,надвородспецијалнитеучилиштаидесегрегацијаворедовнитеучилишта”
спроведеанкетанатерениизработи Анализазасостојбатасосегрегацијанадецата
Роми во 21 општина во Република Македонија со предлогмерки,која ќе биде
финализиранадокрајотна2017година.Истотакаворамкинапроектотизработене
предлогправилникзавклучувањенадецатасо леснапсихичкапопреченоство
редовнотообразование,реализиранисеобукина40наставнициодСкопје,Битолаи
Штипнатеманедискриминацијаикакодаработатасодецатасопсоебнипотребисо
посебен фокус на децата со лесна психичка попречености реализирани се 30
работилницисородителивоСкопје,БитолаиШтипзаподигнувањенасвестаза
важностаодредовнотообраозвание.
Согласно Правилникот за анализа на наставни планови,програми и учебници
фрмиранаеработнагрупа,накојаим еиспорачанаеднодневнаобуказародов
концептсо цел даим сепојасни самиотконцепткојтребадасепримени во
подготовкатанаанализатанапрограмитеиучебниците.Изработенаеанализана
наставниотплан,програмаиучебникзавтороодделениепомакедонскијазик.
ПроектотзародовоодговорнобуџетирањеподдржанодUN Women почнадасе
реализира од Октомври 2017 година.Во рамки на овојпроект спроведени се
работилници зазајакнувањенакапацитетитенановитеминистерствакои ќесе
вклучатвопроцесотнаРодовоодговорнобуџетирање,ноистотакасеработиисо
институциите кои претходно беа вклучени во процесот на родово одговорно
буџетирање.Спроведени сеработилници со претставници од институциитеи со
пратеничкитевоСобраниенаРМ.

Краткорочниприоритети
Изработка на годишен Оперативен план за 2018 година и за 2019 година за
имплементацијанаСтратегијатазародоваеднаквост2013-2020иНПА зародова
еднаквост2018-2020.
УсвојувањенаНационалниотпланзаакцијазаимплементацијанаИстанбулската
Конвенција 2018-2023иИзработканагодишенОперативенплан2018годиназа
имплементација на Националниот план за акција за имплементација на
ИстанбулскатаКонвенција2018-2023.
ПодготовкаиУсвојувањенагодишенИзвештајзаспроведувањетонаСтратегијатаза
родоваеднаквостза2017година.
Усвојување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и
формирање на нова Комисија за заштита од дискриминација од страна на
СобраниетонаРепубликаМакедонија.
ПодготовканаизмениидополнувањанаЗаконотзасоцијалнапомош иЗаконотза
работниодносисоконцептотнаеднаквостинедискриминација.
Воспоставување на работата на Националното координативно тело за
недискриминација/усвојувањенаПрограмаиДеловникзаработа.

Среднорочниприоритети
Зајакнување на капацитетите на институционалните механизми за спречување,
заштитаоддискриминација,превенцијаизаштитаодтрговијасолуѓеизаштитана
жртвитенатрговијасолуѓе,унапредувањенаеднаквитеможностиивоведувањена
концептотнародовоодговорнобуџетирање.
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7.Социјалнаинтеграцијаналицатасопосебнипотреби
Тековнасостојба
Докрајотна2017годинабеаусвоенинеколкуизменинаЗаконотзасоцијалната
заштитакоигоолеснијапристапотналицатасопопреченостдоостварувањена
правата од социјалната заштита. Исто така,законските измени овозможија
воведувањенановауслугаодсоцијалнатазаштита– персоналнаасистенцијаза
лицасопопреченоство2018година.
Во2017годинапродолжиобезбедувањетонауслугатаорганизираноживеењесо
поддршкавозаедницатазавкупно81лицесопопречениоствоменталниотразвој
над18годинивоСкопјеиНеготино.

Краткорочниприоритети
Новатауслугаодсоцијалнатазаштита-персоналнаасистенцијаќебидеобезбедена
занајмалку100кориснициодседумопштинивоРепубликата.
Ќепродолжиобезбедувањетонауслугатаорганизираноживеењесоподдршкаво
заедницатазавкупно86лицасопопречениоствоменталниотразвојнад18години
воСкопјеиНеготино.

8.Процеснадеинституционализација
Тековнасостојба
Докрајотна2017година,прекупроектотнаДелегацијатанаЕУ„Техничкапомош за
поддршка на процесотна деинституционализација во социјалниотсектор“,беше
изработена првата работна верзија на Националната стратегија за
деинституционализација 2018-2027. Документот беше подготвен преку широк
партиципативенпроцесивклучувањенаситезасегнатистранииврзоснована
претходнаанализанасостојбата.

Краткорочниприоритети
Докрајотна2018година,ќебидатподготвенитрансформацискиплановизаседум
установи засоцијалназаштита,прекупартиципативен процеснаконсултации со
вработенитеикорисницитеилинивнитесемејстваинадворешничинители,согласно
Акцискиот план за имплементација на Националната стратегија за
деинституционализација2018-2027.
Ќе отпочне процесот на преселба на корисници од најмалку две установи за
социјалназаштитавомалигрупнидомовивозаедницата.

Среднорочниидологорочниприоритети
Среднорочнитеидолгорочнитеприоритетиќебидатутврденивофиналнатаверзија
наНационалнатастратегијазадеинституционализација2018-2027 и пропратниот
Акцискипланзаимплементација.Клучнитеопределбисевонасоканакреирање
социјалниуслугивозаедницатапрекуплурализацијаидецентрализацијанасистемот
засоцијалниуслуги.

9.Подобрувањенаположбанажртвинасемејнонасилство
Тековнасостојба
ФормираноеНационалнокоординативнотелопротивсемејнонасилство.Одржане
вториотмодулзаобучувачизародовосензитивнообезбедувањенауслугинажртви
насемејноиродовобазиранонасилствоподдржанодКанцеларијатанаUNWomen.
Министерствотозатрудисоцијалнаполитика,вомесецјуни2017објавијавеноглас
заподдршканаздруженијанаграѓаникоиработатнаполетонасемејнонасилство.
Склученисетридоговорисоздруженијатакоидаваатспецијализирани услугиза
заштитанажртвите одсемејнонасилствокоисеоднесуваатна:
 обезбедувањепристапдобезбедносместувањеипривременпрестојод24до48

часазаженижртвинанасилствоинивнитедеца,согласноминимумутврдените
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стандарди заспецијализираниуслугизажртвинасемејнонасилство;
 обезбедувањепристапдобезбедносместувањедо1годинавоспецијализирани

женски засолништа за жени жртви на насилство и нивните деца,согласно
минимум утврденитестандарди заспецијализираниуслугизажртвинасемејно
насилство;и

 обезбедувањепристапдонационалнабесплатнаСОС линијаштоовозможува
поддршкаит.н.кризносоветување,какоиупатувањедодругидиректниуслуги– 
советувалишта, полициска интервенција согласно минимум утврдените
стандарди заспецијализираниуслугизажртвинасемејнонасилство.

Во2018година,донесенестандардипроцедуризаработанацентарзалицажртви
на семејно насилство (засолниште), стандард и процедури за работа на
советувалиштезажртвинасемејнонасилство,стандардипроцедуризаработана
советувалиштезасторителинасемејнонасилствоистандардзаработанацентрите
засоцијалнаработавообластасемејнонасилство.

Краткорочниприоритети
Вомај2018годинаврзоснованаЈавниотповикзаздруженијанаграѓаниодобласта
на социјална заштита,склучени се 3 договори со здруженијата кои даваат
специјализирани услуги за заштита на жртвите од семејно насилство кои се
однесуваатнаобезбедувањепристапдобезбедносместувањеипривременпрестој
од24до48часазаженижртвинанасилствоинивнитедеца.Услугитесесогласно
минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно
насилство,обезбедување пристап до безбедно сместување до 1 година во
специјализираниженскизасолништазаженижртвинанасилствоинивнитедеца,
согласно минимум утврденитестандарди заспецијализирани услуги зажртви на
семејнонасилствои обезбедувањепристапдонационалнабесплатнаСОСлинија
штоовозможуваподдршкаит.н.кризносоветување,какоиупатувањедодруги
директни услуги – советувалишта,полициска интервенција согласно минимум
утврденитестандарди заспецијализираниуслугизажртвинасемејнонасилство.
Среднорочниприоритети
Имплементација на Акцискиот план по однос на ратификуваната Истамбулска
конвенција(заедничкисоСектореднаквиможности).

10.Превенцијаисправувањенасексуалнаидругвидзлоупотреба изанемарување
надеца
Тековнасостојба
Порадипотребатаодмултисекторскипристап,какои координираноспроведување
на активностите  во обезбедувањето на заштитата на децата од злоупотреба и
занемарувањеводекември2017годинаформираноеНационалнотокоординативно
телозазаштитанадецатаодзлоупотребаизанемарувањесоодлукаирешениеза
назначување на претседател,членови и заменици членови на Националното
координативнотелозазаштитанадецатаодзлоупотребаизанемарување,донесено
одВладатанаРепубликаМакедонија.
Во период од октомври до декември 2017годинабеаодржани шестдводневни
специјализираниобукинатема„Процедуризапостапувањенаинституциитесодеца
жртви“,којасереализирашесогласномеморандумотзасоработкапотпишанпомеѓу
Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ.Истите беа дел од
активноститепредвидениводвегодишниотработенпланза„Превенцијаизаштита
однасилствоизлоупотреба“2016-2017година,воорганизацијанаканцеларијатана
УНИЦЕФ и Советот за превентива против малолетничка деликвенција. Во
дводневнитеобукиучествуваавкупно115учеснициодкои89стручнилицаод30
ЦентризасоцијалнаработавоРМакедонија.
Вопериодноември/декември2017годинабеаодржаничетиридводневниобукина
тема„Тренингна меѓусекторскитим(МСТ)запостапувањепризаштитанадецаод
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злоупотреба и занемарување“,која се реализираше согласно меморандумот за
соработкапотпишанпомеѓуМинистерствотозатрудисоцијалнаполитикаиУНИЦЕФ.
Истите беа дел од активностите предвидени во двегодишниотработен план за
„Превенција и заштита од насилство и злоупотреба“ 2016-2017 година,а во
организацијанаканцеларијатанаУНИЦЕФиНВОХЕРА.Наситечетириобукиучество
земаа13стручнилицаодЦСР–Скопје,Гостивар,ШтипиБитола.Наобукатапокрај
претставнициодцентритеприсутвувааипретставнциодМВР,МТСП,ОЈОМОН,МЗи
граѓанскиздруженијакоинудатпомошиподдршканадецатажртви.
Вотекотна2017годинаизработенисеииндикаторизаследењенасостојбатасо
децажртвизапотребитенаНационалнотокоординативнотелозазаштитанадецата
одзлоупотребаизанемарување,коиќеобезбедатунифициранмоделипостапказа
собирање ианализанастатистичкитепостапкисоцелдасеследисостојбатасо
деца жртви.Во креирање на индикаторите беа вклучени претставници од ЦСР,
МОН,НВО,МЗ,МВР.
СоподдршканаУНИЦЕФиЕвропскатакомисијаизготвенипрезентиранизвештајот
одспроведенатасѐопфатнастудијазанасилствоврздецата.Истпотакаизготвенае
компаративнаанализаназаконодавствотопосветеноназаштитатанадецатаод
насилствопомеѓунашатаземјаиземјисоконтекстуалнисличности.Започнатое
спроведувањетонаКампањатазапозитивнородителство.
Вотекотна2018годинаобуките ќепродолжатуштевочетириграда:Куманово,
Велес,ГевгелијаиОхрид.
СоподдршканаУНИЦЕФод1јуни2018годиназапочнуваспроведувањенаКампања
зазгрижувачкитесемејства.

11.Праваназаедниците
АгенцијатазаостварувањенаправатаназаедницитевоперодотЈануари2017до
Април2018ги реализирашеследнитеактивности:Реализиранисе4партиципативни
форуми соситезасегнатистрани(граѓанскиорганизации,релевантниинституции,
меѓународниорганизации) наследитетеми:„Унапредувањенаефективностана
Партиципативниотфорумикреирањенарамканаиднитеактивности”„Подобрување
наквалитетотнаобразованиетонајазицитенаприпадницитеназаедниците“„Мерки
запоттикнувањенапретприемништвотокајнемнозинскитеетничкигрупи“
Агенцијатазаостварувањенаправатаназаедницитеподдржанаод Мисијатана
ОБСЕвоСкопје организирадводневнаобуказаграѓанскиорганизации натема:
„Организацискојакнењеидоброуправувањевограѓанскитеорганизации”Агенцијата
заостварувањенаправатаназаедницитегиизготвиследнитеанализи:Анализана
правонаинформирањенасвојјазикпрекуелектронскиипечатенимедиуми,Анализа
за состојбите во Воспитно – Образовниотсистем на учениците припадници на
заедниците во Република Македонија,Aнализа за состојбите со примената на
начелотонасоодветнаиправичназастапеностза2015годинавокултурниустанови
воРепубликаМакедонија.
Вопериодотсептември–октомври2017годинабеаорганизираниотворениденови
наАгенцијатазаостварувањенаправатаназаедницитесодел од невладините
организациинатурската,српската,ромската,бошњачката,влашкатазаедница,како
исоделодневладинитеорганизацииприпадницитенакатегоријатанаостанати во
земјата.

Краткорочниприоритети
Вопериодаприл2018–април2019годинаодстрананаАгенцијатазаостварување
направатаназаедницитепредвиденисеследнитеактивности:
Реализацијаначетирипартиципативнифоруми соситезасегнатистрани(граѓански
организации,релевантниинституции,меѓународниорганизации)наследнитетеми:
ПоддршканаМинистерствотозакултуравоостварувањетоиунапредувањетона
културнитеправаназаедниците(мај2018)



315

Соодветнаиправичназастапеностнаприпадницитеназаедниците(октомври2018)
Медиуми(ноември2018)
Изготвување на предлогизмени и дополнувања на Законотза унапредување и
заштитанаправатанаприпадницитеназаедницитекои сепомалкуод 20% од
населениетовоРМ (декември2018)
Обукизаграѓанскитеорганизацииодзаедницитенаследнитетеми:
Пристапдоразличнигрантовиифондовииизготвувањенапроекти(Јуни2018)
Отворени денови на Агенцијата за остварување на правата на заедниците
(Декември2018)
ПромотивнинастанинаАгенцијатазаостварувањенаправатаназаедницитевопет
општинивоРМ (Декември2018)

Среднорочниприоритети
НасреденрокАгенцијатагипланираследнитеактивности:
Дообука на вработените како и кадровско доекипирање за спроведување на
законскитеобврски
Обезбедување на пристап кон донатори со цел обезбедување на дополнителни
средствазафинансирањенапрограми и проекти наздруженијатанаграѓани и
фондации
Следењенанационалнотозаконодавствои европскитерегулативи наполетона
унапредувањеизаштитанаправатанаприпадницитеназаедниците
Зголемувањенајавнатасвестзапотребатаодунапредувањеизаштитанаправата
наприпадницитеназаедниците
Обезбедувањенаобукизавработенитеиприпадницитенаневладиниотсектород
заедницитезајакнењенакапацитетитенаистите.

12.Собрание
КонститутивниотсостанокнаКлуботнапратенички во Собранието сеодржана
06.07.2017год.-Клуботќеделувасоединственацелдаинициразаконскирешенија
запостигнувањенародоваеднаквостиунапредувањенаправатанажените,нивно
активновклучувањевопроцесотнаодлучувањеводржавата,какоизајакнувањеи
ширењенадемократијатавоситесферинаопштеството.
Собраниетовосептември2017год.јаобновиИнтерпартискатапарламентарнагрупа
заправатаналицатасопосебниспособности(ИППГ)восоработкасоПолиоплус,
којапретставуванеформалнапарламентарнагрупачијашто цел едаработи на
подобрувањенаусловитезаграѓанитесопосебниспособности.
На23.02.2018год.воСобраниетобешеконституиранаИнтерпартискапарламентарна
група за правата на ЛГБТИ лицата,чија цел е да се застапува за заштита и
унапредувањенаправатанаЛГБТИлицатавоРепубликаМакедонија.
На04.06.2018год.воСобраниетосеосновашеИнтерпартискапарламентарнагрупа
заправатанаРомитевоРепубликаМакедонија.

3.23.4ЗАШТИТАНАЛИЧНИПОДАТОЦИ

Тековнасостојба
Надзорот над законитоста на обработката на личните податоци во земјата се
спроведуватековно.
ПоодноснаусогласувањетосоОпштатарегулативазазаштитаналичнитеподатоци
наЕвропскиотпарламентинаСоветот(ЕУ)2016/679(GDPR),којавоЕУзапочнадасе
применува од 25.05.2018 година,Дирекцијата за заштита на личните податоци,
ценејќигоприоритетотзаусогласувањесооварегулатива,вопрватаполовинана
2017годинаизработиработентекстнановЗаконзазаштитаналичнитеподатоци.
Заради обезбедување транспарентност и инклузивност на сите заинтересирани
страни во овојпроцес,Дирекцијата текстот го објави на својата веб страница
www.privacy.mk за коментари.Воедно со поддршка на Проектот IPA TAIB 2012
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„Поддршказапристапдоправотоназаштитаналичнитеподатоци“сеорганизираа4
тркалезни маси на кои беа опфатени повеќе коморски здруженија (секторите:
осигурување,финансискии,телекомуникации,банкарство,странскиинвеститории
информатичкиотсектор),какоијавниотсектор.ТекстотеиспратендоЕвропската
КомисијапрекуДелегацијатанаЕУвоСкопје,аподобиенотоекспертскомислењево
март2018година,вотекседополнителнитеусогласувањанатекстотназаконот.За
подготвениотработентекстподготовенаеикоресподентнатабелазастепенотна
усогласеност на новиот закон за заштита на личните податоци со Општата
регулативазазаштитаналичнитеподатоцина(ЕУ)2016/679(GDPR),
Во однос на транспонирањето на Директивата (ЕУ) 2016/680 за заштита на
физичките лица во поглед на обработката на личните податоци од надлежните
организацелизапревенција,истраги,откривањеилигонењенакривичниделаили
извршување на кривични казни и за слободно движење на таквите податоци,
Дирекцијатавотекотна2017година,доставиизвестувањадоМинистерствотоза
правдаи Министерствотозавнатрешни работи запотребатазазапочнувањена
активностизаизработканановзаконкојќебидевофункцијанаимплементирањена
одредбите од оваа Директива,којќе се применува од страна на органите за
спроведувањетоназаконотприсобирањетоиобработкатаналичнитеподатоци.
Инспекцискитенадзорисереализираат,споредГодишнапрограмазаинспекциски
надзоримесечнипланови,приштотековносегенерираатпериодичниигодишни
извештаизасостојбатасонадзорите.Вопериодотјануари2017-април2018година
се спроведени 197 редовни,131 вонредни и 22 контролни надзори.Воедно е
постапено и по вкупно 350 претставки од кои најголем дел се од областа на
социјалнитемрежи.
ДирекцијатапостапувајќипопрепоракитеодПрибе,изаклучоцитеодсостаноцитена
Поткомитетотза правда и фундаментални права,во текотна 2016 година по
реализираните обуки и спроведен инспекциски надзор во Министерство за
внатрешниработииУправатазабезбедностиконтраразузнавање,во2017година
спроведеиконтроленнадзорвоМинистерствозавнатрешниработиинаведената
управа,авоедно заради целовитостнаконтролнатанадлежностнаДирекцијата
извршенисеиредовнииконтролниинспекцискинадзоривотелекомуникациските
оператори.Истотака,вотекотна2017годинасеизвршениредовниинспекциски
надзоривоситејавниобвинителствавоРепубликаМакедонијаивоедноенаправена
анализанасостојбитевообластанаобвинителствата,авотекотна2018годинасе
отпочнатиредовнинадзоривосудовите(докрајотнааприл2018 иизвршеннадзор
вовкупно12судови).
Во2017годинаедонесенаиобјавенаСтратегијазазаштитаналичнитеподатоциза
периодот2017-2022година,аво2018годинаедонесена Комуникацискастратегија
2018-2023иеотпочнатанивнаимплементацијасогласноакцискитепланови.
ВорамкинапредвиденитеактивностизазголемувањенасоработкатасоКомисијата
заслободенпристапдоинформацииодјавенкарактер,прекуИПАПроектотТАИБ
2012сеспроведуваатобукизаправотонаслободенпристапдоинформацииодјавен
карактернаспротиправотоназаштитаналичнитеподатоци,вокоисевклучени
одговорнителицазаовиеправавоправнитесубјекти(спроведени3обукиспоред
регионаленпристап),зајакнатаеисоработкатасоНародниотПравобранител,какои
другидржавниоргани.
ДирекцијатајаорганизирашеибешедомаќиннаВториотрегионаленсостанокна
ИНИЦИЈАТИВАТА20i7,којсеодржавоОхрид(22-24.04.2018).Помеѓуучесницитена
ИНИЦИЈАТИВА 20i7,воБлед – РепубликаСловенијазавременаодржувањена
првиотсостанокво2017годинабешепотпишанМеморандумзасоработка.
Дирекцијата организира и спроведува редовни обуки за контролорите и
обработувачитекоисевофункцијанаподигањенасвестаиимплементацијана
заштитата на личните податоци од страна на контролорите,а се јавува и како
редовенедукаторвообластаназаштитатаналичнитеподатоцивоАкадемијатаза
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судииијавниобвинители.
Вотекотна2017ипочетокотна2018продолжи имплементацијатанапроектот
„Поддршказапристапдоправотоназаштитаналичниподатоци”,штосефинансира
од ИПА ТАИБ 2012 програмата. Проектоткојево насока на обезбедувањена
понатамошноподобрување(правноиинституционално)нарамкатазазаштитана
личниподатоцииобезбедувањедеканаграѓанитеим сегарантиразаштитатана
нивнителичниподатоци.Проектотофицијалнозавршина23.02.2018годинапришто
вотекеусвојувањетоназавршнитедокументииизвештаи.

Краткорочниприоритети
 ДонесувањенановЗаконзазаштитаналичнитеподатоци.
 Финализирањенакоресподентнитабелизастепенотнаусогласеностнановиот

закон зазаштитаналичнитеподатоци содирективитеи регулативитенаЕУ
поврзанисоприватностаизаштитатаналичнитеподатоципоутврдувањена
конечниоттекст;

 РатификацијаипромовирањенаПротоколот(CETSNo.223)заизменувањеи
дополнување на Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на
автоматскатаобработканаличнитеподатоци(ETSNo.108).

 Спроведувањенаконтинуиранинадзоринадобработкатаналичнитеподатоциво
областанасудствотокакоиорганитезаспроведувањеназаконот.

 Промовирањенаконцептотзаотчетностнаконтролорите(accountability).
 Започнувањенапроцеснадонесувањенаподзаконскитеактисогласноновиот

Законзазаштитаналичнитеподатоци.
 Следењенапрекршувањатаназаконодавствотозазаштитаналичнитеподатоци

исоодветноизрекувањенапрекршочнисанкции,какоизголемувањенастепенот
наизвршувањенаизреченитеглоби.

Среднорочниприоритети
Заокружувањенапроцесотнадонесувањенаподзаконскитеактикоиќепроизлезат
од новиот Законот за заштита на личните податоци, и отпочнување со
имплементација(2019-2020година).
Започнувањенаактивностизадобивањенамислењезанасоодветностодстранана
ЕУ.
Иницијативазахармонизацијанасекторскаталегислативаиподготовканастудија
за потребните измени и дополнувања на секторската легислатива заради
усогласувањеиприменанаосновнитепринципизазаштитаналичнитеподатоциод
националнотозаконодавствозазаштитаналичнитеподатоциповрзаносоновиот
Законот за заштита на личните податоци и документите на Совет на Европа,
ЕвропскаКомисија,користењенадобрипраксиодземјитечленкинаЕУ.
ВоспоставувањенаправеносновзаOn-lineинспекцијаипрактичноотпочнувањесо
спроведување.
Јакнење на позицијата на Дирекцијата како независен надзорен орган (во
согласностсокритериумотнанезависностдефиниранвоновиотЗаконзазаштита
наличнитеподатоци,заснованнаGDPR);
Јакнењенаулогатанаофицеритезазаштитаналичнитеподатоци(восогласнсотсо
новиотЗаконзазаштитаналичнитеподатоци,какоиобезбедувањеподдршка,обуки
итн.преку: воведување на систем за сертификација на ОЗЛП;воведување на
секторски регистри на ОЗЛП и поддршка за воспоставување на кодекси на
однесувањенасертификационитетела(комора,здружение).
Зголеменонивоназнаењенаграѓанитезанивнитеправазазаштитаналичните
податоци -промоција преку различни комуникациски алатки (подготвени видео
спотовиирекламазанаТВ,континуираноажурирањенаВебстрананаДирекцијата;
објавувањенастручнимислењаиукажувањанавебстраницатанаДирекцијатаза
заштитаналичнитеподатоци;организирањеотворениденовинаДирекцијата).
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Воведување нови технологии и нови алатки (on-line инспекција,електронско
постапувањенаслучаи,логменаџментсистем,ДМС,клауд,надградбанапостојниот
систем зауправувањесоквалитетивоспоставувањеиимплементацијананови
електронски административни процедури вклучително и за справување со
меѓународнислучаи).
Создавањеобученимотивирантимподготвендаодговоринановитепредизвици:со
анализанапотребизаразвојнавештини;спроведувањенаобуки,обезбедување
посакуванаработнасредина,системнанаградувањенавработенисовклучувањена
алаткизамотивација,учествонарегионални/меѓународнинастаниодобластана
заштитаналичнитеподатоциитн.

Програмиипроекти
На22.03.2018завршипроектот„Поддршказапристапдоправотоназаштитана
личниподатоци”,штосефинансираодИПАТАИБ2012програмата.
ПрекуTAIEX Програматаза2018годинанаДирекцијатазазаштитаналичните
податоци и беа одобрени за импленментација 4 ТАIEX апликации,од кои две
студиски посети се реализирани а останува во септември 2018 година да се
реализиораат2експертскимисииитоа:
1.TAIEXWorkshopontheprotectionofchildrenonline:creatingasafeenvironment
2.TAIEXWorkshoponAnonymisationofPersonalData
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3.24ПРАВДА,СЛОБОДАИБЕЗБЕДНОСТ
ДасевнесатнаодитеодизвештајотнаЕк2018
Дасевнесерезиме

3.24.1МИГРАЦИЈА

Тековнасостојба
ДонесененовЗаконзастранци85усогласенсоевропскотозаконодавство.86

СобраниетогопродолжирокотнаОдлукатазапостоењенакризнасостојбазаради
зголеменобемнавлезитранзитирањенамигрантинизтериторијатанаРепублика
Македонијадо31декември2018година.
На9Октомври2017годинавоБриселсеодржаЗаедниченкомитетзареадмисија
помеѓуРепубликаМакедонијаиЕвропскатаУнија.

Краткорочниприоритети
ПравнаРамка
ЌеседонесеновЗаконзацентраленрегистарнанаселение,сокојќесеуреди
надлежностанаЦентралниотрегистарнанаселение,какоиразменатанаподатоци
помеѓунадлежнитеорганиилицата.
Институционалнарамка
ЌеотпочнеизградбатанаПрифатниотцентарзастранцикојќесефинансираво
памкинаИПА2016.
Ќесеизвршипреадаптацијанапросторотзарегистрацијасогласнозабелешкитена
експертскитетимови.

Среднорочниприоритети
ПравнаРамка
ЌеседонесатподзаконскиактизаЗаконотзастранци.
ЌесесклучатдоговоризареадмисијасоКосово,Русија,Исланд,Украина,Турција,
Египетидругитедржави.

85“СлужбенвесникнаРМ”бр.98/2018
Регулатива(ЕЗ)број399/2016одЕвропскиотПарламентинаСоветотод9март2016завоспоставувањенаЗаконик
наЗаедницатазаправилатакоигоуредуваатначинотнадвижењетоналицапрекуграниците(Шенгенскиграничен
кодекс),OJL77,23.3.2016,p.1CELEXброј32016R0399;ДирективанаСоветот2001/51/ЕЗод28јуни2001годиназа
дополнувањенаодредбитеодчлен26одКонвенцијатазаспроведувањенаДоговоротодШенгенод14јуни1985
годинаCELEXброј:32001L0051;Регулатива(ЕЗ)бр.810/2009наЕвропскиотПарламентинаСоветотод13јули2009
годиназавоспоставувањенаКодексзавизинаЗаедницата(Кодексзавизи),OJL243,15.9.2009p.1CELEXброј
32009R0810;РЕГУЛАТИВА НА СОВЕТОТ(ЕЗ)бр.333/2002од18февруари2002годиназаунифициранформатна
обрасци заставањевиза,издадени од странаназемји-членки,налицаносители напатни исправи кои несе
признаениодстрананаземјата-членкакојагоизработуваобразецот,OfficialJournalL053,23/02/2002P.0004–0006
CELEXброј32002R0333;Директива2003/109/ЕЗнаСоветотод25ноември2003застатусотнадржавјанинатрети
земјиштосежителисодолготраенпрестојизменетасоДирективата2011/51/ЕУнаЕвропскиотпарламентина
Советотод 11мај2011годинаCELEX број32003L0109и 32011L0051;Директива2003/86/ЕЗ наСоветотод 22
септември2003годиназаправотонасемејнообединувањеCELEX број32003L0086;Директива2009/50/EC на
Советот од 25 мај2009 година за условите за влез и престојна државјани на трети земји заради високо
квалификувановработувањеCELEXброј32009L0050,Директива2011/98/ЕЗнаЕвропскиотпарламентинаСоветот
од13декември2011годиназаединственапостапказааплицирањезаединственадозволазапрестојиработана
територијатаназемја-членказадржавјанинатретиземјиаиврззаедничкизбирнаправазаработнициодтрети
земјикоилегалнопрестојуваатвоземја-членка.CELEXброј32011L0098;Директива2014/36/ЕУнаЕвропскиот
парламентинаСоветотод26февруари2014годиназаусловитезавлезипрестојнадржавјанинатретиземји
заради вработувањекако сезонски работници CELEX број32014L0036;Директива 2014/66 /ЕУ на Европскиот
парламентинаСоветотод15мај2014годиназаусловитезавлезипрестојнадржавјанинатретиземјиворамките
на трансфер помеѓупретпријатија;CELEXброј32014L0066;Директива 2016/801/ЕУ на ЕвропскиотПарламенти
Советотод11мај2016годиназаусловитезавлезипрестојнадржавјанинатретиземјизаистражување,студирање,
обука,волонтерскиуслуги,шемизаразменанаученициилиобразовнипроектиипрограмизаAuPair.CELEXброј
32016L0801;Директивата 2008/115/ЕС од Европскиот Парламент и Советот од 16 декември 2008 година за
заедничкитестандардиипроцедуривоземјите-членкизавраќањенадржавјанинатретиземјикоинелегално
престојуваатCELEXброј32008L0115
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Институционалнарамка
Во соработка со IOM,UNHCR,FRONTEX и EASO,ќе се зајакнатмеханизмите за
разменанане-личниинформациииќесеподобриначинотнасобирањенаподатоци,
анализа,координација и транспарентноство односна миграцијата и азилот,со
настојувањеинкорпориранитеподатоцитезатрудовамиграцијакон,одиворамките
нарегионотдабидаткохерентнииконзистентни,восогласностсорелевантните
стандардинаЕУ.
Во соработка со IOM,UNHCR,FRONTEX и EASO,ќе се зајакнатмеханизмите за

враќање(доброволноинедоброволно),какоиоперативнасоработкавоспоставена
нарегионалнониво,заедносоизбранитеземјинапотекло.

Програмиипроекти
1.ВорамкитенаИПА2016:миграции,азилиграничноуправувањеиборбапротив
организираниоткриминалитероризам,восоработкасоИОМ,сереализирапроектот
заизградбанановПрифатенцентарзастранци
Првпроект:подготовканатехничкадокументацијазаизградбанаПрифатенцентар
застранци;Рокнареализација:Краенроксептември2018
Вторпроект:ИзградбанановПрифатен центарзастранци воСтенковец.Краен
корисникзагоренаведенитепроектиеОдделотзаграничниработиимиграција;Рок
нареализацијаВременскиотрокзареализацијанаовојпроектзависиодроковите
предвидинизареализацијапрвиот;Буџет:1.800.000EUR.
2.ВорамкитенаИПА2(2019-2022),сереализирапроектот:Регионалнаподдршказа
управувањесосензитивнамиграцијавоЗападенБалканиТурција
Активноститекоисепреземаатисепланираатвосклопнаовојпроект:
 Идентификацијата,регистрацијата и упатувањето на мешаните миграциски

тековиконпрваивтораконтактточкаворамкитенатериторијата,какоипред-
скрининг

 Зајакнувањенамеханизмитезаразменанане-личниинформациииподобрување
наначинотнасобирањенаподатоци,анализа,координацијаитранспарентност
воодноснамиграцијатаиазилот,инкорпорираникохерентнииконзистентни
податоцизатрудовамиграцијакон,одиворамкитенарегионот,восогласностсо
релевантнитестандардинаЕУ

 Зајакнувањенамеханизмитезавраќање(доброволноинедоброволно),какои
оперативнасоработкавоспоставенанарегионалнониво,азаедносоизбраните
земјинапотекло.

АктивноститеворамкитенаИПА2проектотзаРегионалнаподдршказауправување
сосензитивнамиграцијавоЗападенБалканиТурција,сеспроведуваатвосоработка
со:IOM,UNHCR,FRONTEXиEASO.Рокнареализација:Проектотсереализираводве
фази.Прватаќезавршидокрајна2018,додекавторатафазаќезавршиво2022.

3.24.2АЗИЛ

Тековнасостојба
Донесен е Законотза меѓународна и привремена заштита (“Службен весник на
РМ“бр.64/2018),сокојеизвршеноусогласувањенанационалнотозаконодавствосо
најновите акти на правото на ЕУ во областа азил и во којсе инкорпорирани
препоракитеодекспертотангажирансоTAIEXинструментот.
Вотекотна2017одржанисенеколкуработилницисоцелусогласувањенапредлог
текстотнаСтратегијатазаинтеграцијанабегалциистранци(2017-2027).
ДонесенаеПрограматазаинтеграцијаналицатанакоиим епризнаеноправона
азилвоРепубликаМакедонијаза2017и2018г.
Восептември2017потпишанеМеморандумзаразбирањепомеѓуКанцеларијатана
високиоткомесаријатзабегалци наОбединетитенации УНХЦР-Скопјеи МВР за
изработка на алатки за надградба на ИБАС(Интегрираната база за странци,
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вклучувајќи податоци за азил)за постапување по предмети за азил.Воедно
формиранеиУправенкомитеткојштораководисопроектот.
Восептември2017одстрананавладинитеинституциивосоработкасоЕАСО,усвоен
е”ПатоказзавоспоставувањенасистемзаазилвосогласностсостандардитенаЕУ”.
Во текот на 2017г.се интензивира соработката со Европската канцеларија за
поддршканаазилот(ЕАСО),аособенопрекуучествонапретставнициодРМ87.
Од страна на сите земји учеснички на МАРРИ во јануари 2018г.потпишан е
“Протоколот за користење на заедничка листа на преведувачи во доменот на
миграциииазил“.На17април2018презентиранаелистатана24преведувачиод
реткијазици.Воеднопретставенаеинадограденатавебплатформазазакажување
напреводите,какоитехничкоторешениезааудиоивидеоконференцискаврска.
Воавгуст2017Секторотзаазилезајакнатсо1извршител.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
ЌеседонесеСтратегијазаинтеграцијанабегалциистранцииАкцискипланза
нејзинаимплементација(2017-2027).
ЌеседонесеПрограмазаинтеграцијаналицатанакоиим епризнатоправотона
азилвоРепубликаМакедонијаза2019г.
Ќеседонесат7подзаконскиактикоиштопроизлегуваатодновиотЗаконотзаазил
ипривременазаштита88

ЌесеизврширевизијанаСОП запостапувањесонепридружуванидеца-странции
СОП за постапување со ранливи категории на лица-странци.Истовремено,ќе се
донесатСОП заограничувањенаслободатанадвижењенабарателинаправона
азилиСОПзапостапкатазарегистрацијаипостапувањесобарателитенаправона
азил
ВосоработкасоЕАСОќесеизготвиАкцискипланзаработанаСекторотзаазил.Ќе
сепревземаатактивностизасклучувањенаРаботендоговорпомеѓуМВРиЕАСО.
ВонасоканаобезбедувањенафункционалностнанадградбатанаИБАС89базата,ќе
седонесеУпатствозакористењенабазанаподатоцинабарателитенаправона
азилзапотребитенаСекторотзаазил.
ЌеседонесеПрограмазасоработканаМВРиУНХЦРза2019година.

87 -работилница,,Заедничкиотевропскисистем заазилиДирективатазапроцедуризаазил”,којасе
одржана27октомври2017г.воБелград,РепубликаСрбија”
-тркалезнамасанатема,,Регионалнамрежанапрактичари,ЕАСОпрактичниалаткииприрачниции
вклучеостанаМАРРИ иницијативатаворамкинаРегионалниотПроект,”којасеодржана13до15
ноември2017г.воМалта

88
Правилник за за образецотна потврда за искажаната намера за поднесување на барање за

признавањеправонаазил,образецотнабарањетозапризнавањеправонаазил,образецзапрвичен
разговорзарегистрацијанабарателнаазил,образецотназаписникзаспроведенразговорвоврскасо
поднесенобарањезапризнавањеправонаазил,образецотназаписникотзаприемнауснобарањеза
признавањеправонаазил,образецотнабарањетозапризнавањеправонаазилпоосновнасемејно
обединување,начинотназемањенаотпечатоциодпрстиифотографирањенабарателитенаправона
азил,образецотиначинотнаиздавањеизаменанаисправинабарателинаправонаазилилицанакои
им епризнаеноправонаазилилипривременазаштитавоРепубликаМакедонијаизаначинотна
водењенаевиденција;Правилникзаначинотзаограничувањенаслободанадвижењенабарателна
правонаазил;Листанабезбедниземјинапотекло;Правилникзакритериумитеиначинотзакористење
насоодветенстанзасместувањеилинапаричнапомош потребназаобезбедувањепросторииза
сместување на лицата со статус на бегалец согласно нивните потреби;Правилник за начиноти
постапкатаназгрижувањеисместувањетонаранливилица;Правилникзаначинотипостапкатана
згрижувањеисместувањетонамалолетнилицабезпридружба;Правилникзаусловитеистандардите
заприфатнабарателитенаправонаазил.
89фотографијаиличниподатоцинабарателотнаправонаазил,регистарскиброј,презимеииме,пол,
датанараѓање,државанапотекло,религија,националност,ранливостиотпечатоциодпрсти(воовој
делсемислинаотпечатокнапрстнабарателприподигањенаидентификационаисправазабарателна
правонаазилкојабитребалосамиотсистемдајаиздавакакопластифициранакартица,документкој
неебиометриски,printout)
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Институционалнарамка
Вонасоканазајакнувањенаинституционалнитекапацитети,вонаредниотпериодќе
сепревземаатследнитеактивности:
 Организирањенаобуки запретставувањенастандардитесогласно ЗМПЗ на

вработенитевоСекторотзаазил,полицискитеслужбеницивоРЦ заГР,СВРна
територијанаРМ иСВРСкопје,вработенитевоМТСПисудиитеодУправниоти
ВишиотУправенсудкоиштоработатнапостапкитевоврскасобарањатаза
призанавањенаправонаазил

 Воспоставувањебазанаподатоцинабарателитенаправонаазилзапотребите
наСекторотзаазилворамкитенаИБАСсоподршканаУНХЦР.

 КонтинуираноматеријалноитехничкоикадровскозајакнувањенаСекторотза
азил.

 Континуирано материјално и техничко зајакнување на Прифатниотцентар за
барателинаазилсогласностандардитевоЗМПЗ.

 Надградбаи анализанаможноститезапрактичнатаприменанапостоечката
платформакакоинабавканасоодветнаопремаигодишнапретплатазааудиои
видеоконференцискисофтверзаповрзувањенапреведувачитесосервисните
службизамигрантиодстрананаИОМ.

 ПродолжувањенасоработкатасоУНХЦРиЕАСО.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
 Проектирањенапонатамошноусогласувањенанационалнотозаконодавствосо

правотонаЕУвообластанаазилот.
 Изготвување на план за меѓуинституционална обука на службениците во

институциите90коиштосенадлежнивообластанаазилотвосоработкасоЕАСО.

Институционалнарамка
 Отпочнувањенаиздавањетонабиометриски(машинскочитливи)личникартиза

лицатасопризнатстатуснабегалецизалицатаподсупсидијарназаштита.
 Спроведувањенамеѓуинституционалнаобуканаслужбеницитевоинституциите91

коиштосенадлежнивообластанаазилотвосоработкасоЕАСО.

Програмиипроекти
 Во рамките на ИПА2 -(2014-2020)-,,Регионална програма за поддршка за

понатамошенразвојнасистемитезауправувањесосензитивнатамиграцијаво
ЗападенБалканиТурција”.Проектнаактивност:проценказавоспоставувањена
мрежа на преведувачи во Западен Балкан – Пилот проект за заедничко
здружениенапреведувачизаарапскијазик,ДарииПашту.(надлежниинституција
МВР,ИОМ иМАРРИ,рокнареализација2022г.).

 ВорамкитенаИПА2016,,Миграции,азил,граничноуправувањеиборбапротив
организираниоткриминал и тероризам,, во тек ереализација на проектот-
ДиректенгрантзаИОМ -унапредувањенаадминистративнитекапацитетиво
областанамиграцијатаитрговијатасолуѓе,вклучувајќиитеренскаработасо
мигранти,барателинаазил,жртвинанелегалнатрговијасолуѓе(краенкорисник:
МВР–Одделзаграничниработиимиграции,Одделзаграѓанскиработи-Сектор
заазил;Одделзасузбивањенасериозениорганизиранкриминал-Единицаза

90Секторотзаазил,ПСвоГраничнатаполицијаиПСодопштанадлежност,МТСП,УправниотиВишиот
Управенсуд
91Секторотзаазил,ПСвоГраничнатаполицијаиПСодопштанадлежност,МТСП,УправниотиВишиот
Управенсуд
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трговијасолуѓеикриумчарењенамигрантииМинистерствозатрудисоцијална
политика,рокнареализација06.2019г.).

3.24.3ВИЗНАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
КонтинуираносеследатизменитеидополнувањетонавизниотрежимнаЕУ/Шенген
зарадиусогласувањенавизниотрежимнаРепубликаМакедонијасоистиот.
Континуирано течеобукатазакористењенаНВИС системотзавработенитекои
заминуваатнамандатводипломатско-конзуларниотперсонал(ДКП)наРепублика
Македонија.
Досрединатана2018годинапостигнатоецелосноповрзувањеифунскионалностна
Н-ВИСвоситеДКПнаРепубликаМакедонија.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Со донесувањето нановиотЗакон застранци,донесен на21мај2018година92,
започнатисеподготовкизаизменувањеидополнувањенаПравилникотзаначинот
наиздавање,поништување,отповикувањенавизи,скратувањеипродолжувањена
нивнатаважности начинотнаводењенаевиденцијазаиздадени,поништени и
отповиканивизи,какоизаизработканаПравилникзарегулирањенаработатасоН-
ВИСсоУредбазавизниотрежим.

Институционалнарамка
Ќепродолжисоработакоординативнототелозаследењенаспроведувањетона
визната либерализација.Ќе продолжи,во континуитет,преземањето мерки за
информирањенаграѓанитезазначењетонавизнаталиберализацијаизаодвраќање
напотенцијалнитебарателинаазилвоевропскитеземји.
СитеновоотворениДКП-авоиднинаистотакаредовноќебидатповрзуванисоН-
ВИС.Во2019годинаќебидеизвршеноиповрзувањетонаН-ВИСсоинтегриранабаза
наподатоцизастранцивклучувајќиазил,визиимиграции(ИБАС).

Среднорочниприоритети
Правнарамка
ИмплементацијатанановиотЗаконзастранциинасоодветнитеподзаконскиакти,
ќе наметнат потреба од адаптирање на обуките на виза-одобрувачите и на
дипломатскоконзуларниотперсонал.

Институционалнарамка
Истовремено,ќепродолжиорганизирањетообукизаоткривањенафалсификувани
документи.Континуираноќесеодвиваатактивноститезахардверскаисофтверска
надоградбанаН-ВИСсистемот.Ќесенабавиопремазапреземањенабиометриски
податоциприиздавањенавизи.

3.24.4НАДВОРЕШНИГРАНИЦИИГРАНИЦИНАШЕНГЕНЗОНАТА

Тековнасостојба
Сепродолжисоучествовозаедничкиикоординираниоперациивоорганизацијана
регионалнииЕУагенции,предсеДЦАФиФронтекс,какоисосоработкасоФронтекс
на полето на обука на припадниците на граничната полиција за учество во
координираниоперациизазаедничковраќање,воулогананабљудувачи.Сеодржаа

92“СлужбенвесникнаРМ”бр.98/2018
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три рунди преговори со ЕУ,за склучување Договор за статус меѓу Република
Македонијаи ЕУ,зазаакции спроведени од странанаАгенцијатазаевропска
гранична и крајбрежна стража во Република Македонија.Во тек се финални
активностизасклучувањенанаведениотДоговор.Континуираносеврширазменана
информациисоФронтекс,какоисососеднитедржавипрекузаедничкитеконтакт
центри.Продолжи соработка со граничните полиции на соседните земји долж
западнобалканскатарута,наситетринивоа:тактичко,оперативноицентрално.
Континуираносеспроведувааобукизаперсоналотисемодернизирашеопрематаза
работаисеспроведуваамешаниполицискипатролидолж државнатаграницасо
соседнитеземјисокоиимамевоспоставеноовојвидсоработка.
Се отпочна со спроведувањето на Акцискиот план за развојна полицијата
(вклучителноизаграничнаполиција)исеусвоиАнтикорупцискапрограманаМВРза
2018година.
ДонесененовиотЗаконзастранцисоштосеизвршихармонизацијасоповеќе
релевантниЕУпрописимеѓукоиисоодредбитеодШенгенскиотграниченкодексво
делотнаусловитезавлезиодбивањенавлез.
Изготвeна е и усвоена Методологија за изготвување на анализа на ризик за
граничнатаполицијасогласностандардитенаФронтекс.
Во односнаинтегрираното гранично управување,во текотна2017 еформиран
аналитичкиодделприНационаленкооринативенцентарзаграничноуправување-
НКЦГУ.Вопочетокотна2018годинаизвршенисепрвитеедукацииодстранана
припадникнаМВРкојпретходноеедуциранодстрананаФронтекс.Подобренае
размената на информациите помеѓу институциите на Р.Македонија што даде
конкретни резултати во справување и превенирање на можните проблеми на
граничнитепремини.Брзатаразменанаинформациипомеѓуинституциитедоведедо
забрзувањенапротокотнапатнициистокинаграничнитепремини.Вомарт2018год
остваренаеработнапосетанаНКЦГУнаР.Косовоприштоедоговоренасоработкаи
потпишувањенаМеморандум,којаовозможипрекубрзатараземнанаинформации
при проблемотсо патниотправец Скопје – Приштина стоковиотпрометда се
пренасочинаГП„Јажинце“соштосезадржастоковиотпрометпомеѓудветеземји.
Во јануари 2018 одржани се работни состаноци со Министерство за внатрешни
работи,Царинскауправа,Агенцијазахранаиветеринарство,Агенцијазаодземен
имот,Дирекција за извршување на санкции,при што е постигнат договор за
постапувањепри одземенаживастоканаграничналинија,со што бешерешен
проблемотсоодземенастоканаграничналинија.Вофевруари2018год.одстранана
ВладанаР.МакедонијасеусвоиГодишниотакцискипланза2018год.наНКЦГУ.Во
декември2017сеодржани3работнисредбисоКоординативнотелонаНКЦГУ.Во
декември2017год.еподнесенГодишниотизвештајзаработатанаНКЦГУза2017
год.Вомарт2018год.еодржан работен состанокнаКоординативнототелона
НКЦГУ.Вофевруари2018год.одАналитичкиотодделеизготвенаАнализанаризик
соранопредупредувањенатранспортеритекоисеобраќаатконР.Турицијаиземјите
во нејзино опкружување како опасност од нивна злоупотреба за транспорт на
мигранти(трговијасолуѓе),прекукампањазаизвестувањенадомашниистрански
превозници,апонаправенатаанализа,доденешенденнеезлоупотребеннитуеден
превозник.ИакоИСИГУнеевоспоставен,НКЦГУизнајдеалтернативниможностиза
брзаразменанаинформациикоиигивоспостави,соштовопрактикаепостигнат
забележителеннапредок.Водекември2017год,јануари,февруариимарт2018год.
претставницинаНационалнотокоординативнотелоприНКЦГУостваријаработни
средбисоСтопанскакоморанаР.Македонија,извозницитеиувозницитенастокиво
Р.Македонија,шпедитерите,полицискитеицаринскитераководителинаГранични
премини,соцелусогласувањенапостапкитезавлезиизлезнапатнициистокинаР.
Македонија.Одспроведенатаанализанаризиквпечатливоедекатрговцитесобело
робјесепочестозатранспортнамигрантитегикористатпревознитесредствакако
штосетранспортотсовозови,камионииавтобуси.
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Краткорочниприоритети
Правнарамка
 СклучувањеДоговорзастатусмеѓуРепубликаМакедонијаиЕвропскатаУнија,за

акцииспроведениодстрананаАгенцијатазаевропскаграничнаикрајбрежна
стража во Република Македонија и донесување Закон за ратификација на
наведениотДоговор.

 Донесување Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична
контрола,соцелусогласувањесотековнитеизменинаШенгенскиотграничен
кодекс.

 ДонесувањеновШенгенскиакцискиплан

Институционалнарамка
Фокусотнаактивноститеќебиденасоченконзајакнувањенаинституционалните
активности во оваа област,а особено кон:натамошни инвестиции во граничен
надзор и инфраструктурата долж копнената и водената граница,особено како
одговорназголеменприливнамигранти.Подобрувањетонакапацитетитеќесе
фокусиранаматеријално-техничкоопремувањенаграничнатаполицијаприштосе
предвиденипоголем бројмеркисокоиќесеизвршипроценказапотребнаопрема
наменетазазголемувањенабезбедностанаграницитенаР.Македонија (источна,
западна и северна,согласно искуствата од јужната граница)и утврдување на
приоритетивонабавката,ажурирањенапланзапотреби/опремувањенаграничната
полиција,набавканаопремаиобукизакористењенанабавенатаопрема.
УсвојувањенаУпатствозаанализанаризикипродуктиоданализанаризикза
граничноработењеиобуканаперсоналотзапостапувањепоистото;
ЌеседонесеиимплементираАнтикорупцискапрограманаМВРза2019година.
Ќе се работи на зајакнување на капацитетотза проверка на патни документи,
согласноЕУстандарди,соштоќесеовозможибрзаиефективнапроверканапатни
документииќесезголемисевкупнатаефикасностприобработканаподатоцитепри
вршењеграничнипроверки.
Соработката со меѓународните агенции и со соседните држави во поглед на
сузбивање на прекуграничен криминал и илегална миграција и зајакнување на
меѓуагенциска соработка,ќе се развива преку спроведување на постојните
механизми за соработка и преку развивање нови алатки за соработка за
продлабочувањеипроширувањенаоперативнатасоработкасососеднитеземјии
земјите-членкинаЕУкакоимеѓународнитеагенции.
ЌесепрезематподготвителниактивностизавоспоставувањенаСИРЕНЕбиро,преку
спроведувањенапроектИПА2016,штоќевклучиизработкаиимплементацијана
Шенгенскиот акциски план во којќе бидат дефинирани и активностите за
воспоставувањенаСИРЕНЕбиро.
Воспоставување релевантна евиденција за откривање,истраги и гонење на
прекуграниченкриминал.
Ќепродолжиразвојотнаинтегриранотограничноуправувањепрекуподобрувањена
институционалните и функционалните капацитети на НКЦГУ.Изготвување на
ФизибилитистудијанаизводливостзавоспоставувањенановиотИнформациски
систем заИнтегриранограничноуправување–ИСИГУ,којефинансиранодИПА2
програмата.Изготвување на Национална стратегија за развојна интегрираното
граничноуправување2019–2024.Остварувањенаработнисредбисосоодветните
институциинасоседнитеземјисоцелвоспоставувањесоработназаразменана
информацииодделотнаграничноуправување.Остварувањенасоработкасоземји
членкинаЕУ,соцелраземенананајдобрипрактикивограничнотоуправување.
СпроведувањенаобуканаИТинженеритеиАналитичаритевоНКЦГУ.
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Среднорочниприоритети
Правнарамка
 Изменувањеидополнувањенаподзаконскитепрописиштопроизлегуваатод

Законотзаграничнаконтрола.
 Донесувањенов Практичен прирачник„Стандардни оперативни процедури за

граничнаконтроласоцелусогласувањесопрепоракитеинајдобратапраксаза
гранично работење пропишана со Шенгенскиот прирачник (C(2006)5186
финален)“.

 ДонесувањеновПравилникзастранци,којштовоовааобластќесеусогласисо
Анекс5одШенгенскиотграниченкодекс,воделотнапропишувањенаобразец-
решениезаодбивањенавлез.

 ПодготовканаПредлогЗаконзаинтегриранограничноуправување.
 Подготовка на Протоколи со цел побрзпроток на патници и стоки,притоа

запазувајќијабезбедноснатаизаконскакомпонента.

Институционалнарамка
 Континуирано ќе се работи на подобрување на условите за работа преку

модернизирање на капацитетите на граничните полициски станици и
административни канцеларии, вклучително преку анализа на постоечката
состојба,анализанаШенгенскиоткаталогзаопремувањенаПС,ажурирањена
Елаборатотзаматеријално-техничкоопремувањенаПСзаграничнипроверкии
граниченнадзоримодернизацијанаполицискитестаници.

 ЌепродолжиимплементацијанаАкцискипланзаспроведувањенаСтратегијаза
полиција,од аспект на граничната полиција,вклучително и Антикорупциска
програмазаграничнатаполиција.

 Континуираноќесеработинаподобрувањенакапацитетитезамобилностина
оперативните капацитети на Единицата за компензаторни мерки (Мобилната
единица)прекуекипирањенаперсоналот,опремувањеиобуки.

 Ќе се воспостави централно управувана електронска база на податоци за
автентичниифалсификуванипатнидокументи.

 ЌесеработинавоспоставувањенаеднаточканаконтроланаситеГПзапатен
сообраќајодпрвакатегорија,какорезултатнасоработкамеѓуМВРицаринската
управа(OneStopControl).

 Ќесеизвршинатамошноажурирањенаплановитезаитенслучај(непредвидени
настани)прекупрегледивршењепрактичнивежбизаобуказадасеосигура
интеракцијапомеѓурелевантнитеединици.

 Континуирано ќе се спроведува новиот концепт на управување со ризици,
вклучителноиодржувањеобукизаситевработени.Ќесеработинасоздавање
унифициранастатистичкабазанаподатоцизанастаникојаќеслужикаковажна
алаткаиизворнаинформациизаанализанаризик.

 ЌесеимплементирапроектотзановиотИнформацискисистем заИнтегрирано
граничноуправување–ИСИГУ,финансиранодИПА2програмата.

 ОперационализацијанаИТ системотзаИГУ, прекуобезбедувањезаеднички
пристапнаситесубјектикоиимаатнадлежноствоИГУ,доцентралнатабазана
податоцивоНКЦГУ.

 Понатамошноразвивање(ажурирањеианализа)напрограмазазаедничкиобуки
испроведувањенаобуките.

 НатамошноусогласувањенаметодологијатазаизработканаАнализатанаризик
иопасностисоФРОНТЕКС.

 Континуираноспроведувањенапотпишанитемеморандумизаразбирањемеѓу
институциитештоимаатнадлежноствоИГУ.

Програмиипроекти
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СтратешкипланнаМВР2017-2019–СпроведувањенапрограмаРазвојнаполицијата
-потпрограма „Зајакнување на капцитетите на БЈБ во областа на граничното
управувањеимиграција“штоимазацелунапредувањенапрекуграничнасоработка,
справување со новите предизвици и облици на загрозување,зголемување на
ефикасноставоработењетонаприпадницитенаграничнатаполиција,создавање
ефикасна гранична полиција,оспособена за работа согласно стандардите на
Европската унија и развојна прекугранична полициска соработка со соседните
држави.Со Стратешкиот план на МВР се планира подготвување на модел и
спроведување обуки во областа на полициското работење со разузнавачки
информации.

Стратегијазаразвојнаполицијата2016-2020– ВорамкитенаСтратешкацел3:
ЗајакнувањенаоперативнитекапацитетинаОдделотзаграничниработиииграциии
регионалните центри,вклучувајќи ја борбата против прекуграничен криминал и
илегалнатамиграција,предвиденисеосумспецифичницелиитоа:Оптимизирањена
организациската структура и подобрување на инфраструктурата,Развивање и
зајакнувањенакапацитетотзаефективноиефикаснокористењеначовечкитеи
техничкитересурси во Одделотза гранични работи и миграции и Регионалните
центри за гранични работи,Разгледување на одговорностите при прифаќање и
сместувањенамигрантисогласнобарањатаистандардитенаЕУ,Подобрувањена
оперативните капацитети на Мобилната единица за поддршка,Подобрување и
зајакнување на капацитетотза проверка на патни документи во согласностсо
барањатаинајдобратапрактиканаЕУ,Понатамошноразвивањенамеѓународната
соработкаизајакнувањенаефективностанаинтер-агенцискасоработка,Зајакнување
на оперативната ефективностпрекуподобрување на можностите за откривање,
пресретнување,мобилностиреакцијаиПонатамошенразвојнауправувањетосо
ризикианализанаризиксогласнобарањатаинајдобратапрактиканаЕУ.

АкцискипланзаспроведувањенаСтратегијатазаразвојнаполицијата(2016-2020).
АкцискиотпланзаспроведувањенанаведенатаСтратегија,предвидуванизамеркии
активности со цел реализација на поставените цели и очекуваните резултати,
вклучителнороковизареализацијаифинансискиимпликации.

ВорамкитенаАкцискофишеИПА2016,,Миграцијаиазил,граничноуправување,и
борба против тероризам и организиран криминал“ планирани се следните
активности,штоќезапочнатвовторатаполовинана2018година,вонасокана
јакнењенакапацитетитевообластанамиграциите,азилотинадворешнитеграници:
 Усогласувањенанационалниотсистем соЕУ иШенгенбарањатазагранично

управување-ТвинингдоговорсокојќесеизработиШенгенскиотакцискипланво
којќебидатдефиниранииактивноститезавоспоставувањенаСИРЕНЕбироиза
воспоставување релевантна евиденција за откривање,истраги и гонење на
прекуграниченкриминал.

 ПонатамошнанадградбанаТЕТРАсистемотиимплементацијанаТЕТРАIV(што
вклучуваивоспоставувањенаповикот112заитнислучаи).Проектотќеопфати
Договорзанабавканаопремасовредност4.270.000евраиСервисендоговорво
вредностод1.000.000евра.

Проект"ПосебнамерказаподдршканаРепубликаМакедонијадауправувасосвојата
јужна граница во контекст на Европската миграциска криза",финансиран од
Европската Унија за поддршка на капацитетите за менаџирање на границите и
миграциите во контекстна миграциската криза.Во рамките на овојпроектсе
реализираа следните компоненти: Пoддршка за полициските службеници од
граничнатаполицијапрекувоспоставувањеканцеларијазаоперативнаилогистичка
поддршкавоГевгелијанараспореденитестранскиидомашниграничниполициски
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службеницивоситетрипроектниподрачјанаБогородица,ДојраниМеџитлијаи
Обезбедувањеираководењесосместувањето,превозот,какоидругалогистичка
поддршка на граничните полициски службеници; Набавка на возила и
специјализиранаопремазазајакнувањенаграничниотнадзор(вотекепостапказа
потпишувањедоговорзанабавкатаииспоракатанадветеренскивозиланаменети
заодржувањенасистемотзакомуникација);Градењенакапацитетитезадомашната
граничнаполицијапрекупружањесоветодавниуслугинаМВРиспроведувањеобуки
заградењенакапацитетите.СпроведувањетонаПроектотпродолжуваивонареден
период.

Проектна МАРРИ РЦ – BORDAIRPOL II– Целта на проектоте зајакнување на
соработкатамеѓуграничнитеслужбивоЈугоисточнаЕвропаиподдршканапроцесот
на европска интеграција на регионот.Проектот предвидува организација на 5
стратешкисостаноцизашефовитенаграничнитеполиции,осум специјализирани
обукизаполицискислужбеницинаоперативнониво,какоиодржувањебезбедна
платформазаразменанаподатоцимеѓукорисниците,чијштосервереуправуванод
странанаМАРРИРЦвоСкопје.ВоспоставенотопартнерствосоДЦАФисоФронтекс
едополнителнавредностнаовојпроект.Вредностанапроектоте367.225евракои
сеобезбеденисодонацијанашвајцарскиотдржавенсекретаријатзамиграции,а
времетраење на проектот е од април 2016 до декември 2018.Се преземаат
активностизапродолжувањенапроектотзанареднитригодини.

3.24.5СУДСКАСОРАБОТКАВОГРАЃАНСКИИКРИВИЧНИПРЕДМЕТИ

Тековнасостојба
СоРепубликаИталијавотекепостапкатаза ратификацијанаДополнителниот
договормеѓуРепубликаМакедонијаиРепубликаИталијаконЕвропскатаконвенција
за меѓусебна правна помош во кривичните предмети од 20.04.1959 година и
Дополнителниот договор меѓу Република Македонија и Република Италија кон
Европскатаконвенцијазаекстрадицијаод13.12.1957година.
Со РепубликаКосово сепарафирашеДоговоротзамеѓусебнаправнапомош во
граѓанскатаобласт,поштоистиотсеочекувадабидепотпишаниратификуван.
Вотекотна2018годинапарафиранисетридоговоримеѓуРепубликаМакедонијаи
Казахстанитоа:БилатералендоговормеѓуРепубликаМакедонијаиКазахстанза
екстрадиција;Билатерален договор меѓу Република Македонија и Казахстан за
меѓународна правна помош во кривична материја и Билатерален договор меѓу
РепубликаМакедонијаиКазахстанзатрансфернаосуденилица.
Воспоставенесофтверзаводењенаевиденцијанапредметитезамеѓусебнаправна
помош вограѓанскаикривичнаматеријаигенерирањенастатистичкиизвештаиво
текотнаоктомври2017година.Спроведенаеобуказавработенитевосекторотза
меѓународна правна помош за користење на ЛУРИС системоткојзапочна да се
применуваод01.01.2018година.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Воодноснанатамошноподобрувањенабилатералнатасоработкапредвиденоеда
започнепостапкатазасклучувањенабилатералендоговорзаекстрадицијамеѓу
РепубликаМакедонијаиРепубликаБугарија.
 Ќесепокренепостапказазапочнувањенапреговоривоодноснасклучувањена

договори за меѓусебна правна помош во граѓанска област меѓу Република
МакедонијаиРепубликаЧешка,РепубликаСловачка,Полска,какосоРуската
федерација.

 Се очекува парафирање на Договор за соработка во правосудството помеѓу
ВладатанаРепубликаМакедонијаиВладатанаДржаватаКатар.

 Ќе се започне постапката на ратификација на три Хашки конвенции и тоа:
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Конвенцијатазазаштитанадецатаод1996година,Конвенцијатазаспогодбен
изборнасудод2005годинаиКонвенцијатазамеѓународнаиздршканадецаи
другиоблицинасемејнаиздршкаод2007годинаинејзиниотПротоколзазаконот
штосеприменувазаодржувањеобврски.

Институционалнарамка
 Академијатазасудииијавниобвинителиќепродолжисоспроведувањетона

обуки засудиитевообластанасудскатасоработкавограѓанскаи кривична

материја.

 Предвиденоеажурирањенасистемотсоцелподобрувањенаперформанситево

согласностсопотребитенаМПП.

 Ќе продолжи успешната соработка меѓу Министерството за правда и

ЕВРОПРАВДА иќесеименувацентралнаконтактточкаодстрананаЈавното

обвинителствонаРМ.

Среднорочниприоритети
 ЌесеподнесепредлогиницијативазасклучувањенаБилатералнидоговориво

кривичнатаиграѓанскатаматеријамеѓуРепубликаМакедонијаиКанада,САД,

Австралија,Кинаидругиземји.

ЌепродолжисоработкатасоЕВРОПРАВДА,истотакаипрекуорганизацијана
обуки,семинарииработилницизасудиитевообластанасудскатасоработкасо
граѓанскаикривичнаматерија.

 ЌеседонесеЗаконзаратификацијанаХашкитеконвенцииитоа:Конвенцијаза

заштитанадецатаод1996година,Конвенцијатазаспогодбенизборнасудод

2005годинаиКонвенцијатазамеѓународнаиздршканадецаидругиоблицина

семејна издршка од 2007 година и нејзиниот Протокол за законот што се

применувазаодржувањеобврски.

3.24.6ПОЛИЦИСКАСОРАБОТКАИБОРБАПРОТИВОРГАНИЗИРАНКРИМИНАЛ

Тековнасостојба
ДонесенаеНационалнастратегијазаборбапротивперењепариифинансирањена
тероризамиАкцискипланзареализацијанацелитепредвиденисоСтратегијата2017
-2020.
ДонесенаеНационалнатаСтратегијазаконтроланамалоилеснооружје(МЛО)2017
–2021соАкцискипланзанејзинаимплементација.
Вонасоканазаокружувањенастратешкатарамкавоборбатапротиворганизиран
криминал се усвои Стратегијата за компјутерска безбедности Акциски план за
нејзиноспроведување.
Со цел унапредување на меѓусебната поддршка и размената на оперативни и
технички информации и искуствабешепотпишан93 МЕМОРАНДУМ зараменана
податоци во борбата против организираниот криминал и корупција меѓу
Министерството за внатрешни работи,Министерство за финасии-Управата за
финасиска полиција,Управата за финасиско разузнавање,Царинската управа,
Државната комисија за спречувањена корупција, Агенцијата за управувањесо
одземенимотиЈавнотообвинителствонаРепубликаМакедонија.СоМеморандумот
сеовозможуваподобренасоработкаиразменанаподатоципрекувоспоставување
наплатформазаинтероперабилност,видеоконференции,спроведувањезаеднички
кривични/административниистраги,асоединственацел-јакнењенанационалните

93
Меморандумотбешепотпишанна10ноември2017година
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капацитетизаборбапротиворганизираниоткриминаликорупцијата.Оттаму,преку
ПроектотИПА2013набавенаеопремакојатребадаовозможиинтероперабилност
меѓунаведенитеинституции.
ВорамкитенаПроектотИПА2013”Набавканаопремазаинституциитеодобластана
правдаивнатрешниработи“,набавенаеопремазапотребитенаМинистерствотоза
внатрешниработиитоа:ИКТопрема;системзапрепознавањенацртитеналицето:
форензичкисистем заДНКсеквенцирање;опремазафорензичкатоксикологијаи
сомнителнидокументи; фотоивидеоопрема;форензичкаопремазаанализана
отпечатоциии специјаленифорензичкисофтвериалатки.Крајнацелнапроектоте
јакнењенакапацитетитезаборбапротиворганизиранкриминалпрекунадградување
накапацитетитезаводењефорензичкиистраги.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Соцелпревенцијаиистражувањенакомпјутерскиоткриминал,Министерствотоза
внатрешниработиќедонесеСтратегијазаборбапротивкомпјутерскикриминал.
Соцелусогласувањесоевропскитеидругитемеѓународнистандардиќеседонесе
новЗаконзаспречувањенаперењепариифинансирањенатероризам,усогласенсо
IV Директива2015/849заспречувањенакористењенафинансискиотсистем за
целитенаперењепариифинансирањенатероризам.

ИнституционалнаРамка
ВонасоканазајакнувањенакапацитетитенаОдделотзасузбивањенаорганизиран
исериозенкриминалќесенаправи:
 Анализаијасноразграничувањенанадлежноститенанадлежнитеинституцииза

водењефинансискиистраги(МВР,УФР,УФП),
 Воспоставување на минимум стандарди за физичка, административна,

информатичкаи техничказаштитаво Оддел засузбивањенаорганизиран и
сериозенкриминал,

 ВоспоставувањенаМетодологијазаприоритизацијанапредметинаОдделотза
сузбивањеорганизиранисериозенкриминал,

 Утврдувањенасистем,организацијаи надлежностнаОдделотзасузбивање
организиранисериозенкриминал,и

 Воспоставување на рамка за управување со човечки ресурси. Утврдени
критериумизарегрутирањенараководениосновенкадар,сосистем меркиза
интегритетнавработенитевоОдделотзасузбивањеорганизиранисериозен
криминал

Вотекотна2018година,ќесеспроведеКампањазаподигањенасвестанаграѓаните
заопасноститеодупотребанамалоилеснооружјесоцелнамаленаманифестација
наоружјетовозаедницатаипроменана„културатаконоружјето“.Истотака,ќесе
реализирауништувањенапронајденото,запленетоиконфискуванооружје.
Вотекотна2018годинаќесеорганизира Работилницазазаедничкиистражни
тимовисопретставницинаЕВРОПОЛиЕВРОЏАСТсоцелсогледувањенапостапката
заводењеиучествовозаедничкиистражнитимови,какоефикаснаалатказаборба
противорганизираниоткриминал.
Вонасоканазајакнувањенакапацитетитезаборбапротивкомпјутерскиоткриминал
ќесенабависофтвериостанатаопремазаСекторотзакомпјутерскикриминали
дигиталнафорензикасоцелРазвојнасистемзауправувањесодигиталнидокази.Во
таанасока,ќезапочнекреирањенаMC4(македонскаплатформазапријавувањена
компјутерскикриминал)какоделодСтратегијатазакомпјутерскикриминал,којасе
однесуванасегментотпревенцијаиистражувањенакомпјутерскиоткриминал.Овие
активностиќебидатреализиранисопомошнабилатералниотпроект,,DDEMS-Развој
на систем за управување со дигитални докази,,меѓу Република Македонија и
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КралствотоНорвешка.За2018годинапокрајтековнитеактивностипредвиденоеи
набавканаопрема,софтверисофтверскилиценцивовредностод2.000.000,00евра.
Во насока на континуирано унапредување на капацитетите на системот за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам,контунуирано ќе се
спроведуваатмеркитеи активноститепредвидени со„Проектотзаборбапротив
економскикриминал“,коједелодХоризонталнатапрограмазаЗападенБалкани
Турција. Активностите предвидени со работниот план ќе помогнат за
имплементацијатанапрепоракитедадениодMoneyvalКомитетотприСоветотна
Европа.
Јакнењето на форензичките капацитети на полицијата ќе се реализира преку
ИзградбанановазградазапотребитенаОдделотзакриминалистичкитехничко-
испитувањеивештачењеинабавканаопремазапотребитенанаведениотОддел,во
рамкинаПроектотИПА2016.
Соцелпонатамошноунапредувањенакапацитетитезафорензичкитеистрагиво
борбатапротиворганизираниотисериозниоткриминалвотекеспроведувањена
ТвинингпроектИПА 2014-„Понатамошнојакнењенакапацитетитезаистрагина
местонанастан“.Ворамкинаистиотсепредвидува:
 зајакнувањенакапацитетитенаорганизационатаструктураикапацитетитена

единицитезаувидналицеместоналокалноирегионалнониво,
 донесувањенаСтандарднитеоперативнипроцедури(СОП-ови) завршењена

увид на лице место во согласностсо препораките на Европската мрежа на
форензичкиинститути(ENFSI)инајдобритеЕУпрактики.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
ЌеседонесеЗаконзаизменувањеидополнувањена Законот зауправувањесо
конфискуванимот,имотнакористиодземенипредметивокривичнаипрекршочна
постапка,првенственовонасоканаусогласувањесоДирективатаод2014/42/EU
година во врска со замрзнување и одземање на предмети и имотна корист
остваренапрекувршењенакривичнодело.

Вонасокананатамошнојакнењенаорганизационатаструктураикапацитетитена
единицитезаувидналицеместо налокалноирегионалнониво насреденроксе
планира:
-Изменанаинтернитеактиповрзанисоорганизацијатаиструктуратанаединиците
заувидналицеместоналокалноирегионалнониво
-донесувањедолгорочнаСтратегијазапонатамошнојакнењенакапацитетитена
единицитезаувидналицеместоналокалноирегионалнониво(посебноводелоткој
сеоднесуванаисполнувањенапредусловитезаимплементацијанаISO17020:2012
стандардот)иАкцискипланзанејзиноимплементирање;

Институционалнарамка
Насреднорочнонивоќесеимплементираатследнитеактивности:
Спроведување на Националната стратегија за борба против перење пари и
финансирањенатероризам.
СпроведувањенаНационалнатастратегијазаконтроланамалоилеснооружје(МЛО)
2017–2021.

ПрограмииПроекти
 Проект– “Борба против економски криминал“(Хоризонтална програма за

ЗападенБалканиТурција),финансиранодстрананаЕУиСоветотнаЕвропаи
имплементиранодстрананаСоветотнаЕвропа.Активноститепредвиденисо
работниот план ќе ги имплементираат препораките дадени од Moneyval
КомитетотприСоветотнаЕвропа.
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Буџет:1.300.000милиониевра
Рокнареализација:36месеци(2016-2019)

 Билатерален проектмеѓуРепублика Македонија и Кралство Норвешка -
,,ДДЕМС – Развојна систем за управување со дигитални докази,,Краен

корисник на проектоте Секторотза компјутерски криминал и дигитална
форензикавоМинистерствотозавнатрешниработи
Буџет:Вредностананабавкатае2.000.000,00денари.
Рокнареализација:Имплементацијаепредвиденавотекотна2019година

 ПроектИПА2016Рамковендоговорза,,Подготовканаинженерскиработии
тендерскадокументацијазаизведбанаградежниработизаПрифатенЦентар
застранцииФорензичкалабораторија“-.Целтанаовојпроектеподготовкана
техничкадокументација,вклучувајќидветендерскидосиејаидеталендизајн
за договори за идни градежни работи,согласно PRAG1 процедурите за
изградбанаПрифатниотцентарзастранцииОдделотзакриминалиситчко
техничкииспитувањаивештачења.
Рокнареализација:Проектотзапочнасоимплементацијана07.03.2018година
иепредвиденодатрае12месеци.

 Твинингпроект-ИПА2014-,,Понатамошнојакнењенакапацитетитезаистраги
наместонанастан“.Општатацелнапроектотеподобрувањенафорензичките
капацитетизаистрагизаорганизиранисериозенкриминал.Краенкорисник
на овој проект е Бирото за јавна безбедност, односно Одделот за
криминалистичкотехничкииспитувањаивештачења.
Буџет:1.050.000евра.
РокнареализацијаПроектотепредвиденодатрае21месецидазавршина
08.11.2019година.

 ИПА 2012 -,,Зајакнување на националните капацитети за борба против
организираниот криминал и корупција“..Општата цел на проектот е
зголемувањенаоперативнатаефикасностнаинституциитезаспроведување
на законот за спречување на сериозен и организиран криминал и
подобрување на механизмите и меѓуинституционалната соработка во
превенција и сузбивање на корупцијата. Носител на компонента 2
(„Понатамошно зајакнување на капацитетите за борба против сериозен и
организиран криминал“ е Министерството за внатрешни работи. Како
имплементаторнаовојпроектеизбранBusinessandStrategiesinEurope(B&S
Europe) воконзорциум соNorthernIrelandCooperationOffice(NI-C0)иProject
One(CSDGroup).
Рокнареализација:Проектотзапочнадасеимплементирана01декември
2016годинаипредвиденоедатрае18месеци.
Буџет:Вкупнатавредностнапроектотизнесува1.156.500евра

 Регионален проект,,Сузбивањена сериозен криминал во Западен Балкан
“-(ИПА/2017/390-963).
ВорамкитенарегионалнатасоработкапомеѓуземјитеодЗападенБалканво
текеимплементирањето наовојпроектвокојносителнаактивноститее
Министерствотозавнатрешниработи-Одделотзасузбивањенасериозени
организиранкриминал.Целнапроектотеподобрувањенабезбедностана
Западен Балкан и Европската Унија во борбата против организираниот
криминалитероризмот.
Рокнареализација:Активноститезапроектотсезапочнати на01.01.2018
годинаиќебидатвовреметраењеод24месецизаклучносо31.12.2019година.

ТРГОВИЈАСОЛУЃЕ
Тековнасостојба
ДонесенаеноваСтратегијазаборбапротивтрговијасолуѓеиилегалнамиграцијана
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РепубликаМакедонија2017-202094чијастратешкацелеусогласувањеиисполнување
намеѓународнитестандардиипрепоракиводелотначовечките,материјалнитеи
техничкитекапацитетикакоиводелотнаидентификација,заштитатаипомоштаи
поддршканажртвитеодтрговијатасолуѓе.
Вомај2018годинаусвоене Законотзастранци95 сокојсевршиусогласувањена
одредбитеза издавањетонадозволазапрестојнажртвинатрговијасолуѓесо
препоракитенаГРЕТА.

Во јануари 2018 година беше склучен Меморандум за соработка помеѓу
Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство на Република
Македонија96сокојсеформирашеНационалнаединицазасузбивањекриумчарење
мигранти и трговија со луѓе (TASK FORCE).Со формирањето на Националната
единицасеовозможувајакнењенакапацитетитеизголемувањенаефикасностана
полицијата и обвинителството во сузбивањето на организирани форми на
криумчарењемигрантиитрговијасолуѓепрекупоголемапроактивнаполитиказа
превенција,идентификација,истрагиикривиченпрогоннасторителите..
Војануари2018годинасклученеМеморандумзаразбирањемеѓуМинистерствотоза
внатрешниработииМинистерствотозатрудисоцијалнаполитиканаРепублика
МакедонијасокојбеаформираниМобилнитимовизаидентификацијанаранливи
категории,вклучувајќи и жртви на трговија со луѓе. Мобилните тимови се
воспоставенинатериториитенаградовитеСкопје,Битола,ГевгелијаиКуманово.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Со цел понатамошно усогласување со европското Acquis и препораките на
Експертскагрупазапреземањеакцијапротивтрговијасолуѓе(GRETA)ќеседонесе
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик на Република
Македонија со цел инкорпорирање на начелото на неказнување на жртвите на
трговијасолуѓе.
ЌеседонесеЗаконзафондзаобесштетувањенажртвитеоднасиленкриминал
прекукојќесеобезбедифинансискинадоместизажртвитенатрговијасолуѓе.
Имајќи ги предвид нововоспоставените структури на национални ниво како
Националнатаединицазасузбивањенакриумчарењемигрантиитрговијасолуѓеи
Мобилнитетимовизаидентификацијанаранливикатегории,вклучувајќиижртвина
трговијасолуѓе,ќесенаправиревизијанапостоечкитеСОП запостапувањесо
жртвинатрговијасолуѓе,СОПзапостапувањесонепридружуванидеца-странции
СОПзапостапувањесоранливикатегорииналица-странци.
Вонасоканајакнењенабилатералнатаирегионалнатасоработказасузбивањена
трговијатасо луѓеќеследи потпишувањена неколкумеѓународни договори за
соработкаитоа:
Спогодба за соработка за размена на информации во областа на борба против
трговијасолуѓемеѓуРепубликаМакедонијаиЦрнаГора.
Протокол засоработказаразменанаинформации во областанаборбапротив
трговијасолуѓемеѓуРепубликаМакедонијаиРепубликаКосово.
Меморандум засоработказаразменанаинформациивообластанаборбапротив
трговијасолуѓемеѓуРепубликаМакедонијаиРепубликаБугарија.
Меморандум засоработказаразменанаинформациивообластанаборбапротив
трговијасолуѓемеѓуРепубликаМакедонијаиРепубликаСрбија.

Институционалнарамка

94
НационалнатаСтратегијаиНАПза2017-2020годинасеусвоениодстрананаВладатанаРепублика

Македонијана22.03.2017година
95Усвоенна21.05.2018годинаодстрананаСобраниетонаРМ
96Меморандумотепотпишанна03.01.2018година
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СоцелдецентрализацијанаработатанаНационалнатакомисијазаборбапротив
трговија со луѓе и илегална миграција,ќе се направи анализа за потребата и
утврдувањенаопштинивокоиепотребноформирањенановиЛокалникомисииза
борбапротивтрговијасолуѓеиилегалнамиграција.
Ќе се воспостави соработка меѓу Националната единица за сузбивање на
криумчарењемигрантиитрговијасолуѓенаРепубликаМакедонијаиПостојаната
ударнагрупазакриумчарењеналуѓенаРепубликаСрбија.
Вонасоканајакнењенакапацитетитенановоформиранитеструктури,континуирано
ќесеспроведуваатобукизапретставницитенаНационалнатаединицазаборба
противкриумчарењемигрантиитрговијасолуѓе,какоиобукинамобилнитетимови
заидентификацијанаранливикатегориилица,вклучувајќигиижртвитенатрговија
солуѓе.
Со цел зајакнување на материјално-техничките капацитети предвидено е
опремувањенаНационалнатаединицазасузбивањенакриумчарењемигрантии
трговијасолуѓе.

Среднорочниприоритети
Институционалнарамка
Спроведувањена меркитеи активноститепредвидени во Стратегијата за борба
противтрговијасолуѓеиилегалнамиграцијанаРепубликаМакедонија2017-2020и
Акцискиотплан.
ИмплементацијанаодредбитеодЗаконотзастранциодаспектна издавањетона
дозволазапрестојнажртвинатрговијасолуѓе.
Континуираноодржувањеизајакнувањенарегионалнатамрежанакоординаториза
борбапротивтрговијасолуѓе

Програмиипроекти
 Проект“ХоризонталнапрограмазаЗападенБалканиТурција”

Република Македонија од 2016 година е дел од тригодишната Хоризонтална
програмазаЗападенБалканиТурцијакојасеспроведуваодстрананаЕвропската
Унија и Советотна Европа.Целта на оваа програма е да обезбеди помош на
корисницитевоЈугоисточнаЕвропавонасоканаусогласањесостандардитена
Советотна Европа и правото на ЕУ.Во рамките на процесотна проширување,
СоветотнаЕвропајаспроведуваакцијата"Спречувањеиборбапротивтрговијатасо
луѓе". Активностите се спроведуваат во тесна соработка со националните
министерстваиорганизациитенаграѓанскотоопштество.Хоризонталнатапрограма
дава поддршка на националните власти во спречувањето и борбата против
трговијатасолуѓезацелитенатрудоваексплоатација,какоинаоѓањеначинза
обезбедувањепристап до компензација и безбедно враќањеи реинтеграција на
жртвитенатрговијасолуѓе.Буџет:350.000евра.Рокнареализација:1октомври2016
-31декември2018.

 Проект “Зајакнување на националните капацитети во областа на азилот,
миграциитеитрговијатасолуѓе”

ПроектотефинансиранодЕвропскатаУнија,аимплементиранодМеѓународната
организација за миграции – ИОМ.Главната цел на проектоте подобрување на
системотнауправувањесомиграциитевосогласностсомеѓународнитестандарди,а
истовремено и подобрувањенапристапотдо услугитезазаштитанаранливите
категориинамигранти.
Главните компоненти на проектот се:Поддршка на националните власти за
подготвување,зајакнувањеи усвојувањенаполитики и стратешки документи во
согласностсостандардитенаЕУ,зајакнувањенаинституционалнитекапацитетии
меѓуинституционалната соработка,зголемување на вештините и знаењата на
националнитевластивообластанаидентификацијата,упатувањетоиасистенцијата
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на жртвите од трговијата со луѓе и другите ранливи категории на мигранти и
подигање на свеста за достапните услуги за заштита и ризиците поврзани со
миграцијата кајранливите категории.Буџет:778.000 евра .Рок на реализација
Проектотзапочнана15декември2017годинаипредвиденоедатраедо14јуни2019
година.

 Проект-Зајакнувањенаборбатапротивтрговијасолуѓезавреме
накризавоземјитеодЗападенБалкан

Проектот е финансиран од Канцеларијата на Стејт департментот на САД за
мониторингиборбапротивтрговијасолуѓе,аимплементиранодМеѓународната
организацијазамиграции – ИОМ.Главнатацел напроектотезголемувањена
капацитетот за проактивен скрининг,идентификација на жртви,и услуги за
ранливитепопулациипреку:

 Надградбанапостоечкитеалаткизаприбирањеинформацииворегионотза
собирање на податоци за профилирање на мигранти во ризик,како и на
потенцијалнитеслучаинатрговијасолуѓе.

 Зајакнувањенакапацитетитеикоординацијатамеѓувладинитеиневладините
чинители во борбата против трговијата со луѓе (БТЛ)за подобро да се
идентификуваатидаим сепомогненапотенцијалнитежртвиижртвитена
трговијасолуѓепомеѓунерегуларнитемигранти.

 Информирање на потенцијалните жртви на трговија со луѓе за ризиците
поврзани со обид за транзит низ регионот, истовремено давајќи им
информациивоврскасопристапдоуслуги.

 Рокнареализација:2017-2018

24.7БОРБАПРОТИВТЕРОРИЗАМ

Воавгуст2017годинаВладатаназначиновНационаленкоординаторзаспречување
нанасиленекстремизам иборбапротивтероризам идвајцазаменициНационални
координатори, односно, заменик Национален координатор за борба против
тероризам и заменик Национален координатор за спречување на насилен
екстремизам.Војули2017година,формиранеНационаленкомитетзаспречување
нанасиленекстремизамиборбапротивтероризам(НКСНЕБПТ)сопретставнициод
релевантниинституцииводржавата.Националниоткомитетекоординативнотело
коејаследиианализирасостојбатасоспречувањенанасилниотекстремизам(СНЕ)
и борба против тероризам (БПТ)и ги координира активностите на надлежните
институции.
Во март2018 годинаВладатанаРепубликаМакедонијаусвои 97 двастратешки
документи-НационалнатаСтратегијазаборбапротивтероризам соАкцискиПлан
(2018-2022)и Национална стратегија за спречувањена насилен екстремизам со
АкцискиПлан(2018-2022),сокоисепредвидуваатактивностизазајакнувањена
капацитетитеисоработкатапомеѓурелевантнитеинституции.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Имплементација на Националната Стратегија за борба против тероризам и
Стратегијатазаспречувањенанасиленекстремизамсеследипреку:
 Обука за членовите и замениците членови на Националниот комитет за

имплементацијанаНационалнитестратегиииАкцискиплановизаспречувањена
насиленекстремизамиборбапротивтероризам

 СтратешкакомуникацијазаНационалниоткомитетистратешкитедокументи

97УсвоениодстрананаВладатанаРМ на06.03.2018година
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 РаботнисостаноцисоверскитезаедниципрекуКомисијатазаодносипомеѓу
верски заедници и религиозни групи за имплементација на Националните
стратегии

 Работни состаноци со единиците на локална самоуправа во Република
МакедонијазаимплементацијанаНационалнитестратегииналокалнониво

 Мапирање на состојбата на терен во Република Македонија во поглед на
спречувањенанасиленекстремизамиборбапротивтероризам

 ИницијативазарегионалнасоработкасоземјитеодЗападенБалканнаполетона
спречувањенанасиленекстремизамиборбапротивтероризам

 Извештаизаспроведувањенадветестратегии

Институционалнарамка
СоцелдасезајакнаткапацитетитенаКанцеларијатанаНационалниоткоординатор
заспречувањенанасиленекстремизам иборбапротив тероризам,сепредвидува
материјалнотехничкоопремувањеикадровскоекипирање.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
СепланирадонесувањенаЗакон заизменувањеи дополнувањенаКривичниот
законик,којќесеусогласисоРамковнатаОдлуканаСоветотод13јуни2002година
за борба против тероризмот (2002/475/ЈНА)и Рамковната одлука на Советот
(2008/919/ЈНА)од28Ноември2008исоДополнителниотпротоколнаКонвенцијата
запревенцијанатероризамнаСоветотнаЕвропаод19мај2015година.
ЌеседонесеЗакон зазаштитанакритичнатаинфраструктура,восогласностсо
ДирективатанаСоветот2008/114/ЕЗзаидентификувањетонаевропскатакритична
инфраструктураипроценканапотребатазаподобрувањенанивнатазаштита.
ЌеседонесеЗаконзаратификацијанаMеѓународнатаКонвенцијазазаштитана
присилноисчезнатилица.
Планирано е пристапување кон Дополнителниот Протокол на Конвенцијата за
превенцијанатероризамнаСоветотнаЕвропаод19мај2015година.
СреднорочниприоритетииобластикоитребадасеспроведатспоредНКСНЕБПТ во
нареднитедведопетгодинисе:
 Јакнењенакапацитетизаспречувањенанасиленекстремизам иборбапротив

тероризам со:
 Јакнење на капацитетите на институциите за справување со „странските

терористичкиборци”воврскасоутврденсетнамеркизаранадетекцијана
радикализацијата

 Подобрувањенакапацитетитепрекувршењепроценки,анализииистражувања
поврзанисорадикализацијатаитероризмот

 Зајакнување на капацитетите на релевантните институции да одговорат на
терористичкинапад

 Подобрувањенамеѓуинституционалнакоординација
 Превенирање на радикализација и регрутирање терористи прекујакнење на

билатералната,регионалнатаимеѓународнатасоработка
 ПревенирањерадикализацијапрекуИнтернетсо:
 Заштитанаранливигрупи(млади)одинтернетсодржиникоипредизвикуваат

радикализација.
 Креирањенаинтернетплатформизакотранаратив
 Превенирањенафинансирањенатероризмотсо:
 Спроведувањенаобукизапрепознавањенасумнителнифинансискитрансакции

ифинансискиистраги
 Зајакнувањенасистемитезаконтроланадржавнатаграницасо:
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 Надградбанасистемотзаконтроланапатнициивозила
 Спроведување на Специјализирани обуки за припадниците на Граничната

полиција
 Воспоставувањенапроцесизадерадикализација
 Реинтеграција преку програми за рехабилитација и ресоцијализација во

општествотоиказнено-поправнитеустанови.

3.24.8БОРБАПРОТИВДРОГА

Тековнасостојба
Солегализацијатанаканабисотзамедицинскицеливо2017година,продолжијада
се применуваат одредбите од Законот за контрола на дрога и психотропни
супстанцииводелотнарегистрирањенаправнилицакоиштоодгледуваатканабис
од сортитеCannabisindica,Cannabisruderalisи Cannabissativa.Вотекотна2017
годинадобијаодобренијаисогласностодВладатанаРепубликаМакедонијавкупно7
правнилица.
Надзорот над одгледувањето на канабис за медицински цели го спроведува
комисија,формиранаодминистеротзаздравствокакои државниотинспекторатза
земјоделство.
Со ОдлуканаВладаво август2017годинаформиранаеМеѓуресорскадржавна
комисијазаборбапротив недозволено производство,трговијаи злоупотребана
дрогикојаимазадачадагикоординираинституциитенанационалнонивозасегнати
соактивностивоборбатапротивнедозволенатрговијаиупотребанадрога.
Продолжувасоработкатасоинституциинаевропско(Европскиотцентарзаследење
надрогатаизависноститеоддрога,Европол,Помпидугрупата)имеѓународнониво
(Интерпол,Светска царинска организација,Меѓународниотборд за контрола на
дроги).
10-годишнатасоработкасоЕвропскиотмониторингцентарпродолжувапрекуИПА6
проектот.
Министерот за здравство во август 2017 година назначи нов национален

координаторзасоработкасоEMCDDA.Октомври2017годинасеобјавизапрвпат
СтудијазакористењенадрогинацелокупнатапопулацијавоРМ,GeneralPopulation
SurveyGPSкакобитенстолбодЕвропскотозаконодавствоводелотнадрогитево
рамкинаИПАпроектотнаРепубликаМакедонијасоподршканаЕвропскиотцентар
заследењенадрогатаизависноститеоддрога(EMCDDA).
Април2018годинаподпокровителствонаРепубликаБугаријакакопретседавачсо
Европската Унија се организира експертски дијалогза дроги на сите земји од
западенБалкансостатусзапроширување,председавачотнахоризонталнатаработна
групазадрогинаСоветотнаЕвропа,Европскиотмониторингцентарзадрогии
зависностиоддроги,ЕЕАС,ЕУРОПОЛ ипреставнициодземјичленкинаЕЅ,накој
присуствуваа двајца преставници од Македонија.На експертскиот состанок се
дискутурашезаразвојотназдравитеполитики задроги наЕвропскатаУнијасо
вклучувањеназемјитеодзападенБалкансонивниотнапредокводелотнадрогите.
Во рамки на ИПА Проектот 6 продолжија активностите со зајакнување на
капацитетитенавработенитевоФорензичкатанлабораторијаприЈЗУКлиниказа
СудскаМедиција,настан во Атина.Службитепри Министерството завнатрешни
работи на Република македонија и Царинската управа во делот на нивните
надлежности известуваат на квартално и годишно ниво за типот и видот на
запленети дроги. Од Годишниот извештај за 2017 година за заплени на
МинистерствотозавнатрешниработинаРепубликаМакедонијазапленетисе:510кг
и187гмарихуана,1кги401гхероин,263гкокаин,388стеблаодканабиссатива,196
парчињаи104,3гсемкиодканабиссатива,1187таблетии13,36гекстази,334таблети
и 180,3гамфетамин,27,25гметамфетамин,18,4гопиум,209,2гхашиш,598,33мл
хашиш смола,129мл метадон,519,3гмешавина од кофеин и парацетамол и 10
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парчињабупренорфин.ОдГодишниотизвештајзазаплениодЦаринскатауправана
РепубликаМакедонијазапленетисе5002таблетиекстази,4,25гкокаин,5парчиња
ЛСД,24гсемеодканабис,7893кгхероин,2292кги636гмарихуана.ОдГодишниот
извештајза2017годиназатруењасодроги,најчестиинтоксикациирегистриранисе
кајлицадо1година,1до4години,адолесцентиинад75годиникајлицаодженски
пол,додекакајлицаодмашкиполинтоксикацијаезабележанакајлицаод20до74
годишна возраст.Процентуално интоксикациите се од хероин,50 % кокаин,25%
амфетамин и 25 % канабиноиди (адолесценти). Од Годишниот извештај од
Институтотзасудскамедицина,криминалистикаимедицинскадеонтологијабројот
на смртни случаи поради предозираност и/или други причини поврзани со
употребатананаркотичнисупстанцииевкупно15(13машкилицаи2женскилица)
најчестоодбензодијазепини,метадониканабиоиди.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
УсогласувањенаЗаконотзаконтроланаопојнидрогиипсихотропнисупстанциисо
новитеЕУрегулативи,98 воделотназајакнувањенасистемотзараспознавањена
новипсихоактивнисупстанции.Дополнително,планираноеусвојувањенаАкцискиот
план2018-2020одНационалнатастратегијазадроги2014-2020.
Соцелефикасносправувањесотрговијатанадрога,сепредвидуваспроведувањена
паралелнифинансискиистрагинасочениконорганизиранитекриминалнигрупи,чија
дополнителнацелеспречувањенаперењенапаристекнатипрекутрговијатасо
дрога.
Ќесеработинаунапредувањенасоработкатасонационалнитеимеѓународните
надлежни институции преку размена на информации и профилирање на
организиранитекриминалнигрупи,какоиучествовоситемеѓународниоперации.
Ќесеидентификуваатт.н.„дизајнирани дроги“каконоваформанапсихотропни
супстанции.
Институционалнарамка
Зајакнување на капацитетите на институциите на национално ниво,како и
зајакнувањенакапацитетитеналабораториитеводелотнаоткривањетонанови
психотропнисупстанции.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Изготвување на подзаконски акти од Законотза контрола на опојни дроги и
психотропнисупстанции.Планираноедасеизготви Нова Националнастратегијаза
дроги2020-2025.
ВоспоставувањеиразвивањенаНационаленсистем заранопредупредувањеза
новипсихоактивнисупстанции.
Институционалнарамка
ФормирањенаНационалнокоординативнотелозаконтроланадрогите(National
DrugObservatoryNDO).
Зајакнувањенаинституционалнитекапацитети иинспекцискитеслужбиводелот
борбапротивдрога.
Програмиипроекти
ПроектсоЕвропскиотмониторингцентарзадрогиизависностиоддроги.

3.24.9ЦАРИНСКАСОРАБОТКА

Тековнасостојба

98
Regulation(EU)2017/2001oftheEuropeanParlamentandoftheCouncilof15November2017amending

Regulation EC No.1920/2006 asregardsinformation exchange on,and earlywarning system and risk
assessmentprocedurefor,newpsychoactivesubstance.
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Капацитетитезаразузнавањесеподобрени соконсолидирањенаелектронската
разузнавачкабазанаподатоцииставањевоприменанаУпатствотозакористењена
истата.
СпроведенисестандардитенаСветскатацаринскаорганизацијазазајакнувањена
безбедносниот и трговскиот режим,така што се донесени четири стратегии,
поддржанисоакцискиплановиисеспроведуваатмеѓународниоперацииитоа:
 Стратегија за спречување на неовластена трговија со наркотични средства,

средствакоигозагрозуваатздравјетоналуѓето2016-2020.
 Стратегијазаспречувањенанелегалнопроизводство,прометишверцсотутуни

тутунскипроизводи2016-2018.
 Стратегијазазаштитанаправатаодинтелектуалнасопственост2016-2018.
 Стратегијазаспречувањенанедозволенатрговијасооружје2016-2020.
 Меѓународниоперацииипроекти:
Операцијата COSMO 2 која опфаќа проценка на ризиците во однос на
прекуграничната трговија со стратешки стоки, и откривање и спречување
недозволенаитрговијасотиестокивомеѓународниотсинџирнаснабдување,
ОперацијаFOXфокусирананаможнопренасочувањеинеправилен(променет)опис
наконтејнерскитетранспортинацигарикоиседвижатнизслободнитетрговскизони,
ОперацијаKNOW HOW IIIфокусирананаидентификувањеиспречувањенаувозот,
извозотитранзитотнатериторијатаназемјитечленкинаSELECнаситевидовина
фалсификуваниипиратскистокивокомерцијалниинекомерцијалнипратки,
ОперацијаTHUNDERSTORM фокусирананаспречувањенанелегалнататрговијасо
дивиживотниирастенијаинакриминалотповрзансошумите,
ОперацијаDEMETERIVфокусирананаконтроланапрекуграничнотодвижењенасите
видовинаотпад(опасенидруг)соцелидентификувањеиспречувањенаувозот,
извозотитранзитотнанелегалнипратки,
ОперацијаDANUBE3фокусирананакриумчарењемигранти,криумчарењенаакцизни
стокииизмамисодокументација.
Наовојначинеподобреноперативниоткапацитетиконтролатакакои применатана
законитеводоменотнаСекторотзаконтролаиистрагивоЦаринскатауправа.

Краткорочниприоритети
 УнапредувањенасоработкатапрекуСекторзамеѓународнаполицискасоработка

-Одделение за национално централно биро за размена на информации за
осомниченилицаинволвиранивокриминалниактивности.

 Унапредувањенасоработкатанарегионалнонивопрекуразменанаинформации
во реално време преку заеднички контакт центри со соседните држави,
унапредување на соработката на меѓународно ниво прекуинтензивирање на
соработкатасоситеинституциииорганизациипрекуразменанаинформации,
учествовоработнигрупизаодредениобластинакриминалитет,какоипреку
учествовоситемеѓународниоперацииипроекти.

Среднорочниприоритети
Со цел олеснување во пристапувањето кон Конвенцијата за употреба на
информатичкатехнологијазацаринскицели,вотекепонатамошенразвојнаИТ
системитевоСекторотзаконтролаиистраги.
Ќе се продолжи со измена и дополнување на соодветни интерни акти,со цел
пристапувањеконКонвенцијатазамеѓусебнапомош исоработкамеѓуцаринските
служби.

3.24.10ФАЛСИФИКУВАЊЕНАЕВРОТО

Тековнасостојба
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Со помош на ТAIEX-инструментот на Европската Комисија за градење на
капацитетите во ноември 2017 година се одржа Работилница за размена на
практичното искуство во областа на истрагите за сузбивање на фалсификувани
валутиимонети.НаРаботилницатаучествуваапреставнициодМинистерствотоза
внатрешни работи,Народна банка на Република Македонија,Царинска управа,
Управа за финансиска полиција,Министерство за правда и Основно јавно
обвинителствозагонењенаорганизиранкриминаликорупција.
Воврскасоунапредувањенапроцесотнаразменанаинформациизарегистрираните
фалсификувани пари,Народната банка и Министерството за внатрешни работи
воспоставијакомуникацијапопатнаразменанаенкриптиранипоракикакопрва
фазаодпроектотзаелектронскомеѓуинституционалноповрзување;
ВоврскасосклучувањенаДоговоротзасоработкавообластаназаштитанаевро
монетите од фалсификување остварена е комуникација со одговорни лица од
Европската Комисија.Регулирани се неопходните административни процедури и
правничекориприштоеподготвенанацртверзијанасодржинатанадоговорот.
Останувареализацијанапоследнатафаза,односноодобрувањенаконечниоттексти
потпишувањенаДоговорот.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
СклучувањенаДоговоротзасоработкасоЕЦБиНароднатабанканаРМ.

Институционалнарамка
ЗајакнувањенакапацитетитенаЦентралнатаканцеларијазафалсификуванипари
преку
 Обукизафалсификуванипари;
 ОбуканаполицискитеслужбеницизакористењенаЕ–регистарот.
 Спроведување систематски координирани обуки на кадарот од страна на

Централната канцеларија за истраги во областа на сузбивањето на
фалсификувањето пари НБРМ,Царинската управа,Управата за финансиска
полиција и Министерството за внатрешни работи за препознавање на
фалсификуванивалутиикористењенабазатазафалсификуванипари.

Вопретстојниотпериод сеочекуваод Министерствотозавнатрешниработида
изготви техничко решение за реализација на втората фаза од проектот за
електронскомеѓуинституционалноповрзување.

Среднорочниприоритети
ИзменанаКривичниотЗаконикво насоканаусогласувањенакривичното дело
“фалсификувањенапари“соРамковнаодлуканасоветот(2000/383/JHA)од29мај
2000година,зазголемувањеназаштитатапрекукривичниказниидругисанкции
противфалсификување.
РазвивањеметодологиизафункционирањетонаЦентралнаканцеларијазаистраги
вообластанасузбивањетонафалсификувањетонапариизакористењетонабазата.
Активирање на Договорите за соработка со Европската Централна банка и
ЕвропскатаКомисијазарадиоперативноследењенановитетиповифалсификативо
реалновреме;

Натамошно унапредувањенауспешнатасоработканаНБРМ со ситерелевантни
институциивоземјатаивостранство,коисевклученивосистемотзасузбивањена
фалсификувањетонапари;

Проектиипрограми
TwinningLightпроект,,Зајакнувањенакапацитетитенасистемотзаборбапротив
фалсификувањенаеврото“.КакоимплементаторнапроектотеизбранаГерманската
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Бундесбанка.Активноститеповрзанисоподнесувањенаапликацијатазапроектот
доЕвропскатаКомисијабеаинтензивиранивопоследниоткварталод2017година,
шторезултирашесоизготвувањенаTwinningLightFisheвокоедеталноеразработен
проектот(восогласностсоправилатазааплицирањезаваковтип напроекти).
Министерството за внатрешни работи се јавува како носител на проектот,а
претставници од Народната банка земаа активно учество во подготовката на
целокупнатадокументација.Реализацијатанапроектотќесеодвивавотрифазии
тоа:

1фаза:којасеоднесуванаунапредувањеи усогласувањенаправнатарамкаи
методологијата на системот за борба против фалсификување. Предвидени
активностивооваафазасе:
 Анализанапостоечкотозаконодавствоиизвештајсопрепоракизаподобрување;
 Анализа на интерните процедури и унапредување на методологијата во

согласностсонајдобритеЕУ практикивклучувајќиипримериод другиземји-
членки;

 Изготвувањенаприрачникзапостапувањесосомнителникнижниикованипари
врзосновананајдобритеЕУпрактики.

2фаза:којасеоднесуванаподготовканаупатствазапостапувањесосомнителни
банкнотиимонети.Предвидениактивностивооваафазасе:
 Компаративна анализа на организационата структура, функциите и

одговорноститенарелевантнитеинституциивклученивосистемот,земајќиги
предвиднајдобритеЕУпрактикиназемјите-членкииподготовканаизвештајсо
препоракизаподобрување;

 АнализанаорганизацискатапоставеностнаМВРиподготовканапрепоракиза
поефикаснаструктуразаборбапротивфалсификувањенапари;

 Анализа на потребите од обуки,мултидисциплинарна програма за обука и
Националенпланзаобука.

3 фаза:се однесува на понатамошно подобрување и интеграција на базата на
податоцииинформатичкиотсистемкојсекористизаборбапротивфалсификување
наевра.Предвидениактивностивооваафазасе:
 Анализанатековнатасостојбаиподготовканапрепораки;
 Изготвувањенафизибилитистудијазаинтеграцијанаситеклучниинституцииво

системот за ефикасна размена на информации во решавањето на случаите
поврзанисофалсификувањенапари;

Рокнареализација:Сеочекуваактивноститедазапочнатвотекотна2018година.
.Проектотепредвиденодатрае8месеци
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3.25НАУКАИИСТРАЖУВАЊЕ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
Земјатаимадобронивонаподготовкавообластананаукатаиистражувањето.
Постигнат е одреден напредок,иако ограничен,во областа на научните и
истражувачкиактивностиииновациивокомпаниите.
Бидејќинесеспроведениситепрепоракиод2016година,вонареднатагодина
земјатаособенотреба:
– да го зголеми нивото на инвестирање во истражувања и да го промовира

учествотовопрограматазаистражувањенаЕУ„Хоризонт2020“;
– даразвиестратегијазапаметнаспецијализацијазаподдршкананационалните

стратегиииполитикизаистражувањеииновации.

Резиме
Во рамки на политиката на истражување и понатаму приоритети ќе бидат
донесувањеиспроведувањенаНационалнатапрограмазависокообразованиеи
научно-истражувачка дејност, како и продолжување со спроведување на
Стратегијата за иновации 2012 – 2020.Република Македонија активно ќе ги
спроведувамеркитепредвиденивоРегионалнатаразвојно-истражувачкастратегија
заиновациизаземјитеодЗападенБалкан.
ВодоменотнаискористувањенаможноститенаРамковнатапрограмаХоризонт
2020приоритетезголемувањенаучествотонамалитеисреднипретпријатијаи
искористување на Мари Склодовска Кири активностите. Промовирањето на
програматаод странанаНационалнитеконтактлицаќесеинтензивирасо цел
анимирањенанаучнатаибизнисзаедницаизголемувањенабројотнауспешни
апликации.
РепубликаМакедонијаќепродолжисоактивностизаинтегрирањевоЕвропската
истражувачка област(ЕРА)прекузајакнување на придонесотна македонските
претставницивовисокитеработнителанаЕРА,прекузајакнувањенасоработкатасо
ЗдружениотистражувачкицентарнаЕУкакоипрекуразвивањенабилатералнатаи
мултилатералната соработка и активности за поттикнување на мобилноста на
истражувачите

3.25.1ПОЛИТИКАНАИСТРАЖУВАЊЕ

Tековнасостојба
ИзменитенаЗаконотзанаучно-истражувачкадејностсевофазанаподготовка.
Преку интервенциите во Законот за научно-истражувачка дејност и Законот за
високообразование,какоиподготовканастратешкитедокументи,ќесеобезбеди
ефективеннационаленсистемзаистражување.
Министерствотозаобразованиеинаукаконтинуираногостимулираобјавувањетона
научнитрудовивомеѓународнисписанијасофинансискаподдршканаистото,aисто
такаобезбедуваисредствазаучествонаистражувачитенамеѓународнинаучни
состаноци.
Национална стратегија за иновации 2012-2020 се спроведува во рамки на
одговорноститенаФондотзаиновацииитехнолошкиразвој.Советодавнатагрупаза
иновациијапродолжувасвојатаработасоцелдаимаинституционаленмеханизам
којќеобезбедикохерентенпристап,ефикаснакоординацијанаполитиката,какои
спроведувањеиследењенаСтратегијатазаиновациииакцискиотплан.Ователосе
состоиодпретставницинаситерелевантниминистерства,државниинституциии
приватниотсектор,а Фондотзаиновацииитехнолошкиразвојеоперативнотелоза
финансирање на иновативни проекти,и истиот постојано ги зголемува своите
инструментиибуџетскисредства.
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Фондотзаиновации и технолошки развојпродолжи со спроведувањеактивност
поврзани со доделување средства за иновативни проекти кајМСПа како и со
промотивни активности чија цел е поттикнување на иновациска дејност и
дополнителновложувањевоистражување,развојииновациикајприватниотсектор.
Затворенечетвртиотјавенповикзаинструментите„Кофинансиранигрантовиза
новооснованитрговскидруштвастарт-аписпин-оф„и„Кофинансиранигрантовии
условени заеми за комерцијализација на иновации“.Склучени се договори за
финансирање на иновативни проекти на 15 домашни микро,мали и средни
претпријатија,адоделенисесредствавовисинаод570.000евра.
 Фондотобјавииспроведувачетиринатпревари–предизвици:

o Јавенповикзафинансирањенапроектизанамалувањеназагадувањетона
воздухотвоурбанитесрединивоРепубликаМакедонија–02Предизвиккој
беше реализиран во соработка со Министерството за животна средина и
просторнопланирањеиПрограматазаразвојнаОбединетитенации(УНДП).
Во рамките на овојповик беа склучени договори со петкомпании,а се
доделенинад130.000евра.

o Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и
средните училишта – Предизвик за млади истражувачи во соработка со
Министерствотозаобразованиеинаука,сокојсефинансираатистражувачки
проективоосновнитеисреднитеучилишта.

o Јавен повик „Оброк за сите“во соработка со Министерството за труд и
социјална политика со кој ќе се финансираат проекти за социјално
претприемништво.

o Јавенповик„Пристапп“восоработкасоМинистерствотозатранспортиврски
иФИНКИзафинансирањенапроектизаизработканаинформацискисистем
науправувањевообластанапатничкиотитоварниотсообраќај.

СоовиеповицисепилотираиинструментотПрименанаиновациивојавниотсектор,
којсепланирадасеразвивавотекотна2018-2019годинакаконовинструментна
Фондот.Подовиеповици,докрајотна2018бисесклучиледоговоривовкупна
вредностоднад150.000илјадиевра.
 Фондотпрекуангажирањенаконсултантиобезбедиконтинуиранасоветодавна

поддршканапретпријатијатазаизработканапроектниапликациииподобрување
нанивниотквалитет.

 Фондоторганизира иобукииработилницисоцелјакнењенакапацитетитена
претпријатијата за аплицирање и користење на достапните средства преку
инструментите за поддршка. Исто така Фондот континуирано организира
информативнинастани,средби,конференциииинфо-сесиикоиимаазацелда
придонесатконподоброреализирањенапрограматанаФондотзаиновациии
технолошкиразвојиподигањенасвестазазначењетонаиновациитекајбизнисот,
зголемување на интересот за инструментите за поддршка на Фондот и
подобрување на квалитетот на предлог-проектите кои се доставуваат на
отворенитеповици.

 Обезбеденеосновачкивлогвоизносод50.000.000денаризаформирањетона
Фондзаеквитиимезанининвестиици(ФЕМИ)изапочнатисеактивноститеза
основањенаФЕМИ.

Заобезбедувањенафинансискаподдршканамладиотнаучно-истражувачкикадар
објавенисеКонкурсизадоделувањенастипендиизаакадемската2017/2018година
за:
 студииодвторциклусвостранство(доделени8целоснистипендии).
 студии од трет циклус (докторски)во странство (не е доделена ниту една

стипендија).
 студииодвторциклуснаЈНУ Институтзафилм,Филмскаакадемија-Охрид

(доделени6стипендии-уписнини).
 вонредни двегодишни студии од втор циклус (магистерски) во рамки на
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извршнатапрограмазабизнисадминистрација(МБА)наСИТИКолеџотвоСолун,
приУниверзитетотШефилдодВеликаБританија(доделени20стипендии).

Kраткорочниприоритети
 ДонесувањенаНационалнапрограмазаинаучно-истражувачкадејност.
 СпроведувањенаактивностиодНационалнатапрограмазанаучно-истражувачка

дејност.
 Обезбедувањефинасискаподдршканамладиотнаучно-истражувачкикадар.
 Доделувањенаеднократнифинансискисредствазаобјавентрудвосписанијасо

факторнавлијание.
 Доделување на еднократни финансиски средства наменети за творечките

дејности.
 ИмплементацијанаАкцискиотпланзаOpenScienceиOpenresearchdata.
 Подобро искористување на средствата наменети за иновации и технолошки

развојодстрананапретпријатијатасоштобисезголемилеивложувањатаво
истражување и развојво јавниот и приватниот сектор.Проширување на
иновацискатаинфраструктурапрекуосновањенаНаучно-технолошки парки
Фонд за еквити и мезанин инвестиции.Подобро поврзување на секторот за
високообразованиесоиндустријатаипромовирањенаиновативнитеактивности
наистражувањатаикомпаниитепрекуформирањенаНационалнаканцеларијаза
трансфернатехнологии.Воведувањенадополнителнимеркизаподдршкана
иновациската дејност и консолидација на постојните можности достапни за
малитеисреднипретпријатија.

СреднорочниПриоритети
 ИзмениидополнувањанаЗаконотзанаучно-истражувачкадејност.
 ИзмениидополнувањанаЗаконотзаиновацискадејност.
 ИзмениидополнувањанаЗаконотзапоттикнувањеипомагањенатехничката

култура.
 Продолжување со реализација на мерките и активностите предвидени со

Националнатапрограмазанаучно-истражувачкадејност.
 Спроведување на мерките и активностите предвидени со Стратегијата за

иновации2012-2020.
 СпроведувањенамеркитеиактивноститепредвиденисоРегионалнатаразвојно-

истражувачкастратегијазаиновациизаземјитеодЗападенБалкан.
 Градењенасеопфатениновацискиекосистемпрекуконсолидацијанапостојната

поддршка за мали и средни претпријатија,подобрување на иновациската
инфраструктураипроширувањенамеркитезаподдршканаприватниотсектори
академијата во поглед на осовременување на технолошките капацитети на
претпријатијата,јакнењеначовековитересурсииподдршканаиновациската
дејностсоцелподобрувањенаконкурентноста.Проширувањенасоработкатасо
домашниимеѓународниинституциииорганизациикоиобезбедуваатподршкаво
секторотиновациикакоиизнаоаѓањенановиможностизафинансирање,како
напримерпрекупостојнитефондовиодЕУ.

3.25.2РАМКОВНИПРОГРАМИ

ТековнаСостојба
Продолжуваат активностите за промоција и подршка на научно-истражувачката
заедница,индивидуалнитеистражувачи,бизнисзаедницатаилокалнатасамоуправа
заотворенитеможностивоРамковнатапрограма„Хоризонт2020“.
Учеството во Програмата Хоризонт2020 бележи напредок во 2017 година со 8
одобренипроектисовкупенбуџетод 2,5мил.Евра.Вкупниотбројнапријавени
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предлог-проективопериодот2014-2018изнесува483,одкои50сеодобренисо
вкупенбуџетод6,3мил.Евра.
ПодготвенеакцискиплансомеркииактивностизапромоцијанановатаХ2020
Работнапрограма2018-2020изазајакнувањенакапацитетитенаистражувачитеза
зголеменоучествовопрограмата.
Мрежата на националните контакт точки за Хоризонт 2020 е во постојана
комуникацијаисоработкасомрежатанаЕвропскиотинформативенииновативен
центарвоРепубликаМакедонија(мрежанабизнисможности)–ЕИИЦМ иЕУРАКСЕС
европскатамрежазамобилностнаистражувачинаРМ соштосезајакнуваобемоти
квалитетотнауслугитештосеиспорачуваатконпотенцијалнитеапликанти.
Предвиденитеактивностизапромоцијанапрограматасереализираатсамостојноод
странанамрежатананационалниконтактточки,ноивосоработкасоЕвропската
комисија,ЕИИЦМ,ЕУРАКСЕС,СтопанскатакоморанаРепубликаМакедонија,Фондот
заиновацииитехнолошкиразвој,невладиниорганизации,универзитетите,МАНУ,
истражувачкитецентри.

КраткорочниПриоритети
 Континуирано информирањенанаучно-истражувачкатаи бизнис-заедницата,

самостојните истражувачи и локалната самоуправа за Рамковната програма
„Хоризонт2020“(инфонастани,работилници,институционалниииндивидуални
информативниисоветодавнисредби).

 Координацијанаработатананационалнитеконтакт-лица.
 РеализацијанаактивностизазголемувањенаискористувањетонаМариКири

активностите (мобилност) и финансискиот инструмент за мали и средни
претпријатија.

 Зголемување на бројот на подносители на предлог-проекти во Рамковната
програмаХоризонт2020.

СреднорочниПриоритети
 Продолжувањенаактивноститезаподигањенасвестазаможноститекоиги

нуди Рамковната програма „Хоризонт 2020“и степенот на подготвеност и
обученостнанаучнатаибизнис-заедницатазаучествовоистата.

 АктивностизазголемувањенаучествотовоРамковнатапрограма„Хоризонт
2020“каковоодноснабројотнаапликации,такаивоодноснаодобренипроекти.

 Континуираноширењенаинформацииза„Хоризонт2020“соцелобезбедување
поголема информираност и транспарентност за можностите што ги нуди
програматасопосебенакцентнаактуелнитеповици.

 КонтинуиранасоработкасомрежатанаЕвропскиотинформативенииновативен
центарвоРепубликаМакедонија(мрежанабизнисможности)–ЕИИЦМ.

3.25.3ЕВРОПСКАИСТРАЖУВАЧКАОБЛАСТ

ТековнаСостојба
РепубликаМакедонијапрекуноминиранитепретставницивовисокитеполтичкитела
наЕРА годавасвојотпридонесвоработатанаистите(ЕРАК,ЕСФРИ,СГХРМ,ЗИЦ).
РевидиранаелистатаначленовитенаПрограмскитекомитетизаХоризонт2020.
Активностите на EURAXESS центарот во Македонската академија на науките и
ументоститесеимплементацијанасервисенмоделнаЦентаротзаразвојнакариера
(ЦРК).Овојконцептво2018годинаќебидеимплементиранодстранана EURAXESS
центаротвоАкадемијата,аподоцнаќебидатспроведениобукисокоиќеим се
помогненадругитеинституциидагоспроведатконцептотнаЦРК.Вотекеанализа
заимплементацијана60принципииизработканадокументкојвоиднинаќеможе
да го користатсите институции за добивање на наградата за извонредностна
човечкитересурси.
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Владата на Република Македонија целосно ја поддржува подготовката на
Стратегијатазапаметнаспецијализација(S3)заистражувањеииновации.Во2017
година,Кабинетотнапремиеротиницирашепроцеснаконсултациииеобезбеден
буџетод300.000евраодИПА Програматазакорисницинаповеќеземјиза2018
година.Војануари2018година,ВладатанаРепубликаМакедонијадонесеодлуказа
започнувањенапроцедуритезаподготовканаS3,приштозаклучносоаприл2018
годиназавршенисеследнитеактивности:
 формиранаеработнагрупакојагидефиниранеопходнитечекоризасоздавање

наS3;
 изразенеофицијаленинтересодстрананаВладатадоЗаедничкиот

истражувачкицентарзаприклучувањенаРепубликаМакедонијанаS3
платформата;

 номиниранисечленовинакоординативнототело;
 одобренепредлоготзаTAIEXработилницазаS3;
 земјатаерегистрирананаS3платформата.
ВорамкинаПрограматазасоработкавонаукатаитехнологијата(КОСТ)вотекотна
2017година,македонскиистражувачиучествувааво164активниакциивообласта
на биомедицина и молекуларни бионауки,храна и земјоделство,шумарство,
материјалиинанонауки,хемијаимолекуларнинаукиитехнологии,информацискии
комуникациски технологии,транспорт,мултидисциплинарни науки,општествени
науки,култура,здравје.
ВладатанаРепубликаМакедонијасопотпишувањетонаДекларацијатазанамерии
официјално ја подржа иницијативата за основање на Меѓународен институт на
ЈугоисточнаЕвропазаодржливитехнологиисомисија„науказамир“,институткојќе
работиспоред„моделотнаЦЕРН“.
ВорамкинасоработкатасоМеѓународнатаагенцијазаатомскаенергија(МААЕ)
заврши втората фаза од процесотна одобрување на Националните проекти за
новиотпроектенциклус2018-2019иодстрананаБордотнагувернеринаМААЕ
одобренисе4новипроекти.
БешеодржансостаноксопретставницинаСоветотзарегионалнасоработка(СРС)на
којбеаразгледани активноститесодржани во предлог-повеќегодишниотaкциски
планкоиимаатзацелсоздавањенаРегионалнаекономскаобласт(РЕО)вошесте
земјиодЗападниотБалкан,којаќесезаснованаправилатанаЦЕФТАиќебиде
усогласенасорегулативатанаЕУ.
Спроведенисеактивностизареализацијанапроектзаосновањенаархивизабази
наподатоцивоопштественитенауки(CESSDAERIC-SocialScienceDataArchives),како
поддршканаиницијативатанаЕРАзаотворенанаука,односноотворенпристапдо
научниподатоцизаситезаинтересираникорисници.
СогласнопотпишанатаСпогодбазанаучнаитехнолошкасоработкапомеѓуВладата
наРепубликаМакедонијаиВладатанаНароднаРепубликаКина,воМинистерството
заобразованиеинаукасеодржапеттотозаседаниенамакедонско-кинескакомисија
занаучнаитехнолошкасоработкаисепотпишаПротоколодпеттотозаседаниена
македонско-кинескакомисијазанаучнаитехнолошкасоработкаибеаодобрени13
заедничко македонско-кинески научно-истражувачки проекти во областите:
биологија, ветеринарна медицина, рибарство, храна и вино, фармакогнозија,
информатичка технологија и автоматика,компјутерска техника и информатика,
енергетика, градежништво, менаџмент, контрола на квалитет, земјотресно
инженерство, дигитална економија, животна средина и телекомуникации за
реализацијавонаредниотдвегодишенпериод2018-2019година.
Во рамки набилатералнасоработкаМинистерството заобразованиеи наукана
РепубликаМакедонијареализирапоголембројактивностиитоа:
 Спроведување на постоечките договори со Република Словенија,Република

ХрватскаиЦрнаГора.
 Потпишан еМеморандум заразбирањезасоработкаво областанависокото
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образование меѓу Министерството за образование и наука на Република
МакедонијаиСоветотзависокообразованиенаРепубликаТурција.

 ПотпишанаеПрограмазасоработкавообластанаобразованиетоинаукатамеѓу
Министерството за образование и наука на Република Македонија и
МинистерствотозачовечкикапацитетинаУнгаријаза2017,2018и2019година.

 Потпишан еПротоколмеѓуМинистерствотозаобразованиеинауканаРепублика
МакедонијаиМинистерствотозацивилниработинаБиХзасоработкавообласта
наобразованието.

 Усогласенетекстот нанацрт-Меморандумотзаразбирањезасоработкаво
областанаобразованиетоинаукатасоМинистерствозаобразованиеинаукана
РепубликаКазахстан.

 ВотекепотпишувањенаПротоколотзаимплементацијанасоработкатамеѓу
Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за
организирањенаотоманскотурскообразованиеиобуканаинструктори.

 Продолжувадатече усогласувањетонатекстотнаСпогодбатасоВладатана
НароднаРепубликаКиназазаемнопризнавањенадокументитезаобразованиеи
занаучнитезвањамеѓудветестрани.

 Продолжува да тече усогласувањето на Предлог-текстот на Спогодбата за
соработка во областа на науката и технологијата со Министерството за
националнообразованиенаРоманија.

 ПродолжувадатечеусогласувањетонапредлогДоговоротсоВладатанаИзраел
засоработкавообластанаиндустрискотоистражувањеиразвој.

КраткорочниПриоритети
 Зголемување на придонесот на номинираните членови во програмските

комитетиивисокитетеланаЕРА.
 СпроведувањенаактивноститепредвиденисоМеморандумотзаразбирањесо

Заедничкиотистражувачкицентар.
 ПоттикнувањенамобилностанаистражувачитепрекуЕУРАКСЕС мрежатаза

мобилностнаистражувачи.
 Продолжувањесоактивности и динамиканаучествовопрограмитеКОСТ и

MAAE.
 ПотпишувањенаПротоколотзаимплементацијанасоработкатамеѓуВладатана

Република Македонија и Владата на Република Турција за организирање на
отоманскотурскообразованиеиобуканаинструктори.

 ПотпишувањенаСпогодбавообластанаобразованието,наукатаииновациите
меѓуВладатанаРепубликаМакедонијаиВладатанаРепубликаМолдавија.

 ПотпишувањенаСпогодбазасоработкавообластананаукатаитехнологијата
меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и
МинистерствотозанационалнообразованиенаРоманија.

 Потпишување на Меморандумот за разбирање за соработка во областа на
образованиетоинаукатасоМинистерствозаобразованиеинауканаРепублика
Казахстан.

СреднорочниПриоритети
 Зголемување на придонесот на номинираните членови во програмските

комитетиивисокитетеланаЕРА.
 Продолжување со активностите за поттикнување на мобилноста на

истражувачитепрекуЕУРАКСЕСмрежатазамобилностнаистражувачи.
 ПродолжувањенаактивноститепредвиденисоМеморандумотзаразбирањесо

Заедничкиотцентарзаистражување.
 Продолжувањесоактивностиидинамиканаучествовонаведенитепрограми

КОСТиMAAE,соможностзанивнозголемување.
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 Подготовка на Стратегија за паметна специјализација за истражување и
иновации(S3).

 ПотпишувањенаДоговорзасоработкавообластананаукатаитехнологијата
меѓуВладатанаРепубликаМакедонијаиРепубликаТурција.

 ПотпишувањенаСпогодбамеѓуВладатанаРепубликаМакедонијаиВладатана
НароднаРепубликаКиназазаемнопризнавањенадокументитезаобразование
изанаучнитезвањамеѓудветестрани.

 ПотпишувањенаДоговоротсоВладатанаИзраелзасоработкавообластана
индустрискотоистражувањеиразвој.
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3.26ОБРАЗОВАНИЕИКУЛТУРА

НаодиодИзвештајотзанапредокотнаРепубликаМакедонија
 дајаспроведеноватастратешкарамказаобразование;
 дајазголемиподдршкатазаобукананаставници,професионалниотразвојна

наставницитеиефективниотпроцеснаоцена;
 дагоподобрипристапотдоквалитетнообразованиезасите,особеново

предучилишнотозапишување,надецатасопопреченостидецатаодромските
заедници

Резиме
Министерствотозаобразованиеинаукавокоординацијасоекспертитеисосите
релевантничинителиактивноработешенакреирањенановстратешкидокументза
образование-Стратегијазаобразование2018-2025иАкцискиплан,приштовоовој
процесбеаопфатениприближно700лица.ВладатанаРепубликаМакедонијајаусвои
Стратегијатазаобразование2018-2025соАкцискиотпланна31јануари2018година.
Продолжуваат активностите за имплементација на Стратегијата за интегрирано
обра¬зо¬вание“Чекори кон интегрирано образованиево образовниотсистем во
РепубликаМакедонија“воповеќеобласти.
Воодноснапредучилишнотообразованиеивоспитание,продолжуваатактивности
вонасоканапроширувањенамрежатанаустановизадеца-детскиградинки/центри
зарандетскиразвојсоцелдавањеможностзаеднаковпристапдоустановитеза
ситедеца.
Во однос на професионалниот развој на наставниците, се продолжува со
спроведувањенаразличниобукизанаставници,вклучувајќииобукизаклучните
компетенции.
Воодноснаподобрувањенапристапотдоквалитетнообразованиезасите,донесен
еПравилникзабројотнаученицисопосебниобразовнипотребивопаралелкаи
начинотиусловитезазапишувањенаученицитесопосебнитеобразовнипотребиво
основнитеучилишта.ВоовојПравилникјасносепрецизирабројотнаученицисоПОП
вопаралелкитезадецасоПОПвозависностодпосебнатапотреба,какоибројотна
ученицисоПОПворедовнитепаралелкивоосновнитеучилишта.
ПродолжуваучествотонаРепубликаМакедонијавоПрограматаЕразмус+.

ВоделоткултурадонесенаеноваНационалнастратегијазаразвојнакултура2018–
2022годинавосогласностсоевропскитеначелаипринципи.Истовременосебележи
активнопонатамошноспроведувањенаПрограматаКреативнаЕвропа.

3.26.1ОБРАЗОВАНИЕ

Тековнасостојба
Ворамкинапериодотјануари2017– април2018година,донесенисеследниве
измениидополнувањаназакони:
 Закон заспортскаакадемија(„Службен весникнаРепубликаМакедонија“бр.

64/2018од11.04.2018година)
 Законзаученичкиотстандард(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.

64/2018од11.04.2018година)
 Закон за учебници за основно и средно образование („Службен весник на

РепубликаМакедонија“бр.21/2018од02.02.2018година)
 Законзастудентскиотстандард(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.

64/18од11.04.2018година)
 Закон за стручно образование и обука („Службен весник на Република

Македонија“бр.64/2018од11.04.2018година)
 Законзасреднотообразование(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.
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67/17од01.06.2017и64/18од11.04.2018година)
 Законзапросветнатаинспекција(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.

64/2018од11.04.2018година)
 ЗаконзаПедагошкатаслужба(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.

64/2018од11.04.2018година)
 Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен

весникнаРепубликаМакедонија“бр.64/2018)
 Законзаосновнотообразование(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.

67/17од01.06.2017и64/18од11.04.2018година)
 ЗаконзаосновањенаНационалнаагенцијазаевропскиобразовнипрограмии

мобилност(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.64/2018од11.04.2018
година)

 Закон за образование на возрасните („Службен весник на Република
Македонија“бр.64/2018од11.04.2018година)

 Законзанаставницивоосновнитеисреднитеучилишта(„Службенвесникна
РепубликаМакедонија“бр.67/17од01.06.2017)

 Законзаиновацискатадејност(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.
64/2018од11.04.2018година)

 Закон за Државниот испитен центар („Службен весник на Република
Македонија“бр.64/2018од11.04.2018година)

 Закон заБирото заразвојнаобразованието („Службен весникнаРепублика
Македонија“бр.64/2018од11.04.2018година)

 Законзанаставницивоосновнитеисреднитеучилишта(„Службенвесникна
РепубликаМакедонија“бр.67/17од01.06.2017година)

 Законзависокотообразование(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.
82/18од08.05.2018година).Соовојзаконсевршиусогласувањесоевропските
директививообластаназаемнопризнавањепрофесионалниквалификации,кои
го регулираат минималното времетраење на високообразовните студии за
секторскитепрофесиивоЕвропскатаУнијаитоа:1.директива2005/36/еcна
европскиотпарламентисоветотод7септември2005годиназапризнавањена
професионални квалификации 32005l0036; 2. директива 2013/55/ЕУ на
европскиотпарламентинасоветотод20ноември2013годинаизменувањена
директивата2005/36/ЕЗнаевропскиотпарламентисоветотод7септември2005
годиназапризнавањенапрофесионалниквалификации32013l055.

На11април2018годинаобјавене(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.
64/18)вокојсесодржаниизменитеидополнувањатавозаконитеодобластана
образованиетоинауката,асеоднесуваатнаусогласувањетонаиститесоизмените
на Закон за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“бр.27/2014,199/2014,48/2015,154/2015,5/2016,142/2016и11/2018)со
којповторноседодаваАПТИСтестоткакодоказзапознавањенајазик.
ВоделотнаосновнотообразованиесоизменитенаЗаконотзаосновнообразование
донесени се:Правилникзабројотнаученици со посебни образовни потреби во
паралелка и начинот и условите за запишување на учениците со посебните
образовнипотребивоосновнитеучилишта,приштовосамиотПравилникјасносе
прецизирабројотнаученицисоПОПвопаралелкитезадецасоПОПвозависностод
посебнатапотреба,какоибројотнаученицисоПОП воредовнитепаралелкиво
основнитеучилишта.Истотака,наодотимислењетоод стручнаКомисијаќему
користинаинклузивниоттимзаработасоученикот.(СлужбенвесникнаРепублика
Македонијаод26.09.2017година).

Среднорочниприоритети
 Законзаосновнообразование
 Законзасреднообразование
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Предучилишнообразование
Тековнасостојба
Воделотнапредучилишнотовоспитаниеиобразованиеодјануаридодекември2017
годинавоРепубликаМакедонија проширенисекапацитетитенаустановитезадеца
за7објектиодкои5објектизајавниустановизадецасокапацитетзаопфатна365
децаидвеприватни установизадеца заопфатна135децаитоа:отворенисе3
објектизазгрижувањеивоспитаниенадецасоопфатза190децавојавниустанови
задеца– детскиградинкивоопштините:Валандововос.Удово(1)– за40деца,
Делчево(1)– за100децаивоКарпош -Скопје(1)– за50 децаизголемене
капацитетотзаопфатнадеца војавниустановизадеца-детскиградинкиво2
објектиза175децаитоавоопштините:на1објектвоопштина Аеродром-Скопје
(за150деца)ина1објектвоопштинаЃорчеПетров-Скопје(за25деца).
Вотекотна2017годинаотворенисе2приватниустановизадецасокапацитетза135
децаитоавоопштинаКарпош -Скопје(1)за85децаивоопштинаКиселаВода1
објект,за50деца.

Во2018годинаодмесецјануаризаклучносоаприл2018година:
 отворенае1 јавнаустановазадеца-детскаградинкаво општинаВрапчиште

с.Врапчиште,сокапацитетза80деца,
 отворенисе4објектизазгрижувањеивоспитаниенадецасоопфатза252деца

војавниустановизадеца–детскиградинкивоопштините:Чашка(1)за50деца,
Прилеп(1)за100деца,Куманово(1)за62децаивоВелесво.Караслари(1)за40
деца,

 отворена1(една)групаводругипросторниусловивоопштинаСтароНагоричане
с.МладоНагоричане,сокапацитетзаопфатна25деца,

 отворенаеи1(една)приватнаустановазадеца-детскаградинкавоопштина
Тетовосокапацитетзаопфатна25деца.

Среднорочниприоритети
 Проширувањенамрежатанаустановизадеца-детскиградинки/центризаран

детскиразвојсоцелдавањеможностзаеднаковпристапдоустановитезадеца
- основање на нови установи,отворање нови објекти и реконструкција и

адаптацијанапостоечките,какоинагрупиводругипросторниуслови)
- приспособување на установите за деца за инклузивно предучилишно

воспитаниеиобразование
рок:2019/2021година

- јакнењенакапацитетитенакадаротзаинклузивнообразование
 Обезбедувањенаусловизабилингвалнигрупивоустановитезадеца

- формирање/организирањенабилингвалнигрупи
 Подобрувањенапрофесионалнитекомпетенциинавоспитувачитеидругиотстручен

кадарвопредучилишнитеустанови
- Спроведувањенаобукизастручнооспособување

Основноисреднообразование
Тековнасостојба
Соцелуспешноимплементирањенановобразовенмоделзапоквалитетноосновно
воспитаниеиобразование,Министерствотозаобразованиеинаука,Биротозаразвој
наобразованиетозаедносоекспертскагрупаподдржапилотпроектзановнаставен
план и нови наставни програми за прво одделение кои се во фаза на нивно
донесување.Планираное,новиотобразовенмодел,дабидепилотиранво15основни
училиштаворазличниделовинаРепубликаМакедонија.
Доделени се Решенија за акредитација на здруженија на наставници кои
организираатнатпреваринаученициитоа12Решенијазавоосновнитеучилиштаи
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14Решенијазавосреднитеучилишта.
ДоделенисестипендиизаученицизапишанивоСпортскатаакадемијазаучебната
2016/2017година(Одобренисе206стипендии).
Доделениседипломинанајдобритеученициинаставниципострукиодзавршните
години–ЛИДЕРзаучебната2016/2017година.
МинистерствотозаобразованиеинаукавосоработкасоУправатазаизвршувањена
санкции и Програмата за развојна Обединетите нации -УНДП,реализираше 8
стручни обуки во казнено-поправните установи.Обуките се спроведуваа со цел
овозможување побрза ресоцијализација на осудените лица и нивно полесно
вклучувањенапазаротнатрудпослеизлегувањетонаслободаиподобрувањена
социјалнатаинклузијананајранливитегрупивоопштеството.Стручнитеобуки,исто
така,овозможуваат стекнување на практични знаења и вештини за различни
подрачјанапазаротнатрудот.Обукитезастручнооспособувањесереализирааво
КПУ „ЗатворКуманово“,Кумановои „КУП ЗатворШтип“,Штип,при што74лица
осуденилицаследеаизавршијастручнаобукавопериодаприл2016-март2017
година.
ПромовиранбешепроектотзатехничкаподдршканаобразованиетовоРепублика
Македонија, во чии рамки Владата на Народна Република Кина преку
телекомуникацискиот гигант “Huawei“ донираше современа информатичко
комуникацискаопремавовредностод7милиониевра.
Петодвкупно40награденипроектиод15земјиучесничкинагодинешниотглобален
натпревар на проекти на тема „Секоја личносте значајна.Заедно за социјална
инклузија”,којго организираше ACES (AcademyofCentralEuropean Schools),се
изготвени од училишта од Република Македонија во партнерство со локални
институции,јавниустановииоргани.
Доделениседипломинанајдобритеученициинаставниципострукиодзавршните
години–ЛИДЕРзаучебната2017/2018година.

Стратегијазаобразованието2018–2025
Започнувајќи од 2016 година Министерството за образование и наука во
координацијасо експертитеи со ситерелевантни чинители активно работеана
креирањенановстратешкидокументзаобразование,приштовоовојпроцессе
опфатијаприближно700лица.Стратегијатазаобразование2018-2025еусогласена
соноватаПрограманаВладатанаРепубликаМакедонија,врзоснованаштосе
дефинирааприоритетниобластизапериод2018-2020,какоизапериод2020-2025.
РаботнаверзијаодстртешкиотдокументседискутирашенаСобранискатакомисија
заобразование,наукаиспорт,воноември2017.ВладатанаРепубликаМакедонијаја
усвоиСтратегијатазаобразование2018-2025соАкцискиотпланна31.јануари2018
година
СогласноСтратегијатаводелотнаосновнотообразование,запрвпатвоРепублика
Македонија во насока на градење систем за обезбедување квалитет, со
предложените измени на Законот за основно образование, за воведување
надворешнаевалуацијанаучилиштатакојаќебидеосноваизанивнорангирање.
Започнатаереформатананаставнитеплановиипрограминапрвитетриодделенија
одосновнотообразование,апритоаводејќисеодпрашањетосокаквизнаењаи
вештиниочекувамедасестекнатдецатапозавршувањетонатретотоодделение,
истотакафокусотенаинтеракцијатапомеѓунаставникотиученикот.Оваареформа
сепланирадасепилотиравоизбранбројна(10)основниучилишта.
Согласно Стратегијата на почетокот на оваа 2018 година,Бирото за развојна
образованиетоизвршинабавканаСистемзауправувањесоучењекакоподдршказа
обезбедувањеобукизанаставницитеинанивниотпрофесионаленразвој.Истотака,
БРО планира да формира работни групи за работа на Национален стандард за
образованиезасекојциклусодосновнотообразование.
Во делот на системот за стручно образование од 27 септември 2017 година
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официјалнозапочнапроектотзадуалностручнообразование.Нонапоритевоовој
столбпредсенасочениконхармонизацијанаобразованиетосоиднитепотребина
пазаротнатруд.
Воделотнависокообразование,донесенеЗаконотзависокообразование,кадесе
предвидуваиреформирањенаОдборотзаакредитацијаиевалуацијанависокото
образование.Истотака,Стратегијатапредвидуваиподобрувањенасистемитеза
интернаконтроланаквалитетотвовисокотообразование.

СтратегијазаИнтегриранообразование
Во 2017 година продолжија активноститеза имплементација на Стратегијата за
интегриранообразованиве“Чекориконинтегриранообразованиевообразовниот
системвоРепубликаМакедонија“соактивностивоповеќеобласти.Најавниотповик
задоделувањенасредствазареализацијанаактивности кои придонесуваатза
развој и унапредување на мултикултурализмот,меѓуетничката интеграција и
толеранцијавоосновнитеисреднитеучилишташтоМинистерствотозаобразование
инаукагообјавинавоноември2016годинапристигнаа68апликацииодосновните
училиштаи20апликацииодсреднитеучилишта.Накрајотнајануари2017година,
МОНги објавирезултатитеодјавниотповик-доделени50грантовизаосновнии14
грантовизасредниучилиштавовисинадо30.000денари.
Вомарт2017годинасеодржазавршнатаманифестацијанаПроектотзамеѓуетничка
интеграција во образованието каде што беа презентирани постигнувањата од
реализацијатанапроектот.Нанастанотприсуствуваанад800гости.Истиотмесец
беше реализирана и презентација на резултатите од Финалниот извештајза
евалуацијанаПроектотзамеѓуетничкаинтеграцијавообразованието.
На 24.11.2017 година официјално започна нов 5 годишен проект на УСАИД
МеѓуетничкаИнтеграцијанаМладитевоОбразованието(МИМО).Проектотќесе
реализираодстрананаМакедонскиотцентарзаграѓанскообразование.Целтана
проектотедасеподобримеѓуетничкатаинтеграцијапрекупозитивниинтеракции
помеѓуетничкимешанамладинананивонаучилиштатаинанивоназаедницатаи
подобрувањенасодржинитепограѓанскообразование,вештинииоднесувањаи
праксинаволонтирањекајмладите.Целнагрупасеситеосновниисредниучилишта
иопштини.
Компонента1:Јакнењенамеѓуетничкатакохезијавообразовниотсистем:Преку
постојанасоработкасоМинистерствотозаобразованиеинаука,клучнитеобразовни
институции и општините,МИМО ќе создава можности за интеракција помеѓу
училиштатаодразличнизаеднициисоздавањенаподобраетничкакохезијапомеѓу
младите.
Компонента2:Јакнењенадемократскатакултураиграѓанскотооднесувањемеѓу
младите:ВопартнерствосоМинистерствотозаобразованиеинаука,МИМО ќеги
поддржипроменитевосодржинитенаграѓанскотообразованиеиќевоведеметоди
заунапредувањенаактивнотовклучувањенаученицитевоучилиштатаипроцесите
наносењеодлукизазаедницата.
Компонента3:Стимул научилиштата/реновирање:Какостимул заучилиштатада
учествуваатвопроектниактивностизаподобрувањенамеѓуетничкатакохезијаи
развивањенадемократскитеиграѓанскитевредностипомеѓумладите,МИМО ќе
реновираучилиштаиќегиподобруваусловитезаучење.

Краткорочниприоритети
 ИмплементацијанаактивностиодСтратегијатазаинтегриранообразование
 Унапредување на состојбите за децата со посебни потреби во основните и

среднитеучилишта

Среднорочниприоритетиво
 ИмплементацијанаактивностиодСтратегијатазаинтегриранообразование
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 Унапредување на состојбите за децата со посебни потреби во основните и
среднитеучилишта

Бирозаразвојнаобразованието
Тековнасостојба
Континуиранразвојиунапредувањенанаставнитеплановиипрограми
Во периодотод јануари 2017 до април 2018 година изготвена е нова наставна
програмазанаставниотпредмет„Работасокомпјутериосновинапрограмирање“за
V одделениевоосновнотообразованиекакозадолжителеннаставенпредметза
ученицитеодVодделение.
Реформа во тригодишното и четиригодишното средно образование (анализа на
наставнитеплановипогодининаизучување,општообразовнипредмети,давањена
предлогрешенија за промена)во консултација со ЦСОО во делотна стручните
предмети.
ИзготвенисеНаставнитепрограмизапрвоодделениенабосанскинаставенјазик
Изготвени се насоки за планирање на наставата во основното и средното
образованиеитоазаодделенскатанастава(I-Vодделение ),предметнатанастава
(VI-IXодделение)воосновнотообразованиеисреднотообразование(гимназиско,
стручноиуметничко).
Испитнапрограмазаматуразасреднотоуметничкообразование;
Новинаставнипрограмипоанглискијазиккакопрвстранскијазикза IVгодинаво
среднотообразование;
Новинаставнипрограмипофранцуски,рускиигерманскијазик каковторстрански
јазикзаIVгодинавосреднотообразование.
Новинаставнипрограмипонаставниотпредмет„Англискијазик“задецата-ученици
сооштетенвидислухвоосновнотоисреднотообразование.
Спроведениактивностизаунапредувањенанаставатапограѓанскотообразование
воосновнотоисреднотообразованиевоРепубликаМакедонијавосоработкасо
Министерството за образование и наука и Македонскиот центар за граѓанско
образование.Формиранестручентим којработинаконцептзаунапредувањена
наставатапограѓанскообразованиевоосновноисреднообразованиесонасокии
поддршканаработнитегрупивоизработкатананаставнитепрограми.
Изготвени сеНови наставни програми понаставниотпредмет„Информатика“за
ученицитеодVIиVIIодделениеводеветгодишнотоосновнообразование.Промените
севоконтекстнавметнувањенановисодржинизапрограмирањекоисесодржатво
наставнитепрограмипо„Работасокомпјутериосновинапрограмирање„воIII,IVи
VодделениеиобезбедувањенаконтинуитетвонаставатапоИнформатика.
ИзготвенисеНовинаставнипрограмипонаставниотпредмет„Географија“воVII,VIII
иIXодделениеводеветгодишнотоосновнообразование.
Изготвени се Нови наставни програми по наставниот предмет „Италијански
јазик“каковторстранскијазиквоVI,VII,VIIIиIX одделениеводеветгодишното
основнообразование.
ИзготвенаеНоваревидирананаставнапрограмапоОпштествозаIVодделениево
деветгодишнотоосновнообразование.
ИзготвенеПрирачникпоматематиказа7,8и9одделениезаученици,наставниции
родителисоподдршкаодУНИЦЕФиистиотедистрибуирандоосновнитеучилишта.

Спроведување на различни обуки за наставници, вклучувајќи и за клучни
компетенции
Вомарт2017,сеодржаКоординативнасредбаимониторингпосетинаосновнитеи
среднитеучилишта на 2 експерти по математика и природни науки за основно
образованиеи4експертипоматематика,физика,хемијаибиологијазасредно
образованиеодCambridgeInternationalExamination(CIE),заеднососоветницитеод
Бирото за развојна образованието.Тие прекузаеднички посети на часови по
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истоименитепредмети воосновнитеи среднитеучилиштавршеамониторингна
состојбатасопосетаначасови воосновнитеисреднитеучилиштавоРепублика
Македонија.
Вопериодотод24.04.–27.04.2017година,сеодржачетиридневнаобука(Trainingof
trainers – TOT)за главни обучувачи (мастер тренери)за примена на новите
адаптиранинаставнипрограмипоматематика,физика,хемијаибиологијазаIгодина
одсреднотообразованиеодстрананаекспертипоматематика,физика,хемијаи
биологијазасреднообразованиеодCambridgeInternationalExamination(CIE).Вкупно
сеобучени11мастертренеризаматематика,11зафизика,11захемијаи12за
биологија.
Вопериодотод08.05–10.05.2017годинасеодржатридневнамониторингмисијаза
2017година(Модерацискасредба)соекспертиодCambridgeInternationalExamination
(CIE).Модерацискатасредбаесоставенделодмониторинготза2017годинакадесе
следипрогресотвопедагогијатаиимплементацијатанановитенаставнипрограми
поматематика,природнинауки,физикахемијаибиологијавоосновното(од1–9
одделение)исреднотообразование(од1–4година).Затаацел,вкупно4експерти
поматематикаиприроднинаукиспроведувааинтервјуасовкупно35советниципо
одделенскаипредметнанаставаодБиротозаразвојнаобразованието.
ИзготвенеГодишенпланнаактивностизаобуканавоспитно-образовниоткадарза
2017година.
ИзготвенаеГодишнапрограмазаобукизанаставнициза2018година.
Изготвена е Предлог Годишна програма за професионално усовршување и
напредувањенанаставницитеистручнитесоработницивоосновнитеучилиштаво
РепубликаМакедонија
Изготвена е Предлог Годишна програма за професионално усовршување и
напредувањенанаставницитеистручнитесоработницивосреднитеучилиштаво
РепубликаМакедонија.
Двееднодневниобукизанаставницитепоматематика,мајчинјазикиприродни
науки во Iгодина од средното образование за подготовка на учениците за
меѓународното ПИСА тестирање во 2018 година,во контекст на проверка на
математичката,јазичната и природно-научната писменостна меѓународно ниво.
Бирото заразвојнаобразованието во соработкасо ДржавниотИспитен Центар
заедно ги спроведоа обуките на наставниците.Првата обука беше на тема
„ВклучувањенаактивностизаподготовканаученицитезаПИСАназадолжителната
наставапоматематика,природни науки и мајчин јазиквоIгодинаод средното
образование“.Вторатаобукаенатема„Консултативнисредбисонаставницитепо
математика,мајчинјазикиприроднинаукиодIгодинавосреднообразованиеза
спроведувањенаПИСАтестирањето“.
Ворамкитенапроектот„Имплементацијанаконвенцијатанаправатанадецатаво
РепубликаМакедонија,спроведуванодКоалицијанамладинскиорганизацииСЕГА,
поддржанодДетскатаФондацијаПесталоци,восоработкасоМОНиБРО,воОхрид
вопериодотод14.01–18.01.2018годинасереализираа4дводневниобуки(3обуки
занаставнициодизбранитепилотосновниисредниучилиштатаод10општини–
Прилеп,Битола,Охрид,Струга,Дебар,Гостивар,Тетово,Куманово,ШтипиКавадарци
и1обуказасоветницитеодподрачнитеединицинаБРО).Тематанаобукатабеше„
Применанаресурсенпакетзаученичкоучествоизаштитанадетскитеправа“.На
обукатаприсуствуваа32наставнициодпилотосновнитеучилишта,24наставнициод
пилотсреднитеучилиштаи18советнициодподрачнитеединицинаБиротозаразвој
наобразованието.Обукитебеаспроведениод4советникаодБиротозаразвојна
образованиетовоулоганаобучувачи.
Реализирани се обуките од акредитирани понудувачи на програми и услуги за
одделенскитенаставницитеодIII,IVиVодделение коиреализираатиливоиднина
ќереализираатнаставапонаставнитепредмети„Работасокомпјутериосновина
програмирање“воIII,IVиVодделениевоосновнотообразование.Соовааобукаод
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вкупнопланирани4500одделенскинаставници,3373јапосетилеобуката(75%).
Реализирани се дводневни обуки заодделенскитенаставници кои реализираат
настававоI,II,и IIIодделениевоосновнотообразованиефинансираниодУНИЦЕФ
натема„Формативнооценувањенаучениците“.Обукатајаспроведоасоветницитеод
Биротозаразвојнаобразованието.Опфататевкупно3000одделенскинаставници
коиреализираатнастававоI,II,и IIIодделениевоосновнотообразование(100%).
Последната обука се одржа во декември 2017 година каде присуствуваа 1000
наставници.
Реализиране воцелостеднодневниотсеминарнатема „Педагошкиприодкон
додатнатанаставапоматематика“запредметнитенаставниципоматематика(VI-IX
одделение) во основното образование, финансиски поддржан од УНИЦЕФ.
Семинарите се одржаа во период од октомври/ноември/декември 2017 година.
Опфатот на наставниците е (85 %),односно од вкупно 1000 наставници,850
наставникаприсуствуваленаобуката.Обукитесереализирааво Скопје,Битола,
ШтипиТетово.

Советодавно-стручни посети (увиди) во основните и средните училишта во
РепубликаМакедонијапланирањеиунапредувањенанаставниотпроцес
Вопериодотодполовинатанамартдопочетокотнамај2017година,советницитепо
математика,природни науки,физика,хемија и биологија посетуваа часови кај
наставниците од основно и средно образование и посетија 103 од вкупно 373
основни училишта,односно 32 од вкупно 103 средни училишта во Република
Македонија
ИзготвенеПланзастручносоветодавнипосетииувидивонаставатавоосновнитеи
среднитеучилиштаодАприл2018година.
Вопериододаприл-мај2018година,спроведенисестручно-советодавнипосетиво
основните и средните училишта по општообразовните предмети од страна на
советницитеодБРО.Вотекеприбирањенаизвештаиисублимирањенарезултатите.

Друго:
Изготвенакомпаративнаанализазаинклузивноствоосновнотообразование;
Извештајотод спроведенотоистражувањенатема„Актуелнасостојба,аспектии
предизвици напредучилишнотообразованиевоРепубликаМакедонија“,при што
Биротозаразвојнаобразованиетопрекудонесенитезаклучоциодистражувањето,
ќе предложи предлог-мерки за унапредување на потсистемот за предучилишно
образованиеиќедоставипишанаИнформацијадоВладатанаРепубликаМакедонија.

Среднорочниприоритети
 Континуиранразвојиунапредувањенанаставнитеплановиипрограми
 Спроведување на различни обуки за наставници,вклучувајќи и за клучни

компетенции
 Советодавно-стручни посети (увиди)во основните и средните училишта во

РепубликаМакедонијапланирањеиунапредувањенанаставниотпроцесза2017
година

Инвестицискипроекти
Тековнасостојба
Основниучилишта-вопериодотодјануари2017доаприл2018годинавоосновни
училишта– завршенаедоградбана1основноучилиштевоОпштинаВрапчиште;
завршенаереконструкцијана8основниучилишта(ОпштинаСарај,ОпштинаТетово-2,
ОпштинаКуманово-2,ДемирХисар,Тетово,Дебар,ЧучерСандево),возавршнафаза
ереконструкцијана1училиштевоКавадарци,завршенаеизработканатехничка
документација и ревизија за изградба/доградба на 4 училишта (Општина
Студеничани,,Општина Ѓорче Петров,Општина Гази баба и Општина Чаир),
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продолжува реализација на договорите за изградба/доградба на 3 основни
училишта (Општина Аеродром, Општина Гази Баба и Тетово), завршено е
изготвувањенатехничкадокументацијазареконструкцијана3основниучилишта
(селоПрждево,селоРадождаиОпштинаЧаир),возавршнафазаеизградбана
фискултурна сала во Општина Центар,завршено е изготвување на техничка
документацијазаизградбана1фискултурнасалавоОпштинаГостивар.
Средниучилишта-завршенаедоградбатана1средноучилиштевоОпштинаСтруга,
завршена е реконструкција на 3 средни училишта (Пехчево,Тетово,Гостивар),
завршено е изготвување на техничка документација за санација на 1 училиште
(заедносоУченичкиотдом)воСветиНиколе,завршеноеизготвувањенатехничка
документацијазареконструкцијана1училишенобјект-вторафазавоГостивар.
Високо образование-продолжено есо изградбананов објектзапотребитена
ФИНКИ(Факултетотза информатичкинаукиикомпјутерскоинженерство)Скопјеи
изградбанановобјектзапотребитенаФФОСЗ(Факултетотзафизичко образование,
спортиздравје)Скопје.
Ученичкистандард-завршенаереализацијанадоговоротзасанацијанаIIкат(соби
итоалети)воДржавенученичкиДомвоКавадарци.
Студентски домови - завршена е реконструкција на Блок А во СД „Гоце
Делчев“Скопје,и во тек е реконструкција на Блок В и Блок Г во СД „Гоце
Делчев“Скопје.
Проект„Изведбанамонтажниучилишта“-возавршнафазаеизградбананово
монтажноучилиштевоОпштинаМогила.

Среднорочниприоритети
Продолжување на унапредувањето на инфраструктурата во Сектор образование,
прекуизградбииреконструкциинаобјектизапотребитена:основнотообразование,
среднотообразование,високотообразование,студентскиотстандардиученичкиот
стандард

ПРОЕКТ-Изградбаиопремувањена145училишниспортскисалиирехабилитација
наосновниисредниучилишта
Реализацијаиактивностиво2017година–Завршенисе2училишниспортскисали
водвеосновниучилишта(ШтипиСтуденичани);воградбасе3училишниспортски
саливотриосновниучилишта(Врапчиште,СтругаиГостивар);отпочнатаеизградба
на 3 училишни спортски сали во 3 основни училишта (Кавадарци,Тетово и
Валандово).
Реализацијаиактивностиво2018година–отпочнатасеактивностиза3училишни
спортскисаливоосновниучилишта(Виница,Черкезе-КумановоиЧашка).
Училишни спортски сали во средни училишта – завршена е изградбата на 1
училишнаспортскасалавоБедиње-Куманово.
Вотек,какоприоритетеотпочнувањенаучилишниспортскисаливо4(четири)
средни училишта.Постапките за одобренија за градење се во тек.По нивно
обезбедувањеведнашсезапочнувасоизградба.
Рехабилитацијанаосновниисредниучилишта-вотекејавнанабавказаизборна
ИзведувачзаРехабилитацијана13училиштавоРепубликаМакедонија,завршенае
евалуацијатанапонудите.По завршувањенапостапкатаи избор нанајповолна
понудаведнашсезапочнувасореализацијанапланиранитерехабилитации.

Државенпросветенинспекторат
Тековнасостојба
Ворамкинаизвештајниотпериод,календарска2017годинаи2018годиназаклучно
со мај,Државниот просветен инспекторат спроведен вкупно 263 интегрални
евалуациивовоспитнообразовниустанови(187воосновниучилишта,56восредни
училишта,11воотворениграѓанскиуниверзитети,2вопосебниосновниучилиштаи
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7возаводизарехабилитацијанаученици.

Краткорочниприоритети
 Спроведување активности согласно Програмата за работа на Државниот

просветенинспекторат

Државениспитенцентар
Тековнасостојба
Државна матура – реализирани активностиво период јануари 2017-април
2018:изготвени тестови и придружен испитен материјал за тестирање на 15-те
екстернипредметинатритенаставнијазицизајунскииавгустовскииспитенрок,
какоирезервнитестови заучебната2016/2017и2017/2018година;испечатени
околу55000тесткнишкизаекстернитеиспитинадржавнатаматуразаучебната
2016/2017 год.и 2017/2018;Успешно се спроведени сите екстерни испити од
државнатаматураводватаиспитнироказаучебната2016/2017год.;Избранисе
околу500оценувачи-наставницинајавеногласиуспешноереализиранпроцесотна
оценувањезаситеекстернипредмети заучебната2016/2017год.;Реализиранисе
обукизаоколу600надворешнисоработници-учесницивопроцесотнареализација
надржавнатаматура;Навременосеиздаденирезултатизадватаиспитнироказа
учебната2016/2017год.;ИзготвенеИзвештајзареализацијанадржавнаматураво
учебната2016/2017година.

Обукиииспитзакандидатизадиректоринаосновноисредноучилиште,ученички
дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење – реализирани
активности:реализирани 13 обуки за директори според новиот Закон за обуки,
опфатени 235кандидати;реализирани4сесиизаполагањеиспитнадиректори,
положиле125кандидати.

Меѓународни студии – реализирани активности:пробно тестирање ПИСА 2017;
пробно тестирање ТИМСС 2018,на примерок од 32 основни училишта;главно
тестирањеПИСА2018воситесредниучилишта.

Краткорочниприоритети
 ИзработканаКонцептзаНационаленсистемзапроценканаквалитет
 ИзработканаКонцептзанационалнооценување

Среднорочниприоритети
 ИзготвувањенаНационаленсистемзапроценканаквалитет
 ВоведувањенаНационаленсистемзапроценканаквалитет
 РевидирањенаКонцепцијазаматура
 РевидирањенапоодделниделовиодСистемотзалиценцинадиректорина

основниисредниучилишта
 ПодобрувањенаСистемотзалиценцирањенадиректоринасредниучилиштаво

коисереализирастручнообразование
 РеализацијанаТИМСС2019,ПИСА2021иПИРЛС2021
 Компаративнаанализанарезултатитеодмеѓународнитестудии

Високообразование
Тековнасостојба
Вопериодотјануари2017-април2018спроведенисеследнивеактивности:
Законзависокообразование-ДонесененовиотЗаконзависокотообразование
(СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.82на8мај2018година)
Признавањенастранскивисокообразовниквалификации-Во2017година,признаени
се740 високообразовниквалификациистекнативостранство,додекавопериодот
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јануари-април 2018година, признаени се 188високообразовни квалификации
стекнативостранство.
Универзитет„МајкаТереза“воСкопје-Вопрвагодинанапрвциклуснастудииво
академската2017/18годинанаУниверзитетот„МајкаТереза“беапредвиденидасе
запишат1580студентина5факултети,на20студискипрограми,асезапиша248
студенти.
Бројнаквотипостудискипрограмизастуденти,чиеродителскоправоговршисамо
еденродител-ПодонесувањетонаОдлукатазаутврдувањенабројотнаквотипо
студискипрограмизастуденти,чиеродителскоправоговршисамоеденродител,кои
ќеплаќаатполовинаодизносотнауписнинаворамкинадржавнитеквоти,односно
во рамките на квотите со кофинансирање на студиите во учебната 2017/2018,
запишанисе248студенти
Бројнастудентизазапишувањевопрвагодина–првциклуснастудиинајавните
високообразовни установи - Во учебната 2017/2018 година на јавните
високообразовниустановивосоставнаУниверзитетот„Св.КирилиМетодиј“во
Скопје,Универзитетот„Св.КлиментОхридски“воБитола,УниверзитетотвоТетово,
Универзитетот„Гоце Делчев“во Штип,Универзитетотза информатички науки и
технологии„Св.АпостолПавле“воОхридиУниверзитетот„МајкаТереза“воСкопје
запишанисе12.409студенти.
Одлуказадавањесогласностнаконкурситезазапишувањенастудииодвторциклус
најавнитевисокообразовниустанови-ДонесенаеОдлуказадавањесогласностна
конкурситезазапишувањенастудииодвторциклуснајавнитевисокообразовни
установи на универзитетот„Св.Кирил и Методиј“во Скопје,Универзитетот„Св.
Климент Охридски“во Битола,Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце
Делчев“воШтип,Универзитетотзаинформатичкинаукиитехнологии„Св.Апостол
Павле“воОхридиУниверзитетот„МајкаТереза“воСкопје,воучебната2017/2018
година(Службенвесникбр.119/17од31.08.2017година).
Одлуказадавањенасогласностнаконкурситезазапишувањенастудииодтрет
циклус-ДонесенаеОдлукатазадавањесогласностнаконкурситезазапишувањена
студииодтретциклуснајавнитевисокообразовниустановинауниверзитетот„Св.
Кирил и Методиј“во Скопје,Универзитетот „Св.Климент Охридски“во Битола,
Универзитетотво Тетово и Универзитетот„ГоцеДелчев“во Штип,во учебната
2017/2018година(Службенвесникбр.119/17од31.08.2017година).
Одлуказадополнителниквотизазапишувањестудентиприпаднициназаедниците-
ДонесенаеОдлуказадополнителниквотизазапишувањестудентиприпадницина
заедницитекоинесемнозинствовоРепубликаМакедонијавопрвагодина–прв
циклуснастудиинајавнитевисокообразовниустановинауниверзитетот„Св.Кирили
Методиј“воСкопје,Универзитетот„Св.КлиментОхридски“воБитола,Универзитетот
воТетово,Универзитетот„ГоцеДелчев“воШтип,Универзитетотзаинформатички
наукиитехнологии„Св.АпостолПавле“воОхридиУниверзитетот„МајкаТереза“во
Скопје,воучебната2017/2018година(Службенвесникбр.75/17од20.06.2017година)
Болоњскипроцес-ИзвештајотзанапредокотнаБолоњскиотпроцесеусогласени
прифатен од Болоњскиот Секретаријат. МОН активно учествуваше во
подготвувањетонаПарискотоКоминикеипридружнитедокументитенасостаноците
нагрупатазаследењенаБолоњскиотпроцес(BFUG).ПоусвојувањетонаПариското
коминикеипридружнитедокументи,МОНќеотпочнесонивнасоодветнаприменаво
високообразовниотсистемвоРепубликаМакедонија.
Твинингпроект(МК13IPASO0116R)-ТвинингпроектотРазвивањенасоработката
помеѓувисокообразовнитеинституции,приватниотсектори релевантнитеоргани
(МК13IPASO0116R),започнасореализацијавоЈули2016годинаизавршина29
септември 2017 година.Главнатацел напроектотбешедасеподдржи врската
помеѓу високообразовните институции и пазарот на трудот,за да се подобри
квалитетотнависокотообразованиеод перспективанадипломиранистудентии
работодавачи,коисеглавникорисницинависокообразовнитеуслуги.Специфичната
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цел на проектот беше зајакнувањето на институционалните капацитети на
високообразовните институции и нивната соработка со приватниот сектор.Во
рамките на овојпроект беа изработени и испечатени Прирачник за одбори за
соработкаидовербасојавностаиМетодологијазаоценувањенастудискипрограми
воодноснанивнотозадоволувањенапотребитенапазаротнатрудот.

Краткорочниприоритети
ДонесувањенаподзаконскитеактиодЗаконотзависокообразование

Среднорочниприоритети
АктивностизанатамошнаимплементацијанаБолоњскиотпроцес.
За време на раководењето на Болоњскиот Секретаријат од страна на Италија,
МакедонијаќекопретседавасоБолоњскиотпроцес.

Педагошкаслужба(Набавканаучебници)
Тековнасостојба
Наставатавоосновнотообразованиесеизведувана4наставнијазици:македонски,
албански,турскиисрпскијазик.Одвкупниотбројнаодобрениучебници–129,97%
однивсепреведенинајазикотнакојсереализиранаставата.Иститенаситејазици
сеобјавени во е-форманаофицијалнавебстрананаМОН.Заприпадницитена
етничкитезаедницикоинаставатанејареализираатнасвојотмајчинјазикодтрето
додеветтоодделениеодобренисеучебницизаизучувањенајазикотикултуратана
заедницата.
Наставатавосреднотогимназискоисреднотостручнообразованиесеизведувана
тринаставнијазици:македонски,албанскиитурски.Заситепредмети,возависност
одпотребитенаучениците,обезбеденисеучебницинајазикотнакојсеизведува
наставатавоучилиштето.

Краткорочниприоритети
Натамошниактивностизаобезбедувањенабесплатниучебници.

Управазаразвојиунапредувањена образованиетонајазицитенаприпадницитена
заедниците
Тековнасостојба
Проект„Стипендирањеименторство/туторствонасредношколциРоми“
Војануари2017годинапроектниоттимбешеангажираннасобирањенаевидентните
листовизаполугодиеиприпреманадатабазатазаучебната2016/17година.Воовој
период менторите/туторите на проектот известуваа за декември 2016година.По
собранитеизвештаииевидентнилистовисооценитенастипендистите,проектниот
тимработешенаподготовкананалозизаисплатанапрватаратаза6месеци(09,10,
11и12/2016и01и02/2017година)заученицитеРомистипендистинапроектот.
Во периодот од април до јуни 2017 година,по направената селекција на
стипендисти/средношколциРоми(582)вопеткатегориизаучебната2016/17година,
реализиранаеисплатанастипендииза6месеци(09,10,11и12/2016годинаи01и
02/2017 година)по основ науспехотнастипендиститеод евидентнителистови
доставени од страна на менторите/туторите ангажирани за потребите на
средношколцитеРоминапроектотза„Стипендирањеименторство/туторствона
средношколциРоми“.
По завршетокот на учебната година и достава на финалните оцени од
свидетелстватанастипендиститенапроектотсереализираиисплатанапоследната
ратаза3месеци(03,04и05/2017година).Условотзаисплатанастипендиисогласно
потпишаните договори помеѓу Министерството за образование и наука и
стипендиститееминималенпросекод3.00.Ворамкинаовојизвештаенпериод,во
односнаосипувањетонастипендисти,евидентиранесамоедентаковслучај,поради



361

тешкаболестинеопходностзалекувањевостранство.
ВоодноснаПроектотзастипендисти/студентиРоми,вопериодотодјануаридомај
2017 година,направена е селекција на стипендисти/студенти Роми (73) за
академската2016/17година.Понаправенатаселекција,реализиранаеисплатана
стипендиизависокообразованиенаРомиза5месеци.Какоусловзаисплатана
последнатаратанастипендијаза4 месеци,согласно потпишанитедоговори со
Министерството за образование и наука ќе се земе предвид дали
стипендистите/студенти Роми навремено ја завршиле академската година и
заверилеповисоксеместар.Ворамкинаоваакомпонентазаподдршканависокото
образованиенаРоми,воодноснаосипувањетонастипендисти,нееевидентиран
таковслучај.
ПообјавениотКонкурсзастипендии настуденти Роми извршенаеселекцијаза
академската 2017/18 година.По распишаниот Конкурс,МОН додели вкупно 90
стипендиинастудентиРоми.
ПофинализирањенаКонкурсотзадоделувањенастипендиинасредношколциРоми
иКонкурсотзаангажирањенаментори/тутори,бешенаправенаселекцијаодстрана
напеточленаКомисија.Понаправенатаселекцијаконстатиранаеследнавасостојба:
доделени се вкупно 739 стипендии на средношколци Роми во петкатегории и
ангажирани се 116 ментори/тутори. Избраните кандидати за стипендија и
ангажираните ментори/тутори потпишаа договори со Министерството за
образованиеинаука.
ПоодноснастипендиитезастудентиисредношколциРомивотекеподготовкана
налозизаисплатанастипендијата.
ПроектнатаединицаприУправатабешеангажиранавоподготовканадатабазаи
табелазаанализазаучебната2017/18година,заследењенауспехотиповедението
настипендиститенапроектот.

Среднороченприоритет
 Активностизахолистичкипристапзасоцијалнаинклузијанизобразованиена

учениците со посебни образовни потреби (деца со хендикеп, деца на
улица/уличнидеца,Роми,ученициодруралнисрединиидругиранливикатегории)

Центарзаобразованиенавозрасни
Тековнасостојба
Со Европската тренингфондација (ЕТФ)изготвена е Концепција за неформално
образование и информално учење во Република Македонија.Како резултат на
Концепцијата,во ноември 2015 година Центаротза образование на возрасните,
повторно во соработка со ЕТФ и МОН,започна со изработување на систем за
валидацијананеформалнотоиинформалнотоучење(ВНИУ).
До сега,во соработка со ЕТФ,изработени се следниве документи поврзани со
процесотна
валидацијананеформалнотоиинформалнотоучење:
 Патоказ за спроведување на системот за валидација на неформалното и

информалнотоучењевоРепубликаМакедонија(2016),
 ВодичзапроцедуритенаВНИУ(2017)и
 Спецификацијанапакетотнаинформациииметодологија(2017)

Покрајтоа,восоработкасоЦентаротзадоживотноучењебешеизработена:
 Компаративна анализа за институционалната рамка, ВНИУ процедури и

инструментивоЕвропасопрепоракизавоМакедонија(2016).

ЦОВ како Национален координатор за имплементација на Европската агенда за
образование на возрасните успешно го имплементираше Еразмус+ проектот
„Поддршканакреирањенаполитикитевообразованиетонавозрасните“.Овојпроект
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ево рамкитенаАкцијатананационалнитекоординатори заимплементацијана
Европскатаагендазаобразованиенавозрасните.Како резултатнаовојпроект
изработенеинформацискисистем(базанаподатоци)запонудувачитенауслугиво
образованиенавозрасните,програмитекоитиегииспорачуваатисертифицирани
обучувачинавозрасни.Оваќеовозможиследењенаобразованиетонавозрасните,
односнообукитекоисеспроведуваатвоРепубликаМакедонија,аќепридонесеиза
поголемавидливостипромоцијанаобразованиетонавозрасните.
Какоделодпромотивнитеактивностинаобразованиетонавозрасните,Центаротза
образование на возрасните во соработка со Центарот за доживотно учење
(поранешниДВВ Интернационал– КанцеларијаСкопје)вооктомври2017година
организираше регионална конференција „Градиме мостови во образованието на
возрасните“.Наконференцијатапокрајод Македонијаприсуствувааучесници од
Словенија,Хрватска,БоснаиХерцеговина,ЦрнаГора,СрбијаиКосово.

Среднорочниприоритети
 ИзготвувањенаправилаипроцедуризаВНИУ
 РазвивањеметодолошкидокументизаспроведувањенаВНИУ
 ПилотирањенасистемотзаВНИУ
 ИзготвувањенасоодветнаправнаосновазаспроведувањенаВНИУ
 Оформувањенасредностручнообразование

Центарзастручнообразованиеиобука
Тековнасостојба
Вопериодотодјануари2017доаприл2018годинавосоработкасоСветскаБанка,а
во контекст на проектот SKILLS,компонента за модернизација на техничкото
образование,изготвенисе152стандардиназанимањаза14сектори.Вклученбешеи
бизниссекторот;ИзготвенаеМетодологијазаразвивањенастандардизаанализана
сектори;Изготвена е Концепција за модернизација на техничкото образование;
ИзработенаеМетодологијазаизработканастандардиназанимања;Изработенае
Методологија за изработка на стандарди на квалификации;Врз основа на
Методологија за развивање на стандарди за анализа на сектори,изготвени се
анализи на 14 сектори;Донесен е Рамковен наставен план за техничкото
образование;Спроцедени се обуки за експертските тимови за изработка на
стандардиназанимања(вклучени190лица)иобукизаизрваботканастандардина
квалификации(вклучени120лица);РеализиранисенатпреваритеЛидернаструкаао
учество на 119 ученици од 21 образовен профил од 8 струки;Реализирани се
советодавно-консултативнисредбисопосетаначасовиво28училишта.

Краткорочниприоритети
 Концепција(ConceptPaper)заучењепрекуработа(кајработодавач).Во оваа

Концепцијададенисенасокитекакотребадасепланира,организира,иреализира
учењетопрекуработаиначинотнавреднувањенацелиотпроцеснаучење.Во
концепцијатададенисеулогатаиодговорноститенаситечинителивопроцесот,
формата на учење преку работа,карактеристиките на програмите за учење,
осигурувањетоквалитет,финансирањетоисл.(ВосоработкасоETF)

 Во контекст на проектот SKILS,компонента за модернизација на техничкото
образование,предвидено е заокружување на процесот које предвиден со
Проектотнареформаначетиригодишнототехничкообразование(восоработкасо
СветскаБанка(WorldBank).

Среднорочниприоритети
 ИнтегралнатрансформацијанастручнотообразованиевоРепубликаМакедонија,

вклучувајќигоипостсреднотообразование.Трансформацијатасеоднесувана
стручнотообразованиевоконтекстнадоживотнотоучење,покомпоненти,по
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фази,сороковиисл.(процесводенодМОНсовклученостнаЦСОО,БРО,ЦОВ.)

Националнарамканаквалификации(NQF)
Тековнасостојба
Во периодотод јануари 2017 до април 2018 година организирани се семинари,
работилници,конференции,обуки и јавни дебати - Во рамки на проектот:
„Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на
Националнатарамканаквалификации“MK13IPASO0215(MK13IBSO02),во2017
годинасеодржаасеминари,работилницииконференции:Работилница,,Законската
регулативазаНРК,,(,,Legislation”)25.01.2017;Семинар,,Анализирањенабарањатаза
Регистар/БазанаподатоцинаНРКипрактичничекоризапостигнувањенавизија
2020сосписокзаактивностизаосновањенаРегистарнаНРК’’(Seminaron,,Analysing
theRequirementsfortheNQFRegister/Databaseandproducingpracticalstepstoreach
vision2020withChecklistofActionsfortheEstablishmentoftheNQFRegister’’)6.02.2017;
Семинар,,Придобивкиодразвојотикористењенаефективнирезултатиодучење”
(“Benefitsfrom thedevelopmentanduseofeffectivelearningoutcomes”) 14.02.2017;
Конференција за подигнување на јавната свест„Патоказ за имплементација на
НРК“(PAR Conference “Roadmap forthe implementation ofthe NQF”) 24.02.2017;
Работилница,,АдаптирањенаквалификациитеконбарањатанаНРКиЕРК(Workshop
onAdaptingqualificationstoNQFandEuropeanQualificationsFrameworkrequirements)
9.03.2017; Обуказаглавни обучувачи (TrainingofMasterTrainers)21-24.03.2017;
Работилница„УлогатанаНОРМ заМРК–користењенаправилникотзаработана
НОРМ заМРКпридонесувањеодлукиоколустандардииквалификации“(Workshop:
TheroleoftheNQFBoard–usingtherulebooktomakedecisionsaboutastandardanda
qualification) 05.04.2017;Работилница со претставници на Секторските комисии
(Sectoralworkshop with representatives from 16 sectors) 8.06.2017;Дебата за
,,ПрирачникзаприспособувањенапостојнитеквалификациинаМакедонскарамка

наквалификацииибарањатаодЕвропскатарамканаквалификации”(Debateon,,The
ManualonadaptingexistingqualificationstoNQFandEQFrequirements”) 20.06.2017;
Работилница,,КористењенаРегистаротзаНРК”24.08.2017;Работилница,,Развивање
наПротоколзасоработка”(,,WorkshoponDevelopCooperationprotocol”)13.09.2017;
Семинар,,Поимникнатермини”(SeminarontheNQFGlossary)12.09.2017;Семинар
,,Рамкатанаквалификациивовисокотообразование”(Seminaron“TheQualifications

FrameworkforHigherEducation”)29.09.2017;Конференцијазаевропскитекредитиво
стручнотообразованиеиобукаорганизиранаодстрананаНационалнатаагенцијаза
европскиобразовнипрограмиимобилност,восоработкасоНационалнатаагенција
од Чешка,„Европските кредити во стручното образование и обука “(,,ECVET
Conference”)06.11.2017.На иницијатива на членовите на Одборотво рамките на
тековниотпроектбеаорганизирани и јавни расправи во Тетово,Штип,Охрид и
Битола. Јавните расправи беа можност за промовирање на рамката на
квалификации,унапредувањенанејзинатакомуникацискаулога.
Подзаконскипрописи-Воизминатиотпериод восоработкасоекспертиодХрватска,
Полска,Велика Британија,Австрија,Унгарија,Франција во рамките на проектот:
„Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на
Националнатарамканаквалификации“MK13IPASO 0215(MK13IBSO 02)и во
рамките на други проекти,се изработија подзаконски прописи,методологии,
протоколиидругидокументикоиштопојавнитерасправибеаразгледаниодстрана
наНационалниотОдбор- Извештајотоданализатанапостојнотозаконодавство
поврзаносоНационалнатарамказаквалификациисопрепоракизаусогласување;
Препоракиинацртзаконскиактизаревидирањенапостојнотозаконодавство за
усогласувањесоНационалнатарамказаквалификации;Правилникотзаработатана
НационалниотОдборзаМакедонскарамказаквалификации;Правилниказаформата,
содржинатаи начинотнаводењенарегистаротзаНРК;Патоказзапонатамошна
имплементација на НРК;Протокол за заедничка работа на Бирото за развојна
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образованието,ЦентаротзастручнообразованиеиобукаиЦентаротзаобразование
навозраснизаразвојнапрофесионалнитестандарди,стандардизаквалификацијаи
образовнипрограми;ПротоколзасоработканаСекторитезаквалификациисовети
воопшти,аособеновослучајназаедничканадлежностнаповеќеодпредложените
стандардиилипрограмизаквалификација;Протоколзазаедничкасоработкаво
евалуација и одобрување на квалификации стандарди за високото образование;
ПрирачникзаприспособувањенапостојнитеквалификациинаМакедонскарамкана
квалификацииибарањатаодЕвропскатарамканаквалификации;Методологијаза
вклучување на квалификациите во Македонската рамка на квалификации
(Прирачникзаразвивањеновиквалификации);Постапказаразвојнаквалификации;
ИзвештајзаутврдувањенапостојнитеквалификацииодситенивоанаНРК;Извештај
сопрепоракиодпилоттестирањатазаприлагодувањенапостојнитеквалификации
конбарањатанаНРКиЕРК;Насокизаосигурувањеквалитетприразвивањетона
новистручниквалификациивоМРК;Процедуразаосигурувањеквалитет:Евалуација
нановоразвиенастручнаквалификација;Нацртакцискиплансопрактичничекори
запостигнувањенавизијатазаРегистаротзаМРКдо2020(листазапроверказа
воспоставувањенарегистаротнаквалификации).
НационалниотОдборотнаНРКгиусвоиследниведокументи:Протоколзасоработка
за НРК;Протокол за заедничка работа на Бирото за развојна образованието,
ЦентаротзастручнообразованиеиобукаиЦентаротзаобразованиенавозрасниза
развојнапрофесионалнитестандарди,стандарди заквалификацијаи образовни
програми;ПротоколзасоработканаСекторитезаквалификациисоветивоопшти,а
особеновослучајназаедничканадлежностнаповеќеодпредложенитестандарди
илипрограмизаквалификација;ПротоколзасоработканаНационалниотодборза
МакедонскатарамканаквалификациииОдборотзаакредитацијаиевалуацијаво
високотообразованиезаевалуацијанаСтандардизаквалификацииивклучувањена
квалификациивоМРК;Прирачникзаприспособувањенапостојнитеквалификации
на Македонска рамка на квалификации и барањата од Европската рамка на
квалификации;Прирачникзаразвојнаквалификации;Методологијазаразвојна
стандардинаквалификации;Водичзаосигурувањенаквалитетприразвојотнанова
квалификација;Водич за одредување на нивото на постојните квалификации и
ПоимникнатерминизаНРК.
Усвоените прописи и документи се основа за понатамошната работа на
НационалниотОдборисеприкаченинаофицијалнатавебстрананаНационалната
рамканаквалификацииwww.mrk.mk.
Воспоставенаепраксазавклучувањенаситеучесницивопроцесотпринивното
изготвување и расправите кои се водат по нив.Вклучување на меѓународни
стручњаци во првична фаза од изработка на документите е важно заради
препознатливостанапостапкитеинивнасообразностсокритериумитевоспоставени
одСоветодавнатагрупазаЕвропскарамканаквалификацииоснованаодстранана
Европската Комисија.Истовремено,при изготвувањето на прописите и другите
документисеводешесметкаизанивнатасообразностсозаедничкитеевропски
образовниполитикикакоидапридонесуваатконштопоуспешенсоцио-економски
развој.
Заради квалитет и ефикасност во работењето на Секторските комисии за
квалификациисеусвоијакритериумизаизборначленовинаСекторскитекомисииза
квалификацииисебарааноминациизачленовиодситерелевантниинституциии
организации.Вопериодотод21до23февруари2018беаформиранипеттеСекторски
комисиизаквалификациииведнашзапочнаасосвојатаработа.
Со цел унапредување на спроведувањето на НРК,беа организирани обуки за
Обучувач за Македонскиот систем на квалификации,врз основа на изготвен
Стандард на квалификација и Програма.25 лица од различни институции и
организацииичленовинаНОзаМРКкоиуспешнојапоминааобукатаипроверката
на нивните знаења согласно Програмата се стекнаа со Сертификати за
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квалификација,коиимгидоделиОдборотнајавеннастан.ВорамкитенаПрограмата
заовааобукабешеизведенконцептотзапризнавањенанеформалниквалификации.
Вопериод2017/април2018год.беаразвиени:
 211стандардизазанимања;
 72 образовни квалификации (Стандард на квалификација и наставни

програми/модули),развиени (23 Стандарди на квалификации за IIниво,46
СтандардинаквалификациизаIIIнивои3СтандардинаквалификациизаIVниво
одНРК);

 4стручниквалификациинабарањенаработодавачитеодСектороттуризам и
угостителствоиСекторотелектротехника,потсекторИТиличниуслуги

 34посебнипрограмизаобразованиетонавозрасникакоможностзастекнување
наквалификација,преквалификацијаи доквалификацијасогласнопотребитена
пазаротнатруд,низсистемотнадоживотноучењезапобрзавработливостна
лицата.

Развиен е Регистер за НРК (софтверска опрема) во кои ќе се вклучуваат
квалификациитеодситенивоа.
Наседницатаодржанана06декември2017год.бешеразгледанСтандардотна
квалификацијатаОбучувачнаобучувачизаМакедонскиотсистемнаквалификациии
усвоенапрватаОдлуказараспоредувањенаовааквалификација нанивоVА и
впишанавоРегистаротзаквалификации,ана12април2018годинабеаусвоениуште
3новиквалификациинанивоVодНРКподнесениодработодавачите.

Среднорочниприоритети
 Обезбедувањеквалитетвосистемотнаквалификации(воведувањенадодаток

диплома)
 изработка на нов ИПА проект за подигање на свеста за придобивките од

користењетонаНРК„НРКможностзадоживотноучење“
 Закон за изменување и дополнување на Законотза националната рамка на

квалификацииЕПП:(2017.1400.7433)(хармонизацијасозаконитезаобразование)

Инструментзапретпристапнапомош(ИПА)
Тековнасостојба
ЗавршениИПАпроективо2017подОперативнатапрограм заразвојначовечките
ресурси2007-2013
 Поддршкаконмодернизацијанасистемотзапост-среднообразование
 ПонатамошноунапредувањенасистемотзаимплементацијанаНационална

рамказаквалификации
 НабавканаопремазаНРК-системзауправувањеиинформациизапотребитена

МОН 
 Развивањенасоработкатапомеѓувисокообразовнитеинституции,приватниот

секторидругитерелевантнијавнитела
 Зајакнувањенасистемотзадоживотноучењепрекумодернизацијанасистемите

застручнообразованиеиобукаиобразованиетонавозрасни
 РамковендоговорзаТехничкаподдршказаподготовканасеопфатнаСтратегија

заобразование2016-2020
ВотекеактивностизаподготовканаФиналниотизвештајзазатворањенаИПА1за
овааоперативнапрограма.СеподготвиисеодобриАкцискиотдокумент2017за
секторотобразование,вработување и социјална политика,во тек се првичните
чекори од процесот на имплементација,односно подготвување на тендерски
документи.Истотака,тековносеработинановиотАкцискидокументза2019.

Проектзаразвојнавештинииподдршканаиновации(SKILLS)
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Тековнасостојба
Вопериодотодјануари2017доаприл2018годинаворамкинаПроектотзаразвојна
вештинииподдршканаиновации(SKILLS)сереализирааследнивеактивностипод
даденитекомпоненти:
Компонента1:Унапредувањенатранспарентностанависокотообразование
1.1НадворешнаевалуацијанависокотообразованиевоРепубликаМакедонија
 Спроведенепроцеснанадворешнаевалуацијана6-теуниверзитетикојзавршисо

работилница,којасеодржана19/04/2018одстрананаЕУА.
 Доставени се до надлежните институции шест индивидуални извештаи со

препораки за секојуниверзитет поединечно и еден системски извештајсо
препоракизаунапредувањенависокотообразованиеводржавата.

EMIS(Educationalmanagementinformationsystem)зависокообразование
 ИзготвенидоставенеИзвештајзаспроведенаевалуацијанаинформациските

системинаакредитиранитедржавнииприватниуниверзитетиинарелевантните
институции,

 Одржани се состаноци со претставници од клучните сектори за високо
образование од Министерството за образование и наука,за да се добијат
дополнителниинформациизапотребитеиработнитепроцесивосекторите

 Доставен и одобрен од МОН извештајза дизајн на моделот за менаџмент
информацискиотсистемзависокотообразование

 Доставенаи одобренаТехничкаспецификацијаи тендерскадокументацијаза
набавканахардверисофтверза Менаџментинформацискисистем зависоко
образованиеодМинистерствотозаобразованиеиодСветскабанка

Краткорочниприоритети
 Ангажирање на консултант за дизајн на нов информациски систем за

високообразовните установи кој ќе обезбедува податоци за Менаџмент
информацискиотсистемзависокообразованиезапотребитенаМОН

 Дизајннановинформацискисистемзависокообразовнитеустанови
 Развоји имплементацијананов информациски систем зависокообразовните

установи
 Развој и имплементација на менаџмент информациски систем за високо

образованиезапотребитенаМОН

1.1.Обезбедувањенаквалитетвовисокотообразование
Одржанаеработилницанатема:"Конодржливмоделнапроцеситезаобезбедување
на квалитет во високото образование",организирана од страна на Одборот за
акредитацијаиевалуацијанависокотообразованиевосоработкасоСКИЛСпроектот,
накојаприсуствуваапретставнициодАгенциитезаобезбедувањенаквалитетво
високотообразованиеодрегионот(Косово,Бугарија,Србија,Хрватска,Словенија,
Турција,ЦрнаГораидр.),ректоритенауниверзитетитевоРепубликаМакедонијаи
претставнициодМинистерствотозаобразованиеинаука.

Краткорочниприоритети
 Ангажирањенаконсултантзаобезбедувањенатехничкапомош наОдборотза

усогласувањенаподзаконскитеактииправилницитезаакредитацијаиевалуација
соЕвропскитестандардиикритериуми,2015(ЕСГ,2015)

 ФормирањенаАгенцијазаобезбедувањенаквалитетсогласноновиотЗаконза
високообразование(Сл.весникбр.82/2018)

 Донесување и усвојување на Акциски план за активности потребни за
зачленувањенаАгенцијатазаквалитетвоENQAIEQAR,вклучувајќигоипроцесот
засамоевалуацијанаАгенцијата
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 Членство на Агенцијата за квалитет во Европската мрежа на агенции за
обезбедувањенаквалитетнависокотообразованиеиЕвропскиотрегистарна
агенции.

1.2Проценканамоделинафинансирањенависокотообразованиеиподготовкана
предлогмоделизафинансирањесоформулаипланзаимплементација
 Изготвен и доставен е Извештајот за предлог модели за управување на

високообразовнитеустанови
 Одржанаерегионалнаконференцијаза"Финансирањенависокотообразование–

имплементирањенастратешкавизија"воорганизацијанаСветскабанканакоја
присуствуваапретставнициодМинистерствотозаобразованиеинаука.

 Одржанаработнасредбанаконсултантотсоминистеркатазаобразованиеинаука
исоминистеротзафинансиинакојаседискутиранипредложенитеопцииза
новиот модел за финансирање на високото образование и можностите за
зголемување на финансирањето за високото образование.Доставени се до
министерствотонеколкусимулациизаформулазафинансирање

Краткорочниприоритети
 ФормирањенаНационаленсоветзависокообразованиесогласноновиотЗакон

зависокообразование
 Оценканапредлогмоделитезафинансирање,утврдувањенакритериумиимодел

на финансирање соодветен за високото образование во РМ од страна на
Националниотсоветвосоработкасоконсултантотангажиранзаоваакомпонента

 Имплементацијанановиотмоделзафинансирањенависокотообразование

1.3Националнаканцеларијазатрансфернатехнологии
ВоизвештајниотпериодМинистерствотозаобразованиеинаукаразгледуванеколку
идејнирешенијазастатусотнаНКТТ,односноможностазанејзиноформирањекако
дел од Фондотза иновации и технолошки развојво првите неколкугодини на
функционирањеасоцелдасепостигнеодржливоствоработењетонаНационалната
канцеларија.

Краткорочниприоритети
 Операционализација на НКТТ (екипирање тим, опремување на НКТТ,

организирањеобукизавработените,воспоставувањенапроцеситеиразвојна
стратегија за заштита на интелектуална сопственост,развојна маркетинг
стратегија,развојнастратегијазафинансирањеистратегијазаобезбедување
изворинафинансирање,воспоставувањесистем зафинансискоизвестувањеи
контрола.

 Поддршка на најмалку 5 пилот иновативни проекти во првата година од
функционирањето(2019година),

Компонента2:Модернизацијанатехничкообразование(4годишносредностручно
образование),вклучувајќиимплементацијанагрантпрограматасоцелзајакнување
насоработкатапомеѓусреднитестручниучилиштатаииндустријата
 Изработенае Методологијазаизработканастандардизаанализанасекториврз

чијаосновасеизработени 14 секторски анализи.Овиесекторски анализи се
направени врз основа на 14 обуки кои се организирани за 64 членови од
Националнитеекспертскитимови(НЕТ)занивнаизработка;

 ИзработенаеМетодологијатазаизработканастандардиназанимањаиистатае
усвоенаодстрананаМТСП;

 ИзработенисеисорешениеодМТСПусвоенисе152стандардиназанимањаврз
чијаосновасебазираат53квалификацииод4тонивонасложеност.Заизработка
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наовиестандардиспроведенисе18обукизапреку190членовинаНационалните
експертскитимови(НЕТ).

 ИзработенаеМетодологија заизработканастандардинаквалификациииистата
еодобренаодНационалниотодборзаМакедонскарамканаквалификации.

 Изработенисестандардитезатритепилотквалификацииинаставнитеплановиза
1вагодиназаиститеитоа-градежентехничар,хотелско-угостителскитехничари
електротехничар за компјутерска техника и автоматика,во рамките на трите
приоритетни сектори (Градежништво и геодезија,Угостителство и туризам и
Електротехника).

 Изработени се и одобрени модуларно дизајнирани наставни програми за 1ва
годиназаовиетриквалификациикоиодучебната2017/2018годсепилотираатво
шестсреднистручниучилишта;

 Изработенисенацртверзиинасите53стандардинаквалификацииинаставни
плановизаиститезасите4години.Изработкатанаовиестандардисебазираше
на 16 дводневни обуки кои беа организирани за преку 227 членови од
Националнитеекспертскитимови.

 Од страна на проектниоттим и претставници од ЦСОО и БРО изработено е
Упатство за доделување на ЕКВЕТ кредитни поени во стандардите на
квалификации и во наставните планови. Организирани се 3 еднодневни
работилницизадоделувањенакредитнипоенизаситесоветницитеодЦСООи
БРО иделоднаставницитекоисечленовинаработнитегрупизаизработкана
стандардитенаквалификацииинаставнитеплановизанив;

 ВотекефинализирањенаМетодологијатазаизработкананаставниплановиза
коесечекаусвојувањенаревидираниотиусогласенрамковеннаставенпланво
делотна општото образование које во надлежностна Бирото за развојна
образованиеиделотзастручнообразованиевонадлежностнаЦССО.

 Изработена е нацрт Методологијата за изработка на модуларно дизајнирани
наставнипрограмибазиранинарезултатиодучење.

 Со цел да се овозможи планираното пилотирање на модуларните програми
одржанисеобукизанеколкугрупинадиректоритеинаставницитеод6-тепилот
училишта.Истотака одржана е и тродневна обука за 28 мастер тренери (11
советнициодЦССОи17наставнициодсреднитестручниучилишта)коиќевршат
обука на околу2000 учесници (директори и наставници од средните стручни
училишта) за спроведување на процесот на модернизација на техничкото
образование и на имплементација на модуларно дизајнираните наставни
програмибазиранинакомпетенции.

 Врзоснованасобранитеподатоци одсите74среднистручниучилиштаизработен
еИзвештајзапроценканамрежатанасредниучилишта,анализанаоправданост
натрошоци(cost-benefitанализа)ипредлогоперативенпланзаспроведувањена
рационализацијанамрежатаииститесепратенидоМОН.

 Во тек е изработка на предлоглистите за најнеопходните и приоритетните
наставнисредстваиопремаитехничкаспецификацијазасекоеоднив,засите
квалификацииопфатенивоеденсектор,којатребадасенабавизапотребитена
имплементацијанановитемодуларнинаставнипрограми.

Краткорочниприоритети
 Изработканамодуларнодизајниранинаставнипрограми(какозаопштитетакаи

застручнитепредмети/модули)базиранинарезултатиодучењеикритериумина
оценувањезасите53квалификацииод4тониво.

 Спроведување на постапка на набавка на наставни средства и опрема за
потребитенаимплементацијанановитемодуларнинаставнипрограмизасите53
квалификации.
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Грантовизасоработканасреднистручниучилиштасоиндустрискиотсектор
 Реализиранисесите10проективопилотфазатаворамкинагрантпрограматаза

учебната2016-2017година.
 Спроведенисеоперативнаревизијаиревизијанауспешност,какоиоценкана

влијанието(импактевалуација)награнтпрограмата.
 Согласно добиените препораки од ревизиите како и резултатите од импакт

евалуацијата,направенисеизменивооперативниотприрачникзаимплементација
награнтпрограмата.

 Објавен е нов повик за финансирање заеднички предлогпроекти на јавните
среднистручниучилиштаикомпаниитезаучебната2018-2019година.

Компонента 3: опсерваторија на вештини и трејсер студија за утврдување на
вработливостаназавршенитеученициистуденти
Опсерваторијанавештини
 Развиенисестатистичкиизвештаи,веб-сервиси,алтернативенмодулзаразмена

наподатоциивебпортали.Јавниотвебпорталќеобезбедистатистичкиизвештај
зајавноста,априватниотвебпорталќеовозможицелосноадминистрирањена
системотзаопсерваторијанавештиниисобирањеподатоциодситерелевантни
институции.

 Извршеноетестирањетонаинтегративностанасистемотивоедноедоставен
извештајзаспроведенототестирање;

 РеализиранаеобуказавработенитевоМОН кои ќегокористатсистемотна
Опсерваторијатанавештини

 Изработена е техничката документација за системот за Опсерваторијата на
вештини.

 НаправеноефиналнотестирањенасофтверотзаОпсерваторијатанавештиниво
согласностсотехничкатадокументација.Следенчекорвореализацијатанаоваа
активностеоперативноприфаќањенасистемот

Трејсерстудија
 ИзвршеноеOnlineителефонскотоанкетирањеназавршенидипломци/матуранти

во2014/2015заучествовоТрејсерстудијатазапотребитенаОпсерваторијана
вештини;

 Извршена е анализа на собраните податоци од страна на локалниот и
меѓународниотконсултант;

 Извештајотод спроведенатаанализанасобранитеподатоци запотребитена
трејсерстудијатаеразгледаниодобрен;

 Активноститезаспроведенататрејсерстудијасезавршени

3.26.2МЛАДИ

Тековнасостојба
Во периодот од јануари 2017 до април 2018 година,во делот за Младинско
информирање,какоделодМатрицатаикакостратешкиприоритетодНационалната
стратегијазамлади,вопосочениотпериодсереализиракампањатазаМладинско
информирањепрекуповеќеактивностимегукоииизборна видеозапромоцијана
вебстранатазамлади mladi.ams.mkи доделенаенаградавовисинаод 30000
денари,изборнамобилнаапликацијасонаградаод30.000,00денари,изборналого
засаматакампањаидругиактивности.
Во делот за реализација на Проектите Млади уметници и Млади поети,Ве
информираме дека и двата се реализирани по четврти пат.По објавување на
конкурсотипододелувањенанаградитеодпроектотМладиметнициорганизиранае
изложбанапристигнатитеделавоНационалнагалеријанаРМ,објектмаластаница,
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додекакакозавршенделодПроектотМладипоетикебидеобјавенаЗбиркапоезија
напочетокотоднареднатагодина.
Во последниот квартал од 2017 година доделени се 500 стипендии на млади
спортскинадеживоповеќеспортскикатегории.
Вотекотнамарт-јунисеподрзааиорганизираанатореваритепоинформатикаво
соработкасоЗдружениетонаинформатичари,абеадоделениипаричнинајградина
најдобритенатпреварувачи,којземааучествоинаМеѓународнатаолимпијадапо
информатика,вовисинаодпо40.000,00денари.
Во делотнаизградбанаспортскатаинфраструктурапредаденаево употребаи
спортскатасаланаУниверзитетотКирилиМетодиј.
Како стратешка цел од НСМ (2016-2025)„Признавање на локалната младинска
работа“,во соработка со Коалиција СЕГА,МКЦ Битола и СМР,поднесена е
иницијативадоЦСООзапризнавањеодноснововедувањенастандардназанимање
младинскиработник.
Покрајовиеактивности,предвиденивоНПАА ,превземенисеиреализирании
следниве:
 покренатаеиницијативаиформиранисегрупизаизработканаЗаконзамлади
 одржанисеконсултативнисредбисоНВОсекторотзапроблемитенамладитево

РМ
 одржанисеобукизапретставницитенаЛокалнитемладинскисовети
 организиранадебатазаМладинскатагаранцијаприобележувањенаДенотна

младина12август
 ВосоработкасоЦрвенкрстсепродолжисореализацијанаПроектот„Стопна

пороците кајмладата популација“во општините Штип,Битола,Гостивар и
Неготино,воосновнитеучилишта.

 ОдржанеСаемнакариеравоУниверзитетотКирилиМетодијнакојучествоземаа
достаголембројнакомпанииоддржаватакакоистудентиодповеќетофакултети.

 Организирана меѓународна конференција за стратешки приоритети на
РегионалнатаканцеларијазамладинскасоработканаЗападенБалкан,накоја
учество земаа околу 100учесници,претставници на земјите членки на РИКО
(претставницинадржавнитеинституцииипретставницинаНВОсекторот).

Краткорочниприоритети
 Изработказанацрт-текстнаЗаконзамлади
 ИзработканаАкцискиплан2019зареализацијанаНСМ(2016-2025)
 Стипендии„Спортсканадеж“
 Поддршканамладиталентиранилица

Среднорочниприоритети
 РевизијанаНационалнатастратегијазамлади(2016-2025)
 Капиталниинвестициивоспортскатаинфраструктура
 ИмплементацијанаЗаконотзамлади

3.26.3.КУЛТУРА

Тековнасостојба
РепубликаМакедонијакакоофицијаленучесниквопрограматанаЕУ „Креативна
Европа“,потпрограма„Медиа”и„Култура"продолжуваактивносореализацијана
програматапредвиденадо 2020година.Досега,Министерството закултураима
одобрено финансиски средства за повеќе од 200 проекти кои нудат различни
иновативниуметничкиформиисодржатпрепознатливиестетскивредности.На3
Мај2018годинаусвоенаеноваНационалнастратегијазаразвојнакултура2018–
2022 година.Во тек е усвојувањето на Акцискиот план за спроведување на
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стратегијата.

КанцеларијатазаКреативнаЕвропа(„Култура“и„МЕДИА“)
Канцеларијата за „Креативна Европа – потпрограма Култура“,во соработка со
Канцеларијатаза„КреативнаЕвропа–потпрограмаМЕДИА“,вопериодотодјануари
2017доаприл2018,редовногиисполнувашесвоитеобврски.Истотака,потпишани
сеГрантдоговоритеза2017и2018година.
Организирани се 9 јавни настани (Инфо денови и работилници)посветени за
промоцијанапрограмата„КреативнаЕвропаКултура“.Јавнитенастанинаменетисе
да ги информираат културните оператори за критериумите и апликациите за
претстојнитеитековнитеповицизааплицирањенаконкретнитекатегории(Проекти
за книжевни преводи,Проекти за соработка и Проекти во врска со европската
година на културно наследство 2018).Истовремено опфатени се актуелни теми
поврзани со оваа потпрограма како:среднорочна евалуација на потпрограмата
Култура(конкретнозакатегориитезаКнижевнипреводииПлатформи),Креативни
простори,Европски градови на културата,културата во поширокиот европски
контекст(културнадипломатија,културниполитикинаЗападенБалкан.Истотака,
реализирани сепреку30индивидуални состаноци созаинтересиранитекултурни
оператори.
Претставник на Канцеларијата за Креативна Европа- потпрограмата
„Култура“учествувашенатритеформалниинеформалнисостаноцинаКанцелариите
за Креативна Европа во организација на Европската комисија (Берлин,Малта и
Брисел).
Реализиранисеиндивидуалниконсултативнисостаноцизатехничкаподдршкапри
подготовканапроектидеиипроектапликациисозаинтересираниорганизацииод
областанакултуратаиаудиовизуелниотсектор.
ПостојаносеажуриравебстранатанаКанцеларијатазаКреативнаЕвропанаРМ:
www.ced.mk,аинформациитезаактивноститеиновоститесеобјавуваатинавеб
странатанаМинистерството.

Краткорочниприоритети
 промоцијаиимплементацијанаКонвенцијатаУНЕСКОод2005година,зазаштита

иунапредувањенаразноликостанакултурнитеизразувањананационалнониво;
 одржување на информативни сесии на локално и национално ниво,како и

вклучување во проектот на УНЕСКО за развојна културните индикатори во
ЈугоисточнаЕвропа,којимазацелдајаповрземултидимензионалнатаулогана
културатавопроцеситенаразвојидаимпомогненазаедницитедагопрошират
својотживотенизборидасеадаптираатвопромените.Овојпроектедиректно
поврзан со активностите на државите членки во насока на промоција на
Конвенцијата;

 одржувањенаредовниинфо-денови,работилници,семинариијавнинастаниза
специфичните категории на програмата Креативна Европа.Целта е да се
обезбедатдеталниинформации,техничкапомош иинформациизароковитеза
потенцијалните кандидати,како и промоцијана национално и локално ниво.
Презентациите за програмата и тематските настани се упатуваат до
професионалците од културниот и креативниот сектор,но исто така и до
поширокатајавност;

 одржување на консултантски состаноци на барање на операторите како и
детектирањеикомуникацијасопотенцијалниапликантизаможноститекоиги
нуди програмата Креативна Европа.Давање на генерални информации за
програматаиконсултациизаситетехничкикакоисодржинскиаспектиповрзани
соапликациите;

 МапирањенакреативнитеиндустриивоРепубликаМакедонија.
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Среднорочниприоритети
 спроведувањенаПрограматаКреативнаЕвропа(КултураиМЕДИА)2014-2020,за

период2021–2027година;
 развивањенаинформацискаикомуникацискастратегија-целтаестратегијатада

сеобезбедипоширокапромоцијаивидливостнаПрограматананационалнои
локалнониво;

 градењенакапацитетнакултурниотикреативниотсекторнадржавнониво;
 вмрежувањеидигитализација-обезбедувањенаподдршказапребарувањена

партнери,вмрежувањеиучествовоевропскипрофесионалнимрежи,какоклучен
елементзаучествовоевропскикултурнипроекти.

 активностизаунапредувањенасоработкатамеѓумакедонскитепрофесионалции
компетентни европски експерти во оваа област,со цел поттикнување на
организациитедаиницираатваквипроективорамкитенаКреативнаЕвропа;

 активно учество на Канцеларијата на Креативна Европа во организирање и
учествонанастаниповрзанисокултурниполитики;

 РазвојнаСтратегијазакреативнииндустриинаРепубликаМакедонија.

3.26.4ПРОГРАМИНАУНИЈАТА

Еразмус+
Националнаагенцијазаевропскиобразовнипрограмиимобилност
Тековнасостојба
РаботнатапрограманаНационалнатаагенцијаза2017годинабешеодобренаод
странанаГД Образованиеикултура.Следствено,на06.06.2017година,сепотпиша
договорот за Еразмус+ за 2017 година помеѓу Генералниот директорат за
образованиеикултураиНационалнатаагенцијазаевропскиобразованиепрограмии
мобилност,оддветестрани.
РаботнитепрограмизаимплементацијанаЕуропас,ЕурогајденсиЕвридикаво2017
годинавеќесеодобрениодстрананаИзвршнатаагенцијазаобразование,култураи
аудиовизуелниполитики.Националнаагенцијазаевропскиобразовнипрограмии
мобилностиИзвршнатаагенцијазаобразование,култураиаудиовизуелниполитики
ги потпишаа договорите за имплементација на Еуропас,Еурогајденс,еТвининги
Евридиказа2017годинаизапочнареализацијатанапредвиденитеактивности.
Националната агенција,континуирано организира бројни настани за промоција и
поголема видливостна програмата Еразмус плус.Се оддржуваатинфо денови,
работилници, презентации и сл. Во текот на 2017, Националната агенција
организираше и неколку Вебинари со крајни корисници во насока на подобро
управувањесопроектитеиракувањесоонлајналаткитепотребниприспроведување
наЕразмус+проекти.Вомесецсептември2017годинапочнапромотивнатакампања
наНационалнатаагенцијазаевропскиобразовнипрограмиимобилност.Ворамките
на кампањата,се организира Валоризациона конференција со презентации на
успешнипроектиодЕразмусплус.Истотакасеодржааиинформативниработилници
восоработкасостопанскитекоморинизМакедонија.
Националнатаагенцијазаевропскиобразовнипрограмиимобилностнавременоја
поднесеРаботнатапрограмаза2018годинадоГДОбразованиеикултураиистатае
одобренаоднивнастранана01.03.2018година.Истотака,Националнатаагенцијаго
поднесеГодишниотизвештајдоБриселзаработатаво2017година.

Националенавторитет– реализиранаеуплатанавлезенбилетзаучествовоЕУ
програматаЕразмус+за2017и2018година;Поспроведениотредовенмониторингна
работатанаНАодстрананаНационалниотавторитетбешеподготвениподнесен
годишниот извештај(OctoberReport)до ЕК.Беше спроведена ревизија и врз
ГодишнатапрограмазаработанаНАза2018година.
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Краткорочниприоритети
 ЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаосновањенаНационална

агенцијазаевропскиобразовнипрограмиимобилност

Среднорочниприоритети
 ИзготвувањеработнапрограмаипотпишувањенадоговорзаЕразмус+помеѓу

ГенералниотдиректоратзаобразованиеикултураиНационалнатаагенцијаза
европскиобразованиепрограмиимобилност

 Изготвувањенаработнипрограмиипотпишувањенадоговоризаимплементација
наЕуропас,Еурогајденс,ЕвридикаиеТвинингза2017годинапомеѓуГенералниот
директоратзаобразованиеикултура,Извршнаагенцијазаобразование,култураи
аудиовизуелни политики и Националната агенција за европски образование
програмиимобилност

Европазаграѓаните2014-2020
РеализиранауплатанавлезенбилетзаучествовоПрограматаЕвропазаграѓаните
за2018година.
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3.27ЖИВОТНАСРЕДИНА

ДасевнесатнадоитеодизвештајотнаЕк2018
Резиме
Вообластанахоризонталнотозаконодавствовонаредниотпериодфокусотќебиде
ставен на подготовка на стратешка рамка за зајакнување на активностите за
мониторингот на медиумите и областите на животната средина во насока на
имплементацијаназаконодавствотозаживотнасредина.Истотака,ќесеработина
изработканапланскидокументисокоиќесеутврдатпотребнитеинвестициитево
областанаживотнатасрединавопроцесотнапристапувањеконЕУ.Воделотна
цивилна заштита, приоритет е поврзување со Заеднички информациски и
комуникациски систем при вонредни ситуации (CECIS)со што ќе се овозможи
директнакомуникацијапривонредниусловисоинституциитезацивилназаштитана
земјитечленкинаЕУ.
Во областа на климата ќе биде поставена стратешка и законска рамка за
обезбедување пониско јаглероден расти развојна државата,во согласностсо
Пакетот за енергија и клима на ЕУ 2030 и долгорочната Стратегија за ниско
јаглероднаЕвропа2050.
Вонасоканаподобрувањенасостојбатасозагадувањенавоздухоти подобрувањена
квалитетотнавоздухотќепродолжатдасеспроведуваатбарањатанаКонвенцијатаза
далекусежнопрекуграничнозагадувањенавоздухот(ЦЛРТАП)инејзинитеПротоколи,
какоидирективитеодЕУодоваподрачје,коисеоднесуваатнаредукцијанаемисиите
назагадувачкитесупстанциододделнисектори.
Вообластанаотпад,фокусотќебидевонасоканавоспоставувањенаРегионалните
системизауправувањесоотпадвоседум планскирегиони,подготовканапланска
документацијазавоспоставувањенарегионалноуправувањесоотпадзаПолошки
регион,како и подготовка на нова регулатива за усогласување со новите ЕУ
директивизаотпад.
Вообластаводи,ќесепродолжисоусогласувањенанационалнотозаконодавство
одобластанаводитесоправотонаЕУ,донесувањеиимлементацијанаПлановите
зауправувањесоречнисливовисоцелподобрувањенастатусотнаводнитетелаи
изработка на Планови за управување со ризик од поплави.Ќе се подобри
управувањетосомониторинготнаповршинскииподземниводнитела.
Ќесепродолжисопонатамошнохармонизирањенанационалнотозаконодавствосо
законодавствотонаЕУзазаштитанаприродата,прекудонесувањенановЗаконот
зазаштитанаприродатаиобезбедувањенеговопонатамошноусогласувањесоЕУ
Директивата за живеалишта и ЕУ Директивата за птици и изработка на
подзаконскитеакти. Ќепродолжатактивноститезаподготовканаинвентар за
идентификацијанаиднитепотенцијалниНатура2000подрачја.
Вонаредниотпериодќесетранспонираиимплементирановотозаконодавствоза
индустрискиемисииодносноДирективата32010L0075иќесезајакнаткапацитетите.
Вообластанахемикалиите,ќесевоспоставиподобарсистем наменаџирањесо
ризикотод хемикалиитепрекупонатамошното доусогласувањесо одредбитеод
REACHрегулативата.
Вонаредниотпериодќесепродолжисокреирањеиспроведувањенаполитикатаза
шумарство во РепубликаМакедонијасогласно барањатанаЕУ законодавството,
прекудонесување на стратешките документи и усогласување на законодавната
рамкасозаконодавствотонаЕУодовааобласт.Ќесепродолжисоспроведувањето
нанационалнотозаконодавствозабучава,какоипонатамошноусогласувањесо
законодавствотонаЕУодовааобласт.
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3.27.1ХОРИЗОНТАЛНОЗАКОНОДАВСТВОИКЛИМАТСКИПРОМЕНИ

Вообластанахоризонталнотозаконодавствовонаредниотпериодфокусотќебиде
ставен на подготовка на стратешка рамка за зајакнување на активностите за
мониторингот на медиумите и областите на животната средина во насока на
имплементацијаназаконодавствотозаживотнасредина.Истотака,ќесеработина
изработканапланскидокументисокоиќесеутврдатпотребнитеинвестициитево
областанаживотнатасрединавопроцесотнапристапувањеконЕУ.
Во областа на климата ќе биде поставена стратешка и законска рамка за
обезбедување пониско јаглероден расти развојна државата,во согласностсо
Пакетот за енергија и клима на ЕУ 2030 и долгорочната Стратегија за ниско
јаглероднаЕвропа2050.

Тековнасостојба
ОдстрананаВладатанаРМ (ВРМ)бешеусвоенаСтратегијатазаживотнасрединаи
климатскаакцијавојануари2017.Стратегијатагидефинирацелитекоитребадасе
постигнатвопроцесотнапристапувањеконЕУ вопериодот2014– 2020коисе
насочени кон зајакнување на капацитетите на централно и локално ниво за
спроведувањеназаконодавствотоодживотнатасредина,какоиисполнувањена
барањата на ЕУ законодавството,како и за подобрување на мониторингот во
животнатасредина.ИстатабешеподготвенаворамкинаИПАпроектот.

ЗаконотзаинспекцијавоживотнатасрединабешеподготвенвоТвинингПроектот
„Зајакнувањенаадминистративнитекапацитетизаимплементацијаиспроведување
назаконодавствоодобластаживотнасрединанацентралноилокалнониво“.Во
декември 2017 година текстот на законот повторно беше објавен на ЕНЕР за
консултациисојавностасоцелнеговоповторнодоставувањедоВРМ.Законоте
подготвен согласно препораката на Европскиот парламент и на Советот за
обезбедување минимални критериуми за инспекција во животната средина во
земјитечленки,какоивоистиотсетранспониранибарањатазаинспекцијакоисе
однесуваат на инспекцискиот надзор од Директивата за индустриски емисии
(32010L0075),СЕВЕСО Директивата,Регулативата за извоз и увоз на отпад
иПрепораката2001/331/ЕЗзаобезбедувањеминимум критериумизаинспекциите.
Истиот беше доставен на мислење до новиот состав на Инспекциски совет и
Министерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрација.Министерствотоза
информатичко општество и администрацијаво соработкасо Инспекциски Совет
подготвуваатнов Закон заинспекциски надзор.По донесувањенанов Закон за
инспекцискинадзор,Законотзаинспекцијазаживотнасрединапотребноедасе
усогласи соистиот.Препоракаод оддржаниотПоткомитетзатранспорт,животна
средина,енергетикаирегионаленразвој2018година,езаконотдабидедонесендо
крајотна2018година.

Во2017година,продолжијаактивноститезаспроведувањенадзорнадработатана
делодединицитеналокалнатасамоуправасогласнодонесениотПланзавршење
надзорза2017година.СогласноПланотво2017година,предметнанадзорбеше
спроведување на постапката за одобрување елаборати за животната средина,
постапкатазаиздавањеБ-интегриранидозволииспроведувањенаобврскитена
ЕЛС согласно Законот за управување со отпадот во вкупно 10 општини на
територијатанаРМ.Истотака,беадоставенипрашалницидо10општинивоврскасо
начинотнаспроведувањеназаконодавствотоодобластанаживотнатасрединана
општинсконивоииститебеапополнетиодстрананапретставницинаопштините.
Врз основа на пополнетите прашалници се подготвија Извештаи со дадени
препоракизаподобрувањепоштоиститеќебидатпратенидоопштините.

СедонесеПланзавршењенадзорза2018годинакојќесеспроведенапостапкатаза
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одобрување елаборати за животната средина, постапката за издавање Б-
интегрирани дозволи и спроведувањенаобврскитенаЕЛС согласноЗаконотза
управувањесоотпадотвовкупно10општининатериторијатанаРМ.

Беше подготвена и усвоена Програма за реформа и зајаканување на
административнитекапацитетизаимплементацијаназаконодавствотозаживотна
срединаналокалнонивоворамкинаИПАпроект,иводекември2017година).Вотек
сеспроведуваатактивностиодПрограматазареформи,бешедоставенпрашалник
заисполнувањенаделодобврскитевообластанаживотнасрдеинаво9општини..

Вотекотна2017годинасеподготвувашеНационалниотпланзасправувањесо
опустинување и ублажување на ефектите од суши.За иститот се подготви
стратегискаоценазавлијаниеврзживотнатасредина,сеодржајавнарасправапо
однос на истата и се прави усогласување на мислењата добиени од јавната
распаравасоцелфинализирањенаПланот.

СогласноЗаконотзаживотнатасредина,воовојпериодседонесоаПрограмаза
инвестициивоживотнатасрединаза2017годинаиПрограмазаинвестицииво
животнатасрединаза2018година.

Министерствозаживотнасрединаипросторнопланирање(МЖСПП)редовноврши
собирање,обработувањеиизвестувањенаподатоцииинформациидобиенипреку
мониторинг-мрежатазамедиумивоживотнатасрединаиобластите-воздух,води,
бучава,почваиотпад.Редовносеизвестувазасостојбатасоживотнатасрединадо
Европскатаагенцијазаживотнасредина(ЕЕА),РепубликаМакедонијаимастатусна
земја-соработникиеделодработнитегрупинаАгенцијата.Одособенозначењеетоа
штонашитеекспертиучествуваатнанаредовнитесостаноцивоработнитегрупина
Агенцијата.
Учеството на Република Македонија во мисиите и активностите за јакнење на
капацитетитеназемјитеодИстокототзаизработканаиндикаторизаживотната
средина,продолжииво2017година,вокоординацијасопроектнитеменаџерина
ЕЕА.
Во2017година,МЖСПП епрватаинституцијаодрегионотнаЗападенБалканкоја
успешно го заврши преминот кон таканаречениот e-Reporting – систем за
електронско известување кон ЕЕА со податоци и информации за состојбата и
квалитетотнаамбиентниотвоздух.
ОдособенозначењезаРепубликаМакедонијаетоаштоучествувавоактивностите
наЕЕАзаизработканаСтатусзасостојбитевоживотнасредина2020(СОЕР).Затаа
целдосегаеизработенапрванацртверзија–Прегледзаземјата(Countryfiche),во
коеедаденпосебеносвртнаподготовканаизвештаизасостојбатанаживотната
срединавоМакедонијавопоследните25години.
МИЦЖС иманапредокводоставувањенаподатоцизапреглед насостојбатаво
земјатаиподатоцизаиндикаторинабарањенаUNECEзаситемедиумииобластина
животнатасредина.Истотака,МЖСППевклученовопотеснотоработнатотелоза
воспоставувањеиспроведувањеназаедничкиинформацискисистем заживотна
срединавоПан-европскиотрегион.

Извештаизаживотнасредина
Се подготвијаиндикатори за статистики во животната средина во соработка со
Државниот завод за статистика во периодот од јули до октомври 2017
година.Публикацијата е објавена на веб страната на МЖСПП на следниотлинк:
http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2475и на веб страната на Државниотзавод за
статистиканаследниотлинкhttp://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1.aspx?rbr=703.
Се подготви годишен извештајод обработени податоци за сите медиуми на
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животната средина,со изработени карти со геоориентирани податоци од сите
медиуминаживотнатасредина,ИзвештајотепубликуваннаwebстранатанаМЖСПП
наследниотлинк:http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338.
ЗапочнатисеактивностизаажурирњеидополнувањенаИндикаторитезаживотна
средина 2018, и готовите индикатори се објавени на веб страната на
министерствотоhttp://www.moepp.gov.mk/?page_id=746.
Се спроведуваат активности за едукација на учениците од основно и средно
образованиезамедиумитеодобластанаживотнатасрединапрекуспроведувањена
најразлични активности замерењеи анализаназагадувањатанамедиумитево
животнатасрединаворамкитенаГЛОБЕПрограмата.
Подготвенисеинформациидофизичкииправнилицананивнобарањезасостојбата
со одредени медиуми и области во животната срединасогласно прописите за
слободенпристапдоинформацииодјавенкарактер.

Воспоставувањеиодржувањенаинтегриранкатастарзаживотнасредина
Во2017годиназаврширеализацијатанапроектот„Подршказавоспоставувањеи
унапредувањенаРегистаротзаиспуштањеипреносназагадувачи(РИПЗ)воземјите
одЗападенБалканиМолдавија,приштосеизработиброшуразаРИПЗнаменетаза
граѓанското општество со цел појаснување на нивната улога во процесот на
спроведувањенаобврскитеодПротоколот,ажурирањеинадградбанаРИПЗweb
порталот (http://ripz.moepp.gov.mk/, одржани се обуки за зајакнување на
капацитетитенанадлежнитеорганииоператоритезаизвестувањепобарањатана
Протоколот со посебен акцент во рударството, живинарските фарми и
прехрамбениотсектор.
Севршешеконтинуирано ажурирањенанационалниотРегистарзаиспуштањеи
преносназагадувачи(РИПЗ)инационалниотвебпорталзаРИПЗкоједостапенна
следиотлинк.http://ripz.moepp.gov.mk/.

КонтинуираносеспроведувааактивностизаажурирањенаКатастаротназагадувачи
(воздух,вода,бучава)иРегистаротзаиспуштањеипреносназагадувачи(РИПЗ).

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Воовојпериодпредвиденоедасезапочнесо:
ревизијанаСтратегијазаживотнасрединаиклиматскаакција2020–2030;
изработканановаСтратегијазаинвестициивоживотнасрединаиклима;
План за зајакнување на административините капацитети за управување со
животнатасрединаи
Детални Планови за имплементација за ЕУ директиви за чија имплементација
потребнисеголемиинвестиции.
Овие документи ќе бидат подготвени во рамките на ИПА II Проектот за
имплементација и планирање на апроксимација во приоритетни области од
животнатасрединаиКлиматскаакција.Проектотсеочекувадазапочневовтората
половинана2018година.(Февруари2019–април2020).

ЌебидедонесенНационаленпланзасправувањесоопустинувањеиублажувањена
ефектитеодсуши,којкакообврскапроизлегуваодЗаконотзаживотнатасредина,
какоиеобврскаодКонвенцијатанаОрганизацијатанаобединетитенации(ООН)за
борбапротивопустинувањетовоземјитештосесоочуваатсосериознисушии/или
соопустинување,особеновоАфрика,од2002година.Докрајотна2018годинасе
очекуваПланотдабидеусвоенодВладатанаРепубликаМакедонија.

ПредвиденоедонесувањенаПрограмазаинвестициивоживотнатасрединаза2019
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годинасогласноЗаконотзаживотнатасредина.

Ќе се започне со изработка на Национална мониторингстратегија за животна
средина со Акционен план и Национална Програма за мониторингво животна
средина во рамките на Проектот ИПА2 Проектот за развојна национален
информационенсистемзаживотнасрединаимониторингпрограма.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ЌесеспроведуваатактивностиодПрограматазареформивонасоканаследењеи
зајакнување на капацитетите на единиците на локална самоуправа од
организационеничовечкиаспекти,какоиисполнувањенаконкретниобврскиод
областанаживотнатасредина.

ЌесеспроведуваПланотзавршењенадзорза2018годинакојќесеспроведена
постапкатазаодобрувањеелаборатизаживотнатасредина,постапкатазаиздавање
Б-интегриранидозволииспроведувањенаобврскитенаЕЛСсогласноЗаконотза
управувањесоотпадотвовкупно10општининатериторијатанаРМ.
Ќепродолжидафункционирасистемотзауправувањесодокументиодинспекциски
активности и модулот за електронско архивирање документи во Државниот
инспекторатзаживотнасредина.
ЌесеспроведуваатактивностиодГЛОБЕПрограмата.

Во вторатаполовинана2018 годинатребадасеизготви резимеод претходно
ажуриранитеидополнетиИндикаторизаживотнасредина2018,иистотозаедносо
информацијадаседоставизаусвојувањедоВладатанаРепубликаМакедонија.

Вотретиотквартална2018година,ќезапочнеизработканаИзвештајзасостојбата
наживотнатасрединавоРепубликаМакедонија.

Во текот на 2018 година,ќе продолжи соработката со Европската агенција за
животнасредина,прекудоставувањерелевантниподатоцииучествовоработатана
работнитегрупинаАгенцијата,аособеноактивновклучувањевоактивноститена
ЕЕАзаизработканаСОЕР2020.

ВоовојпериодќесепродолжисоимплементацијанаСтратегијатазаРИПЗ2016-
2020година.

Во рамки напроектот„Зајакнувањенакапацитетитезаразвојнанационалните
регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (РИПЗ)и поддршка на
спроведувањетонаSAICM“сеочекувадокрајотна2018годинадасереализираат
следнитеактивности:
Детална проценка за спроведувањето и имплементација на легалната и
институционалнатарамказаадекватноодржувањенанационалнитеРИПЗ
Прирачницизапроценканаемисии:
вометалнаихемискаиндустрија
одпроизводствонаенергијаитоплина
воземјоделствотоифармите
одпостројкизасогорувањенаотпадипостројкизатретманнаотпад
Обуказаконтоланаподатоцитеворегистризазагадувачиитрансферназагадувачи,
Регионалнаработилницасоземјитеод ECCA земјитезаразменанаискустваво
имплементацијанаРИПЗ.

Континуирано ќе се спроведуваат активности за ажурирање на Катастарот на
загадувачи(воздух,вода,бучава)иРегистаротзаиспуштањеипреносназагадувачи.
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Среднорочниприоритети
Правнарамка
Воовојпериодќеседонесатнеколкустратешкиипланскидокументиодобластана
животнатасрединаитоа:
ревидиранаСтратегијазаживотнасрединаиклиматскаакција2020–2030
Стратегијазаинвестициивоживотнатасрединаиклима,
НационалнамониторингстратегијазаживотнасрединасоАкционенплани
НационалнаПрограмазамониторингвоживотнасредина.

Воодноснапрописитекоитребадаседонесатпланираноедокрајотна2019година
даседонесеЗаконотзаинспекцијавоживотнатасрединаиќесеподготвиновЗакон
заживотнатасрединадокрајотна2021годинасогласноacquisзахоризонтално
законодавство (ЕУ мерките: 32011L0092, 32014L0052, 32001L0042,32004L0035,
32004L0004,32003L0035,32007L0002и32008L0099).

Програмиипроекти
Во овојпериод ќесеспроведуваатактивности од Програматазареформи и од
Планотзавршењенадзорнаопштините.Ќепродолжидафункционирасистемотза
управувањесодокументи од инспекциски активности и модулотзаелектронско
архивирањедокументивоДржавниотинспекторатзаживотнасредина.

Во2020ќезапочнеизработкатанаПланзаинспекцијавоживотнасрединасогласно
Законотзаинспекцијавоживотнатасредина.Планотсеочекувадасеподготвидо
крајотна2021година.

Во рамките на ИПА 2 Проектот„Подршка за имплементација на директивите за
квалитетнавоздухихоризонталнозаконодавство“предвидени сеактивностиза
проценканакапапацитетитезаспроведувањенахоризонталното законодавство
особеноводелотнапристапдоинформацииодобластанаживотнатасрединаи
учествонајавноставодонесувањенаодлукикакоиспроведувањенапостапкитеза
оценанавлијаниеторзживотнатасрединаипостапкитезастратегискаоценана
влијаниетоврзживотнатасредина.ИстотакапредвиденоеизработканаПланза
зајакнувањенакапацитетитезаспроведувањенахоризонталнотозаконодавство.

ВоовојпериодќепродолжисоработкатасоЕвропскатаагенцијазаживотнасредина,
преку доставувањенарелевантниподатоцииучествовоработатанаработните
групинаАгенцијатаиактивностикоисеоднесуваатнаизработканаСОЕР2020.

Активностите за изработка на Извештајза состојбата на животната средина
продолжуваатисеочекуваизвештајотдабидеобјавендокрајотна2019година.

Во 2019,2020 и 2021 година,ќе се изработи Годишен извештајод обработени
податоцизаквалитетотнаживотнатасрединаза2018,2019и2020година.

Вотекотна2020годинаќесеспроведатактивностизаажурирањеидополнувањена
Индикаторитезаживотнасредина.

Во текотна 2019 и 2021 година ќе се спроведатактивности за подготовка на
СтатистикизаживотнасрединавосоработкасоДржавензаводзастатистика.

Вотекотна2019и2020годинасеочекувадапродолжиимплементацијатанаИПА2
Проектотзаразвојнанационаленинформационенсистем заживотнасрединаи
мониторингпрограма.Ворамкитенапроектотќебидатзајакнатикапацитетитеза
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имплементација на Националниот информативен систем за животна средина и
Националната мониторингмрежа за животна средина и реализирани следните
активности:
ВоспоставенНационаленинформативенсистемзаживотнасредина.
ИзработенаНационалнамониторингстратегијазаживотнасрединасо Акционен
план.
ИзработенаНационалнапрограмазамониторингнаживотнатасредина.

Ќе продолжат да се спроведуваат активности за ажурирање на Катастарот на
загадувачи(воздух,вода,бучава)иРегистаротзаиспуштањеипреносназагадувачи
(РИПЗ).

КЛИМАТСКИПРОМЕНИ
Тековнасостојба
БешеусвоенВториотдвогодишенизвештајзаклиматскипроменивојануари2018
годинаиистиотсеподнеседоУНФЦЦЦ.Двогодишниотизвештајсодржинајнови
податоциианализинаемисиитеиапсорбентите(понирања)настакленичкигасови
(GHG);информации заактивноститезаублажувањенаклиматскитепромени;за
ограничувањатаинедостатоците,зафинансискитеитехничкитепотреби,какоиза
потребитевоодноснакапацитети.Покрајтоа,содржиинформациизадобиената
поддршка;националнитесистемизамониторинг,известувањеиверификација(MRV),
какоидругирелевантниинформации. 

Сепроцени потенцијалотзанамалувањенаемисиитенастакленички гасови до
2030година при примена на 46 мерки за ублажување на климатските промени
(издвоени од национални стратешки и плански документи),и тоа:35 мерки од
секторотенергетика,8меркисеодсекторотземјоделство,шумарствоикористење
наземјиштетои3меркиодсекторототпад.Ситемеркисеоценетиодаспектна
нивнатаекономскаефективностилиспецифичентрошок(изразенво€/tCO2-eq)и
нивнатаоколинскаефективностилипотенцијалзаублажување(изразенвоtCO2-eq).
Mожедасезаклучидекаречиси80%одвкупнитенамалувањанаемисии,можатда
сеостваратсополитикиимеркикоиимаатнегативнитрошоциилитаканаречениwin
-winмеркисочијареализација,освеннамалувањетонаемисии,сеостваруваати
финансискизаштеди.Истотака,анализиранисеидополнителнитепридобивкиод
мерките/политикитеизразенипрекупотенцијалотзасоздавањенаработниместа
(т.н.домашнизелениработниместа).Сепредвидувадекадо2035годинапреку6.200
зелениработниместаможедасеотвораткакорезултатнареализацијанамерките
за енергетска ефикасноство згради и нискојаглеродно снабдување со енергија
(обновливиизвориигас).Тоагивбројувавогрупанатројнопобеднички(win-win-win)
мерки затоа што бележат значителни резултати според трите критериуми –
економскиот,животнасрединаидополнителнитепридобивки.

Содржината на извештајот е достапна на националната интернет-страница за
климатскипромени, http://www.klimatskipromeni.mk,(http://unfccc.org.mk).

Вториотдвогодишенизвештај(ВДИ)езначаензаРепубликаМакедонијакакодржава-
кандидатзачленство во ЕУ и како договорнастрананаЕнергетскатазаедница
(EnC).Прекуподготовкатанадвогодишнитеизвештаи,сезајакнувакапацитетотна
државатавонасоканаисполнувањенабарањатанаЕУ.ВДИгиповрзуваносителите
на политики и научницитеод многуразлични сектори,енергетика и индустрија,
земјоделство и шумарство,па дури и експертите за јавно здравје и оние за
управувањесокатастрофи.Помагадасеизработатпрепоракизаподобрувањена
мониторинготиизвестувањетоијапоттикнувамеѓуинституционалнатасоработка.
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Изработено е мапирањена постојните системи за следење, известување и
верификација(МРВ)водржавата.Направенаеанализанапостојнатазаконскаи
институционална основа за следење и известување како и на постојните
електронскисистемивосекторитекоисеобработенивонационалниотпридонесза
климатските промени кон Договорот од Париз.Обработени се обврските за
известувањевоконтекстнаUNFCCCIEUиседаденипрепоракизавоспоставување
насистем заследењеи известувањенаполитикитеимеркитезаублажувањеи
прилагодувањенаклиматскитепроменивоРМ.
Дополнително,направенаеипоказнавежба.Идејатанапоказнатавежбае,преку
конкретен пример на една избрана политика или мерка за ублажување на
климатскитепромени,дасеобразложикакоќефункционирапредложениотсистем
заМРВ.Одбранаемеркатаброј4–Соларниелектроцентрали,согласнобарањатана
Регулативатазамеханизмотзамониторирање525/2013и АнексXIодРегулативата
749/2014ЕЦ.
СеизработидокументотНационалниобврски и
синергииприизвестувањетозаклиматскитепроменидо УНФЦЦЦ и ЕУ,вокој е
содржанПатоказзаспроведувањенапрепоракитенаЕнергетскатазаедницаводелотза
ММР.ДокументотсеизработиворамкитенаВториотдвогодишенизвештајзаклиматскип
ромени,
ПодготвениседвановипредлогпроектизаклиматскипромениидоставенидоГЕФ
за финансирање:“4 национален план и 3 двогодишен извештајза климатски
промени” и “Зајакнување на институционалните и техничките капацитети на
МакедонијазазголемувањенатранспарентноставорамкитенаПарискиотдоговор” .

Ревидираненационалниотпорталзаклиматскипромени www.unfccc.org.mk.

Изработенисеалаткизаносителитенаодлукиизаопштатајавноствоодносна
резултатитеипрепоракитеодВториотдвогодишенизвештајзаклиматскипромени.

Подготвенисеинфографициидругипромотивниматеријалисоцелдасеприкажат
активноститеповрзанисоклиматскипроменинапоедноставенначин,разбирливза
јавноста.

Сеизработинацртакцискипланзародовиотаспектнаклиматскипромени,какодел
одзаедничкиотакцискипланнадржавитеодзападенБалкан.

ОдстрананаСоветотнаГрадСкопјесеусвоиСтратегијазаклиматскипроменина
ГрадСкопје,соакцискипланворамкина„ОтпорноСкопје“ПроектнаУНДПиГрад
Скопје,која ќе даде значаен придонес во справувањето со предизвиците на
климатскитепромениналокалнониво.

Истотака,сеодржанационалнаработилницазашематасотрговијазастакленички
гасовивојули2018годинавоСкопје.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Воовојпериодќезапочнеизработкатана:
 Закон за климатска акција,со којќе се транспонираат барањата на ЕУ

Регулативата(ЕУ)525/2013.
 долгорочнаСтратегијазаклиматскаакција,восогласностсопакетотзаенергијаи

климанаЕУ2030и
 долгорочнатаСтратегијазанискојаглероднаЕвропа2050.
ИзработкатанаЗаконотиСтратегијатаесофинансискаитехничкаподдршкапреку
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ИПА2проектот
„ИзработканаЗаконзаклиматскаакција иДолгорочнаСтратегијазаклиматска
акција“.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ВоовојпериодпланираноедазапочнеизработкатанаТретдвогодишенизвештајза
климатскипромени,какоиЧетвртиотнационаленпланзаклиматскипромени.

Ќезапочнепроцесотнавградувањенасоодветнитеклиматскиаспективоновата
Националнастратегијазаенергетика.

Среднорочниприоритети
Воовојпериод вообластанаклиматскитепромениќебидеизработенЗаконза
климатскаакција,какоиќебидеизработенадолгорочнаСтратегијазаклиматска
акција.

Истотака,ќезапочнеизработкатанаПланзаинституционаленразвојвообласта
клима,сокојќесевоспоставатинституционалнитерамкинаЗаконотиСтратегијата.

ВоовојпериодсеочекувадабидатизработенинацртТретдвогодишенизвештајза
климатскипроменииЧетвртнационаленпланзаклиматскипромени.

Ќеседополнинационалниотинвентарнастакленичкигасовизаклучносо2016година.

Се планира да се организира национален т.н.″Таланоа дијалогза климатските
променисоситезасегнатистранивоврскасопонискојаглеродниотрастиразвој.

Истотака,ќезапочнеизработкатанаиндикаторизамониторирање напрогресотна
имплементацијанаактивноститеодсоодветнитенационалнипридонесииакциските
плановизаклиматскипромени.

Ќезапочнеподготовкатанапрогресзаимплементацијанаиницијалнитесоодветни
националнипридонесизаклиматскипромени.

Ќезапочнеревидирањенанационалнитепридонесизаклиматскипромени.

УПРАВАЗАХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИРАБОТИ(УХМР)
Тековнасостојба
Во овојпериод заврши реализацијатанапроектот“Јакнењенакапацитетитена
агрометеоролошкиотсекторзаодговорнаклиматскитепромени”вокојсосредства
одФАОбеапоставенииставенивофункција3автоматскистанициинаправенвеб
порталзаинформацијанафармеритеhttp://agrometeo.mk.Понатаму,сереализираа
Проектот“ПрограмазамониторингнарекаСтрумица”(финансиран од УНДП)и
Проектот“РананајаванапоплавивоСливДрим-Бојана”(којсереализиразаедносо
ГИЗ)при што поставени се 6 автоматски дождомерни станици и 4 автоматски
метеоролошкистаници,зачиештопоставувањеиодржувањеодговорнаеУХМР,
бешенабавениинсталиранновпрогностичкиморелWRFNMM-Ev.3.9.1ипоставена
новаоптичкамрежавоинституцијаташтобешереализиранососредстваодУХМР.

Истотака,севршeшепоправканарадаротворадарскиотцентарЃуриште-Свети
Николе(јуни2018година)сосредстваодАгенцијатазафинансискаподдршкана
рураленразвој.

Краткорочниприоритети
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УХМРќесеземеучествовоактивноститеворамкинаследнитепроекти:Проектза
“Оценка на земјоделското производство преку НАЕЗ(национално агро-еколошко
реонирање)иЛРИМС(системзауправувањесоинформациитезаземјишниресурси)
иразвојнасценаријавоРепубликаМакедонија”,Проектза“ЕКОсистемски-базирано
намалување на ризици од катастрофи” заедно со Агенцијата за меѓународна
соработка на Јапонија (JICA)и Проектот“Програма за мониторингна води за
надополнување на водоснабдувањето на град Скопје”заедно со ЈП Водовод и
Канализација-лабораторија.

Среднорочниприоритети
Ќепродолжи реализацијатанавторатафазаод проектотSEEMHEWS-A IIМулти-
хазарденсистемзаранопредупредувањеодопасностизаЈугоисточнаЕвропа.
УХМРќепродолжидаучествувавоактивноститеворамкинаПроектот“Програмаза
мониторингнасливнар.Вардар”,Проектот“Програмазамониторингнасливнар.
Струмица”иПроектот“РананајаванапоплавивосливнаДрим-Бојана”.
УХМРќепродолжидаработинаразвивањенамрежанаавтоматскиметеоролошки
станици (АМС)за надградба напостојниот системврз основа наобединувањена
техничките исофтверски компоненти,во согласност со насокитеипрепораките на
Светскатаметеоролошкаорганизација;инсталацијатанаавтоматски метеоролошки
станици на ситеглавни метеоролошкистаници,климатолошки и дождомерни
станицисо цел постепено да се заменаткласичнитемерења
сомерењатаодАМС;инсталирање АМС надвор од постојната метеоролошка
мрежа;воспоставување налабораторијаза контрола,одржување и калибрацијана
метеоролошкитеинструментииАМС-сензори;одржувањеинадградбанабазатана
климатолошки податоци CLIDATA;дигитализација на основните климатолошки
податоцииинформации;користењеГИС-форматза прикажувањенаклиматските
условизаразличнипараметри;јакнењенакомпјутерските(хардверскиисофтверски)
ресурси за користење при подготовка на сезонски прогнози за територијата на
РепубликаМакедонија.

ЦИВИЛНАЗАШТИТА

Тековнасостојба
РепубликаМакедонија,прекуДирекцијатазазаштитаиспасување(ДЗС),согласно
доделената квота,учествува во Програмата за обука на Мехнизмотза цивилна
заштитана Заедницата, која има за цел да ја подобри координацијата на
интервентнатапомош од областанацивилнатазаштита,прекуобезбедувањена
компатибилностикомплементарностпомеѓутимовитезаинтервенцијаназемјите
учеснички.Сопрограматазаобукасеподобруваативештинитенаекспертитекои
учествуваатвооперациитенапружањепомош одобластанацивилнатазаштита
прекуразменананајдобрипракси.Оваапрограмавклучувакурсеви,обуки,семинари,
организирањеназаедничкивежби,какоисистемнаразменанаекспертиодземјите
учесничкинаМеханизмот.

ДоговоротзаплатформатаsTESTA(TransEuropeanServicesforTelematicsbetweenthe
Administrations)помеѓуЕКиМинистерствозаинформатичкоопштествоимедиуми
(МИОА),епотпишанна26.06.2018година.Технички,системотќебиделоциранисо
него ќе управува Министерство за внатрешни работи.После инсталација на
целосниотсистем,ДЗС ќе може да пристапи кон воспоставување конекција со
Заедничкиинформацискиикомуникацискисистем привонредниситуации,зашто
ДЗСвеќеиматехничкииделумноперсоналникапацитети.

ВотекереализацијанаактивностииворамкитенагодишнатаПрограмазаобукина
иницијативатазаподготвеностипревенцијаодкатастрофиназемјитеодЈИЕ-ДППИ
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ЈИЕ,подговителниактивностизавежбиворамкитенапроектотCMEP(Civil-military
EmergencyPreparedness),соподдршканаАмбасадатанаСАД,какоипроективо
рамкитенаIPACross-BorderCooperation,проектIPADRAM (DisasterRiskAssessment
andMapping),K-FORCE(KnowledgeforResilientSocieties)ворамкитенапрограмата
Erasmus +,проект за донесување конечно упатство за стандардни оперативни
процедуризамодулинаЕУ,проектзамасовнозгрижувањенанастраданонаселение.

Дирекцијатазазаштитаиспасувањеотпочнасоредовноучествонасостаноцитена
КомитетотзацивилназаштитанаЕУ.

Вотексеподготовкизаспроведувањесеопфатнаревизија„peerreview“насистемотза
заштитаиспасување,одстрананаекспертиодземјитечленкинаЕУ,планираноза
периодод24.10-9.11.2018година.

Воизвештајниотпериод,беареализираниследнитеактивностивоодноснацивилна
заштита:
 28.04.2018,Птолемаида,Р.Грција–вежбазаспасувањеодпожариБАЛКАН2018,

во организација на Генералниот Секретаријат за ЦЗ на Република Грција,
организиранаворамкитенаотпочнатата4-латералнасоработкавосфераатна
цивилнатазаштитапомеѓуМакедонија,Грција,БугаријаиАлбанија.

 24-29.04.2018,Струга-курспобезбедностворамкитенаМеханизмотнацивилна
заштита на ЕУ,во коорганизација на ДЗС и Данската Агенција за вонредни
ситуации.

 22-24.06.2018,Скопје – работилница и вежба за евакуација на пациенти,
повредени,посетители и вработени од приватната здравствена организација
Аџибадем Систина,организиранаодДЗСиDPPISEE,ворамкитенагодишната
Програмазаобукинаиницијативатазаподготвеностипревенцијаодкатастрофи
наземјитеодЈИЕ–DPPISEE.

 24.06.2018,Скопје – летна школа на тема „Камп менаџмент во услови на
мигрантска криза“, во коорганизација на факултетите за безбедност и
криминалистикаприУКИМ одСкопје,УниверзитетотодСараево,БиХиодВелка
Горица–Хрватска.,асоподдршканаДЗСиМО/ВоенаАкадемија.

Краткорочниприоритети
ДирекцијатазазаштитаиспасувањеќесеповрзесоЗаедничкиинформацискии
комуникациски систем при вонредни ситуации (CECIS)со што ќе се овозможи
директнакомуникацијапривонредниусловисоинституциитезацивилназаштитана
земјитечленкинаЕУ.

Планиранаенабавканаличнаопремаиуниформизаприпадницитенарепубличките
сили за заштита и спасување и на тимовите за брз одговор,како и на
противпожарнитеединицинаРМ.ОпрематасенабавуваодБуџетотнаДирекцијата
зазаштитаиспасување(ДЗС).Набавенисе1беспилотнолетало–дронодсредства
наЕК,наменетизатеренскатавежбаМОДЕКСМК2017,какои1беспилотнолеталои
еднотранспортновозилоодАгенцијатазаодземенимотнаРМ,асоОдлукана
ВладатанаРМ.

Зајакнувањенаадминистративнитекапацитети
Утврденаепотребазавршењеанализанапостоечкиотадминистративенкапацитет
на Дирекцијата за заштита и спасување, заради квалитетно и навремено
остварување на обврските, задачите и активностите, кои произлегуваат од
законскитеиподзаконскитеакти,какоизарадиобврскитекоипроизлегуваатод
членствотовомеѓународниорганизацииииницијативииодпостоечкитепотпишани
билатералнидоговори.
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Заради ургентна потреба,во 2018 година е одобрено вработување на летачки
персоналзауправувањесовоздухопловитенаДирекцијатазазаштитаиспасување,
со што ќесезајакнати администативинитеи оперативнитекапацитети,како и
вработувањана8раководнилицанапозициикоисесистематизиранисоАктотза
систематизацијанаработниместа,нодесеганебилепополнети.Објавенисејавни
огласи,отпочнатаеселекцијанакандидати.Очекуванпериоднареализација–крај
на2018година.

Докрајотна2018годинапланираноемеѓуресорскоусогласувањенаСтратегијатаза
намалувањенаризициод катастрофи(DisasterRiskReductionStrategy)инејзино
усвојувањеодстрананаВРМ,рок31.12.2018(вклученавоГодишнатапрограмаза
работанаВРМ).ДонесувањетоиимплементацијатанаСтратегијатазанамалување
на ризици од катастрофи ќе придонесе за градење на стратешки определби и
политики и зајакнување на меѓуресорската соработка и координација за
намалувањенаризициодкатастрофи.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Согласнонаправенатаанализа,утврденоедекаесоизменинаактуелнитеЗаконза
заштитаиспасувањеиЗаконзапожарникарствонемадабидепостигнатсаканиот
ефект.Имајќи го предвид и тоа дека неопходно е усогласување со европската
регулатива и соодветно имплементирање на Одлука на ЕЗ бр.2014/762/ЕУ за
спроведување на Одлуката на Парламентот на ЕУ и Советот за формирање
Механизам зацивилназаштитанаЕУбр.1313/2013/ЕУидруги,SevesoIIIDirective
2012/18/EUиFloodDirective2007/60/EU.Имајќигоистотовопредвид,вопоследниот
квартална2019годинасепланираносењенановЗаконзацивилназаштитаи
спасување,којисто така ќе ги адресира дадените препораки од меѓународните
организациииорганизациитенаЕУодовааобласт.Следственонатоа,ќесеврши
усогласувањеинапостоечкитеподзаконскиакти.

ВоодноснаБилатералнатасоработка,состојбатаеследна:
Дирекцијата за заштита и спасување го заврши усогласувањето на текстотод
билатералниотдоговорзасоработкаприкатастрофисоРепубликаАлбанија,штосе
планирадасепотпишеодстрананадиректоротнаДирекцијатадокрајна2019
година.

ВотекеусогласувањенатекстодбилатералниотдоговорсоРепубликаСрбија,кој
истотакаепланиранодасепотпишедокрајна2019година.

СоРепубликаГрцијаепарафирантекстнаМеморандумзаразбирањезасоработка
во сферата на цивилната заштита помеѓу ДЗС и Генералниот Секретаријат за
цивилназаштитанаГрција..иистотсеочекувадасепотпишедокрајотна2019
година.

СеочекуваиницирањенабилатералнасоработкасоГрузијавополетонацивилна
заштита.

Институционалнарамка
Вотекотна2019годинасепланираизготвувањеиновПравилникзасистематизација
наработнитеместанаДирекцијатазазаштитаи спасувањеи усогласувањесо
националнотозаконодавство,воделотнаработнитеодноси.Новатаорганизациска
структуранаДирекцијатаќеовозможипоголемаефикасноствопревентивнотои
оперативнотодејствување.
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3.27.2КВАЛИТЕТНАВОЗДУХ

Вонасоканаподобрувањенасостојбатасозагадувањенавоздухоти подобрувањена
квалитетотнавоздухотќепродолжатдасеспроведуваатбарањатанаКонвенцијатаза
далекусежнопрекуграничнозагадувањенавоздухот(ЦЛРТАП)инејзинитеПротоколи,
какоидирективитеодЕУодоваподрачје,коисеоднесуваатнаредукцијанаемисиите
назагадувачкитесупстанциододделнисектори(енергетика,индустријаисообраќај).
Земјата,истотака,гиспроведувамеркитезазаштитаиподобрувањенаквалитетотна
воздухот дефинирани во националните планови и програми и локални плански
документиипристапуваконподготовканалокалниплановииспроведувањенамерките
дефиниранивоистите.

Тековнасостојба
Вопрвиоткварталод2018годинаактивносеработешенаподготовканаЗаконотза
изменувањеидополнувањенаЗаконотзаквалитетнаамбиентниотвоздух,чија
главнацелевоспоставувањенајасенначиннаподготовканаплановитезаквалитет
навоздухотинакраткорочнитеакцискипланови,какоиефикасноспроведувањена
меркитезаподобрувањенаквалитетотнавоздухот,восогласностсоЕУдирективата
2008/50заквалитетнаамбиентенвоздух.
Водекември2017годинаседонесеУредбатазаизменувањеидополнувањена
Уредбатазаграничнивредностизанивоаивидовиназагадувачкисупстанцииво
амбиентниот воздух и прагови за алармирање,рокови за постигнување на
граничните вредности,маргини на толеранција за гранична вредност,целни
вредностиидолгорочницели99вокојасепропишапрагзаалармирањеипрагза
информирањезасуспендираничестичкисоголеминаод10микрометри(PM10),со
целбрз,ефективенисоодветенодговорнанадлежнитеинституциивоситуациина
високиконцентрациинаPM10инадминувањенадефиниранитепрагови.
Во текотна 2017 година продолжиспроведувањето на Законотза контрола на
емисии наиспарливи органски соединенијапри користењебензини.Возавршна
фазаепријаваирегистрацијанаинсталациизаскладирање,инсталациизаполнење
и празнење мобилни контејнери и бензински станици.Исто така,се постапува
согласноПравилникотзатехнички барањаи стандарди заопремазабензински
станициискладирањенатерминали,односносевршиусогласувањенапостоечките
сопланзаинсталирањенасоодветнаопрема.
Воаприл2017годинаВладатанаРепубликаМакедонијагодонесеНационалниот
планзаредукцијанаемисиитеодголемитесогорувачкипостројкиоденергетскиот
сектор (НЕРП)ревидиран согласно забелешките на Енергетската заедница.
СледењетонаспроведувањетонаНЕРП-от,говршиработнагрупасопретставници
наситевклученидржавниинституциииголемисогорувачкиинсталациивклучениво
планот.ОдпредвиденитеактивностисогласноНЕРП-отизработенаекомпаративна
анализазасоодветнитехнологиинадесулфуризацијанаРЕКБитолаиФизибилити
студија за оптимална технологија за десулфуризација и во тек е постапка за
обезбедувањена средстваоддржавниотбуџетпрекуевропскифондовивовидна
грантовиилиповолникредитизафинансирањенапостапкатанадесулфуризација.
Спроведувањето на меркитеод Националниотплан за заштита на амбиентниот
воздухоте тековно.Дел од нив ќе бидатимплементирани прекуПлановите за
квалитетнавоздухзаГрадСкопјеиТетово.Започнатепроцесотзаспроведувањена
гасификацијатанаРМ,којазначителноќепридонесезанамалувањенаемисииод
секторотза затоплување на домовите и административните капацитети.Во таа
насока,ГрадСкопјепродолжидајаспроведувамеркатадоделувањенасубвенцииза
набавканапечкинапелетисобуџетза2017годинавовисинаод 13.500.000,00
денари.Спроведувањето на активностите дефинирани во ИСКЗ дозволите се
спроведуваат од страна на економските оператори.Во однос на мерките за

99
(СлужбенвесникнаРМ бр.183/2017)
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намалувањеназагадувањетоод сообраќај,од 1јули2016годинастапинасила
забранатазаувознапатничкивозиласостандардпонизокодЕУРО4.Воедно,Град
Скопјепродолжисопонатамошнаизградбанаинфраструктуратазавелосипедски
патеки(2017година-33.438.850,00денари),доделувањенасубвенциизанабавкана
велосипеди (2017 година -20.000.000,00 денари),проширување на поголемите
булевари,аистотакавоведенеиелектронскисистем занаплатаиследењена
возниотред.

Плановитезаквалитетнавоздухикраткорочнитеакциониплановизаагломерација
Скопски регион и општина Тетово,изработениво рамките на Твинингпроектот
“Понатамошнозајакнувањенакапацитетитезаефективнаимплементацијанаacquis
вообластанаквалитетотнавоздухот”сеусвоијаодстрананаСоветотнаградСкопје
(јануари2017година)иСоветнаопштинаТетово(април2017година).Изработене
ПланзаквалитетнаамбиентниотвоздухзатериторијанаопштинаВелесиистиоте
усвоенодстрананасоветотнаопштината(ноември2017година).

Во текот на 2017 година,се финализираше Твининг-проектот “Понатамошно
зајакнувањенакапацитетитезаефективнаимплементацијанаacquisвообластана
квалитетотнавоздухот”,ИПА ТАИБ 2012.Во првиотквартал на2017годинасе
реализирааследнитеповажнипроектниактивности:
Подготвена е нова верзија на порталотза квалитетна воздухсо подобрена е
функционалностиначинотнаприказнаподатоцитеодДАМСКАВ;
ИзработенеИзвештајзаквалитетнавоздухзапериод2005-2015година;
ПодготвенеИнвентаротзазагадувачкисупстанцивовоздухотзапериод1990-2015
годинакакоиИнформативниотизвештајзаинвентарот;
Подготвен е План за воспоставување на био-мониторинг за загадувањето на
воздухотвоземјата;
ФинализирањенаСтудијатазаефектитеодзагадувањетосоцврстичестичкиврз
морталитетотвоСкопскиотрегион;

ПодготвенеИнвентарнаемисијазаситезагадувачкисупстанцивовоздухза2016
година,со целосен тренд на емисии за период 1990 -2016 година,како и
ИнформативенизвештајзаинвентаротсогласноупатствотонаEMEP/EEAииститесе
доставенидоЕвропскатаАгенцијазаживотнасредина(ЕЕА)идоСекретаријатотна
УНЕЦЕ.

МЖСПП континуирано врши одржување на Државниот мониторинг систем за
квалитетна амбиентен воздухот(ДАМСКАВ),во согласностсо расположливите
резервниделовиипотрошниматеријали.Вотекотна2017годинабешереализирана
јавна набавка на резервни делови во висина од 3.000.000,00 денари,со кои се
сервисираа19анализаторизамониторингнаквалитетнавоздух.Бешеподготвена
ПрограматазаработанаДржавниотмониторингсистем заквалитетнаамбиентен
воздухза2018година.
Извршенаекомплетназаменанаинструментитезасулфурдиоксид,азотниоксиди,
PM10–суспендираничестичкисоголеминадо10микрометри,јаглеродмоноксиди
озонвомониторингстаницатавоТетово.ВостаницитеКумановоиБитола2се
заменијапостоечкитеинструментизаазотниоксиди,PM10–суспендираничестички
соголеминадо10микрометрииозонсонови,авотритестаницисепоставијаи
инструментизаследењенаконцентрацитенаPM2.5– суспендираничестичкисо
големинадо2.5микрометри.ОваазаменасеимплементирашеворамкитенаПроект
занабавканаопремасофинсискисредстваодIPATAIB2012/2013.Дополнително,се
извршинабавканаеднамобилнамониторингстаница,какоивозилозаодржување
намониторингсистемот.Вотекотнајануари2018годинасеизвршидислокацијана
двепостоечкимониторингстаници,односностаницатаодМршевциседислоцираше
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во Гостивар,аеднастаницаод Велесседислоцирашево Струмица.Мобилната
мониторингстаница се постави во општина Бутел,во Скопје и истата ќе врши
мониторингнаквалитетотнавоздухотвопериод од еднагодина.Податоцитеза
квалитетнаамбиентенвоздухза2016годинадобиениодДржавниотмониторинг
системзаквалитетнаамбиентенвоздух,седоставијадоЕЕАвоноводефинираниот
електронскиформатсогласноодлуката2011/850/ЕУ,вопредвидениоткраенрокна
доставување01октомври2017година.РепубликаМакедонијаеделодновиотсистем
за известување на граѓаните во Европа-European Air Quality
Index: http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index,којзапочна да се
применуваодноември2017година.

Со цел навремено информирање на граѓаните за состојбата со квалитетот на
воздухот, МЖСПП активно ја применува веб странатаhttp://air.moepp.gov.mk.
Подготвена е нова верзија на порталот за квалитет на воздух со подобрена
функционалностиначинотнаприказнаподатоцитеодДАМКАВ.Напорталотможат
дасенајдатинформациизазаконодавствотозаквалитетнавоздухот,извештаиза
квалитетнавоздухот,стратешкидокументи,какоиновости.Особеноезначајношто
наистатавебстрана,надневнабазасепоставуваатпредупредувањаипрепоракиво
односназагадувањетонаводухот,какоиинформациизатоакакограѓанитедаго
дадатсвојотпридонесво заштитатанаквалитетотнавоздухот.Со применана
порталотзаквалитетнавоздух,свестанаграѓанитееподигнатанаповисокониво.

Донесен е Годишен План за следење на квалитетотна екстра лесно масло за
домаќинство и мазут100.Оваа активностсеспроведува континуирано со што се
имплементираатбарањатанаЕУмерката31999L0032.

Восептември2017годинасепрошириИнтерсекторскатаработнагрупазавоздухсо
нови членови со повисока политичка функција за да се олесни и забрза
спроведувањетонамеркитеодпланскитедокументи,какоимониторинготнаистите.
Сеодржааповеќесостаноци наИнтерсекторскатаработнагрупазаквалитетна
воздухот со којпродолжуваат активностите за обезбедување на поквалитетен
амбиентенвоздухвоСкопјеиводругитезасегнатиградовиводржавата.Истотака,
сеорганизирашејавнадебатанатема„Неоставајнадруг,дојдизачиствоздух“.Во
декември2017годинасеодржаФорум соакадемскатазаедницазаможноститеза
намалување на загадувањето на воздухот предизвикано од греењето во
домаќинствата.Форумот се покажа како одлична можност за презентација на
резултатитеодистражувањетонагреењетовоСкопскатакотлинаигреењетоопшто
какопричинителназагадувањетонесамовоСкопје,тукуинизцелатадржава.Во
фокусотнадискусијатабеапредложенитеакциивоПатоказотзанамалувањена
загадувањето од греењето 2017-2025,изработен како заедничка активност на
МЖСПП,УНДП,Град Скопје во соработка со МАНУ,истакнати експерти од
академскатазаедницаиЦентаротзаиновации-СкопјеЛаб.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Вотекотна2018година,ќесефинализираЗаконотзаизменувањеидополнувањена
Законотзаквалитетнаамбиентниотвоздух,чијаглавнацелевоспоставувањена
јасенначиннаподготовканаплановитезаквалитетнавоздухотинакраткорочните
акцискипланови,какоиефикасноспроведувањенамеркитезаподобрувањена
квалитетотнавоздухот.

Исто така ќебиде изготвена Програма за работа на Државниот автоматски

100СлужбенвесникнаРМ бр.154/2016
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мониторингсистемзаквалитетнаамбиентниотвоздухза2019година.

ИнституционалнаРамка,ИмплементацијаИСпроведување
Вотекотна2018годинаќесеспроведуваатпредвиденитемеркизанамалувањена
загадувањето дадени во Националната програма за постепена редукција на
количинитенаемисиинаодреденизагадувачкисупстанциинанивозапериодот2012
-2020година.Предвидќебидатземениипоединимеркизазаштитанавоздухот
дадениво„Националниотпланзазаштитанаамбиентниотвоздух“.Ќесепродолжи
со имплементација на меркитенаведени во Краткорочнитеакциони планови за
заштитанаамбиентниотвоздух(коисеоднесуваатнаослободувањеодработана
ранливи групи на граѓани,бесплатен јавен превоз,зголемена подготвеност на
здравственитеинституции,реорганизацијанаработновремезаработанаотворено,
препораки за ограничување на работата на индустриските капацитет итн) и
ПлановитезаквалитетнавоздухзаагломерацијатаСкопскирегион,општинаТетово
иопштинаВелес.

Воовојпериодќесеобезбедизајакнувањенакапацитетитенаорганитекоивршат
мониторингнавоздухотпрекувработувањеновкадариспроведувањеобуки.Се
планира да се обезбедат предуслови за започнување на акредитација на
Калибрационаталабораторија.Ќесепродолжисоредовноодржувањенамониторинг
-мрежатазавоздухсокојауправуваМЖСПП.

Ќе се подготви инвентарот за емисии на загадувачки супстанци во воздух со
податоциза2017годинаиИнформативенизвештајзаинвентарот,кадештоистите
заклучносоаприл2019годинаќеседоставатдоЕвропскатаагенцијазаживотна
срединаидосекретаријатотнаОбединетинации.

Во рамкитенаредовнитекампањи кои ги спроведуваМЖСПП,ќесеопфатати
активностикоиќебидатнасочениконподигнувањенајавнатасвестзаподобрување
наквалитетотнаамбиентниотвоздух,прекуподготовканаброшуриипромотивни
материјализаквалитетнавоздух.

СогласноЗаконотзабезбедностнапроизводи101,ќесеспроведуваГодишниотплан
законтроланаквалитетотнатечнитегоривапуштенинапазаротвоземјатакојќе
претставуваосновазаподготвувањемесечниигодишниизвештаизаколичинитена
течни горива и нивниот квалитет кои се употребуваат.Извештаите ќе бидат
доставувани до Министерството за економија и МЖСПП,со цел понатамошна
обработка на податоците.Ќе се врши Регистрација на нови инсталации за
складирање,инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на
бензинскистаници.

Вотекотна2018година,ќепродолжипроцесотнадоставувањенаПланиПрограмаза
постигнувањенатехничкитебарањазазаштитанаживотнатасрединаодстранана
инсталациизаскладирање,инсталациизаполнењеипразнењемобилниконтејнерии
бензинскистаници.

Ќезапочнепроект„Развојиимплементацијаназдравствениндексзазагадувањена
воздухот“,финансиран од програмата ИПА – Прекугранична соработка помеѓу
РепубликаМакедонијаиГрцијазапериод2014-2020година.Ворамкитенапроектот
воовојпериодќесезапочнесоспроведувањенаследнитеактивности:подготовка
на локален инвентар на емисии во воздухза Гевгелија и Битола;индикативни
мерењанасоставотнаPM честичкитевоБитола;подготовканапланзаквалитетна

101СлужбенвесникнаРепубликаМакедонијабр.33/2006и63/2007.
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воздухвоБитола;оценканаздравственитеефектиодзагадувањето;организацијана
кампањизаподигнувањенајавнасвест,организацијанаобукизауправувањесо
квалитетнавоздухинабавканаеднамониторингстаницазаквалитетнаамбиентен
воздухкојаќебидепоставенавопограничнатаобластГевгелијаинабавканамерни
инструментизапостоечкатастаницавоБитола.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Воовојпериод,сепланираизработканановЗаконзаквалитетнаамбиентенвоздух,
вокојќесетранспонираатследнитеЕУмерки:32008L0050,32015L1480и32016L2284.

ИстотакаќесеизработиНационалнатапрограмазаконтроланазагадувањетона
воздухотзапериод2020-2030година,какои Националенпланзазаштитана
амбиентниотвоздух.

Законотигоренаведенитепланскидокументиќебидатподготвениворамкитена
ИПА2проектот„Поддршказаимплементацијанадирективитезаквалитетнавоздух
ихоризонталнозаконодавство“.

Се планира донесување наследните подзаконски акти,со цел усогласување со
Европскотозаконодавство:
 Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за методологија на

мониторинг за квалитетот на амбиентниот воздух (32004L0107,32008L0050
и32015L1480).

 Правилник за измена и дополнување на Правилникот за методологија за
инвентаризацијаиутврдувањенанивотонаемисииназагадувачкитесупстанции
воатмосфератавотонигодишнозаситевидовидејности,какоидругиподатоци
задоставувањенаПрограматазамониторингнавоздухотнаЕвропа(32001L0081,
32016L2284)

 Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за методологијата,
начините,постапките,методите и средствата за мерење на емисиите од
стационарнитеизвори(ISOиCENстандарди,32010L0075).

 ПравилникзаизменаидополнувањенаПравилникотзаграничнитевредностиза
дозволенитенивоанаемисииивидовиназагадувачкисупстанциивоотпадните
гасовиипареикоигиемитираатстационарнитеизворивовоздухот(32010L0075,
32015L2193).

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ЌесепродолжисоимплементацијанамеркитенаведенивоКраткорочнитеакциони
плановизазаштитанаамбиентниотвоздухиПлановитезаквалитетнавоздухза
агломерацијатаСкопскирегион,општинаТетовоиопштинаВелес.

Согласнодонесенитепланскидокументивообластанавоздухот,ќесеобезбеди
институционалнозајакнувањенаУправатазаживотнасрединасоцелследењена
спроведувањенаистите.

СепланирацелоснодасевоспоставиCOPERTмоделотзапресметканаемисииод
сообраќај.Ќесереализираатобукизамоделирањеиподготовкаиспроведувањена
планскитедокументизаподобрувањенаквалитетотнавоздухот.

Ќесепродолжиредовноодржувањенамрежатазамониторингнаквалитетотна
амбиентниотвоздух.

Позавршувањенаситепотребнидокументизаконтролаиобезбедувањенаквалитет
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напостапкитезамониторингнаквалитетнавоздухсепланираакредитацијана
лабораторијата за калибрација на инструментите од Автоматскиот мониторинг
системзаквалитетнавоздухво2019година.

Во рамкитенаредовнитекампањи кои ги спроведуваМЖСПП,ќесеопфатати
активностикоиќебидатнасочениконподигнувањенајавнатасвестзаподобрување
наквалитетотнаамбиентниотвоздух,прекуподготовканаброшуриипромотивни
материјализаквалитетнавоздухот.

Ќе продолжи процесотна доставување на План и Програма за постигнување на
техничкитебарањазазаштитанаживотнатасрединаод странанаинсталации за
складирање,инсталации за полнење и празнење мобилни контејнери и бензински
станици.

ЌепродолжидасеспроведуваГодишниотпланзаконтроланаквалитетотнатечните
горива пуштени на пазарот во земјата.Ќе продолжи Регистрација на нови
инсталации за складирање,инсталации за полнење и празнење на мобилни
контејнериинабензинскистаници.

Програмиипроекти
Ќе продолжат и финализираат активностите во рамките на проектот „Развоји
имплементацијаназдравствениндексзазагадувањенавоздухот“,финансиранод
програматаИПА–ПрекуграничнасоработкапомеѓуРепубликаМакедонијаиГрција
запериод2014-2020година.Ќесереализираатследнитеактивности:подготовкана
локаленинвентарнаемисиивовоздухзаГевгелијаиБитола;индикативнимерења
насоставотнаPM честичкитевоБитола;подготовканапланзаквалитетнавоздух
во Битола;оценка на здравствените ефекти од загадувањето;организација на
кампањизаподигнувањенајавнасвест,организацијанаобукизауправувањесо
квалитетнавоздухинабавканаеднамониторингстаницазаквалитетнаамбиентен
воздухкојаќебидепоставенавопограничнатаобластГевгелијаинабавканамерни
инструментизапостоечкатастаницавоБитола.

Ќе започне имплемeнтацијата на проектот „Подршка за имплементација на
директивитезаквалитетнавоздухихоризонталнозаконодавство“одИПА 2.Во
рамкитенапроектотсепланира:докомплетирањеназаконскаталегислативаза
воздух,односноподготовканановзаконзаквалитетнаамбиентенвоздухиповеќе
подзаконски акти,подготовканапланови заимплементацијанадирективитеза
квалитетнавоздух,подготовкананационалнипланскидокументизазаштитана
амбиентниотвоздухи извештаи застратегискаоценказанивното влијаниеврз
животнатасредина,подготовкаиспроведувањенапланзамониторингнатешки
метали,VOCsиPAHs,ивоспоставувањеназонииагломерациизаовиесупстанци,
подготовканаизвештајзаоценканаквалитетнавоздухиизвештајзаоценкана
влијаниетонаприроднитеизвориврзквалитетотнавоздухот.

3.27.3УПРАВУВАЊЕСООТПАД

Фокусот ќе биде во насока на воспоставување на Регионалните системи за
управување со отпад во седум плански региони, подготовка на планска
документацијазавоспоставувањенарегионалноуправувањесоотпадзаПолошки
регион,како и подготовка на нова регулатива за усогласување со новите ЕУ
директивизаотпад.

Тековнасостојба
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Воизвештајниотпериод фокусотнаактивноститевосекторотзауправувањесо
отпадот беше во насока на финализирање на планската документација за
воспоставувањенаинтегриранорегионалноуправувањесоотпадзасите8плански
регионивоземјата,какоиподготовканановарегулативазаусогласувањесоновите
ЕУдирективизаотпад.

ВоизвештајниотпериодпродолжијаактивноститеворамкитенаТвинингпроектот
„Зајакнувањенаадминистративнитекапацитети заспроведувањенаРамковната
директивазаотпадидирективитезапосебнитетековинаотпад(пакување,батерии
и отпад од електричнаи електронскаопрема)“,при што сенаправи анализана
законодавствотозауправувањесоотпадисезапочнасоподготовкана:
 новЗаконзауправувањесоотпад,
 новЗаконзапродолженаодговорностнапроизводителитеи
 новитризаконизапосебнитетековинаотпад(електричнаиелектронскаопрема,

батериииакумулаториипакување),
 новЗаконзаостанатитековинаотпад(гуми,возила,отпаднимаслаитекстил),
 НационаленПланзауправувањесоотпад2018–2024и
 Планзаспречувањезасоздавањенаотпад2018-2024.

ЗаИсточниотиСевероисточниотрегион,ворамкитенаИПАпроектитезаизработка
на техничка и тендерска документација за затворање на нестандардните
депонии/диви депонии и подготовка на технички спецификации за набавка на
опрема за собирање и транспорт на отпадот,се финализираа активностите за
изработка на техничката и тендерската документација,се реализирааи се
подготвијатехнички спецификации и тендерски досиејазанабавканаопремаза
собирање и транспортна отпадоти затворање на нестандардните депонии во
општинитеодовиедварегиона.

Паралелно,сезавршијаактивноститеодИПАпроектот„Подготовканапотребните
документизавоспоставувањенаинтегриранифинансискисамоодржливсистемза
управувањесоотпадзаВардарски,Пелагониски,СкопскииЈугозападенрегион“и
подготвени се сите потребни документи за воспоставување на интегриран и
финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во овие региони,а
проектотбешефинансираниворамкинаИПАкомпонента3.Донесенисеиодобрени
од странанаМЖСПП 4Регионалниплановизауправувањесоотпад.Соовасе
заокружипроцесотзаодобрувањена7седумрегионалниплановизауправувањесо
отпаднанивонаРМ.

Започнааактивностиизаизработканапотребнитедокументизавоспоставувањена
интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во
Полошкиотпланскирегион,коиќебидатфинансиранисофондовиобезбеденипреку
билатералнасоработканаВладатанаРМ иШвајцарија.

ВработенитеодСекторотзауправувањесоотпадучествуваананеколкуработилница,
кадецелтабешедасеподобрат/зголематтехничкитезнаењаиинституционалните
капацитетизаспроведувањенаевропскотозаконодавство.

Контролата и издавањето на дозволи за постапување со отпад согласно
пристигнатитебарањаисостојбатанатеренпродолжиивоовојпериод.

ВоизвештајниотпериодсеодржаМеѓународнаКонференцијазауправувањесоотпад
(ноември2017година)воСкопје,накојапредпретставницитенаопштините,бизнис
заедницата,научната јавност и невладиниот сектор беа презентирани идните
политики во управувањето со отпадот кои ќе произлезат од твинингпроектот
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„Зајакнувањенаадминистративнитекапацитети заспроведувањенаРамковната
директивазаотпадидирективитезапосебнитевидовинаотпад(пакување,батерии
иотпадоделектричнаиелектронскаопрема)“.Сеодржаиобука(заиститезасегнати
страни)заначинитенанамалувањенасоздавањетонаотпад/превенцијаодотпадот.

Воспоставувањенаинтегрирансистемзауправувањесоотпад
Продолжи соработкатанаМЖСПП со локалнатасамоуправазазапознавањесо
обврскитекоипроизлегуваатзаопштинитеодИсточниотиСевероисточниотрегион
од Законот за управување со отпад и реализираниот проект „Подготовка на
потребнитедокументизавоспоставувањеинтегриранифинансискисамоодржлив
систем за управување со отпад во Источниот и Североисточниот регион“.Во
декември2017година,сеодржасостаноксоградоначалницитеодСевероисточниот
планскирегион.

Во декември 2017 година,исто така,сеодржасостаноксо градоначалницитеод
Скопскиот и Вардарскиот регион со цел запознавање со обврските кои
произлегуваат за општините од овие региони по донесувањето на планските
документи изработени во рамките на ИПА проектот„Подготовка на потребните
документи завоспоставувањеинтегриран и финансиски самоодржливсистем за
управувањесоотпадзаВардарски,Пелагониски,СкопскииЈугозападенрегион“.

ОдстрананаМЖСППсеорганизираапоединечнисостаноцисоградоначалницитена
општинитевосекојаопштинаод8-терегионалницентрисоцелнивноинформирање
за обврските кои произлегуваат од Законот за управување со отпад.
Меѓуопштинските одбори за управување со отпад добија нови членови (новите
градоначалницинаопштини),норегионалнитецентрисеуштенесеформирани.Во
февруари2018годинасеодржасостанокпомеѓуМинистеротзаживотнасрединаи
просторнопланирањеиПремиеротнаРМ којрезултирашесоуштееднасредбаво
март 2018 годинапомеѓу МЖСПП, Премиерот на РМ, ЗЕЛС како и сите
градоначалници од општинитево РМ,на којседонесезаклучок да МЖСПП го
преземепроцесотнавоспоставувањенарегионалнитесистемизауправувањесо
отпад,аповоспоставувањетодагопредаденаопштинитекаконивнанадлежност.
Воедно,заостварувањенаоваацел,советитенаопштинитеод четири плански
региона(Вардарски,Пелагониски,ЈугоисточениЈугозападен)донесоаодлукисокои
надлежноста за воспоставување на регионалните системи ја отстапуваат на
министерството.

ПретставницинаМЖСППучествуваанаТАЕКСработилницазапревенцијаодотпади
минимизација,којаштосеодржана28-29.11.2017,воБратислава,Словачка.

Истотака,АсоцијацијатанакомуналнитепретпријатијанаРМ,АДКОМ,организираше
средбанакојабеапретставенииднитеполитикивоуправувањетосоотпадотна
регионалнонивоиобврскитекоиќеследатзајавнитекомуналнипретпријатија.Исто
така,АсоцијацијатанакомуналнитепретпријатијавоРМ приСтопанскатаКоморана
Македонијаорганизирашесредбанакојабеапрезентираниовиеполитики.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
ВоизвештајниотпериодќеседонесеновЗаконзауправувањесоотпадотсокојќе
сетранспонираЕУмерката2008/98/EУиќебидатземенивопредвидпринципитена
ЦиркуларнатаекономијанаЕУ.ЗаконотќесеизработиворамкитенаИПАТвининг-
проектзазајакнувањенакапацитетитезауправувањесоотпад.

СогласнозаконскитеобврскиодЗаконотзауправувањесоотпад,ќеседонесенов
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Национален План за управување со отпад 2018 – 2024 и ќе се донесе првиот
НационаленПланзаспречувањезасоздавањенаотпад2018-2024.Ќесеревидираат
Програматазауправувањенаотпад од пакување,Програматазауправувањесо
отпадоделектричнаиелектронскаопремаиПрограматазауправувањесоотпадни
батериииакумулаториииститеќебидатделодНационалниотПланзауправување
соотпад2018-2024.

Дополнително,ќесеработинаподготовканаследнитезакони:
 Законзапроширенаодговорностнапроизводителите(согласноЕУдирективата

2008/98/EУ)
 Законзауправувањесопакувањеиотпадодпакување(ќесеусогласисоновата

ЕУДирективата2015/720),
 Законзауправувањесобатериииакумулаторииотпадодбатериииакумулатори

(ќеседоусоласисоЕУДиректива2006/66),
 Законзауправувањеелектричнаиелектронскаопремаиотпаднаелектричнаи

електронскаопрема(ќеседоусогласисоЕУДиректива2012/19/),и
 Закон за управување со посебни текови на отпад со којќе се регулираат

отпаднитегуми,отпаднитемасла,текстилниототпад и искористенитевозила
(согласноЕУдирективата2008/98/EУ).

 Законзателозабалансирањенапроизводителите,којеповрзансоЗаконотза
проширенаодговорностнапроизводителите,апроизлегуваодпрепоракитеод
ИПАТвининг-проектза зајакнување на капацитетите за управување со отпад
(согласноЕУдирективата2008/98/EУ).

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ЗаИсточниотиСевероисточниотрегион,ворамкитенаИПАпроектитеќесезапочне
сопостапказазатворањенанестандарднитедепонии/дивидепониииќесенабави
опремазасобирањеитранспортнаотпадот.

Паралелно,ќесеподготвитендерскадокументацијазараспишувањенајавенповик
за давање под концесија на регионалното управување со отпад за Вардарски,
Пелагониски,ЈугозападениЈугоисточенрегион.

Ќесезапочнесо подготовканадокументи завоспоставувањенаинтегриран и
финансискисамоодржливсистем завоспоставувањесоуправувањесоотпад во
Полошкиотпланскирегион.

ЌепродолжисоработкатанаМЖСПП солокалнатасамоуправазазапознавањесо
обврскитекоипретстојатзаопштинитевопосебните8регионизавоспоставување
наинтегрирансамоодржливсистемзауправувањесоотпад.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Ќе се донесат следниве закони: Закон за проширена одговорност на
производителите,Законзауправувањесопакувањеиотпадодпакување,Законза
управувањесобатериииакумулаторииотпадодбатериииакумулаторииЗаконза
управувањеелектричнаиелектронскаопремаиотпаднаелектричнаиелектронска
опремаиЗаконзауправувањесопосебнитековинаотпадсокојќесерегулираат
отпадните гуми ,отпадните масла,текстилниот отпад и искористените возила.
СогласноновиотЗаконотзауправувањеелектричнаиелектронскаопремаиотпадна
електричнаиелектронскаопремаќеседонесеПравилникзаЛистатанавидовина
производикоиприпаѓаатвокатегориитенаелектричнаиелектронскаопрема.

ЌезапочнеревизијанаСтратегијатазауправувањесоотпад2008-2020.
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ЌепродолжиизработкатанаЗаконотзателозабалансирањенапроизводителите,
које поврзан со Законот за проширена одговорност на производителите,а
произлегуваодпрепоракитеодИПАТвининг-проектзазајакнувањенакапацитетите
зауправувањесоотпад.

Програмиипроекти,институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ЗаИсточниотиСевероисточниотрегион,ворамкитенаИПАпроектитеќесезаврши
постапкатазазатворањенанестандарднитедепонии/дивидепониииќесенабави
опремазасобирањеитранспортнаотпадот.

Во овојпериодќесезапочнесо спроведувањенапостапкатазадоделувањена
концесиизаизградбаиоперирањевопериодод30годинизарегионалницентриза
управувањесоотпадвоВардарски,Пелагониски,ЈугозападениЈугоисточенрегион.

ЌеседонесеРегионаленПланзауправувањесоотпадвоПолошкиотрегион,какои
друга пропратна документација за воспоставување на регионалниот систем за
управувањесоотпад.

Ќесеформирарегулаторно тело закомунални работи,,прекукоеќесеследи
имплементацијатаназаконодавствотоводелотнауправувањесоотпад.

Сепланиравоспоставување на систем за управување со медицински отпад согласно
ревизијанаНационалниотПланзаотпад.

Ќесевоспоставиинтегриранифинансискисамоодржливсистем зауправувањесо
отпад во Источниот и Североисточниот регион,преку изградбана регионалниот
центарзауправувањесоотпади формирањенамеѓурегионалнојавнопретпријатие
зауправувањесоотпадзаовиедварегиона.

3.27.4КВАЛИТЕТНАВОДАТА

Вообластаводи,ќесепродолжисоусогласувањенанационалнотозаконодавство
одобластанаводитесоправотонаЕУ,донесувањеиимлементацијанаПлановите
зауправувањесоречнисливовисоцелподобрувањенастатусотнаводнитетелаи
изработка на Планови за управување со ризик од поплави.Ќе се подобри
управувањетосомониторинготнаповршинскииподземниводнитела.

Тековнасостојба
Правнарамка
Во текотна 2017 година во насока на целосна имплементација на Законотза
утврдувањенаценинаводниуслуги,какоивонасоканаспроведувањенареформи
засекторотзаводивонасоканафинансискатаодржливост,беадонесениследните
подзаконскиакти:
 Методологијатазаопределувањенатарифитезаводнауслуга102и
 Правилникотзаначинотипостапкатазаутврдувањенатарифазаводнауслугаи

нарегулаторнатарифазаводнауслуга103.
Исто така,беадонесени и подзаконски акти со кои сеутврдувасодржинатана
барањатазадозволитезакористењенаводаииспуштањевоводи,какоиформата
надозволите:
Правилникзасодржинатаиформатанаобразецотнабарањето,закористењена
водаипотребнатадокументацијакојасеприложуваконбарањетозаиздавањена

102СлужбенВесникнаРМ,бр.63/17
103СлужбенВесникнаРМ,бр.63/17
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дозволазакористењенаводатаобјавенана01.08.2017год.;
Правилникзаформатаисодржинатанаобразецотнадозволатазакористењена
вода104

Правилникзаформатаисодржинатанаобразецотнадозволатазаиспуштањево
водите105

Правилникзаформатаисодржинатанаобразецотнабарањетозаиздавањена
дозволазаиспуштање,како и потребнатадокументацијакојасеприложувакон
барањетозаиздавањенадозволазаиспуштање106.
Со донесените подзаконски акти се овозможи имплементација на барањата од
Законотза цени на водни услуги,како и на Законотза водите,а при тоа беа
транспониранибарањатанаРамковнаДирективазаВодиводелотнаповратокна
трошоцииодржливокористењенаводите.

Институционалнарамка
СеподготвиПланзауправувањесоречнисливови(ПУРС)заБрегалницакакоделод
сливот на река Вардар во рамките на проект финансирани од Швајцарската
КонфедерацијапрекуСЕКО,којгоспроведуваМЖСПП.Восогласностсопланираните
активностинапроектотуспешно беаспроведени малитеинфраструктурнипроекти
одсите15општинивоБрегалничкиотрегиониголемитеинфраструктурнипроектиза
пречистителни станици за отпадни води во Карбинци и во Кучичино (Општина
Чешиново-Облешево),достапнаевебстраната:http://bregalnica.mk/.

ИПА проектот"Зајакнувањенаинституционалниоткапацитетзаспроведувањена
законодавствотозаживотнасрединавообластанауправувањесоводите"-Твининг
проект(MK13IPAEN0116)започнасоимплементацијавомај2017година,чијацел
се:
Зајакнувањенасистемотна"праванавода"иажурирањенаИнформативниотсистем
наводи;
Поддршказаподготовканаподзаконскиакти;
ЗајакнувањенаНационалниотсистемзаследењенаводатаи
ПоддршказаизработканапланотзауправувањесосливотнарекатаВардар.
НацртПланотзауправувањесосливотнаСтрумицаеподготвенворамкитена
проектот финансиран од Швајцарската конфедерација преку Швајцарска
Организацијазаекономскасоработка),аимплементиран од УНДП.Во рамките
напроектот континуирано се спроведуваше мониторинг на состојбата на
површинскитеиподземнитеводивосливотнарекатаСтрумица,вокојевклученаи
Хидрометеоролошкатауправа.

ВорамкинаПроектотзаПланзауправувањесосливотнасливотнаЦрнДрим во
текотна2017годинаконтинуираносеспроведувааактивностите. Ворамкитена
проектот беа иницирани активности за изработка на План за интегрирано
управувањесосливотнаЦрнДрим восоработкасодругиземјинатериториитена
кои се простира сливот (Република Македонија,Република Албанија,Република
Грција,РепубликаЦрнаГораиКосово).Беаорганизираниобукизазајакнувањена
административниоткапацитетвосфератанауправувањетосопрекуграничнитеводи.

ИмплементацијанаПланотзауправувањесоПреспанскотоЕзерокоједелодсливот
на Црн Дрим за време на известувачкиотпериод континуирано се спроведува.
Проектотсеоднесуванаимплементацијанасеопфатенсетнамеркивонеколку
сектори,со цел да се подобри еколошката состојба на Преспанското Езеро,со
поддршка од Швајцарската агенција за соработка. Се спроведоа мерки за

104СлужбенВесникнаРМ бр.35/17
105СлужбенВесникнаРМ бр.35/17
106СлужбенВесникнаРМ бр.35/17
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подобрување на добрата земјоделска пракса, преземање на хидрогеолошки
истражувањавообластапрекуприменанамониторингнаподземнитеводи,какои
континуирана примена на следењето на површинските води.Исто така,беа
спроведенимеркизазаштитаод ерозијавосливотнаПреспанскотоЕзероисе
започнаа активности за реставрација на делтата на Голема Река, како и
искористувањенапостоечките(напуштени)рибници во рамкитена„Езерани“за
обезбедувањедополнителен/терцијарентретманнаотпаднитеводиодпостоечката
пречистителнастаница.

ИПАпроектотзаразвојнаНационалнатастудијазаводизавременаизвестувачкиот
периодбешезавршен.Ворамкитенапроектотбеареализираниследнивеактивности:
Развиени се политики во областа на водоснабдување,собирање и третман на
отпаднитеводи;
Идентификуванисеагломерациизасобирањеитретманнаурбаниотпадниводииза
водоснабдувањеиидентификацијаназаштитните(чувствителни)зонинаурбаните
отпадниводи;
ПодготвенеПланзауправувањесомилотпроизведенаодурбаниотпадниводи;
Подготвенаепрограмазаводоснабдување,собирањеитретманнаотпаднитеводи
соцелдасеидентификуваатфинансискитересурси;
ПодготвениСпецифичнипланивизаспроведување(ДСИП)заЕУ Директиватаза
УрбаниотпадниводииЕУДирективатазаводазапиењеи
Серазвијаинституционалниплановизаводоснабдување,собирањеитретманна
отпаднитеводи.

Се реализираше ИПА проектот "Реформи во секторот за вода на централно
ниво"завршија активностите за подготовка на методологијата за цени на водни
услуги,прописиипрограмизаподобрувањенаработатанаРегулаторнототело,како
и за зајакнување на административните капацитети на телото.Беа поднесени
барањазаутврдувањенановитарифизаводниуслугидоРегулаторнатакомисијаза
енергетика (РЕК)одпоголем бројнаЈавникомуналнипретпријатија(ЈКП).Новите
тарифизаводнитеуслугиодстрананаРКЕбеадонесенизаречисиситеЈКПпришто
општинитедокрајотна2017год.требашесоодлуканасоветитенаОпштинитеда
донесатодлукизанивноусвојување.Но,новитетарифизаводниуслугинезапочнаа
дасеприменуваатодјануари2018годинивоситеопштини.Согласноовојзакон,
доколкуопштнитенегидонесатодлукитезановитетарифизаводниуслуги,РКЕ
требадазапочнепостапказадонесувањенарегулаторнитарифи,соштотиенаместо
советитенаопштинитеќегиопределаттарифитезаводниуслугизаЈКП.

СогласнодобиенитеподатоциодРКЕодстрананаЈКПподнесенииодРКЕдонесени
сетарифизаводниуслугиза38ЈКП.Оддонесенитетарифи,одстрананасоветитена
општинитеутврденисетарифизаводниуслугиза16ЈКП.Сеочекуваиостанатите
општини во наредниотпериод да го комплетираатпроцесотна утврдување на
тарифитенаводнитеуслуги.Соовојконцептеочекувадасенадминепроблемотсо
неплаќањенанадоместокотзаводиизагубитевомрежата.

СереализирашеИПАпроектот“Реформавосистемотзаводоснабување,собирањеи
прочистување на урбаните отпадни води на локално ниво’’при што завршија
предвиденитеактивностизаподдршканаЈКПвоуправувањетосоурбанитеотпадни
води,какоизајакнувањенанивнитекапацитети.Притоа,сереализираатактивности
заподршкана11ЈКП воуправувањетосоурбаниотпадниводи,зајакнувањена
нивнитеадинистративникапацитетивопроцесотнаподготвувањенадокументација
заутврдувањенатарифитезаводнитеуслуги (Скопје,Тетово,Гостивар,Битола,
Кавадарци,Струмица,Дебар,Радовиш,Кичево,БеровоиКуманово).
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Проектот"Заштита и одржливо искористување на биолошката разновидностна
Охридско,ПреспанскоиСкадарскоезера",имплементиранодГИЗ,бешеуспешно
завршен. Во рамките на проектот беше подготвен Извештај за почетната
карактеризацијанаезерата,ибешедефиниранстатусотнаОхридско,Преспанскои
СкадарскоЕзеросојаснопрезентирањенаеколошкиотстатуснаезератаврзоснова
насоодветнипараметрикакоштоепрепорачановоРДВ.

Проектот за адаптација кон климатските промени во Западен Балкан,
имплементиран од страна на ГИЗ,продолжи да се спроведува во текот на
извештајниотпериод.Во2017година,УХМРпотпишадоговорсоГИЗиситевклучени
хидрометеолошкиадминистрациинасливотнарекатаЦрнДрим запреземањена
активностизазаштитаодпоплави.Целтанапроектотепревенцијаодпоплавии
управувањесоризиксоцелспроведувањенаспецифичнимеркизаадаптацијана
регионално,националноилокалнониво.

Воноември2017започнаУНДППроект„Подобрувањенаотпорностаодпоплавите
воПолошкиотрегион“-Истиотпредвиденоедатраедоноември2021година.Целта
напроектотедасеподобривклученоста назасегнатитестранивоПолошкиот
регион восправувањетосоризикотодпоплавиимајќиговопредвидодржливиоти
инклузивенрастнарегионот.Сопроектотмеѓудруготоќесеобезбединапредокво
усвојувањетонацелитеипринципитенаДирективатазапоплавивоЕУиРамкатана
СендаинаООН занамалувањенаризицитеодкатастрофи(SendaiFrameworkfor
ReducingRisksfrom disasters).

Воовојпериодсепуштијавоупотреба5пречистителнистаницизаотпадниводиво
општинаПрилеп,Струмица,Гевгелија,КичевоиРадовиш,завршенаерехабилитација
ипроширувањенаканализационитемреживоКуманово,БеровоиПрилеп-фаза2
(вотекефазанагаранција).

Вооктомври2017година,бешепотпишанБилатераленДоговорпомеѓуРепублика
МакедонијаиЕвропскакомисијакојсеоднесуванафинансирањенаИПАпроектотза
подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во Град
Скопје.ЗапочнааактивностизаизградбанаколекторивоГрадСкопје.
ИзработенабешеСтудијазафинансирање,изградбаиработанапречистителната
станицазаГрадСкопје,соподршкана ФранцускатаВлада.Воистовреме,Владата
сеобврзадаобезбедизаемзаизградбанапречистителнастаницазаотпадниводи
воСкопје,соштодоговоротзаизградбаќебидесклученнајдоцнадокрајотна2020
година,согласнобарањатанаЕК.Прекуодржанитеработнисостаноцина стиринг
комитетотгенералноеодреденначинотнакојќесезатворифинансискатаструктура
заизградбанапречистителнатастаницазаГрадСкопје.Финансискатаструктураќе
бидеобезбеденапрекуEBRDиEIB.

Воовојпериодзавршисоизработкафизибилитистудииитехничкадокументацијаза
подобрувањенасобирањетоитретманнаотпаднитеводивоВелесиШтип.

За време на известувачкиотпериод продолжија активностите за изградбата на
пречистителнастаницавоКочани,подржаниодШвајцарскатаВлада.

Административникапацитети
Вонасоканазајакнувањенаадминистративнитекапацитети,ворамкитенаИПА
твинингПроектотза "Јакнењенакапацитетитезаефикасноспроведувањенаacquis
вообластанаквалитетотнаводата",бешеспроведенастудискапосетавоХоландија,
заспроведувањенаРДВипостапкатанаизработкаидонесувањенаПУРСистудиска
посета за подобрување на системотна издавање на дозволи и активности во
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управувањето со водите во Литванија 07-11.05.2018.Исто така,беше одржана
работилницазазајакнувањенаадминистративнитекапацитетизапроценканаризик
имапирањеисобирањеподатоцизакатастрофиворамкинаПрограматаIPADRAM,
какоибеаодржаниработилницизазајакнувањенаадминистратвинитекапацитети
воостанататитеИПАпроекти.
ВорамкинаИПАПроектите“Реформавосистемотзаводоснабување,собирањеи
прочистувањенаурбанитеотпадниводиналокалнониво’’и"Реформивосекторотза
воданацентралнониво"беаспроведениактивностизаобуканаадминистративните
капацитетинацентралноилокалнониво.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
СепланирадаседонесеЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотзаводите,
сокојсевршидоусогласувањесоЕУмерките32000L0060,31991L0271,31991L0676и
32006L0118.

Согласноистиотпланираное дазапочнеподготовканаподзаконскиактисогласно
Законотза води,со кои ќе се транспонираатнаведените ЕУ мерки32000L0060,
31991L0271, 31991L0676, 31998L0083, 31978L0659, 31980L0068, 31996L0082 и
32006L0118(видиматрица).

Правилник за условите,начинот за определување на заштитните зони и за
картографскиотприказназаштитнитезонизаводнителанаменетизаконсумирање
одстрананачовекотќебидедонесенодстрананаМинистерствозаздравство,којќе
сеусогласисоДирективата31998L0083и32000L0060.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
Вонасоканаподоброуправувањесоречнитесливови,ќепродолжатподготвителни
активноститезаизработканаПУРСзарекатаЦрнДрим,иќезапочнеизработкатана
ПУРСзаОхридскоЕзероподсливнаЦрнДим,финансираноодГЕФ.

Ќепродолжатсо реализирацијапредвиденитеактивности заимплементацијана
ПланотзауправувањесоПреспанскоЕзеро,приштоќесеспроведатмеркитеза
заштитаодерозијавосливотнаПреспанскотоЕзероиќесеизврширеставрацијана
делтатанаГолемаРека,какоиискористувањенапостоечките(напуштени)рибници
во рамките на „Езерани“за обезбедување дополнителен/терцијарен третман на
отпаднитеводиодпостоечкатапречистителнастаница

Во рамки на Проектот за изработка на ПУРС Струмица ќе се спроведе
консултативниотпроцесзаизработканаПУРССтрумицаиќезапочнеизработкатана
КатастарнаподземниводизацелататериторијанаРепубликаМакедонија.

ВорамкинаИПАтвинингПроектот"Зајакнувањенаинституционалниоткапацитетза
спроведувањеназаконодавствотозаживотнасрединавообластанауправувањесо
водите"ќепродолжатактивноститезаподготовканаподзаконскиакти,надградба
информативниотсистем за води,изработка на драфтдозволи за испуштање и
користењенавода,надградбанамониторингсистемотиподготовканапрограмана
меркиипредлогПУРСВардар.

ВоовојпериодќепродолжатактивноститеворамкинаГИЗПроектотзаадаптација
кон климатските промени во управувањето со ризикотод поплави во Западен
Балкан(АЛ, КОС, МК, МНГ) , со цел зајакнување на капацитетитетите за
имплементацијанаДирективатазапоплависопосебенфокуснаподобрувањенана
координацијаиуправувањетосоризикотнарегионално,националноилокалнонивo.
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ЌепродолжидасеспроведуваИПАпроектотзаподобрувањенаинфраструктурата
засобирањенаотпадниводивоГрадСкопје.

Воовојпериодќезапочнатактивностисоцел реализацијанатендерскатапостапка
заизборнаизведувачинадзорнадградежнитеработизаизградбаиработана
пречистителнатастаницазаГрадСкопје.

Исто така, започнаа активности за формирање на Работна Единица за
имплементацијанапроектот(PIU)изградбаиработанапречистителнатастаницаза
ГрадСкопје,ворамкинаЈП“ВодоводиКанализација”.

Воовојпериодќепродолжатактивноститезаизградбатанапречистителнастаница
воКочани.

Ќепродолжатактивноститезазајакнувањенаадминистративнитекапацитетипреку
одржувањеобуки,работилнициитренизниворамкинаПрограматаIPADRAM,какои
ворамкитенаостанатитепроекти.

ЌепродолжатактивноститезаспроведувањенаУНДП Проект„Подобрувањена
отпорностаодпоплавитевоПолошкиотрегион“.

Воовојпериодсепланирадазапочнатаактивностизанадградбаиодржувањена
мониторингмрежанаповршинскииподземниводнитела,ворамкитенаИПА 2
Проектот за изработка на Информативен систем за животна средина.
Воспоставувањенамониторингсистем наводитеебарањеод Поткомитетотза
транспорт,животнасредина,енергетикаирегионаленразвој2018година.

ВоовојпериодсепланираорганизирањенаTAIEXработилницавоСкопјесоцел
спроведувањенановитебарањаодДирективатазапиење.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Воовојпериод,ќеседонесатподзаконскиактисогласноЗаконотзаводите,сошто
ќесеобезбедипонатамошноусогласувањесосоодветнитеправниактинаЕУво
областанаводите(видиматрица).
Во овој период ќе се направи анализа на барањата за транспозиција и
имплементацијана ЕУдирективите32006L0007и31991L0676сотехничкаподдршка
наЕУ(ТАИЕКС).
Истотакаќебидатвоспоставении Советизауправувањесоречнитесливови,во
контекстназаедничкитезаклучоциодПоткомитетотзаТЖСЕРР2018г.

Програмиипроекти
ВоовојпериодќезавршиимплементацијанаИПАтвинингПроектотзаВардарсо
подготвениподзаконскиакти,ќебиденадграденинформативниотсистемзаводии
мониторингсистемотиќебидеподготовенапрограманамеркиипредлогПУРС
Вардар.Воовојпериодсеочекувадабидатспроведениконсултативнитеактивности
подрафтПланотзаПУРСзаВардариистиотдасеусвои.

ПУРСзаСтрумицасеочекувадабидеусвоенипродолжатпредвиденитеактивности
заимплементација.ВорамкитенапроектотзаспроведувањенаПУРССтрумицаќе
завршиизработкатанаКатастарнаподземниводизацелататериторијаназемјата.
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Во овојпериод сеочекувадабидатспроведени консултативнитеактивности по
драфтПланотзаПУРСнаЦрнДримиистиотдасеусвои.

ВоовојпериодќезавршатактивноститеворамкинаПроектотзаадаптацијакон
климатскитепроменивоЗападенБалканподржанод странанаГИЗ,иќебидат
предложенимеркизазаштитаипревенцијаодпоплавинарегионално,националнои
локалнониво.

ЌепродолжидасеспроведуваИПАпроектотзаподобрувањенаинфраструктурата
засобирањенаотпадниводивоГрадСкопје.

Ќе продолжатактивности за реализација на Проектотза изградба и работа на
пречистителнатастаницазаГрадСкопје.Притоа,ќесеформира РаботнаЕдиницаза
имплементацијанапроектот(PIU)ворамкинаЈП“ВодоводиКанализација”,какои
ќесереализираактивноствоврскасо мониторингнапротокот иквалитетотна
отпадните води кои преку колекторскиот систем ќе се влеваат во идната
пречистителнастаница.
ВорамкинаИПАпроектќезапочнатактивностизарехабилитацијатаипроширување
наканализационамрежаиизградбанапречистителанстаницазаотпадниводиво
општинитеБитолаиТетово.
Истотака,ворамкинаИПА проектќезапочнатактивностизарехабилитацијаи
проширувањенаканализационатамрежавоКичево.

Исто така, во целост ќе бидат спроведени обуките за зајакнување на
административнитекапацитетивоуправувањетосоводитенаСекторотзаводиво
рамкинаПрограматаIPADRAM,какоиворамкитенаостанатитепроекти.

Во овојпериод сепланираво рамки наИПА 2дазапочнесо спроведувањена
Проектот „Подобрена имплементација на Директивата за поплави во ЕУ преку
хармонизација на националното законодавство и подготовка на планови за
управувањесоризициодпоплави“.Главнатацелнаовојпроектедапридонесекон
усогласување со Директивата за поплави во земјата и поддршка на нејзиното
спроведувањепрекуподготовканаПроценканаризицитеодпоплавииплановиза
управувањесоризициодпоплавиизајакнувањенаадминистративниоткапацитетза
управувањесопоплави.

Во истиот период се планира да започне и УНДП ГВП Регионален проект
„Интегрирано управување со мечународен ризик од поплави предизвикани од
климатскипроменивоСливотнаДринвоЗападенБалкан“.Проектотќеобезбеди
подобрен систем за прогноза и рано предупредување од поплави во сливот,
стратегии за меѓугранично управување со ризик од поплави,зајаканувањае на
националнитеирегионалниинституцииодговорнизаподрачјетоиспроведувањена
структурниинеструктурнимеркизазаштитаодпоплави.

Воизвештајниотпериод,ќезавршатактивноститезаспроведувањенаУНДППроект„
Подобрувањенаотпорностаод поплавитево Полошкиотрегион“и ГИЗ Проект-
Адаптација кон климатски промени во управувањето со ризикотод поплави во
ЗападенБалкан.

ЌезапочнеИПАIIПроектПонатамошнаподдршкавоспроведувањетонареформите
восекторотзаводаиновататарифнаметодологијазаводата.Главнатацелнаовој
проектедасезајакнекапацитетотнацентралноилокалнонивозапланирање,
подготвувањеиспроведувањеодржливиинвестициивоводатазапиењеиотпадни
водиидасепостигнеповисоконивонаефикасноствоработењетоиодржувањето
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насредствата(2019-2022).

Воовојпериодќебидатспроведениактивностизавоспоставувањенамрежана
површинскииподземниводнителаворамкинаИПА2Проектотзаизработкана
Информативенсистемзаживотнасредина.

3.27.5ЗАШТИТАНАПРИРОДАТА

Ќесепродолжисопонатамошнохармонизирањенанационалнотозаконодавствосо
законодавствотонаЕУзазаштитанаприродата,прекудонесувањенановЗаконот
зазаштитанаприродатаиобезбедувањенеговопонатамошноусогласувањесоЕУ
Директивата за живеалишта и ЕУ Директивата за птици и изработка на
подзаконскитеакти. Ќепродолжатактивноститезаподготовканаинвентар за
идентификацијанаиднитепотенцијални Натура2000подрачја. Ќесеовозможи
поефикасна заштита на природата преку имплементација на активности од
НационалнатастратегијазабиолошкаразновидностсоАкционенплан(2008-2013)и
НационалнатастратегијазазаштитанаприродатасоАкционенПлан(2017-2027).Ќе
сеизготватНационалниЦрвениЛистизанајмалкудветаксономскигрупи.Ќесе
продолжисозајакнувањенаадминистартивнитекапацитетинацентралноилокално
ниво.

Тековнасостојба
Во согласност со Законот за заштита на природата,Владата на Република
Македонија ги донесе Националната Стратегија за заштита на природата со
АкционенПлан(2017-2027)иНационалнатастратегијазабиолошкаразновидностсо
АкцискиПлан(2018-2023).

Изготвен е нацрт нов Закон за заштита на природата и два подзаконски
актисогласноЕУмерките31992L0043и32009L0147.

ВосогласностсоЗаконотзазаштитанаприродатасепродолжисопроцесотна
валоризацијаипрогласувањеназаштитениподрачјаиприродниреткости.

Во март 2017 година заврши ИПА проектот:Зајакнување на капацитетите за
имплементацијанаНатура2000,вокојсеизготвенинацртновиотЗаконзазаштита
на природата и подзаконски акти,Нацрт-Национални референтни листи за
живеалишта,растителни и животински видови и птици од значењезаЕУ и беа
предложени9подрачјакакопотенцијалниподрачјазаНатура2000и2подрачјасо
високприроденпотенцијал.ЗадеветтепотенцијалниНатура2000подрачјаизработен
и пополнет е предлог Стандарден образец за податоци за Натура2000(СДФ).
ИзготвенаеСтудијазаразвојнаГИСзазаштитениприродниподрачјавосогласност
соНатура2000барањата,дигиталниГИСкартизапредложенитедеветподрачјакако
потенцијалниподрачјазаНатура2000ибеаодржаниобукизакористењенаГИС
базатанаподатоци.СпроведенисетренингобукизапрашањаповрзанисоНатура
2000, изработена е Web страна и брошури за Натура 2000,како и План за
зајакнувањенаадминистративнитекапацитетизаимплементацијанаНатура2000и
Долгорочен и краткорочен план за обуки за зајакнувањена административните
капацитетизаимплементацијанаНатура2000.

Воноември2017годиназапочнаТвинингпроектот:"Зајакнувањенакапацитетитеза
ефективна имплементација на ЕУ законодавството од областа на заштита на
природата".Вотексеспроведувааттеренскиистражувањазаидентификацијана
живеалишта,растенија,животнииптициодЕвропскозначење,изработкананацрт
подзаконски акти за означување и визуализација на заштитени подрачја и за
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соодветнаоценканаплановиипроектисогалсно Директивазаживеалишта,какои
наизработканаНацрт-Планзавклучувањеназасегнатистранизаимплементацијана
Натура2000.
Во2017годиназапочнаПроектот:"Програмазазачувувањенаприродата"ФазаIIсо
финансискапомош наШвајцарскатаагенцијазаразвојисоработка(SDC).Започнати
сеиницијалниактивностизаидентификацијанаживеалиштаивидовиодЕвропско
значење,заради идентификацијанапотенцијални идни Натура2000 подрачјаво
ИсточноПланскиотРегион;изработеноесценариозазаштитениподрачјавоовој
регион,започнатисеиницијалниактивностизапроценанасостојбатасорипариска
вегетацијанадолниоттекнар.Брегалницаивотексеактивностизаизработкана
Нацрт-Регионаленпланзауправувањесошумите,какоизаразвојнаконцептотза
екосистемскиуслугиимеханизмзанивноплаќањеидр.

Војули2017годиназапочнаЕУ/УНДПпроектот:"Унапредувањенауправувањетосо
заштитените подрачја"(Грантова шема)..Проектот има за цел да ја подобри
заштитатанаприродатаидагопромовираодржливокористењенаприродните
ресурси,истовременозголемувајќигокапацитетотнаназначенитеоргани,локалните
властииневладинитеорганизациидауправуваатидагипромовираатзаштитени
подрачјапрофесионалноиодржливо.Спроведенаеевалуацијаиизвршенеизборна
25 проектни апликации,кои ќе се спроведуваат во заштитените подрачја и
потенцијалниНатура2000подрачја.
ВорамкинаГЕФ/УНЕП Проектот:"Постигнувањеназаштитанабиодиверезитетот
преку ефективно управување со заштитените подрачја и одржување на
биодиверзитетот преку процес на планирање на користење на
земјиштето"реализирани се иницијални активности и научни истражувања и
изработена е прва финална нацрт-верзија на Студија за валоризација на Шар
Планинаизапонатисеактивностизаподготовкананационалницрвенилистиза
најмалкудветаксономскигрупи.

Во 2017 година заврши ГИЗ Проектот "Заштита и одржливо користење на
биодиверзотетот на Охридско,Преспанско и Скадарско Езеро",финансисран од
ГерманскаВлада,сеспроведемониторингнаселектиранитиповихабитатиидиви
видовирастенијаиживотнинаПреспанскоиОхридскоЕзеро.ИзготвенеПрирачник
замониторингнаселектиранивидовииодржанисеобукизазасегантитестрани
(МЖСПП,ренџериодНационаленпаркГаличица,Споменикнаприрода-Преспанско
ЕзероиодПаркнаприрода-Езерани)илокалнаневладинаорганизација.Обукитебеа
подготвенииспроведениодГерманскатаневладинаорганизацијарвосоработкасо
НВОиМЖСПП.
Меѓународна/билатералнасоработка
Прекуграничнатасоработказазаштитанаприродатаеунапреденаво рамки на
иницијативатазаформирањеФондзаприродаПреспа-Охрид.Фондотзаприрода
финанискиќебидеподдржанодКfW иМавафондацијаиќеподдржувапрактични
проектизазаштитаиконзервацијанаприродаибиодиверзитетвоПреспанскиот
регион.ВотексеактивностизапотпишувањенаРамковендоговорпомеѓуФондотза
природаПреспа-Охрид(ПОНТ)иМЖСПП.Следатактивностизадавањенагрантови
од страна на ПОНТ за поддршка на трошоци на Националниотпарк Пелистер,
НационалниотпаркГаличица,ПаркотнаприродаЕзеранииспоменикнаприрода
ПреспанскотоЕзеро,

Во2017г.формиранаерегионалнаработнагрупазабиодиверзитетповодствона
РегионаленсоветзасоработкакакоиОтворенфондзабиодиверзитетворамкина
ГИЗ.

Краткорочниприоритети
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Правнарамка
ЌеседонесеновЗаконзазаштитанаприродатавокојсетранспонираатбарањата
одЕУмерките31992L0043и32009L0147.
Согласно Законот за заштита на природата ќе продолжи процесот на
прогласувањеназаштитениподрачјаиприродниреткости.
Предвиденоезапочнувањенаактивностизаназначувањенанационалнаконтакт
точказаКонвенцијатанамеѓународнатрговијасозагрозенидививидовинафлораи
фауна,согласно заклучоците од Поткомитетот за транспорт,животна срдеина,
енергетикаирегионаленразвој2018година.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
Планирано е зајакнување на капацитетите на Секторот за природа со нови
вработувања.

Ќесеспроведатобукизаподигнувањенајавнатасвестзазначењетонаеколошката
мрежаНатура2000испроведувањенаЕУмеркиодобластаназаштитанаприродата.

Ќесепродолжисовалоризација/ревалоризацијанаприроднотонаследство,ќесе
изготвиСтудијазавалоризацијанаспоменикотнаприродата-ДојранскоЕзеро.

Воделотнаунапредувањетонауправувањетосозаштитенитеподрачјасогласно
Законотзазаштитанаприродатаќесеажурираатидонесатплановизауправување
соспоменицитенаприродатаМарковиКули,ВевчанскиИзворииПреспанскоЕзеро.

Ќесепродолжисоидентификацијанатиповитенаживеалиштаинадивитевидови
одевропскозначење,какоиистражувањатанапотенцијалнитеподрачјазаНатура
2000,согласноДирективатазаживеалиштаиДирективатазаптици.

Ќе се продолжи со реализација на ЕУ/УНДП проектот: Унапредување на
управувањето со заштитените подрачја (Грантова шема)преку реализација на
проектни апликации за управување,заштита и зачувување на природата во
заштитениподрачјаипотенцијалниНатура2000подрачја.

Во рамките на Твининг проектот:"Зајакнување на капацитетите за ефективна
имплементацијанаЕУзаконодавствотоодобластаназаштитанаприродата"ќесе
спроведатследнитеактивности:
 Изработкананацрт-плановизауправувањеистудиизавалоризацијазадвепилот

заштитениподрачјаипотенцијалниидниНатура2000подрачја(Националенпарк
ПелистериСпоменикнаприрода-ПреспанскоЕзеро);.

 Изработка на Нацрт-Национална методологија и протоколи за вршење
мониторингнаминимум 20 живеалишта,20 видови и 20 птици од Европско
значење,

 ИзработканаНацрт-НационалнаПрограмазамониторингнабиодиверзитетза
петгодини.

 Изработка на минимум 4 нацрт подзаконски акти ( согласно ЕУ
мерките31992L0043и32009L0147),,и

 ИзработканаПланзавклучувањеназасегнатистранизаимплементацијана
Натура2000,

 Изработка на минимум 3 брошури за различни засегнати страни за
имплементацијанаНатура2000и

 ќе се собератподатоци за живеалиштата и видови со цел пополнување на
СтандаренформуларзаНатура2000.

ЌепродолжисореализацијаПроектот:"Програмазазачувувањенаприродата"(ПЗП)
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ФазаIIвонасоканаидентификацијанаживеалиштаивидовиодЕвропскозначење,
заради идентификација на потенцијални идни Натура 2000 подрачја во Источно
ПланскиРегион;ќесеизработатстудиизавалоризацијазадвеновизаштитени
подрачја и ќе отпочнатактивности за изработка на планови за управуавње,ќе
спроведатактивностизаревитализацијанарипарискавегетацијанадолниоттекна
р.Брегалница,ќесеизработиНацрт-Регионаленпланзауправувањесошумите,иќе
развиеконцептотзаекосистемскиуслугиимеханизмизанивноплаќањеидр.

Во рамки наГЕФ/УНЕП проектзазаштитанабиодиверзитетотпрекуефективно
управување со заштитените подрачја и одржување на биодиверзитетот во
планирањетонакористењетоназемјиштетоќезапочне изработканаСтудијаза
валоризацијанаШарПланинаиќепродолжипроцесотнаизработканаНационални
Црвенилистизанајмалкудветаксономскигрупи.

Во рамките на активностите на Фонд за природа Преспа-Охрид ќе продолжи
реализацијанапроектизаподдршканатрошоцинаНационалниотпаркПелистер,
НационалниотпаркГаличица,ПаркотнаприродаЕзерани,споменикнаприрода
Преспанското Езеро.Ќе се зајакнат капацитетите на МЖСПП,Јавните установи
НационаленпаркПелистер,НационаленпаркМавровоиНационаленпаркГаличица
инаостанатитесубјектизауправувањесозаштитениподрачјапрекуодржување
тренинг-обукииработилници.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
СогласноЗаконотзазаштитана природатаќепродолжипроцесотнапрогласување
назаштитениподрачјаиприродниреткостииќеседонесат2подзаконскиактиза
одбележување и визуализација на заштитени подрачја,како и за формата и
содржинатанаизвестувањето,предпочетокотнапроектнаактивноствоприродата
илинаучноистражувањевоприродата.
Ќеседонесатподзаконскитеактиитоа:
 УредбатазаЛиститенаЕвропскитетиповиживеалиштаиЕвропскитевидови,

вклучувајќигииприоритетнитеЕвропскитиповиживеалиштаиприоритетните
ЕвропскивидовизакоиепотребнодасеопределатЕвропскиобластииЛистата
навидовитептицизакоиепотребнодасеопределатЕвропскиобластизаптици

 Правилник за критериуми за избор на локалитетите кои се соодветни за
идентификацијаиутврдувањекакоЕвропскиобласти,

 Правилникзаформатаи содржинатанаобразецотзаподатоци заЕвропска
областиЕвропскаобластзаптици,

 Правилникзасоодветнаоценканаплановиипроективоприрода,
 Уредбаза утврдување на Национална еколошката мрежа како и мерките за

заштитанаподрачјатаодеколошкатамрежа.

Програмиипроекти
Насреднороченплан,сепредвидувазајакнувањенакапацитетитенаСекторотза
природа,прекуновивработувања.

Ќесеспроведатобукизаподигнувањенајавнатасвестзазначењетонаеколошката
мрежа Натура 2000 и з.а спроведување ЕУ мерки од областа на заштитата на
природата.

Ќесепродолжисовалоризација/ревалоризацијанаприроднотонаследствопреку
изработканастудиизавалоризацијазаНационаленпаркПелистер,споменикна
природа-ПреспанскоЕзеро,ОсоговскитеПланини,ЧенгиноКалеиШарПланина.
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Ќе се изработатнацрт-планови за управување со Национален парк Пелистер и
ПреспанскоЕзеро,.Истотака,ќесеизработатнацт-плановизауправувањесоидните
заштитениподрачја,ШарПланинаиОсоговскиПланини.

Воовојпериод ќесепродолжисоидентификацијанатиповитенаживеалиштаина
дивитевидовиодевропскозначење,какоинапотенцијалнитепилотподрачјаза
Натура2000.
Во рамки наГЕФ/УНЕП проектзазаштитанабиодиверзитетотпрекуефективно
управување со заштитените подрачја и одржување на биодиверзитетот во
планирањетонакористењетоназемјиштетоќесеизработатПланзауправувањесо
иднотоновозаштитеноподрачје-ШарПланинаиќесеизработатНационалниЦрвени
Листизанајмалкудветаксономскигрупи.

Сореализацијанапроектот:Програмазазаштитанаприродата,IIделќесеизготват
планови зауправувањезадвенови заштитени подрачјаи изработатСтандрдни
формулари за Натура 2000 за најмалкудва селектирани подрачја,концептотна
плаќање на екосистемски улсуги ќе биде тестиран во едно ново предложено
подрачјезазаштита.

ВорамкитенаФондзаприродаПреспа-Охридќепродолжиреализацијанапроекти
за поддршка на трошоци на Националниот парк Пелистер,Националниот парк
Галичица,ПаркотнаприродаЕзерани,споменикнаприродаПреспанскотоЕзерои
другизаштитениподрачја.

Зарадиунапредувањенауправувањетососистемотназаштитениподрачја,ќесе
определатсубјекти за управување со прогласените заштитени подрачја и ќе се
зајакнатнивнитекапацитетипрекуспроведувањетренинг-обуки.
Ќе се продолжи со реализација на ЕУ/УНДП проектот: Унапредување на
управувањето со заштитените подрачја (Грантова шема)преку реализација на
проектни апликации за управување,заштита и зачувување на природата во
заштитениподрачјаипотенцијалниНатура2000подрачја.

3.27.6КОНТРОЛА НА ИНДУСТРИСКОТО ЗАГАДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО
РИЗИЦИ

Вонаредниотпериодќесетранспонираиимплементирановотозаконодавствоза
индустрискиемисииодносноДирективата32010L0075иќесезајакнаткапацитетите.

Тековнасостојба
Согласновременскиотраспоредзаподнесувањебарањезадобивањедозволаза
усогласувањесооперативенплан,година,воМЖСППседоставенивкупно10 нови
барањазадобивањеА–ИСКЗдозвола,соштовкупнатабројканадоставенибарања
изнесува 165.Во 2017 се издадени 26 А–интегриранани еколошки дозволи,и
5ИзменанаА-Интегриранаеколошкадозвола.

Изготвени се 8нацрт А-интегрирани еколошки дозволи односно дозволи за
усогласувањесооперативенплан,вофазанадополнувањесе6нацртА-интегрирани
еколошкидозволиодноснодозволиза усогласувањесооперативенплан.Вофаза
наразгледувањесе12барањазадобивањенаА-интегрираниеколошкидозволи
односнодозволизаусогласувањесооперативенплан.Дозволитезаусогласување
сооперативенпланјаутврдуваатдинамикатазапостигнувањенастандардитесоцел
добивањеинтегриранаеколошкадозвола.Соцелизготвувањенабазанаиздадени
дозволи,севодирегистарнаиздадениА иБ интегрираниеколошкидозволии
дозволизаусогласувањесооперативенплан.
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ЗаврширеализацијатанаПроектот“Зајакнувањенаадминистративниоткапацитет
на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата
Директивазаиндустрискиемисии2010/75/ЕУ”Главнатацелнаовојпроектбеше
зајакнувањенаадминистративнитекапацитетикаконацентрално,такаиналокално
ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за индустриски
емисии(ДИЕ).Оваадирективагиутврдуваправилатазаспречувањеиливонајмала
раканамалувањенаемисиитевовоздух,водаипочвакакоинамалувањетона
обемотнагенерираниототпад,сесоцелдасепостигневисоконивоназаштитна
животнатасрединапрекуефективнипостапкинаиздавањенадозволипроследени
со постапки за мониторинг и инспекции.Проектот се финансираше од ИПА
инструментот,прекуАвстрискатаагенцијазаживотнасрединакакоглавенпартнер
во овојпроектво соработкасо Галициското Министерство заживотнасредина
(јуниорпартнер-Шпанија),какоисоекспертиодБугарија,ГерманијаиИрска.

Ворамкинапроектотбеаспроведениобукисоцелдасезајакнаткапацитетитеза
спроведувањенапостоечкитепостапкизаиздавањедозволиисоцелдасеизготви
потребнотозаконодавствозатранспонирањеиспроведувањенаДИЕ.ДИЕзаменува
седум поранешни директиви поврзани соиндустриски инсталации и ги утврдува
барањатазаеколошкоработење.

ВотекотнасамиотпроектсеизготвиновпредлогЗаконзаИндустрискиемисиикој
вклучуванеколкуподзаконскиактииграничнивредностизаиндустрискиемисии.
Истотака,сеизготвииекономскапроценканавлијаниетоодспроведувањетона
ДИЕвоМакедонијаврзиндустријатаидржаватанацентралноилокалнониво.Се
одржааработилницииобукизапишувачитенадозволинацентралноилокалнониво.
Главнитерезултатиод овојтрансферназнаењето– упатствата,прирачницитеи
пилотдозволитезанеколкуиндустрискиинсталацииисектори–севажниикорисни
алаткизапостапкатанаиздавањенадозволивоиднинаВомарт2017год.сеодржа
настан во којшто на засегнатите страни им се овозможи широко присуство во
процесотнапишувањеназаконот.Присуствуваапретставници од МЖСПП,ЗЕЛС,
ДИЖС,МЗСтопанскакоморанаРМ,индустријата,НВОиконсултантскиагенции.Во
текотнаизвештајниотпериодипозавршувањетонанаведениотпроект,одржанисе
неколкусостаноцисопреставнициодиндустријатасоцелусогласувањенаставови
поодноснановитемоментикоисевоведуваатпрекуноватаДИЕ.

Во областа на спречувањето на хавариите со присуство на опасни супстанции
подготвенеНацрт-правилникзавидовитенаопаснитесупстанциииколичинитеза
присуство на опасните супстанциикојсе усогласува со Директивата СЕВЕСО
III32012L0018.ИзвршенаеевалуацијанапрвиотИзвештајзамеркинабезбедност.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Воовојпериод,ќепродолжиразгледувањетонадобиенитебарањазадобивање
интегрираниеколошкидозволиизаусогласувањесооперативенпланиизработкана
нацрт-дозволи за истите.Истовремено ќе се изработуваат дозволите и ќе се
спроведуваат сите процедури согласно постапката за добивање интегрирани
еколошкидозволиидозволизаусогласувањесооперативенплан.Притоа,особено
ќесевложатнапориводелотзаучествонајавноставоиздавањетонадозволите.
ЌебидепобаранаТАИЕКСтехничкапомош заЕУдирективата32010L0075,соцел
финализирањенанацрт-Законотзаиндустрискиемисии.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ВорамкинаИПАтвинингпроектот„Зајакнувањенакапацитетитенацентралнои
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локално ниво за транспонирање и спроведување на Директива за индустриски
емисии 2010/75/ЕУ“какоделодкомпонента3ќесеподготовиПрограмазајакнење
наадминистартивнитекапацитетизаспроведувањенаДирективатазаиндустриски
емисии2010/75ЕУ.

Вообластанаеколошкоетикетирање,планираноеИзработканадвеФизибилити
студиизадонесувањенаеколошкикритериумизатуристичкикамповиицврсти
подниоблоги.Истотака,сепланира промоцијанапроизводииливршителина
услугинакоиимедоделенаеколошкаознака.

Среднорочниприоритети
Во2019годинаќеседонесеновЗаконзаиндустрискиемисиикојќејатранспонира
Директивазаиндустрискиемисии2010/75/ЕУ.

Вообластанаспречувањетонахавариитесоприсуствонаопаснисупстанциќебиде
донесенПравилникзапоблискикритериумиврзоснованакоисеопределувавокои
случаисесметадекаодреденанесреќаехаваријакакоиПравилникзавидовитена
опаснитесупстанциииколичинитезаприсуствонаопаснитесупстанции,усогласени
соДирективатаСЕВЕСОIII(32012L0018).

Воовојпериодпланираноедефинирањенапрелиминарналистанаоператорикаде
евентуалнахаваријасоприсуствонаопаснисупстанцииможедаимапрекугранични
последици.Истотака,сепланирадасевоспоставиРегистарзасистемитевокоисе
присутниопаснисупстанции.

Возависностододобренитефинансискисредства,предвиденоепродолжувањена
активноститевоодноснаеколошкоозначување.

Вообластанаинтегрираноспречувањеиконтроланазагадувањето,ќесеспроведат
обукизаспроведувањенапостапкатазаиздавањеинтегрираниеколошкидозволи.

3.27.7ХЕМИКАЛИИ

Вообластанахемикалиите,REACHрегулативаташтоетранспониранавоЗаконотза
хемикалии107 наоѓаширокатаприменаворегулацијанахемикалиитеприменетиво
секојасферанаработењето,каковобизнисрелациитетакаивоинституциитеи
регулаторнитетелананационалнониво.СпроведувањетонаодредбитеодREACH
регулативата ќе воспостави подобар систем на менаџирање со ризикот од
хемикалиитевонасоканазаштитаназдравјетоналуѓетоипочистаживотнасредина.

Тековнасостојба
Воделотнахемикалиите,одаспектнанадлежностинаМинистерствозаздравство,
тековносеврширегистрацијанаправнилицакоивршатпрометсохемикалиии
прекурзори и произведуваат хемикалии.Тековно се врши регистрацијата на
биоциднитепроизводиидетергентикоисеставаатвопромет.Соувозотиизвозот
нахемикалиитепрекуЕдношалтерскиотсистем задобивањенадозволисеврши
контрола на ограничените и забранети хемикалии за употреба.Контролата над
спроведувањетонаглобалнохармонизираниотсистемзакласификација,пакувањеи
означувањенахемикалиитесевршипрекуредовниинспекцискинадзори.
Едукацијатанабизнисзаедницатаводелотнаспроведувањетоназаконодавството
од хемикалиите продолжи со организирање на еднодневни работилници.
Соработката со релевантни научни институции на национално ниво,Европската
Агенцијазахемикалиинаевропскоимеѓународнитеинституции(Секретаријатна

107СлужбенвесникнаРМ број145/10,53/11,164/13,116/15,149/15и37/16
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Ротердамскаконвенција,Организацијазазабрананахемискооружје)продолжи.

ОдаспектнанадлежноститенаМЖСПП поврзанисохемикалиите,воовојпериод
продолжитранспонирањетонаЕУмеркитевонационалнотозаконодавствоводелотна
управувањетососредстватазаладење.МЖСППгиподготвиследните подзаконски
акти:
 Нацрт-правилникзавидот на категории на лиценци запостапувањесо

средства за ладење и/или производи кои содржат средства за ладење
(ЕУмерка32014R0517);

 Нацрт-правилникзапрограмата за полагање на стручениспит од областана
постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат 
средства за ладење(ЕУмерка32014R0517)и

 НацртПравилникзаформатаисодржинатанауверениетозаполагањенастручен
испит(ЕУмерка32014R0517).

Во2018годинаодстрананаВРМ бешеусвоенНационалниотимплементационен
планзаредукцијаиелиминацијанаперзистентниорганскизагадувачи(POPs),со
штоседефинирааконкретнинасокизаеколошкиприфатливоуправување,какои
редукцијаифиналнаелиминацијанаPOPsвоМакедонија.

ВоовојпериодсереализирашеГЕФпроектотИницијалнапроценанаприсуствотона
живавоземјата,приштосереализирааследнивеактивности:
 спроведенапроценанаправнатаиинституционалнатарамказауправувањесо

жива;
 спроведенаиницијалнапроценанаприсуствотонаживавоземјатапрекупроцена

направнатарамказауправувањесоживаи
 подготвениницијаленинвентарнаживаиидентификацијанаизворитенаемисии

нажива.

ВорамкинапроектотИмплементацијанаПланзаелиминацијанаHCFCсупстанции
воРепубликаМакедонијабеаспроведениактивностизавоспоставувањенаодржлив
системзаевиденцијаиобележувањенаопремаштосодржи3иповеќекилограмина
средствазаладење.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Во предвидената временска рамка,Министерството за здравство,Секторот за
хемикалии,гипланираследнитеактивностивонасоканавоспоставување набази
што ќе овозможат следственост на информации поврзани со системот на
управувањесохемикалииподобрувањенаклиматанаводењенабизнисиконтрола
на пласманот на хемикалии што преставуваат ризик по здравјето на луѓето и
животнатасрединакакоеденодосновенитепринциппокојфункционираЕУ:
 РевидирањеидополнанаРегистеротнаправнилицакоиработатсохемикалии,
 РевидирањеидополнанаРегистаротнаправнилицакоиработатсобиоцидни

производиштосеставенивопрометнатериторијанаРепубликаМакедонија,
 РевидирањеидополнанаРегистаротнаправнилицакоиработатсодетергенти

штосеставенивопрометнатериторијанаРепубликаМакедонија.

МЖСПП ќе продолжи да се имплементираатактивности во рамки на проектот
Имплементација на План за елиминација на хлорофлуоро јаглеводороди (HCFC)
супстанции во Република Македонија,со што ќе се зајакнат националните
капацитетизафиналнаелиминацијанаHCFC.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
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Програмиипроекти
Ќе продолжи да се имплементираат активности во рамки на проектот
Имплементација на План за елиминација на хлорофлуоро јаглеводороди (HCFC)
супстанциивоРепубликаМакедонија.

СепланиразајакнувањенаСекторотзахемикалии,приМинистерствозаздравство,
со нови вработувања,како би се подобрило функционалноста во делот на
спроведување на законодавството и поголема ефективност во работењето.Се
планиразајакнувањенаинспекцискатаслужбасовработувањенановиинспектори.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
ОдаспектнанадлежноститенаМинистерствозаздравство,Регулативата(ЕУ)бр.528/2012
за ставање во промет и употреба на биоцидни производи се планира да се
транспониравонационалнотозаконодавство,односносодонесувањенаЗаконза
биоциднипроизводи.

Ажурирањето на електронските бази (регистри)за правни лица кои работатсо
хемикалии,биоцидиидетергентиќепродолжиивотекотна2019година.

МЖСППво2019годинапланирадонесувањенаПравилникзавидот на категории
на лиценци запостапувањесосредствазаладењеи/илипроизводикоисодржат
средствазаладење,Правилникзапрограмата за полагање на стручениспит од 
областа на постапување со средства за ладење и/или со производи кои 
содржат средства за ладењеиПравилникзаформатаисодржинатанауверението
заполагањенастручениспит.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување
ПредвиденаеедукацијанаИнспекцискатаслужбавоСекторотзахемикалиипри
Министерствозаздравство,соцелпреземањемеркииактивностизазачувувањена
здравјетоналуѓетоиживотнатасредина.

Програмиипроекти
ПроектотворамкинаИПА соработкатанаРепубликаМакедонијасоЕвропската
Агенција за хемикалии (ECHA)“ „Подготвителни мерки за учество на земјите
кандидатиипотенцијалникандидатизаЕУинивнасоработка“продолжува.

3.27.8ГЕНЕТСКИМОДИФИЦИРАНИОРГАНИЗМИ

Ќесезајакнаткапацитетитенанационалнонивозаефективноспроведувањена
Законотзагенетскимодифицираниорганизми.

Тековнасостојба
Изработенаенацртверзијана измени и дополнувањанаЗаконотзагенетски
модифицирани организми,во однос на разграничување на надлежности на
одговорниорганинадржавнауправа,какоисенаправијадругиподобрувањана
текстотназаконотводелотнапроценказаризикотзауправувањесоГМО.

Краткорочниприоритети
Немапланираниактивности.

Институционалнарамка
Надлеженорганзаподрачјетогенетскимодифицираниорганизмизаспроведување
наЗаконотзагенетскимодифицираниорганизмиипрописитедонесениврзоснова
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на овојзакон е МЖСПП.Во рамките на Управата за животна средина (УЖС),
СекторотзаприродаимаОдделениезабиодиверзитетигенетски модифицирани
организмисопредвидено1работноместоповрзанососледењенасостојбатасоГМО
приограниченокористење.

ВрзоснованаЗаконотзабезбедностнахрана,Агенцијатазахранаиветеринарствое
надлежназаиздавањеодобренијазапроизводствонахранаод ГМО (заповеќе
детали види поглавје3.12 Безбедностнахраната,ветеринарнаи фитосанитарна
политика).Надлежности во управувањето со ГМО има и Министерството за
земјоделство,шумарство и водостопанство (МЗШВ),во делотна постапката за
пуштањенаГМОпроизводинапазар.

Среднорочниприоритети
Ќезапочнедасеразгледуваможностазазапочнувањенапостапказаратификација
наПротоколзаодговорностинадоместнаштетасогласночлен27одКартагенскиот
Протоколзабиосигурност.

3.27.9БУЧАВА

Ќесепродолжисоспроведувањетонанационалнотозаконодавствозабучава,како
ипонатамошноусогласувањесозаконодавствотонаЕУодовааобласт.

Тековнасостојба
Вотекотна2017годинасеодржаадвеTAIEXобуки,експертскамисијаодстранана
експертиодБугаријаиекспертиодСловенија.Експертскитемисиисеоднесуваана
пренесувањенаискуствазаподготвувањенастратешкикартизабучаваиакциони
плановизабучава.ЕкспертскитемисиисеодржаавопросториитенаМЖСППина
иститеучествуваапретставницинаминистерствотовклучувајќиипретставнициод
ЦентралналабораторијазаживотнасрединаиУправатазаживотнасредина,какои
претставнициначетиритеопштиникоисезадолженидаподготвуваатстратешки
картизабучаваитоаГрадСкопје,Тетово,КумановоиБитола.Одекспертскатамисија
вработенитевоМЖСППиопштинитекоисезадолженидаподготвуваатстратешки
картизабучавасездобијасознаењезакористењенасофтверотзабучава,икоисе
потребниподатоцизавнесувањевософтверотзабучавакакоиначиннауправување
соистиот.

Континуираносесобираатподатоцикоисепотребнизаподготовканастратешки
картизабучававосоработкасорелевантниинституции.

Краткорочниприоритети
Правнаиинституционалнарамка
Ќепродолжисобирањетонаподатоцикоисепотребнизаподготовканастратешки
картизабучававосоработкасорелевантниинституции.

Во рамкитенаПроектот„Подготвувањенастратешки карти забучаваи акциони
плановизабучава“,финансиранодИПА2,ќесеподготвуваатстратешкикартиза
бучаваиАкциониплановисоПрограминамеркикадештоќебидатвклучениповеќе
експертиодЕУземјикоивеќеимаатискуствооколуподготовканастратешкикарти
забучава.ИзработкатанаРаботнатазадачазапроектот (ToR)епредвиденодаза
започнепоспроведувањетонамерењатаприштоситенедостатоциипотребаод
дополнителни обуки поврзани со заштитатанабуџававо животнатасрединаќе
бидатземенивопредвидприизработкатанаработнатазадачазанаведениотпроект.

Среднорочниприоритети



412

Правнарамка
Воовојпериод,ќеседонесеподзаконскиактзапоблискитевидовинапосебни
изворинабучава,какоиусловитезазаштитаодбучаватапредизвиканаодпатен,
железнички,воздушениводенсообраќај,сокојќесеизвршитранспонирањена
следнитеЕУмерки:31984L0372,31989L0629и31998L0020.Содонесувањенаовој
правилник,ќесеуреди контролирањето набучавата,којапотекнуваод патниот,
железничкиоти водниотсообраќаји ќе се утврдатстандардите за заштита од
бучаватавоживотнатасрединапредизвиканаодовиеизворинабучава.

Исто така,ќе започнат активности за воспоставување ГИС на податоците од
бучаватавоживотнатасредина,какоивоспоставувањенаинформативниотсистем
за состојбата на бучавата во животната средина,како дел од севкупниот
информативенсистем заживотнасрединавоземјата,којќегиопфаќаподатоците
добиениодследењетонабучавата,стратешкитекартииакционитеплановиидруги
соодветниподатоцидобиенисопоединечнимерењанабучава.

Ќезапочнатактивностизавоспоставувањеиодржувањекатастарнасоздавачина
бучававоживотнатасредина.

Програмиипроекти
ЌезапочнеспроведувањенаПроектзаподготвувањенастратешкикартизабучаваи
акциониплановизабучава,финасиранпрекуИПАфондови.Сотоаќесезајакнат
административнитекапацитетинаМЖСППи4Општини(Куманово,Тетово,Битолаи
ГрадСкопје)заспроведувањенаобврскитеодзаконодавствотоодобластазаштита
одбучававоживотнатасрединаиќесеподготватстратешкикартизабучава.

3.27.10ШУМАРСТВО

Вонаредниотпериодќесепродолжисокреирањеиспроведувањенаполитикатаза
шумарство во РепубликаМакедонијасогласно барањатанаЕУ законодавството,
прекудонесување на стратешките документи и усогласување на законодавната
рамкасозаконодавствотонаЕУодовааобласт.

Тековнасостојба
СогласноЗаконотзашумите108усвоенаеПрограмазапроширенарепродукцијана
шумите за 2018 година109од страна на Владата.Со Програмата се обезбедени
средстваодБуџетотнаРепубликаМакедонијазафинансирањенапошумувањена
голинииерозивниземјишта,негасопрорединашумскикултуриинасадиподигнати
со пошумување,отстранување на последици од шумски пожари,превентивна
заштитанашумитеишумскитекултуриодрастителниболестииштетниинсекти.

Беа усвоени Информација за здравствената состојба на шумите во Република
Македонијаза2016годинаиИнформацијатазаздравственатасостојбанашумитево
РепубликаМакедонијаза2017година.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
МЗШВ -Секторотзашумарство и ловство ќеизработи Програмазапроширена
репродукцијанашумитеза2019година.

Институционалнарамка,имплементацијаиспроведување

108„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.64/09,24/11,53/11,25/13,79/13,147/13,43/14,160/14,33/15,44/15,
147/15,7/16и39/16
109„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”бр.17/18
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Докрајотна2018годинаќесереализираПрограматазапроширенарепродукцијана
шумитеза2018година,какоеденодинструментитезакреирањеиспроведувањена
политикатазашумарствовоРепубликаМакедонија.

Воовојпериодќесепрезематактивностизареализирањенановивработувањаи
јакнењенакапацитетиврзоснованасистематизацијатанаМЗШВ– Секторотза
шумарствоиловствоинаДржавниотИнспекторатзаШумарствоиЛовство.

ЗаспроведувањенаРегулативатаЕУ/995/2010заобврскитенаоператоритекои
пласираатдрвои производиоддрвонапазаротќесеидентификуваиназначи
компетентна/иинституција/и.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Во овојпериод,ќе се направи анализа на обврските кои би произлегле од
Регулативата ЕУ/995/2010 за обврските на операторите кои пласираат дрво и
производи од дрво на пазарот,од која ќе произлезат препораки за нејзино
вградувањевонационалнотозаконодавство.
Истотака,МЗШВ-СекторотзашумарствоиловствоќеизработиИнформацијаза
здравственатасостојбанашумитевоРепубликаМакедонијаза2018година.

Програмиипроекти
Соцелјакнењенакапацитетитенанадлежнитеинституциисепланиразголемување
на бројот на човечките ресурси и обезбедување на професионални обуки за
вработените.
Во овојпериод ќе се изврши набавка на опрема (возила,теренски возила,
компјутерска опрема,соодветни софтвери и сл.)во Државниотинспекторатза
шумарствоиловство.
Во овојпериод ќе започне имплементација на проектШумарски информативен
систем на Република Македонија (MacedoFIS),согласно Законот за шумите и
СтратегијатазаодржливразвојнашумарствотовоРепубликаМакедонија.
Истотака,ќесевоспоставатмеркизаимплементацијанаРегулативатаЕУ/995/2010
заобврскитенаоператоритекоипласираатдрвои производиоддрвонапазаротод
надлежнитеинституции,авокоординацијасокомпетентна/иинституција/и.
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3.28ЗАШТИТАНАПОТРОШУВАЧИТЕИЈАВНОЗДРАВЈЕ
ДасевнесатнаодитеипрепоракитеодИзвештајтнаЕк2018...

3.28.1ЗАШТИТАНАПОТРОШУВАЧИТЕ

Политикатаназаштитанапотрошувачитеимазацелградењеназаконодавнарамка
зазаштитанапотрошувачитеинејзинаефективнаприменавозаштитатанаправата
напотрошувачите.

Тековнасостојба
Министерствозаекономија
ДонесенаеПрограмазазаштитанапотрошувачитезапериодот2017-2018година
(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“бр.192/16),а седонесувасогласно
членот121одЗаконотзазаштитанапотрошувачите(„СлужбенвесникнаРепублика
Македонија“бр.38/04,77/07,103/08,24/11,164/13,97/15,152/15и52/16),споредкој
ВладатанаРепубликаМакедонијајадонесуваПрограматанапредлогнаминистерот
заекономијазапериодотоддвегодини.ОваехоризонталнаПограмавокојапокрај
Министерството за економија,со свои активности се вклучени и Државниот
санитарен и здравствен инспекторат,Агенција за храна и ветеринарство и
Министерствозаобразованиеинаука-Бирозаразвојнаобразованието.
Програмазазаштитанапотрошувачитезапериодот2017-2018година,содржимерки
иактивностикоисереализираат од институциитеносителина политикатаза
заштитатанапотрошувачите,вклучени воПрограмата,асе насочениконподобра
информираност напотрошувачитеибизниссекторотза праватанапотрошувачите
инивнатазаштита.
ПредложенитеактивностиодинституциитеучесницивоПрограматазазаштитана
потрошувачитезапериодот2017-2018годинаимаатзацел подигањенајавната
свестнапотрошувачитезанивнитеправа инивназаштитанацентралноилокално
ниво.

Агенцијазахранаиветеринарство
Поодноснаусогласувањеназаконодавството,Агенцијатазахранаиветеринарство
наРепубликаМакедонија,континуираносеусогласувасопрописитенаЕвропската
Унија.ДонесенисеповеќезаконскипрописикоисеприкажанивоПоглавјето3.12.
Од посебен интерес во областа на заштитата на потрошувачите се смета
имплементирањето нарегулативата/REGULATION 1169/011/,која сеоднесувана
обезбедувањенаинформациизахраната,наменетизапотрошувачите..Ценејќија
сложеностаипроблемитенакоинаидувааиземјитечленкиприимплементацијата
сереализираатзачестенипланираниконтролииконтролипоиницијатива/жалбиод
потрошувачиидругизаинтересиранистрани/,прекуинспекцискитеслужбиипреку
одделениетозаизмамисохрана/новоформиранаорганизационаструктура/.Исто
такасекористеаалаткикоипомогнаавопроцесотнаимплементација,какоштосе
водичи,брошури,едукации,трибини,наменети за сите заинтересирани страни,
вклучувајќигиипотрошувачите.
ИзготвенаеПрограмазаедукацијапопрашањатаврзанизахранатаиисхранатаза
периодот2018-2020година.
Сеимплементираатмониторингпрограмивообластанабезбедностанахраната.
/детализамониторингпрограмитеприкажанисевоПоглавјето3.12./
Агенцијата активно учествува и соработува со Министерството за економија во
подготовките на националната стратегија за заштита на потрошувачите и
изготвувањетонановзаконзазаштитанапотрошувачи.
Агенцијата за храна и ветеринарство е контакт точка за Системот за брзо
предупредувањезахранаидобиточнахранаRASFF(RapidAlertSystem forFoodand
Feed)заРепубликаМакедонија.ДеталниподатоцисеприкажанивоПоглавјето3.12.
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ВоПредлог-Програматасеутврдуваатосновнитецелинаполитикатазазаштитана
потрошувачите,мерките и активностите за промоција и информирање на
потрошувачите, советување, едукација и дирекна финансиска подршка на
невладиниот сектор-здруженија за заштита на потрошувачите за подигање на
потрошувачкатасвестикултурананационалноилокалнониво.
Целите во Програмата се согласно приоритетите и целите на Програмата за
потрошувачинаЕвропската Унија2014-2020годинаивоосноваќебидатнасочени
кон:зголемување на безбедноста на производите преку ефективен надзор на
пазарот, подобрување на информираноста и едукацијата на потрошувачите,
подигањенасвестазанивнитеправа,остварувањенаправатанапотрошувачитесо
подобрувањенапристапотдорешенијата,вклучувајќиалтернативнорешавањена
споровиизајакнувањенасоработкатапомеѓуинституциитевклученивозаштитата
на потрошувачитеи подршка на невладиниотсектор во делотна заштитата на
потрошувачите.
Министерствозаекономија
Одржување на регионални семинари,работни средби,отворени трибини и други
промотивниактивностивопооделниопштиниза:
презентацијанакомпаративнатаанализанаЗаконотзазаштитанапотрошувачите
соДирективитенаЕУсопредлогнасокизадоусогласувањенаЗаконотзазаштитана
потрошувачите;
информирањезаалтернативнитеформизарешавањенапотрошувачкитеспорови;
информирање на потрошувачите за соработка на Советот за заштита на
потрошувачите формиран од Владата на Република Македонија со Советите за
заштита на потрошувачите од пооделниопштини и градот Скопје заради
унапредување на соработката и согледување на степенот на реализацијата на
локалнитепрограмизазаштитанапотрошувачитевосогласностсоПрограматаза
заштитанапотрошувачите.
подготовка на брошури за правата на потрошувачите согласно законската
регулативаодобластаназаштитатанапотрошувачите.

Агенцијазахранаиветеринарство
ПоодноснахоризонталнитепрашањареализиранисеактивноститеодПрограмата
зазаштитанапотрошувачизапериодот2017-2018година,од2017година,авотеке
реализацијатанаактивноститеод2018година,соштовоцелостиуспешнозавршува
целокупната реализација на оваа програма.Активностите се реализираа во
соработка со невладиниот сектор,со доделување на финансиски средства на
здружениекоесебависопотрошувачкоправо.
Едукативно информативната публикација на темата ,,Информации поврзани со
храната наменети за потрошувачите” е промовирана и печатена во 5000
примероци.Брошуратапослужикакоалаткавоспроведувањена,,Истражувањена
етикетите/декларациитенаодреденипрехранбенипроизводивомалопродажната
мрежаводржавата,воодноснаинформациизначајнизапотрошувачите,,Одржане
настан во Стопанска комора на Република Македонија, на кој пред сите
заинтересирани страни беа презентирани резултатите од истражувањето.
Резултатитепокажаамалиотстапувања,коепаксесметазадобарпоказателво
однос на имплементацијата на регулативата/REGULATION 1169/011/, која е
хармонизиранавозаконскитепрописинадржавата.Вотековната2018годинавеќе
сеизготвуваатисеобјавуваат содржинизаелектронскибилтен,којепоставенна
вебстраницатананевладиноздружение,коевосоработкасоАгенцијатаинаучни
институции,докрајотнагодината,ќеобјавинајмалку10билтенизаповрзаностана
здравјето, храната и исхраната,со цел подигањена свесноста на целокупната
популација.Билтенотсеобјавувасодинамикаеднаш месечно,почнувајќиодмесец
март.Темите се договараатна месечно ниво посебно за секојбилтен.Билтенот
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содржинајмалку18до21страница.
Докрајотнатековната2018-тагодина,сепланираатактивностизадонесувањена
Програмазазаштитанапотрошувачизапериодот2019-2020година.
Вотекереализацијанаистражување,,Далиграѓанитегичитаатинформациитеза
храната,кои се наоѓаат на етикетите на прехранбените производи,,.Бидејќи
информациите кои се наоѓаат на етикетите на прехранбените производи
претставуваатмногуважнаалаткавојавнотоздравство,целтанаистражувањетое
насочено кон добивањеинформации дали и колкупотрошувачитево Република
Мекедонијагичитаатинформациите,коисенаоѓаатнаетикетите.Далиграѓаните
знаатдагикористатнутритивнитеинформацииидалитиеимпомагаатвоизборот
напоздравахрана,зарадипрактикувањенаправилнаисхрана.
ОсвенактивноститеврзанизаПрограматазазаштитанапотрошувачи2017-2018
година,иистражувањата,Агенцијатазахранаиветеринарствозарадиреализација
направотонаедукацијанапосебнипопулационигрупиреализираше17работилници
воградинкитевоОпштинаАеродром,Скопје,и2/две/работилницивосредното
училиште,гимназијаЃорѓиДимитров,воСкопје.
Едукативнитеработилнициза децатаодголемитегрупивоградинкитебеаповрзани
со прашањатаза храната и исхраната.Децата во интерактивна дискусија преку
презентацијанаслики,учеазабезбедностанахраната/какоорганолептичкида
разликуваатбезбедниодрасипанипроизводи,какобактериитесеразмножуваатво
хранатакојаезагаденаипоследицитеодконсумирањенанебезбеднахрана/.Исто
такадецата учеадаразликуваат,,здравахрана,,одхранакојанетребасекојдневно
дасеконсумиракакоштоебрзатахрана,грицки,газиранисоковиисличнахрана.
Едукативнитеработилницизаученицитеодсреднитеучилиштабеанасоченикон
правилната исхрана и читање на нутритивните информации од етикетите на
прехранбенитепроизводи.
Реализирана е соработка и учество на повеќе настани и проекти,заради
подобрувањенакомуникацијатасоневладиниотсекторидругиинституциисоцел
развивањеиунапредувањенапотрошувачкитеполитики:
 СоветувањевоАкадемијанасудии,натемата,,ПотрошувачкоправовоРепублика

Македонија
 Семинар,,Алтернативнорешавањенапотрошувачкиспорови,,реализиранво

соработкасоАвстрискатаамбасада
 Проект,,Партнерствомеѓуграѓанскотоопштествоиделовниотсектор-

Консултациизаразвојнасертификат,,Ферсопотрошувачот,,
 Проект„Техничкапомошзаразвојнаполитикатаназаштитана

потрошувачите“прекукојќесеизработиновЗаконзазаштитанапотрошувачите
иНационалнастратегијазазаштитанапотрошувачите2018-2022година
/состанок,доставениматеријалидоекспертите/

 ПроектфинансиранодЕУ,ИПАПрограмазаграѓанскоопштество
 Премининаорганско:потрошувачитевофокусотназемјоделскитеполитики,,кој

сереализирасоподдршканаЕвропскатаУнијапрекупрограмата,,Одржливо
земјоделствозаодржливБалкан,,

 ОдбележувањенаСветскиотденназдравјето,Светскиотденнапотрошувачите,
Светскиотденнахраната

Државенсанитарениздравственинспекторат
Одржувањена регионалниработнисредби,обукизапоефикаснаимплементацијана
Законотзазаштитанаправатанапациентите,соцелформирањенаКомисииза
заштитанаправатанапациентитевоопштинитекаденесеформирани.
Редовноизготвувањенаизвештаизапостапувањетопоподнесенитепретставкиод
странанапациентите, континуирановотекотнагодината, какоизаредовните
инспекцискинадзори нашестмесеци,согласноЗаконотзазаштитанаправатана
пациентите.
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ОдржувањенаработнисредбизаспроведувањенаПравилникотзабезбедностна
детскииграчки.
Министерствозаздравство-Државенсанитарениздравственинспекторатиницира
обукиводелотнаимплементацијанаЗаконотзазаштитанаправатанапациентите,
законотзаздравственазаштитаибезбедностанадетскитеиграчки.
Министерствозаобразованиеинаука-Бирозаразвојнаобразованието
Вообичаено активностите се реализираат во соработка со Организацијата на
потрошувачинаМакедонија(ОПМ),аследењетоилиувидитегиреализираБирото.
Вотекотна2018годинареализиранисеследнитеактивности:
-ПоддршкананаставницитеворализацијанатематаЗаштитанапотрошувачитекои
гопредаваатанаставниотпредметВештинизаживеењевоосновнотообразование,
сопосетиначасовиинаосновниучилиштавоСкопјевотекотнааприлимај:„Љубен
Лапе“,„ДрагаСтојановска“,„ЛазоАнгеловски“,„КрумеЌепески“,„ГригорПрличев“и
др.
Посета на четири Ученички домови во Скопје „Партенија Зографски“,„Димитар
Влахов“,„Св.НаумОхридски“и„ЗдравкоЦветковски“.
Посета на работилница организирана од страна на ОПМ и министерството за
економија,ворамкитенаИПАпроектзапотрошувачкоправо.(фебруари).
Учество надебатаво средното училиштеВладо тасевски заприменанатемата
Заштита на потрошувачите во рамките на воннаставни активности/слободните
часовинаучилиштето„Какодововедувањенасреднитеучилиштаодвоедукацијата
запотрошувачкитеправа“.
УчествонадебатавоУченичкиотдом „ПартенијаЗографски“,какоученицитесо
посебнипотреби-доправатакакопотрошувачи?
Заклучоци:размена на искуства за примената на прирачникот „Правата на
потрошувачите по предметотвештини за живеење“ со наставници од основни
училиштаисподелувањенаиститесоученициинаставнициод средниучилиштаи
ученичкидомови

Надзорнадпазарот
Државниотпазаренинспекторат(ДПИ)вонадзоротнадприменатанаЗаконотза
заштитанапотрошувачитевопериод 01.01до31.12.2017година изврши 1412
редовни,636контролни и 1290вонредни инспекциски надзори или вкупно 3338
инспекцискинадзори.Воизвештајниотпериододстранана Државниотпазарен
инспекторат извршени се 210 едукации согласно Законот за заштита на
потрошувачите.
За утврдени неправилности поднесени се 6(шест) барања за поведување на
прекршочнапостапка,одкои5(пет) донадлежните судови и1(едно)барањадо
прекршочнатакомисија.
Вопостапканапорамнувањеиздаденисе16платниналозивоизносод1.531.751,00
денари,анаплатенисе2(два)платниналозивоизносод55.058,00денари.Издадени
се4поканизанаплатанаглобанаизносод359.775,00денари,

Најголембројнапроблемитесеоднесуваатна:
 остварувањето на правата од гарантниот лист односно сервисирањето.

Сервисирањето е проблем особено на мобилните телефони и останатите
технички производи каде што постои законска обврска за согласностна
потрошувачотзасервисирање,меѓутоавопрактикапроблемотнудидилемии
прашањаза коисопосточкатазаконскарегулативамногуетешко дасеизврши
инспекцискинадзор.

 Оддосегашнатапраксаприрешавањенапотрошувачкитеправа сенаметнува и
проблемотна недоволноедуцираностнапотрошувачотводелотна купувањето
намобилнитетелефони,односносенаметнувапрашањето когапроизводоте
употреблив? Дали со продажба и вклучување на мобилниот телефон во
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продажнитесалониодстрананалицевработеновосалонот илисобирањена
првиотпреплатничкибројодстрананапотрошувачот.

 проблем сепојавуваикајпријавите напотрошувачите,а сеоднесувааат на
продажбапрекуинтернетисоцијалнатамрежанаFacebook-посебнопроизводи
созаштитенитрговскимарки,

 проблеми кајпотрошувачите сеи незадоволство од испорачанатоплинска
енергијаиуслугитекоигидавааткомуналнитепрепријатија(вода)какоиуслуги
во туристичкатадејносткои сенаметнуваатво текотнасезона,празници и
виќенди.

Потрошувачитесвоитеправаможатдагиостваратписменоиуснонателефонскиот
бројнаДржавниотпазарен инспекторат023220-547 и на веб странатаWWW
dpi.gov.mk
Остварувањенацелта–ефикасениефективенинспекцискинадзор можедасе
постигнесоприменанаосновнитеалатки:упастваприпривршењенаинспекциски
надзор,потсетниципривршењенаинспекцискинадзор,електонскабазанаподатоци,
пристапдодокументииелектронскифајлови.
ДонесувањетонапрограмитеипроектитевоДржавниотпазаренинспекторатсе
услови за добри инспекциски практики,асесо зедничкацел:остварувањена
заштитатанапотрошувачотвоправнарамка.

ОрганизацијанапотрошувачитенаМакедонија(ОПМ)
Вотекотна2017-тагодина,ОрганизацијатанапотрошувачитенаМакедонијапреку
советодавните биро-а на територијата на Р. Македонија, во соработка со
ОрганизациитенапотрошувачинаБитола,Охрид,Кочани,ТетовоиШтипоствари
вкупно1816советувањанапотрошувачи.Најголембројнасоветувањатабеададени
потелефонскипат,потоапое-пошта,личноипопоштенскипат.Советувалиштетово
Скопје изврши 910 советувања на потрошувачите во Град Скопје,но и на
територијатанацелаР.Македонија,порадитоаштоовасоветувалиштеделувана
националнониво,додекапакпреостанатите906советувањабеанаправенипреку
локалнитесоветувалиштавоКочани,Штип,Охрид,БитолаиТетово.
Организацијата на потрошувачите оствари 112 контакти со медиумите преку
гостувањенателевизискиемисии,интервјуаворамкинавеститеизапишаните
медиуми.НастанитекоигиорганизирашеОПМ воСкопјебеаредовнопроследувани
однационалнитетелевизиииостанатимедиуми,додекапаклокалнитенастаниисто
такабеаредовнопроследуваниодлоканитеирегионалнитетелевизии.

Агенцијатазахранаиветеринарство
Податоцитезанадзорнапазаротсопрехранбенипроизводивосмисланаизвршени
контроли,земени примероци за лабораториски тестирања,забранети објекти,
забранетипроизводи,извршенипреглединапраткиодувозиизреченисанкциипри
неправилностиприкажанисевоизвештаите,Поглавје3.12.
Во Агенцијата за храна и ветеринарство,преку одделението за заштита на
потрошувачисеанализираатпричинитеипрашањата/опасноститеиризиците/,на
коисеукажувавопретставкитеипредлозите,поднесениодграѓанитевообластана
безбедноста на храната и ветеринарството.Анализата на определен начин ја
покажуваперцепцијатанаграѓанитезаопасноститеиризиците.
Податоцитеседоставуваатдоситесектори воАХВ,соцел дабидатземени во
предвид ризицитеи опасноститенакои укажуваатграѓанитево планирањето на
инспекцискитеконтролиидругиактивности.
Агенцијатазахранаиветеринарствокаконадлежнаинституцијакојапостапувапо
претставкиипредлозиодграѓаниимавоспоставенобазанаподнесенипретставкии
предлози од граѓани,којапостојано сеажурира.Претставкитесеоднесуваатна
безбедностанахранатаноиназдравственатазаштитаиблагосостојбанаживотните,
бидејќиво јавно здравствените политики,здравјето на луѓето и здравјето на
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животнитесепрепознавааткакоедно.
ВоинтереснаоваПоглавјегикоментираменадзоритекоисеврзанисоподнесени
претставкиипредлозиодпотрошувачи.Вопериодотодјануари 2017годинадомај
2018година,поднесенисе466претставки.
Претставкитеграѓанитегиподнесуваатписмено,усно,набесплатниоттелефонски
број080032222иелектронски.
Воодноснанаводитеодпретставките,неправилноститенакоиукажуваатграѓаните
сеоднесуваатна:
 Загадувачи/контаминентиирезидуи/
 Сомнежвобезбебедностанаодреденипрехранбенипроизводи
 Неодржувањенаконтролнисистемиодстрананапроизводителитекоисе

однесуваатнаДХП/добритехигиенскипракси,/ДПП/добритепроизводни
пракси/

 Сомнежзатруењесохрана
 Квалитетиизмамисохрана
 Поминатрокнаупотреба
Претставките кои се однесуваат на здравствената заштита и благосостојба на
животнитенајчестосенаведуваздравственасостојбаиболестинаживотните/како
на пример болеста јазлеста кожа, не вакцинирани животни, неодговорно
сопствеништво/.
Државенсанитарениздравственинспекторат.СогласноЗаконотзазаштитатана
праватанапациентитевопериодотјануари-декември2017годинаизвршенередовен
надзорна732здравениустанови-болничкии1451надзоривоздравствениустанови
вокоинесесместенипациенти.
Донесенисе28решенијаи1прекршочнипријави,остваренисе4едукаци коисе
однесуваат на здравствени установи-болнички и 3 едукации во здравствените
установивокоинесесместенипациенти.
Доставенисе101претставкаодпациентикоисерешаваатворокотодреденсо
закон,заделоднивеинициранструченнадзорвоврскасолекувањетоитретманот
напациентитедоЛекарскатаКоморанаРепубликаМакедонија.
Државниотсанитарениздравственинспекторат вотекотна2017гимарешено
11113 барања за испекциски надзор над пратки кои се увезуваат.(козметички
производи,детскииграчки,предметизаопштаупотреба,детергенти)
Поизвршенитепрегледикоиопфаќаат,разгледувањенапропратнатадокументација-
здравственисертификати,електронскопроследување,органолептичкипрегледна
пратката,земање на мостри за лабораториско испитување за утврдување на
здравствената безбедност согласно Годишниот план и Годишната програма за
мострирањеаврзоснована СтратешкипланзаанализанаризикиСтандардни
оперативнипроцедуриземенисе470мострикоиспоредлабараторискитенаодисе
здравственобезбедни.
Во овојпериод Државниотсанитарен и здравствен инспекторатима издадено
11113решенијазаодобренувознапредметнипратки.,односноодобрено63791360
кгнапроизводи.

Кадровскаекипираност
Во Министерството заекономија,во Одделението зазаштитанапотрошувачите
работаттри(3)лица.
Агенцијатазахранаиветеринарство,воорганизационатаединицазазаштитана
потрошувачи,зарадиспроведувањеиунапредувањенаполитикатазазаштитана
потрошувачиваработеноееднолице,аеднолицеработиволонтерски.Вотековната
2018годинаќесереализираедновработување.
Вработувања и обуки во инспекциските служби,заради надзорот на пазарот со
прехранбенипроизводиприкажанисевоПоглавје3.12
ВоДржавниотсанитарениздравственинспекторат формираноепосебноОдделение
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зајавноздравјеиправанапациентитевокоеработатчетири(4)лица.

Краткорочниприоритети
Подготовка на нов Закон за заштита на потрошувачите во кој ќе бидат
транспонирани директивите на Европската Унија, односно усогласување на
националнотозаконодавствосозаконодавствотонаЕУПодготовканаНационална
стратегијазазаштитанапотрошувачитезапериод2018-2022година

Програмиипроекти
ПодготовканаПрограмазазаштитанапотрошувачитезапериодот2019-2020
РеализацијанаПрограматазазаштитанапотрошувачитезапериодот2017-2018
година,во2018годинаодстрананаинституциитевклученисосвоиактивностиво
Програматаивосоработкасоневладиниотсекторзазаштитанапотрошувачите.

Министерствозаекономија
 Одржувањенарегионалнисеминари,работнисредби,отворенитрибиниидруги

промотивниактивностивопооделниопштиниза:
 Организирањетрибинизаинформирањенапотрошувачитезабезбедностана

производитекои сепуштаатнапазароти зазаконските прописи сокои се
регулираовааобласт.

 Информирање на потрошувачите за можностите за електронско тргување и
заштитананивнитеправа.

 ИнформирањенапотрошувачитезановиотЗаконзазаштитанапотрошувачите
 информирање на потрошувачите за соработка на Советот за заштита на

потрошувачитеформиранодВладатанаРепубликаМакедонијасоСоветитеза
заштита на потрошувачите од пооделниопштини и градот Скопје заради
унапредувањенасоработкатаисогледувањенастепенотнареализацијатана
локалнитепрограмизазаштитанапотрошувачитевосогласностсоПрограмата
зазаштитанапотрошувачите.

 подготовка на брошури за правата на потрошувачите согласно законската
регулативаодобластаназаштитатанапотрошувачите.

 Во2019годинаМинистерствотозаекономијавосоработкасоМинистерствотоза
локална самоуправа и НВО ќе иницираат работни средби со општините за
формирањенановиСоветизазаштитанапотрошувачитевоопштинитекадене
сеформиранисогласночлен126одЗаконотзазаштитанапотрошувачите и
активирањенавекеформиранитесовети.

 ФормирањенаСоветзазаштитанапотрошувачитесогласночлен123одЗаконот
зазаштитанапотрошувачите-Декември2018.

 Министерството за економија ќе иницира обуки за Државниот пазарен
инспекторат за новите директиви за продажба на далечина (електронска
трговија),иДржавниотинспекторатзатехничкаинспекцијазаимплементацијана
законскатарегулативаодобластанабезбедностанапроизводитеинадзорнад
пазарот,како и занатамошно јакнење на капацитеттите на вработените за
натамошна хармонизација на законодавството во делот на заштитата на
потрошувачите,безбедностанапроизводитеинадзоротнапазарот.

Агенцијазахранаиветеринарство
 Од интерес за ова Поглавје ќе се преземат активности во врска со

имплементацијанановиотзаконзазаштитанапотрошувачи,иактивностикоиќе
произлезатодстратегијатазазаштитанапотрошувачи

 ПоодноснахоризонталнитепрашањаќесереализираатактивностиодПрограма
зазаштитанапотрошувачизапериодот2019-2020година.

 Активностите ќе се реализираат во соработка со невладиниот сектор со
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доделувањенафинансискисредстваназдружениекоесебависопотрошувачко
право,сотоаштосепланирадасезголематдоделенитефинансискисредстваза
10%воодноснапретходнатагодина.

 Активностизареализацијанапрограматазаедукацијапопрашањатаврзаниза
хранатаиисхранатазапериодот2018-2020година.

Државенсанитарениздравственинспекторат
 Одржувањенарегионалниработнисредби,обукизапоефикаснаимплементација

наЗаконотзазаштитанаправатанапациентите,соцелформирањенаКомисии
зазаштитанаправатанапациентитевоопштинитекаденесеформирани.

 Редовноизготвувањенаизвештаизапостапувањетопоподнесенитепретставки
од страна на пациентите, континуирано во текот на годината, како и за
редовнитеинспекцискинадзоринашестмесеци,согласноЗаконотзазаштитана
праватанапациентите.

 ОдржувањенаработнисредбизаспроведувањенаПравилникотзабезбедностна
детскииграчки.

 Министерствозаздравство-Државенсанитарениздравственинспекторатке
иницираобукиводелотнаимплементацијанаЗаконотзазаштитанаправатана
пациентите,законотзаздравственазаштитаибезбедностанадетскитеиграчки.

Министерствозаобразованиеинаука-Бирозаразвојнаобразованието
 Изработканагодишниплановизаедукацијанапотрошувачитезабезбедностана

производите:организирањеработнисредби,семинари,работилници,медиумски
кампањи,подготовка на брошури и други промотивни материјали со цел
информирањенапотрошувачитезаопасноститеоднебезбеденпроизвод

 Поттикнувањенакомпаниитедаводатевиденцијазастепенотназадоволствоод
нивните производи и услуги кон потрошувачите:Активност:Потикнување на
компаниитедаспроведатмаркентишкиактивностизамерењеназадоволството
напотрошувачитекои сеоднесуваатнаистражувањенапазарот.Учесницитево
програмата ќе одржуваат работни средби со компаниите на кои ќе се
разменуваатискуствазаприменетитеметодинамерењеназадоволствотона
потрошувачите.

 Зголеменасвесносткајученицитезаважностанаправатанапотрошувачитеи
заштитананивнитеправа:Едукацијазаважностанаправатанапотрошувачитеи
нивнатазаштитатавоосновнотообразование прекуобуки,работилници,дебати,
ислично,занаставниотпредмет„Вештинизаживеење“– којсеизучувакако
изборенвоVII,VIIIиIXодделение–обработуваповеќетематскиподрачја,меѓу
кои и заштитатаученицитекако потрошувачи.Изработен еПрирачник2014
година, којенаменетзанаставницитедаим помогневоунапредувањена
наставатаи слободните ученичкипроекти,односноактивностисоученицитеза
заштитананивнитеправакакопотрошувачи.

 Едукација на наставниците и учениците за потрошувачко право, неговата
важностна заштитата,часовитеипроектнитеактивности/слободничасовипо
БизнисиПретприемништвовоучилиштазаучилиштатавосреднообразованиеи
навоспитнитегрупивоУченичкитедомови.

 Воспоставувањенапоблискасоработкананадлежнитенационалниинституции,
невладинитеорганизации (ОПМ -Организацијазазаштитанапотрошувачи на
Македонија) и училиштата за средно образование; надлежностите и
активноститенаинституциите,начинотнасоработка,координираост,согласно
НационалнатапрограмазазаштитанапотрошувачитенаВладатанаРМ.

 Обуки,тенинзи,изработканаедукативниматеријализаиформираностипримена
напотрошувачкотоправонаучениците. (Истотосеоднесуваинаученицитево
училиштатасопосебниобразовнипотреби,иученичкитедомови).
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Кадровскаекипираност
ВоМинистерствотозаекономија,воОдделениетозазаштитанапотрошувачите,се
планираедно(1)нововработување.
Агенцијазахранаи ветеринарство:ЗајакнувањенаОрганизационатаединицаза
заштитанапотрошувачисоновивработувања/1/.Зарадизајакнувањенанадзорот
напазаротсо прехранбени производи,вработувањаво инспекцискитеслужби и
обуки/Поглавје3.12/.

Среднорочниприоритети
Реализација на активностите од Програмата за заштита на потрошувачите за
периодот2019-2020година,во2019годинаодстрананаинституциитевклученисо
своиактивностивоПрограматаивосоработкасоневладиниотсекторзазаштитана
потрошувачите.

Агенцијазахранаиветринарство
ПоодноснахоризонталнитепрашањаќесереализираатактивностиодПрограмата
зазаштитанапотрошувачизапериодот2019-2020година,иПрограматазаедукација
по прашањата врзани за храната и исхраната за периодот 2018-2020,заради
подигањенасвестанаразличнипопулационигрупизаболестикоиможатдабидат
предизвиканиодхранатаинеправилнатаисхрана.
Ќе се планираат активности за донесување на Програмата за заштита на
потрошувачизапериодот2021-2022година
Ќесереализираатактивностивосогласностсонационалнатастратегијазазаштита
напотрошувачи.

Министертсвозаобразованиеинаука-Бирозаразвојнаобразованието
Зголемена свесносткајучениците за важноста на правата на потрошувачите и
заштитананивнитеправа:
Едукацијанаученицитезапотрошувачкоправо,неговатаважностна заштитата
преку часовитеи проектнитеактивности /слободни часови во училиштатаза
среднообразованиезадецапопосебнипотребикакоиученичкитедомови
Обуки, семинари, изработка на едукативн-дидактички материјали , за
потрошувачкотоправовоучилиштазаосновноисреднообразование,училиштатаза
деца по посебни потреби како и ученичките домови, со цел да се запознаат
учениците со важноста од постоење на заштита на потрошувачи,начинот на
контактирање со потрошувачите,мерките кои се превземаат за заштита на
потрошувачите,праваизаштитаприелектронсканарачкаиелектронскатрговија(он
линекупување)иначинотнарешавањенажалбитенапотрошувачитеислично.

Кадровскаекипираност
ВоМинистерствотозаекономија,воОдделениетозазаштитанапотрошувачитесе
планираедно(1)нововработување.
ВоАгенцијатазахранаиветеринарствосепланиразајакнувањенаОрганизационата
единицазазаштитанапотрошувачисоновивработувања/1/.Зарадизајакнување
на надзорот на пазарот со прехранбени производи,вработувања и обуки во
инспекцискитеслужби/Поглавје3.12/.

3.28.2.ЈАВНОЗДРАВЈЕ

Тековнасостојба
Хоризонталнимерки
Усвоена е Стратегијата Здравје 2020,како и Акцискиот план за јавно здравје.
Подготвени се и Акциски планови за здравје и животна средина,за незаразни
болестиизаподготвеностиодговорназдравствениотсистем присправувањесо



423

итни,кризнисостојбиикатастрофи
Континуирано се имплементираатактивности за обезбедување на достапности
соодветната географска дистрибуција на примарната здравствената заштита.Со
посебнапрограмасеобезедуваатсредствазаболничколекувањенапензионеричија
пензија е пониска од просечната пензија во Република Македонија,како и за
партиципација при користењето на здравствените услуги во специјалистичко-
консултативнаиболничказдравственазаштитазалицанавозрастдо18години,чии
родители се корисници на правото на социјална парична помош. Заради
доближување на здравствена заштита на примарно ниво на населението преку
проектотдомашнавизитаво2017годинареализиранисепатронажнипосетиво
домовитена4.108пензионери/старилица.
СогласноПрограматазаедукацијаналекариимедицинскиперсоналво2017година,
175 здравствени работници од јавните здравствени установи беа упатени на
доедукацијавореномираниздравствениустановивоЕвропаинадвороднеа.Исто
така,прекуоваапрограмаво2017годинабеаобезбеденисредствазапродолжување
накофинансирањетонаоколу200специјализацииодинтересзајавнотоздравство.
Управата за електронско здравство континирано подготвува нови модули и
електронски пријави на болести согласно Законотза евиденции во областа на
здравството.Вооктомври2017спроведенаеTAIEXстудискапосетанапретставници
одУправатазаелектронскоздравствонаАвстрискотоМинистерствозаздравство
заразвојнановаE-HealthСтратегија.Војуни2018ќесеодржиTAIEXработилницаза
развојна интегриран здравствен информациски систем.Во тек е надградба на
системот,соновимодуликакоиновифункционалностинапостојнитемодули.Еден
од поголемите модули којсе воведува со новата надградба на системот е
воспоставувањена софтверско решениеза Регистар на лица со ретки болести.
Вториотемодулзаследењеиисходнабременостаивоведувањенаелектронска
евиденција на Акушерска и Гинеколошка историја со што ќе се овозможи
генерирање на т.н.Перинатолошки извештаи.Во областа на евиденциите од
превентивна здравствена заштита се воведува модул за евиденција на
стоматолошкисистематскипрегледкакоиевиденцијанапрегледииинтервенции
извршениодпатронажнатаслужба.

1.КОНТРОЛАНАТУТУНОТ
Ворамкина10-теЦентризајавноздравје(ЦЈЗ)функционираатСоветувалиштаза
одвикнувањеод пушење.Бројотнасоветувани граѓани вотекотна2017година
изнесува 179. Институтот за јавно здравје во 2017 година го спроведе
Истражувањетозаупотребанацигари,алкохолидрогикајопштатапопулција(ГПС),
изготвененационаленизвештајиистиотедоставендоЕвропскиотмониторинг
центарзадрогиизависностоддроги(ЕМЦДДА).Истражувањетопокажадекакај
популацијатаод15-64годишнавозраст,46%сепушачи.приштосоодносотнамажии
женипушачие54%кајмажитеспрема33%кајженипушачи.Процентотнаактивни
пушачи е највисок во возрасната група од 35-44 годни (57.6%) по што следи
возраснатагрупа45-54(54,4%).СогласноЗаконотзазаштитаодпушењето,ДСЗИ
континуирановршинадзорвојавнииприватниздравствениустанови,социјални
установи,објективокоисевршивоспитно-згрижувачкадејностипревознисредства
во меѓународен сообраќај.Во 2017 година ДСЗИ направил 3862 контроли за
почитувањенаЗаконотзазаштитаодпушењевоздравствени,образовни,социјални
установииугостителскиобјекти.

2.ЗАРАЗНИБОЛЕСТИ
Континуираносевршиспроведувањенапланиранитеактивностизапревенцијаи
контроланазаразнитеболестииимунизацијатапредвиденивојавноздравствените
програми (Програма за јавно здравје,Програма за испитување на појавата,
раширеноста,спречувањетоисузбивањетонабруцелозатакајлуѓето,Програмаза
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заштитананаселениетоодХИВ/СИДА,Програмазазадолжителнаимунизацијана
населението,програмазапревенцијанаТБ).
ВорамкитенаодбележувањенаЕвропскатанеделанаимунизацијаодржанисе3
стручнисеминарисоздравственитеработнициодслужбитезаимунизацијанатема
имунизација,накојаучествувааоколу120партиципанти.Подготвеноеапликативно
решениезаелектронскоследењенаимунизацијата.
СоНационалнатапрограмазајавноздравјеза2018епредвиденоспроведувањена
медимумскалокалнакампањазапридобивкитеодимунизацијатакајнаселението,
какоиoрганизирањенакампањананивонацентритезајавноздравјезаподигање
насвестанародителитезабезбедностаибенефититенаМРПвакцината.Сепланира
осовременување на Календарот за имунизација со воведување на вакцинација
против стрептококус пнеумоние и вакцинација против рота вируси како
задолжителни вакцини,а со тоа заштита на децата од тешки заболувања со
компликациипредизвиканиодовиепричинители.СеподготвуваАкционенпланза
сеопфатнакампањазаедукацијаназдравствениработнициинивнаподготвеностза
комуникацискивештинисородителииодговорнасекоепоставенопрашање,какои
кампањазапостојанаинформираностиотвореностконродителитезабезбедностаи
квалитетотнавакцините,бенефититеод вакцинацијана дететои опасностапо
неговото здравје од одбивањето на истата.Оваа година Министерството за
здравствоќезапочнесо набавкана вакцинипротивсезонскигрипзабесплатна
вакцинацијанастарителица.

Сентинел надзорот над заболувања слични на инфлуенца (ИЛИ), акутни
респираторниинфекции(АРИ),какоинадзорнадсериознитеакутниреспираторни
заболувања кајхоспитализираните лица (САРИ),продолжи да функционира.Во
сентинелнадзоротвосезоната2017/2018севклучени16надзорниместаодосум
регионикоигипокриваатЦентритезајавноздравјевоМакедонијасоштосезголеми
и опфатотна популацијата која е под надзор.Со сентинел надзоротнад САРИ
опфатенисе2универзитетскиклиникии3болници,аобукитеназдравствените
работници учесници се континуирани, во тек на цела година. Продолжува
соработката со EU/ECDC и учеството во MediPIET програмата,после добиеното
продолжувањенапроектот зауштедвегодини,при што сепружаможностза
едукација на двајца нови учесници.Oд 2014 година,ИЈЗ функционира како
официјален Тренинг центар за интервентна епидемиологија во програмата на
MediPIET.Водекември2017година,наТретатазавршнаMediPIETASC-конференција
учествуваа сите едуцирани експерти од областа на теренската епидемиологија
нивнитесупервизорииMediPIETNFP.ВотекеадаптацијанапотребнитеMediPIET
документи,со цел пренесување на знаењата на останатите епидемиолози од
државата,попатнакаскаднитренинзи.
Вооктомври2016годинаЕвропскиотцентарзаконтроланаболести(ECDC)оствари
мисијазапроценканасистемотзанадзор и превенцијаназаразни болести на
Република Македонија.Добиен е извештајот од проценката,а препораките од
Извештајот се основа за подготовка на Акционен план,за чија изработка е
формиранаработнагрупакојазапочнасоподготовканадокументот.

ВосоработканаИЈЗ,ЦЈЗсоАХВинивнитемеѓународнипартнерскиинституции,се
работинаследењенапопулацијатанакомарцивоМакедонијаидокажувањена
присуствонаодреденивидовикоисеодпосебнаважностзаздравјетоналуѓето.
Истотака,сеунапредуванадзоротнадболеститекоисепренесуваатпрекукомарци,
посебноЗападноНилскататреска.Лабораторијатазавирусологијаим,олекуларна
дијагностикаприИЈЗдобиакредитацијазаЗападноНилскатрескаиRiftValley fever,
какозаЗИКА,Денгаидр.

Во декември 2017 година Институтот за јавно здравје склучи Меморандум за
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соработкасоИнститутотРобертКоходГерманијасокојсевоспоставибилатерална
соработканаполетонаедукацијаинаучнасоработкавообластанаепидемиологијаи
надзорназаразниболести,истражувањенаепидемии,имплементацијанаМЗП и
зајакнувањеналабораторискитекапацитети.ИЈЗизработиконтинуираногиажурира
упатствазапревенцијаодзаболувањакоисепренесуваатсокомарцисопосебен
акцентнасоветизапатницитекоипатуваатвоземјикадесерегистриралокална
трансмисија на овие заболувања.Упатствата се достапни на веб страната на
Институтотзајавноздравје.
Воодноснаконтролатанаимплементацијатанамеркитезапревенција,ширењеи
спречувањеназаразниболести,во2017годинаДржавнитесанитарнииздравствени
во2017година,одстрананадржавнитесанитарнииздравствениинспекторисе
извршенинад6000инспекцискиконтроли.
Во однос на превенцијата на интрахоспиталните инфекции,во здравствените
установибилеспроведени119контроли

Антимикробнарезистенција
ПодготвенаепредлогНационалнастратегијазаАМР.Предлогтекстотепрезентиран
во рамки на Симпозиум на АФМС-РГ во Скопје „Антибиотиците во примарната
здравстевназаштита.Респираторниинфекции-верувања/докази/пракса„Одржанае
работилница„УлогатанаEUKASTприпостоењенаантимикробнарезистенција“.По
повод 5мајСветскиотдензахигиенанарацете,доситеболницивоРепублика
Македонијадоставенисепротоколизахигиенанарацепри5различнивидовина
манипулацијасо пациенти.16 микробиолози учествуваанамеѓународен треингн
организиран од Универзитетотво Антверпен за детекција на мултирезистентни
бактерииитретманнапациенти.Одјуни2017смеофицијалноприфатениодстрана
наGLASS(глобаленсистемзаследењенаАМР,ипретставнициодМакедонијаземаа
учествовоEVIPNet средбатавоСловачка.Восептември2017годинаодржанае
национална CAESAR работилница.20 микробиолошки лаборатории вклучени во
CAESAR учествуваа во CAESAR 2017 надворешната проценка. Во рамки на
одбележувањетонаСветскатанеделазарационалнаупотребанаантибиотиции18-ти

Ноември-Европскиотдензарационалнаупотребанаантибиотициподготвенисе
едукативни материјали за населението и одржани се презентации до основно
училиште и геријатриска болница.Започнате проектза развојна програми за
управувањесоАМРвоКлиничкатаболницаБитолаивоУниверзитетскатаклиника
задетскиболести.

ХИВ/СИДА
Во2017годинапродолжиимплементацијанаактивноститесогласноПрограматаза
заштита на населението од ХИВ/СИДА и имплементацијата на проектните
активности финансирани преку грантот на ГФАТМ.Изработена е нова нацрт
Стратегија за ХИВ со Акциски план за период 2017-2021 година со фокус на
одржливостнапрограмитезапревенцијанаХИВкоидосегабеаимплементиранисо
подршканаГлобалниотФонд.Донесенаеновагодишнапрограмазапревенцијана
ХИВза2018вокојаМинистерствотозаздравстогипревземаситетрошоциповрзани
сопревенцијанаХИВкајклучнитепопулации.Активноститезапревенцијаќебидат
спроведени од граѓанскитеорганизации.Во мајво СкопјесеодржaМинистерски
состанокназемјитеодЈугоисточнаЕвропазаодржливодговорзаХИВиТБ,какои39
-отсостанокнаБордотнаГФ.
Прекупостојнитепрограмизанамалувањенаштетиодзлоупоутребанадрогии
разменанастерилнаопремазаинјектирање,во2017година,соосновенпакетна
услугизалицакоиинјектираатдрогиопфатенисе4.409ЛИД (одкои542сенови).
Дополнителнонаклиентитеимсеобезбедени 19.380социјални,39.153медицински,
1.124психолошкии728правниуслуги.Превентивнипакетисеобезбедениза1.713
сексуалниработници(одкои270сенови)иза3.597МСМ (одкои453нови).
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СоПрограматазадоброволноидоверливосоветувањеиХИВтестирањево2017
годинабеаопфатени2.636лица.ПрекупрограматазаСексуалнииРепродуктивно
Здравјеопфатенисевкупно 818лица коисетестираниисоветуванизаСПИ,асо
едукативните сесии се опфатени вкупно 2.400 осуденици.Со Програмата за
обезбедувањенаПсихо-социјалнаподдршканаЛицакоиинјектираатдрогивклучени
восупституцискатерапија,опфатенисе311ЛИД.Набавенаелабораторискаопрема
заПсихијатрискаБолницавоизносод19.000ЕУР,какоимедицинска/лабораториска
опремазаКлиниказаИнфективниБолестивоизносод33.000ЕУР.Вотекотна2017
годинаспроведенисеповеќеработилници/обуки:-работилницаза Предозирањеза
ЛИД,за лидерство,тимска работа и евалуација на центрите со персоналотод
службитетретманназависностиоддроги,заматичнилекаринатемаУниверзална
програмазатретманнанарушувањапредизвиканиод употребанадрогиспоред
програматанаICCE.(InternationalCouncilforcoachingexcellence),завработенитеод
КлиниказаинфективниифебрилниболестинатемаХИВинфекција,предизвиции
менаџмент(ХИВиСПИ,вакцинации,метаболенсиндром)заинфектолози

ТУБЕРКУЛОЗА
Во2017годинапродолжиимплементацијанаактивноститесогласноПрограматаза
заштитанaнаселениетоодтуберкулозаиНационалнатастратегијазатуберкулозаза
периодот2012-2016 година,како и имплементацијата на проектните активности
финансиранипрекугрантотнаГФАТМ..Какорезултатодприменатанапрограмските
активностинамаленеапсолутниотбројнановорегистриранипациентиод285во
2014година(состапкаод13.8/100.000),на265во2016(состапка12,9/100.000),
односно220во2017(состапкаод 10.6/100.000).Стапкатанаинциденцакакои
стапкатанапреваленцапокажуватренд наопаѓање.Македонијасевбројуваво
земјитесонискастапканаинциденцаодземјитевоевропскиотрегион. Вотеке
изработканаНационалнастратегијазатуберкулоза2018-2022годинакакоделод
планотзаодржливостнапрограмата.

3.НЕЗАРАЗНИБОЛЕСТИ
ПодготвенаеНацрт-стратегискарамкасоакцискипланзанезаразниболести(НЗБ)и
ризици за НЗБ.Во рамките на примарната здравствена заштита,секоја година
избранителекари засвоитепациенти навозрастод 35-56 години спроведуваат
превентивни прегледи за рано откривање на дијабетес, бубрежни и
кардиоваскуларни болести,и вршатедукација и следење на хронично заболени
осигуренилицаодситевозраснигрупи,аособенокајхроничноболнилица.
Центритезајавноздравјеконтинуираноодржуваатпредавањазацелнигрупи(деца,
млади)запревенцијанахроничнинезаразниболести,правилнаисхранаипотребаод
физичкаактивности трибининаиститетеми.Во2017година,ИЈЗконтинуирано
спроведуваше здравствено промотивни активности – одбележување на денови,
недели или месеци посветени на борбата против КВБ,малигните неоплазми,
дијабетотидругинезаразниболестисоакции,кампањи,печатењенапропаганден
материјал,предавањаисл.Стручниматеријалиидругидокументивоврскасоовие
настанисепоставенинаинтернетстраницатанаИЈЗ.
3.1Малигнинеоплазми
Прекугодишнатапрограмазаранадетекцијанамалигнизаболувањавопериодот
април-декември 2017 година,направени сенад 25000 ПАП тестови кајжени на
возрастод46-60години,одкоикај6,7% сенајдениклеточниабнормалности.Кај
возрасната група од 36-45 години (кои не направиле ПАП тество 2016 годин)
направени се 5250 ПАП тестови,од кои кајвисоки 16% се најдени клеточни
абнормалности.
Вотекотна2017година,733лицанаправилеФОБ тестирање,одкои358имале
позитивентестнаскриенокрварење,кај2лицаепронајденпозитивеннаоднаКРК,
додекакај2лицаепронајденпозитивеннаоднабенигнанеоплазма.
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3.2.Сексуалноирепродуктивноздравје
ПодготовенесреднороченпрегледнаСтратегијатазасексуалноирепродуктивно
здравје 2010-2020 заради усогласување со целите за одржлив развоји други
регионални и глобални иницијативи,како и Акциски план заимплементацијана
стратегијата за периодот2017-2018.Согласно АП во март2018 беше извршена
проценканаусловитевородилиштатаибеадефиниранинивоатоназдравствени
услуги во нив. Исто така беше спроведена обука за ефективна нега на
новороденчињатанаосумтимасоставениодгинеколог,неонатологиакушер.
Континуираносеспроведуваатактивноститеутврдени воПрограматазаактивна
заштитанамајкиидецанасоченаконнамалувањенаморталитетотиморбидитетот
набременитежениидоенчињата.ВорамкинаНационалнатапрограмазајавно
здравјевоРМ во2017година,восоветувалиштатазасексуалноирепродуктивно
здравјепри10-тецентризајавноздравјесоветуванисевкупно779лица,поделенисе
2205кондомииоколу1000промотивниматеријали.
Во2017година,Министерствотозаздравствовосоработкасоканцеларијатана
УНФПА,отпочнасообуказаобучувачизаметодологијатанаСЗО-Beyondthenumbers
(BTN). Обуката е наменета за гинеколозите од породилиштата,со цел нивно
оспособувањезавршењенастручнаревизијанаматерналенморбидитет,штокако
крајнацелимасистемскоунапредувањенаквалитетотназдравственатагрижаво
текот на бременоста,породувањето и во постнаталниот период.Изготвени се
поголембројнаклиничкиупатствакоисеоднесуваатнаовојдомен,вклучителнои
КлиничкоупатствозаранадетекцијанаризичнабременостиУпатствозатретманна
постпартална хеморагија.Потпишан е Договор со УНФПА за спроведување на
активностизанамалувањенасмртностанамајкитеиновороденчињата.

3.3.Зависности
а)дроги
Третманотналицазависниоддрогиерасположиввоцелатаземја,преку14центри
запревенцијаитретманодзлоупотребанадрогаидругипсихоактивнисупстанциии
Клиниката за токсикологија и ургентна медицина (која нуди третман само со
бупренорфин),како и за сите затворени и притворени лица.Со Програмата за
здравственазаштитаналицасоболестиназависноствоРепубликаМакедонијасе
обезбедуваатсредстватазанабавканаметадонибупренорфинкакоизалекување
водневнаболница/болницаилекувањетоназависници-судскислучаи.Ворамкина
соработкатасоПомпидугрупата,СоветнаЕвропа,спроведенисеповеќеактивности:
ворамкинаимплементацијатанапроектзаon-lineинтервенциизадрога,изработена
еалаткатазаon-lineтестирањезасамопроценанаризикотодупотребанадрога,а
вофазанапланирањееалатказа„on-line”советување,реaлизиранаеобуказа
евалуацијанаполитикитезадрога.СоподдршканаГрадотСкопје,континуираносе
спроведуваатпревентивнимеркизазаштитанадецаодзлоупотребанасупстанца
преку НВО советувалиштата.каде Покрајсоветувањето на деца од средните
училишта и други млади лица,родители и партнери во советувалиштето се
обезбедуваатобуки замлади запревенцијаод дроги и обуказастекнувањесо
вештинизарезистенцијаконупотребанадрога.НВОХЕРАистотакаспроведеобука
запедагошко-психолошкитеслужбиодсреднитеучилиштанатемапревенцијаод
дрогавоНоември2017,накојаучествуваа19професионалциодстручнитеслужбиод
22средниучилиштаодСкопје.
Воодноснаупотребатанадроги,истражувањетозаупотребанацигари,алкохоли
дрогикајопштатапопулација(ГПС),од2017година,покажадекакајпопулацијатаод
15-64годишнавозраст,8,7% користелеканабисвоживотот,додека7% користеле
канабисвопоследните12месеци.Екстазикористеле1,8%воживотот,односно1,2%
во последните 12 месеци,додека кокаин користеле во животот 1,5% и 1% во
последните12месеци.Хероинотезастапенсо1,1%(животнапреваленца)и0,8%во
текотнапоследните12месеци.
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б)злоупотребанаалкохол
ПрекуПрограматазаздравственазаштитаналицасо болести назависноство
РепубликаМакедонијасеобезбедуваатсредствазалекувањеналицазависниод
алкохолводневнаболницаивоболница.Вофиналнафазаеподготовкананова
Стратегија со Акционен план за превенција од штетните ефекти од алкохол.
Истражувањетозаупотребанацигари,алкохолидрогикајопштатапопулција(ГПС),
покажадекакајпопулацијатаод15-64годишнавозраст,66% користелеалкохолво
текотнаживотот(72%кајмажитеи57%кајжените),додека63%користелеалкохол
вопоследните12месеци.

3.4.Повредиинасилство
Во континуитет се имплементира постојното законодавство за превенција,
спречувањеизаштитаодсемејнонасилствоисоодветнитеподзаконскиипротоколи
за меѓусебна соработка и постапување за заштита од семејно насилство, за
постапувањевослучаиназлоупотребаизанемарувањенадеца,запостапувањево
случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија и во случаи на родово
базирано насилство. Ратификувана е Истанбулската Конвенција и во тек е
хармонизација на легислативата за нејзина имплементација.Континуирано се
проведувааткампањи,обуки,семинари,работилници за зголемувањена јавната
свест за превенција на насилство,особено насилство врз деца,како и за
одбележувањенамеѓународниденови,заборбапротивнасилствоврздецата,16
Деназаборбапротивнасилствоврзженитеитн.Вопериодотноември2017–март
2018годинаодржанисе5дводневниработилницизазајакнувањетонакапацитетите
вопримарназдравственазаштитазапревенцијанародовобазиранонасилствосо
150 учесници.Реализиран е Проектот во соработка со СЗО за евалуација на
ЕвропскиотАкциски план запревенцијананасислтво врздецатасо учество на
експертскамултидисциплинарнаиинтерсекторскагрупа.
Едукација за контрола и превенција на повреди и насилство континуирано се
спроведуванадодипломскиипостдипломскистудентинаМедицинскиотфакултет
Скопје.Oрганизиранисеактивностизаодбележување наГлобалнатаНеделана
ОбединетитеНациизабезбедностанапатиштатаод08-14мај2017г.(UNGlobalRoad
SafetyWeek,08 – 14 May2017)на Медицински факултетСкопјесо еднодневна
работилница со студентите,подготовка на едукативни материјали и постери и
презентацијанаистите.

3.5.Менталноздравје
Програматазаздравственазаштитаналицасо душевни болести сеподготвува
секојагодинаисонеасеобезбедувафинансискадостапностназдравствениуслуги
залицасо ментални заболувања.Започнати сеактивности зареконструкцијаи
реновирањенаПсихијатрискатаболницавоДемирХисар.
Вотексеактивностизаподготовканановастратегијазаменталноздравје.

3.6.Здравјеиживотнасредина
Преку Националната програма за јавно здравје се обезбедуваат средства за
спроведувањенамеркизапроценканаздравствено–еколошкиотризикповрзансо
квалитетот на водите за пиење,површинските води,квалитетот на воздухот,
хемискитеконтаминентивохраната,бучаватавоживотнатасредина,проценкана
здравствено-еколошкиот ризик од јонизирачкото зрачење (надворешно гама
зрачење,зрачењенавоздух,вода,почва,јонизирачкозрачењенахрана),ризициод
присуствонарезидуиодпестициди,тешкиметали.
Во рамки на Националната програма за јавно здравје заради процена на
здравствено-еколошкиотризикнахигиенскиотквалитетна воздухот воЦентрите
за јавно здравје преку стационарен и мобилен мониторинг систем на
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МинистерствотозаживотнасрединаипросторнопланирањеиИЈЗсеследивкупен
аероседиментна81мерниместа,присуствонаPb,Cd,Zn,NiиFeвоаероседиментво
Велес,Pb,CdиZnвоаероседимент воКуманово; воСкопјеиВелессеследат
лебдечкичестички(чад)иЅО2-сулфурдвооксидавоСкопјесеследииприсуствона
СО.

3.7.Хранаиисхрана
Активноститеповрзанисопроценканаризикотповрзансоисхранакајпопулацииод
интерес во државата се имплементираат преку активностите утврдени во
Националнатагодишнапрограмазајавноздравје.Континуираносевршипроценка
нанутритивниотквалитетнаисхраната,какоинутритивниотстатускајпопулацииод
интересвоРМ.Вотекотна2017годинаИнститутотзајавноздравјебешеделод
истражувањето и сеопфатната проценка на квалитетот на оброците кои се
подготвуваат или служат во градинките и основните училишта во државата.
Истражувањеторезултирашесозаклучоциипрепоракизапромениво Правилникот
заквалитетотнаоброцитевоосновнитеучилиштакакоисопотребаодупатствоза
неговоспроведување.Континуираносеспроведуваатактивностизапромоцијана
здравјето поврзани со ризиците од исхраната.Институтот за јавно здравје ги
промовирашерезултатитеодистражувањетозаколичинатанасолприсутнаволебот
иапелирашенадонесувањенаНационалнастратегијаповрзанасовнесотнасол
какоидефинирањенамаксималнодозволениколичининасолволебот.

4.БЕЗБЕДНОСТНАКРВ,ТКИВАИОРГАНИ
4.1.Безбедностнакрв
Од 2018 година,новиот софтвер eDelphyn веќе е пуштен во употреба во два
регионалницентри(БитолаиШтип),восептемвриќепрофункционираивоРЦТетово.
Во2019годинаќебидатвклученииситеостанатислужби,соштоќесеовозможи
единственсистемнаевиденцијанаситекрводарителивоеднаелектронскадатабаза.
Воинтереснаунапредувањенаквалитетотвоработата,во 2018годинаќезапочне
процесотнаресертификацијаодИСО9001:2008воИСО9001:2015.

4.2.Трансплантација
ПрекугодишнатаПрограмазатрансплантацијавоРепубликаМакедонијаза2018
година,помеѓуостанатитеактивностисеобезбедуваатсредствазаХЛАтипизацијаи
другилабораторискиидијагностичкииспитувањанапациентикоисенадијализаи
коисеподготвуваатзатрансплантацијанабубрегодживдарител/илиодпочинато
лице,како и замедиумски кампањи зазголемувањенасвестазазначењето и
придобивките од трансплантацијата на органи.Министерството за здравство
започна со активности за доделување на лиценци на здравствени установи за
пресадувањенакрвотворниматичниклетки,срце,панкреас,очниткива,црндроби
белидробови.ФормиранаеСтручнакомисијаодобластанатрансплантацијакако
советодавнотелонаминистеротзаздравствовокојасезастапенипреставницина
специјалностите во чија област ќе се развива трансплантацијата. Двајца
специјалисти по анестезија кои работат во одделите за интензивно лекување
завршијаобуказатрансплантацијакојасеоднесуванаутврдувањенамозочнасмрт
со што се зајакнуваат стручните капацитети за развој на кадаверичната
трансплантација,поточнозазголемувањенабројотнадарителинаорганииткива.
Ќебидеставенвофункцијаизготвениотпосебенсофверзаследењенапроцесотна
трансплантацијакојјасодржииНационалнаталистаначекањесоштодополнително
ќебидеосигуранинтегритетотналистата.ПотпишанеПротоколзасоработкаво
областанатрансплантационатамедицинапомеѓуМинистерствотозаздравствона
РепубликаХрватскаиМинистерствотозаздравствонаРепубликаМакедонија

5.ЛЕКОВИЗАХУМАНАИВЕТЕРИНАРНАУПОТРЕБА
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5.1.Лековизахуманаупотреба
Во2017годинаеусвоенаМетодологијазаизменувањенаметодологијатазаначинот
наформирањенаценитеналековите („СлужбенвесникнаРМ бр.148/17).Вомарт
2018годинаедонесенновПравилникзасодржинатанабарањето/известувањетои
начинотзаизвестувањеилиодобрувањенапроменитевоодобрениетозаставање
налеквопрометилинавеќеподнесенатадокументацијаналекштоимаодобрение
за ставање во промет („Службен весник на РМ бр.42/18)со које извршено
усогласувањесоЕУ мерките32008R1234и32012R0712.Вотексеподготовкиза
Twinning lightпроект за подготовка на нов Закон за лекови хармонизација на
националната легислатива со ЕУ легислативата и градење на капацитети на
вработенитевоМАЛМЕД.
5.2.ВетеринарноМедицинскиПрепарати(Лековизаветеринарнаупотреба)
Агенцијатазахранаиветеринарство(АХВ),вочиирамкифункционираодделението
за ветеринарни медицински препарати, врши ажурурање на Листата на
фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина
(“Службен весник на Република Македонија”бр.20/18)заради усогласување со
изменитенарегулативата32010R0037зафармаколошкиактивнисупстанцииинивна
класификацијавоодноснамаксималнодозволенотонивонарезидуивохранаод
животинскопотекло.
СогласноЗаконотзабезбедностнахраната,изготвенаеПрограмазаантимикробна
отпорностзапериодот2017-2021година(“СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”
бр.49/17).СпроведувањетонаНационалнатамониторинг програмазаконтролана
резидуи се врши непрекинато на целата територија на земјата од страна на
инспекцискитеслужбиворамкинаАгенцијатазахранаиветеринарство,поточноод
52официјалниветеринари организираниво27подрачниединици.Подобрувањетои
целоснафункционалностнасистемотзафармаколошкавнимателностиолеснување
на евиденцијата за одобрување на ветеринарно-медицинсиите препарати со
внесување на податоците во Ветеринарниот Информатички Систем (ВИС)110се
приоритетизанаредиотпериод.Ворамкинатвинингпроектот,ИПА2012"Further
developmentofCompetentAuthorities’controlsystemstoprotectthehuman,animaland
planthealth”,вотекепосебнакомпонентазазајакнувањенакапацитетотвообласта
на ветеринарното јавно здравје и активност за подобрување на системот за
Ветеринарнимедицинскипроизводи.

6. СОЦИОЕКОНОМСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЈЕ И НЕЕДНАКВОСТИ ВО
ЗДРАВЈЕТО
Здравјенаработници
ПодготвенеНационаленпрофилзаазбестиНационалнапрограмазаелиминација
наболеститепредизвиканиодазбест.Вотексеподготовкиза10годишенизвештај
за безбедност и здравје при работа којќе биде доставен до Меѓународната
организацијанатрудот.
Преку Националната програма за јавно здравје 2017 година продолжуваат
здравствените прегледи на земјоделци и невработени лица,а спроведени се
прегледикајдокторивоврскасостресиBurn-outсиндром

РеткиБолести
Формирана е Националната Комисијата за ретки болести ,како стручно
советодавнотелонаМЗсочинетоодекспертивообластаналекувањенапациенти
сореткиболести,В „Регистарнареткиболестиинапациентикоиболедуваатод
реткиболести“севбројуваатединственозаболувањакоисенаведенивоОРФАН
листатанареткиболести-ревидиранавоЈули2014година,кадекакореткиболести
се сметаат заболувања со различна инциденциа (ретки и многу ретки)кои
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афектираатнајмалку1во2000лица,ноненадминуваатбројод20заболенинаниво
на Република Македонија.Комисијата донесе „Деловник за работа “во којсе
дефинирани: начелатанаработанакомисијата,условитeиначинотзаодобрување
на терапија кајпациент со ретка болест со Орфхан лекови,Процедурата на
одобрување за примена на лек за ретка болест и проверка и евалуација на
ефикасностнатерапијата,какоиПроцедуразаприем идистрибуцијаналековиод
програматазареткиболестисообрасцизаевидентирањеиследењенаприемоти
издавањетонатерапијатазасекојпациент.
Програмата за лекување лица со ретки болести обезбедува медикаментозна
терапија за лицата со ретки заболувања во Република Македонија кои се
евидентиранивоРегистаротнапациентикоиболедуваатодреткиболестипооснов
наспецифични критериуми.Оваапрограмаобезбедувастандардналекувањена
лицатасореткиболестиприштосеприменуваатлековипрепорачанизалекувањена
одреденаболестнонеопфаќалекувањесолековикоисеексперименталнатерапија
илитерапијабездокажанефект.Лековитекоисенабавуваатпреку Програматасе
лековикоиспаѓаатволистатанаОрфанлековинаЕвропскатаагенцијазалековии
ФДА.Во2017сосевоведенитриновиОрфанлековизатерапијанаГоше,затерапија
на лица со ФАП –фамилијарна амилоидна полиневропатија и за терапија на
апластичнаанемија.Направенае ревизијанапациентитеод „Регистарнаретки
болести и на пациенти кои боледуваатод ретки болести“ што резултирашесо
вклучувањена нови150лицавотерапијасолекови од програматазалекувањесо
реткиболестисоштоза2018годинасеедидентиранивкупно380лица.
Отпочнатаенадградбанаелектронскиотинформатичкиздравственсистемводелот
зареткиболестизаавтоматскокреирањена електронскиотрегистер напациенти
сореткиболести,неговоповрзувањесо Универзитетскитеклиникииболничките
аптекикадеселекуваатпациентите,можностзаевиденцијатасорасположивите
количинилековиноиследењенаиздавањетоналековитенапациентитевклучени
вопрограматакакоисостојбатасолековивореалновреме.

Краткорочниприоритети
Хоризонталнимерки
1.КОНТРОЛАНАТУТУНОТ
Сепланираимплементацијанамеркитеи активноститезапромоцијаназдрави
животнистиловиипродолжувањесоработанасоветувалиштатазаоткажувањеод
пушење.

2.ЗАРАЗНИБОЛЕСТИ
Ќе продолжи континуирана имплементација на превентивните годишни јавно
здравственипрограми,апрограмскитеактивностизаХИВ/СИДАиТБќепродолжат
дасеимплементираатпрекугодишнитепрограминаМЗ.
Сепланирадонесување наАкцискипланзазаразниболестисогласнопрепораките
од Техничкиотизвештајза проценка на капацитетитена земјата во областа на
заразни болести,Национална стратегија за антимикробна резистенција,како и
Национална стратегија за туберкулоза 2018-2022 година.Исто така се планира и
воведувањенавакцинацијапротивстрептококуспнеумониеивакцинацијапротив
ротавирусикакозадолжителнивакцини.ЌесеподготвиАкцискипланзасеопфатна
кампања за едукација на здравствени работници и нивна подготвеност за
комуникацискивештинисородителикакоикампањазапостојанаинформираности
отвореностконродителитезабезбедностаиквалитетотнавакцините,бенефитите
одвакцинацијанадететоиопасностапонеговотоздравјеододбивањетонаистата.

3.НЕЗАРАЗНИБОЛЕСТИ
Сепланираимплементацијанамеркитеи активноститезапромоцијаназдрави
животнистилови.
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Се планира спроведување на мерки и активности во превенција на
кардиоваскуларнитеболести(КВБ),согласногодишнитеПрограмизаКВБ.
Зависности:Вопериодот2018/19сеочекувадапродолжатактивностизаon-line
интервенциизалицакоиупотребуваатдрога.,какоиработатанаСоветувалиштето
замладизапревенцијаоддрогаидругипсихоактивнисупстанциииДневенцентар
заресоцијализација и рехабилитацијаналицакои употребуваатдрогаи нивни
семејства.
СепланирадонесувањенановаСтратегијасо Акционен план запревенцијаод
штетнитеефектиодалкохол
Повредиинасилство:Ќепродолжиимплементацијанаактивноститепредвиденисо
СтратегијатазапревенцијанасемејнонасилствоиСтратегијатазабезбедноство
сообраќајот на патиштата,согласно Акционите планови за здравство и новото
законодавство
Ментално здравје:Континуирано ќесеспроведуваатактивноститеод годишната
програмазалекувањеналицасодушевниболестииќепродолжатактивностите
насочениконотварањенановицентризаменталноздравјевозаедницата
Малигнизаболувања:Сепланирапродолжувањенаимплементацијанаскринингна
малигнинеоплазми.Крајотна2018ипочетокна2019сепланиравоспоставувањена
регистерзаканцер.
Сексуалноирепродуктивноздравје:Ќесепродолжисоактивноститеутврдениво
Програмата за активна заштита на мајки и деца насочена кон намалување на
морталитетоти морбидитетотнабременитежени и доенчињата,какои соглано
договоротзасоработкапотпишанпомеѓуМинистерствозаздравствоиФондотза
населениенаОбединетитенации(УНФПА)занамалувањенасмртностанамајкии
новороденчињавоРМ.
Здравјеиживотнасредина:Сепланира имплементацијанаСтратегијатазаздравје
2020иАкционитеплановизајавноздравјеиздравјеиживотнасредина.
Хранаиисхрана:Во2019годинаконтинуираноќесевршипроценкананутритивниот
квалитетнаисхраната,какоинутритивниотстатус,кајпопулацииодинтересвоРМ,
согласно НГПЈЗ.Континуирано ќе се работи на зголемување на свеста за
придобивкитеодсоодветнатаисхранакајнаселението,сопосебенакцентнадецата
иризицитеоддетскатадебелина.Сепланирадазапочнатактивностизаспречување
на прекумерниот внес на сол преку исхраната.Активностите може да вклучат
подигање на свеста,проценка на внесот на сол и други ризици поврзани со
исхранатакајцелнапопулацијавоосновнитеучилиштавоРМ.Истотака,сепланира
иотворањенадијалогсоиндустријатазадоброволнонамалувањенаколичинатана
солвопреработенатахрана.За2019годинаепланираноактивирањенаКомитетот
занезаразниболестиприМЗкојќегоследиспроведувањетонаАкцискиотпланза
незаразниболестипонеговотодонесување,коеепланираново2018година.

4.БЕЗБЕДНОСТНАКРВ,ТКИВАИОРГАНИ
4.1.Безбедностнакрв
Во2019годинасоновиотсофтверeDelphynќебидатвклучениситеслужбинаИТМ,
соштоќесеовозможиединственсистем наевиденцијанаситекрводарителиво
еднаелектронскадатабаза.
Сепланираревизијанапосточекипроцедуризаработаиусогласувањесобарањаод
ИСО9001:2015
СепланираизменаидополнувањенаЗаконотзабезбедноствоснабдувањесокрв.
ЌесевоведувателемедицинапрекуповрзувањенаИнститутотзатрансфузиона
медицина-СкопјесоРегионалнитецентрииСлужбитезатрансфузионамедицинасо
софтвер за следење и давање стручно мислење по електронски пат за
имунохематолошкианализизапациенти
4.2.Трансплантација
Во2019ќесеформиратимзатрансплантацијакојштоќепродолжисоедукациитеод



433

областанатрансплантационахирургијавоМакедонија.
СепланираКлиничкаталабораторијазатрансплантацијадаобезбедиакредитација
од Европската Федерација за Имуногенетика.Ќе продолжат активностите за
приклучувањенаРепубликаМакедонијаконЕуротрансплант.
Се планира ставање во функција на софвер за следење на процесот на
трансплантацијакојјасодржииНационалнаталистаначекање.

5.ЛЕКОВИЗАХУМАНАИВЕТЕРИНАРНАУПОТРЕБА
Согласноактивноститекоиќеследатододобрениотtwinninglightпроектодстрана
наЕвропскстакомисијасоцелхармонизацијананационалнатарегулативасоЕУ
регулативата,сепланираизработканаЗакон залекови и Закон замедицински
средствадокрајотна2019година.
За2019годинасепланираиздавањенаРегистарналекови.

6. СОЦИОЕКОНОМСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЈЕ И НЕЕДНАКВОСТИ ВО
ЗДРАВЈЕТО
Здравјеибезбедностприработа
ВоовојпериодсепланираимплементацијанаСтратегијатазабезбедностиздравје
при работа 2020 година во Република Македонија со Акционен план,согласно
принципите на EU Strategic Framework on Health and Safety atWork 2014-2020,
6.6.2014,COM(2014)преку континуираниактивностисогласноутврдениприоритети,
целиимеркизаакцијасоподдршканаНационалниотсоветзабезбедностиздравје
приработа.
Сепланирадасеспроведатактивностизаистражувањеиразвојзановиизголемени
ризицинаодделниприоритетнипрашањаодобластаназдравјетонаработницитеи
подготовка на мерки и препораки за превенција и промоција на здравјето на
работниците.Институтотзамедицинанатрудот,Македонскоздружениезамедицина
натрудотиМакедонскоздружениезазаштитаприработа,вонасоканазајакнување
накапацитетиресурсиипромоцијаидисеминацијаназнаењатаидобритепрактики
во областаназдравјеибезбедностнаработапланирадаодржиобуки,семинари,
едукативнисостаноцизаразличнитаргетгрупи(здравствениработници,стручни
лица,работницииработодавачи)заодделнипрашањаодинтерескакоштосестрес
поврзан со работата и синдром на согорување,мускулоскелетни заболувања,
професионаленканцер.
Реткиболести
Се планира понатамошно проширување  на Програмата  за ретки болести за
обезбедувањенановилековизалекувањенапациентисореткиболести

Среднорочниприоритети

Хоризонталнимерки
1.КОНТРОЛАНАТУТУНОТ
Сепланираимплементацијанамеркитеиактивноститезазапромоцијаназдрави
животнистиловиипродолжувањесоработанасоветувалиштатазаоткажувањеод
пушење.

2.ЗАРАЗНИБОЛЕСТИ
Ќе продолжи континуирана имплементација на превентивните годишни јавно
здравственипрограми.
Ќесеспроведуваатактивности заподигањенајавнатасвестзабенефититеод
вакцинацијанадететоиопасностапонеговотоздравјеододбивањетонаистата.

3.НЕЗАРАЗНИБОЛЕСТИ
Ќе е продолжи со имплементација на мерките и активностите за промоција на
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здравиживотнистилови.
Зависности:
СепланирадапродолжатсоработаСоветувалиштетозамладизапревенцијаод
дрогаидругипсихоактивнисупстанциииДневенцентарзаресоцијализација и
рехабилитацијаналицакоиупотребуваатдрогаинивнисемејства.
Повредиинасилство:Ќепродолжиимплементацијанаактивноститепредвиденисо
СтратегијатазапревенцијанасемејнонасилствоиСтратегијатазабезбедноство
сообраќајотнапатиштата,согласноАкционитеплановизаздравство.
Ментално здравје:Континуирано ќесеспроведуваатактивноститеод годишната
програмазалекувањеналицасодушевниболестииќепродолжатактивностите
насочениконотварањенановицентризаменталноздравјевозаедницата.
Здравјеиживотнасредина:Сепланира имплементацијанаСтратегијатазаздравје
2020иАкционитеплановизајавноздравјеиздравјеиживотнасредина.
Храна и исхрана:Во периодот 2020-2021 година се планира спроведување на
определенизаконскиидругимеркисокоибисевлијаеловрзподобренаисхранана
населението,аособенонадецата.Активноститеможедавклучатрегулирањена
достапностанахранасовисокаколичинанашеќер,сол,заситенимастиитранс
мастипрекузаконскирешенијаилидругиформинадоброволнарегулацијаодстрана
наиндустријатазахрана.

4.БЕЗБЕДНОСТНАКРВ,ТКИВАИОРГАНИ
4.1.Бебзедностнакрв
Во однос на тестирањето на дарителската крв се планира набавка на PCR
технологија–NATзатестирањенаинфекциипреносливисокрв,какоиопремување
налабораторијазаконтроланаквалитетсоновисовремениапарати.
Сеочекувадонесувањенаправилникзахемовигилност.
4.2.Трансплантација
Се планира да се зголеми буџетот за транспланатција а со тоа бројот на
трансплантацијата од починатдонор.Се планира обезбедување на квалитетна
органиспореднормитенаеуротрансплант.Ќепродолжипроцесотнасоработкасо
земјитенаеуротрансплант(Хрватска,Словенија)воделотteachingandtrainingкако
дел од потпишаниотпротокол за соработка. Ќе се работи на акредитација на
лабораторијатазаХЛАтипизација.
ЌепродолжиедукацијатанаанетезиолозитеодситеболницивоМакедонијакаде
постојат оддели за интензивно лекување со цел да се зголеми бројот на
трансплантциитеодпочинатдонор.

5.ЛЕКОВИЗАХУМАНАИВЕТЕРИНАРНАУПОТРЕБА
Ќебидатдонесениподзаконскиактикоиќепроизлезатодновитезакони-Законза
лековииЗаконзамедицинскисредства.

6. СОЦИОЕКОНОМСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЈЕ И НЕЕДНАКВОСТИ ВО
ЗДРАВЈЕТО
Здравјеибезбедностприработа
ЌесепродолжисоимплементацијанаСтратегијатазабезбедностиздравјепри
работа2020годинавоРепубликаМакедонија.
Реткиболести
Сепланираформирањенапосебенфондсоцел обезбедувањенадополнителни
финансискисредствазаобезбедувањеналековиидијагностика. 
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3.29ЦАРИНСКАУНИЈA

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018
ЗемјатаодржувадобронивонаподготвеноствообластанаЦаринскатаунија.
Постигнат е одреден напредок во однос на административниот и
оперативниоткапацитет.
Бидејќинебеаимплементираниситепрепоракиод2016година,воследната
година,земјататреба:

 дагидовршииконсолидираразвиенитеИТсистеми,даобезбединивна
надградбаиодржувањеидаосигуриекономскиконтинуитет.

Резиме
Царинската управа на Република Македонија ќе продолжи со спроведување на
основнитеобврски:зачувувањенафинансискитеинтересинаРепубликаМакедонија,
заштита на здравјето и животот на луѓето,одржување и унапредување на
конкурентенекономскиамбиент,какоиреализацијанаекономскитеполитикина
ВладатанаРепубликаМакедонија.
Царинското законодавство на Република Македонија е во голема мера
хармонизирано и усогласено со законодавството на ЕУ. Клучни приоритети
претставуваат:инвестирањетововработените,поедноставувањеизабрзувањена
економскитеактивности,унапредувањенакапацитетитезаконтролаврзприменана
законите,унапредувањенаадминистративнатаи логистичкатаподдршка,како и
одржувањеинадградбанаИТсистемите.
Во следната година,Царинската управа ќе се фокусира на довршување и
консолидирањенаразвиенитеИТсистеми,соцелдасеобезбединивнанадградбаи
одржувањекоеќегарантирафункционаленконтинуитет.Воедно,Царинскатауправа
ќе се стреми кон понатамошно усогласување на царинското законодаство и
забрзувањенапостапките.

3.29.1ЗАКОНОДАВСТВООДОБЛАСТАНАЦАРИНА

Тековнасостојба
Во периодот јануари 2017– април 2018 година донесени се следните акти и
регулатививоврскасоцаринскотоработење:
 Во март 2017 година усвоена е Уредба за изменување на Уредбата за

спроведувањенаЦаринскиотзаконсокојасевршинатамошноодложувањена
примената на одредбите кои се однесуваатна поднесување и обработка на
извознадекларацијаизготвенасотехниканаелектронскаобработканаподатоци
(електронскаизвознадекларација)до31.12.2017година.

 Во февруари и април 2017 година усвоени се Уредби за изменување и
дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во
КомбиниранатаноменклатурасогласнорегулативитенаЕвропскатаKомисијакои
претставуваатдванаесеттоитринаесеттодополнувањенаосновнатаУредбаза
распоредувањена одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно
регулативитенаЕвропскатаKомисија.

 Војуни2017годинадонесеноеРешениезаопределувањенапривременграничен
преминсоштосеопределува„СветиНаум“запривременграниченпремин,во
периодотод15јунидo15октомври2017година,соработновремеод9до20
часот,залицакоисосебеможеданосатсамопредметинаменетиисклучивоза
личнаупотребаприпреминнадржавнатаграницапрекуовојграниченпремин.

 Во јуни 2017 година објавени сеЛиститена квоти за 2017 година за второ
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полугодиезаувознастокасопотеклоодЗаедницатасогласноСпогодбатаза
стабилизација и асоцијација (ССА),Листата на квоти за 2017 година второ
полугодие за увоз на стока со потекло од Турција согласно Договорот за
слободнатрговија(ДСТ)меѓуРепубликаМакедонијаиТурција,Листатанаквоти
за2017годинавторополугодиезаувознастокасопотеклоодУкраинасогласно
ДСТ меѓуРепубликаМакедонијаиУкраина,Листитенаквотиза2017година
второ полугодиезаувознастокасо потекло од Норвешкаи со потекло од
ШвајцарскаконфедерацијасогласноЕФТАдоговорот.

 Во јули 2017 годинаобјавенаeОдлуказаукинувањенаувознатадавачка–
царинскатастапказадругипроизводиодкожаивештачкакожа,штопретставува
автономно тарифно одложување (намалување или укинување на царински
давачки).Одлукатасеприменувашезаклучносо31.12.2017година.

 Во ноември 2017 година објавена еОдлука за усогласувањеи менувањена
Царинскататарифаза2018година.

 Во текотна декември 2017 година донесена е Уредба за изменување на
Уредбатазаспроведувањенацаринскиотзакон со којасеврши натамошно
одложувањенаприменатанаодредбитекоисеоднесуваатнаподнесувањеи
обработка на извозна декларација изготвена со техника на електронска
обработканаподатоци(електронскаизвознадекларација)до31.12.2018година.
Одложувањетонаприменатанаовиеодредбисевршизатоаштоприменатана
иститеедиректноповрзанасоимплементацијанановиотСистемзаобработкана
царинскидекларациииакцизнидокументи(СОЦДАД),чијаимплементацијасе
уштеевотекисеспроведуваодстрананаЦаринскатауправа,асеочекувадасе
имплементиравоЦаринскатауправадокрајотна2018година.

 Во владина постапка е предлог закон за изменување и дополнување на
Царинскиотзакон каде се врши усогласување на одредбите за примена на
Овластен економски оператор со Царинскиот закон на Унијата со што се
исполнуваатобврскитеодДополнителниотПротокол5одЦЕФТАДоговоротза
меѓусебнопризнавањенаАЕОворамкитенаЦЕФТА.

 Вовладинапостапкаепредлогзаконза ратификацијанаОдлукатабр.1/2017на
Мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит за изменување на
Конвенцијатазазаедничкатранзитнапостапка,

 Во ноември и декември 2017 година објавени се Уредби за изменување и
дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во
КомбиниранатаноменклатурасогласнорегулативитенаЕвропскатаKомисијакои
претставуваатчетиринаесеттоипетнаесеттодополнувањенаосновнатаУредба
зараспоредувањенаодреденистокивоКомбиниранатаноменклатурасогласно
регулативитенаЕвропскатаKомисија.Соовиеуредбисевршитранспонирањена
Регулативите: CELEX бр. 32017R0181, 32017R0182, 32017R0183,
32017R0200,32017R0209,32017R0226,32017R0268,32017R0285,32017R0635 ,
32017R01636,32017R0960.

 Водекември2017годинаобјавенисеЛиститенаквотиза2018годиназапрвото
полугодиезаувознастокасопотеклоодЗаедницатасогласноСпогодбатаза
стабилизација и асоцијација (ССА),Листата на квоти за 2018 година прво
полугодие за увоз на стока со потекло од Турција согласно Договорот за
слободнатрговија(ДСТ)меѓуРепубликаМакедонијаиТурција,Листатанаквоти
за2018годинапрвополугодиезаувознастокасопотеклоодУкраинасогласно
ДСТмеѓуРепубликаМакедонијаиУкраина,Листитенаквотиза2018годинапрво
полугодиезаувознастокасопотеклоодНорвешкаисопотеклоодШвајцарска
конфедерацијасогласноЕФТАдоговорот,какоиЛистатанаквотиза2018година
подоговоротзапристапувањенаРепубликаМакедонијавоСТО.

 Војануари2018годинадонесенаеОдлуказаукинувањенаувознатадавачка–
царинскатастапказаелектричниакумулаторилитиум-јонски.Соовааодлукасе
пропишуваат условите и начинот за укинување на царинската давачка на



437

одреденастока,односнозаослободувањенапредметнатастокаодплаќањена
царинскитедавачки.

 ОбјавенаеОдлуказаукинувањенаувознатадавачка– царинскатастапказа
електричниакумулаторилитиум-јонски(„Сл.весникнаРМ“бр.1од03.01.2018
година).Одлукатастапинасиласоденотнанејзинотообјавувањево„Сл.Весник
наРМ“,аќесеприменуваод1јануаридо31октомври2018година.

 УсвоенеЗаконотзаратфикацијанадополнителниотпротокол5надоговоротза
изменување и пристапување на централно европскиот договор за слободна
трговија („Сл.весник на РМ“бр.12 од 18.01.2018 година).Дополнителниот
протокол 5 којпретставува дополнување на Договорот за изменување и
пристапувањенаЦентралноевропскиотдоговорзаслободнатрговија,склученво
2006година,еусвоенна26мај2017годинавоБелград,воприсуствонасите
ЦЕФТАстрани.Овојпротоколовозможуваолеснувањевотрговијаташтоќесе
постигнепрекувоспоставувањенатранспарентнисредстваипоедноставување
нацаринскитеитрговскитепроцедуризаелиминирањенаможнитеризициво
извозоти непречен пристап на пазарите во регионот,односно основање на
рационалнапазарнаинфраструктура.ПотребатаодитнаприменанаПротоколот
произлегуваиодзаклучоцитеодСамитотвоПаризво2016годинаиСамитотна
земјитенаЗападенБалканвоТрствојули2017година.Порадиможноститеза
усогласувањеиолеснувањенапостапкитеприизвозотиувозотнастоките,се
оценувадекасоовојПротоколвозначителнамеркаќесеподобрипротокотна
стоки,а со тоа и трговската размена во регионот.Соодветно,се очекува
зголемувањенатрговскатаразменанаРепубликаМакедонија,аосвенворамки
на регионалниот пазар,Дополнителниот протокол треба да овозможи и
зголеменаразменасотретипазари,особеносопазаритенаЕвропскатаУнија.

Правнарамка
Краткорочниприоритети
Вотекотна2018и2019ќесеподготвиновпредлогтекстнаЦаринскиотзакон во
насоканаусогласувањесо ЦаринскиотзаконнаУнијатадонесенна1јуни2013
година(Reg.EU952/2013-OJL269,10.10.2013),акојстапинасилана1јуни2016
година.ирегулативата(ите)поврзанасонеговатаимплементација.
Накрајотод 2018 годинаќеседонесеОдлуказаусогласувањеи менувањена
Царинскататарифаза2019година,соцелусогласувањеиизменувањесогласно
КомбиниранатаноменклатуранаЕУ.
Вотекотна2018годинаќеседонесеноваУредбазараспоредувањенаодредени
стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската
комисија,какоитридополнувањанаистата,соцелусогласувањесорегулативитена
Европскатаунија.
Среднорочниприоритети
Во периодот до 2021 ќе продолжи процесот на усогласување на царинското
законодавствосоacquis,приштоврзоснованановиотпредлогтекстнаЦаринскиот
закон усогласен со Царинскиотзакон на Унијата,ќе се подготви соодветна(и)
Уредба(и)идругиакти,какоиоперативниупатствазанеговаимплементација.

Институционалнарамка
Краткорочни/среднорочниприоритети
Вопериодотјануари2017–април2018годинавоЦаринскатауправабеавофункција
голем бројапликации наменети за поддршка на царинските службеници и на
економскитеоператори,поддржанисомасовнахардверскаикомуникацискаопрема.
ПросечнатадостапностнаИКТсистемитеиапликациитеизнесуваше99,4%.
Вопериодотјануари2017–април2018годинапродолжијаактивноститезаразвојна
новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи
(СОЦДАД),започнатвојули2012година,којтребадагозаменипостојниотсистем
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ASYCUDA,апоповеќемесечниотзастојнаистиот.СклученеАнекснаДоговоротсо
којсепродолжирокотзаиспоракадокрајотна2018година.
Во2018и2019годинаќепродолжиприменатанакомуникацискиотјазолЗКМ/ЗСП
(CCN/CSI)(Заедничка комуникациска мрежа/Заедничка системска поврзаност -
CommonComunicationNetwork/CommonSystem Interface)воспоставенво2015година
запотребитенаповрзувањетосоевропскитесистеми,прекупрограматаЦАРИНА
2020.
Во текот на следниот период ќе продолжи и одржувањето и активностите за
континуитетнаработењетонаИТсистемите.

3.29.2АДМИНИСТРАТИВЕНИОПЕРАТИВЕНКАПАЦИТЕТ

Тековнасостојба
Во однос на административниот и оперативниот капацитет,стандардите за
професионален интегритети внатрешни контроли продложијасистематски дасе
применуваат.Земјатаприменуваавтоматизираниметодизауправувањесоризики
активно учествуваше во меѓуинституционална соработка. Царинската управа
учествувашевоработатанаНационалниоткоординативенцентарзаорганизиран
криминал,воНационалниоткоординативенцентарзаграничноуправување,какои
воНационалниоткомитетзаолеснувањенатрговијата.
Продолжисоработкатасодругитецаринскиорганиворегионот,вклучителноипреку
размена на податоци и прекузаеднички операции.Зголемен е капацитетотна
царинскиот терминал на главниот граничен премин со Србија.ИТ стратегијата
редовно се ажурира,а актуелната стратегија ги покрива доволно релевантните
предизвицивоИТобласта.Новиотелектронскисистем заобработканацарински
декларации и акцизни документи треба допрва да се заврши.Електронскиот
интегрирантарифенсистем(Интегриранатарифнаоколина)ипонатамуенедоволно
искористен.Заедничкиот транзитен систем (Новиот компјутеризиран транзитен
систем,НКТС)функциониранепречено,абројотнадекларацииобработениво2017
годинаетрипатипоголемвоспоредбасо2016година.Меѓутоа,системскитребада
се обезбеди одржувањето,надградбата и континуитет во работењето на сите
царински ИТ системи.Натамошно подигање на свеста за придобивките од
заедничкиоттранзитен систем меѓуекономските оператори и оптимизирање на
неговатаупотребаостануваатприоритетинаЦаринскатауправа.
Во февруари 2018 година обезбедено е тековно одржување на Заедничкиот
транзитен систем (Новиот компјутеризиран транзитен систем, НКТС) преку
склучување на договор за одржување за период од една години ,екипирана е
Службата сервисен центар во Одделението дежурен царински центар, за
подобрувањенаподдршкатазанепрекинатостнаИТсистемитенаЦУ–април2018
Царинската управа е интензивно вклучена во Програмата Царина 2020,преку
различни видови на активности кои придонесуваат за јакнење на
административниотиоперативниоткапацитет.
Вотекотнапоследниоткварталод 2017годиназавршијаградежнитеработина
инфраструктурниотпроект:„Надградба на објектите за царинење на граничниот
преминзапатенпрометТабановце“(ИПА2012).Истиотопфаќа:изградбанадвенови
сообраќајни ленти за товарни возила на излезната страна проширување на
постојниот,терминал за увоз и извоз за дополнителни 4.000 м2,изградба на
придружниобјекти(објектзаЦаринскауправа,водоводиканализација,осветлување,
изградбанапречистителнастаница)должПаневропскиоткоридор10.
Царинскатауправапреземабројниактивностивоборбатапротивфалсификувањето
и пиратеријатаи ќепродолжи соовааборбавонасоканазаштитанаживотот,
здравјето и безбедноста на граѓаните,економијата и буџетот на државата и
општествотовоцелина.Заклучносо31март2018годинавоЦаринскатауправа
бројотнарегистриранибарањазацаринсказаштитанатрговскимаркивоодносна
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праваодинтелектуалнасопственостизнесува979,додеканакрајотна2017година
изнесуваше970.

Краткорочниприоритети
ВотекеЈавнанабавказаодржувањенаИТО системот,сепланирадазавршидо
август2018
Во тек е подготовка на техничка спецификација за централна косолидација на
хардверската опрема на клучните ИТ системи на ЦУ.Јавната набавка ќе се
реализирадокрајна2018година.
Докрајотна2018годинасепланираподготовкананова Стартегијаи план за
имплементација на ИТ системите,за наредниот среднорочен период,согласно
повеќе-годишниотстратешкипланMASPзаусогласувањесоUCCипристапувањево
ЕУ (овиедокументиќегивклучатипотребнитечовечкиифинасискиресурсиза
реализација).

Финализирањето на системотза обработка на царински декларации и акцизни
документи (СОЦДАД) е планирано да заврши до крајна 2018 година. Со
имплементацијатанасистемотќесеобезбедиинтероперабилностиинтерконекции
соцаринскитеИТсистеминаЕУ,управувањесоцаринскитедекларациииакцизните
документи (поднесување,евидентирање,прифаќање,обработка и архивирање),
контроланадвижењетонаакцизнитедобраицаринскитестокипрекуразменана
стандардизирани електронски пораки со економски оператори,ефикасност во
спроведувањенаконтролитеоколунаплатениивратеницаринскидавачки,акцизи,
такси и други давачки,олеснување на трговија прекузабрзан проток на стока,
подобрувањенабезбедностанасинџиротнаснабдување,согласностандардитена
ЕУиСЦО.
Вотекотна2017годиназапочнапроектот:Надградбанаобјектитезацаринењеи
инспекцискиорганинаграничниотпреминЌафасан(ИПА 2013).Проектотопфаќа
градбанаобјектитезацаринењеиинспекцискиорганинаГПЌафасан,градбананов
царинскитерминалод9,5илјадим2,пристапнипатишта,објектизацаринењеидруги
инспекциски органи (објект за царинска управа, водовод и канализација,
осветлување,изградба на пречистителна станица),како и реконструкција на
постојнитеобјекти.Изградбатанановаинфраструктураќепридонесезасоздавање
насовремениусловизадавањенаповисокквалитетнауслугинаграничнитеоргани
застапенинапреминот,штоќезначиолеснувањеизабрзувањенадвижењетона
стокитепрекупреминот,долж Коридорот8.Воедно,соовојпроектќесеобезбеди
дополнително олеснување на граничните формалности, подобри услуги за
економскитеоператориинатамошноунапредувањенабезбедностанадржавата.
Овојпроектсеочекувадабидезавршенво2018година.

Среднорочниприоритети
Во2019година,сеочекувадобивањенаАкредитацијанацаринскаталабораторија
(организацијаволабораторијата,донесувањенаПрирачникотзаквалитет,потребни
обукивосогласностсоИСО (интернаконтрола,меѓулабораторискитестовиидр.).
ОваподразбиравоведувањенаИСО17025воцаринскаталабораторија,ревизијана
организацискатапоставеностнацаринскаталабораторијасогласнобарањатанаИСО
17025.Задобивањенаакредитацијаизготвенеакцискипланзаакредитацијана
царинскаталабораторија.
Восепември2017започнареализацијатанаПроектот„Зајакнувањенаоперативнии
институционалникапацитетинаЦаринскатаУправа“соподдршкаодИПА2013,со
траење од 21 месец. Очекувани придобивки од реализација на проектот се:
понатамошноусогласувањенанационалнотозаконодавствосозаконодавствотона
ЕУвообластанацаринскотоработење,зголемувањенаефикасностаприоткривање
и спречување на царински измами преку поефикасни и таргетирани контроли,
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засилувањенакапацитетитезаконтроли поцаринењеи применанасовремени
лабораторискиметодиисредства,олеснувањенатрговијатапрекуусовршувањена
анализатанаризиксогласнодобритепрактиткиистандардитенаЕУ.Ворамкитена
овојпроектпредвиденоеобезбеденаопремазацаринскалабораторија.
Вопериодот2015-2020годинасевршиконтинуиранокористењенасредстватаод
програмата Царина 2020 за надградба на административните и оперативните
капацитетивоЦаринскатауправа.
Во текотна 2019 година се планира да започне проектза Надградба на NCTS
системотзаради усогласување со новиотЦарински закон на ЕУ (NCTS фаза5).
Планиранкраенрокнаимплементацијае2023година.
Вопериодот2019-2021планиранисеследнитепроективоделотнаподобрувањето
наИТкапацитетите:
 Изработка на Систем за регистрација и идентификација на економските

операториЕОРИ(UCCEORI2)
 ИзработканаАвтоматизиранизвозенсистемАИС(UCCAES)
 ИзработканановНационаленSingleWindowСистем(NSW)

Програмиипроекти
Тековнипроекти:
 Имплементацијанасистемотзаобработканацаринскидекларациииакцизни

документи(СОЦДАД)
 Проект:Надградба на Електронскиотсистем за издавање увозни и извозни

дозволиитарифниквоти–EXIM.Истиотевофункцијаод2008годинаиодгодина
во година станува се пософистициран,зголемувајќи ја ефикасноста при
забрзување на царинските постапки,а континуирано расте и бројот на
регистрираникорисници.

 ПроектНадградбанаобјектитезацаринењеиинспекцискиорганинаграничниот
преминЌафасан(ИПА2013).

 Проект„Зајакнувањенаоперативнииинституционалникапацитетина
ЦаринскатаУправа“ИПА(ТАИБ2013)

 Проект„НабавканалабораторискаопремазаЦаринскатауправа“ИПА(ТАИБ
2013)

Планиранипроекти111

Во рамките на Програмата за реформа на Управувањето со јавни финансии во
Република Македонија (усвоена на 43-та Седница на Владата на Република
Македонијаодржанана19.12.2017година)Царинскатауправасејавувакакоучесники
корисник на средства од Програмата ИПА 2 (Алокација ИПА 2 – 2018) (област:
Управувањето со јавни финансии)во Приоритетот2:мобилизација на приходите
предвиденисе3меркиитоа:
П2M1:зајакнатазаконскарамказаприходите,усогласенасозаконодавствотонаЕУ
П2M2:подобрениданочниицаринскиуслугиипостапки
П2M3:обезбедувањестабилностнасистемитезаУЈФвослучајнакриза

Целтанаовојприоритетќесепостигнепрекуследнитемеркииактивности:
Мерка1:зајакнатазаконскарамказаприходите,усогласенасозаконодавствотона
ЕУ
Активност 1: усогласување на даночното и царинското законодавство со
соодветното
законодавствонаЕУинајдобритепрактики
Активност 2:измени со цел да се поддржи ефективната наплата на даноци,

111АкцискиотдокументзакористењенасредствапрекуИПА2програматаевопостапкана
одобрувањеодтелатанаЕвропскатакомисја
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спречувањетоданочнаевазијаиборбатапротивизбегнувањенаоданочувањето
Мерка2:подобрениданочниицаринскиуслугиипостапки
Активност2:зајакнувањенаоперативнитекапацитетинаЦУРМ соцелзголемување
на
квалитетотнаконтролитеинавременатареакцијаипонатамошнопоедноставување
напостапките
Активност 3:воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на
контролниот
систем заспречување,откривањеиборбапротивцаринскаизмамаинезаконско
тргувањесостоки,притоаолеснувајќијатрговијата
Активност 4:обезбедување опрема и алатки за спроведување на подобрените
модели наконтрола,олеснувањенатрговијатаи подобрувањенаквалитетотна
услугите
Мерка3:обезбедувањестабилностнасистемитезаУЈФвослучајнакриза
Активност 1:обезбедување просторни услови за Центарот за опоравување од
катастрофиивоспоставувањеЦентарзаопоравувањеодкатастрофизасистемотза
УЈФ

За реализација на предвидените мерки и активности предвидени се следните
проекти:
 Подобрување на квалитетотна царинските постапки (Improving the qualityof

customsprocedures)-Твинингпроект
 Подобрувањенаквалитетотнацаринскитеконтролииборбапротивизмамии

недозволенатрговијасостока (Increasingqualityofcustomscontrolsinfighting
fraudandillegaltraffickingofgoods)–Набавканаопрема

 Воспоставување Центар за опоравување од катастрофи за системотза УЈФ
(EstablishingPFM disasterrecoverycentre(PRO,CARM,SAO,PPB)-–НабавканаИКТ
опрема

Во текотна 2019 година се планира да започне проектза Надградба на NCTS
системотзаради усогласување со новиотЦарински закон на ЕУ (NCTS фаза5).
Планиранкраенрокнаимплементацијае2023година.
Вопериодот2019-2021планиранисеследнитепроективоделотнаподобрувањето
наИТкапацитетите:
 Изработка на Систем за регистрација и идентификација на економските

операториЕОРИ(UCCEORI2)
 ИзработканаАвтоматизиранизвозенсистемАИС(UCCAES)
 ИзработканановНационаленSingleWindowСистем(NSW)
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3.30НАДВОРЕШНИОДНОСИ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Земјатаеумереноподготвенавообластананадворешнитеодносииимашеодреден
напредокзавременаизвештајниотпериод.Земјатајапродолжувасвојатадобра
соработкасоЕУворамкинаСветскататрговскаорганизација(СТО),нонејзиниот
институционален капацитет за целосно учество во трговските,развојните и
хуманитарнитеполитикинаЕУсèуштеенедоволен.

Вонареднатагодина,земјатаособенотреба:
-да донесе соодветно законодавство и да го зајакне својот административен
капацитетвообластанаконтроланаизвозотнастокисодвојнаупотреба;
-да го зајакне целокупниотадминистративен капацитетна тимотзадолжен за
трговијасоЕУ,ЦЕФТАидаработиворамкинарамкатанаСТО ворелевантното
министерство,особеновопогледнанепреченоспроведувањенаПовеќегодишниот
акцискипланзаРегионалнаекономскаобласт.

Резиме
AктивноститевоПоглавјето30сенасочениконимплементацијанаЦЕФТА2006и
Столбот за интегриран раст на Стратегијата на ЈИЕ 2020,во развоен модел
димензијаА,,слободнатрговскаобласт“и димензијаЦ,,интегрирањевоглобалната
економија“,какоиреализацијатанаПовеќегодишниотАкцискипланзаРегионалната
економскаобласт(MAPREA)усвоеннаСамитoтвоТрство2017година.
Фокусот на активности беше насочен кон олеснување на трговијата преку

воспоставувањенатранспарентни средстваи поедноставувањенацаринскитеи
трговски процедури за елиминирање на можни ризици во извозот и непречен
пристап на пазарите во регионот.Исто така активностите беа насочени кон
либерализација на трговијата со услугите,со постепено пристапување кон
прогресивна либерализација на трговијата со услуги и заедничко отворање на
пазаритенауслуги.Еднаодпозначајните активностикојае директнонасоченакон
креирање на преференцијален пристап, не само према постојните извозни
дестинации,тукуи премадругипазариворамкинаПЕМ регионотеизменатана
Протоколитезапотеклонастокатасогласно РегионалнатаКонвенцијазаПан-Евро
медитеранскиправилазапотекло.Применатанаконвенцијатавоцелосте,воедно,
можностзаучествовоглобалниотсинџирнанабавки.ВоMAPREAактивноститебеа
насочениконимплементацијанаКомпонентата1-Трговијаиконспроведувањена
активностите на ЦЕФТА со другите 3 компоненти -Инвестиции,Мобилност и
Дигиталноопштество.

3.30.1ЗАЕДНИЧКАТРГОВСКАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
РепубликаМакедонијаод 2017доаприл2018годинапродолжидајаспроведува
трговскатаполитикавосогласностсообврскитекоипроизлегуваатодчленствотово
Светската трговска организација (СТО),како и обврските кои произлегуваатод
Спогодбатазастабилизацијаиасоцијација(САА),Договоротзаслободнатрговијана
земјитеодЦентралнаЕвропа(ЦЕФТА2006)идругитедоговори заслободнатрговија
сокоисепреземениобврскизаповластентрговскирежим.РепубликаМакедонијаго
ратификуваПротоколотнаСпогодбатазаолеснувањенатрговијатасоСТО иво
врскасотоаВладатанаРепубликаМакедонијадонесеОдлукизаформирањена
Информативно тело за олеснување на трговијата и Национален комитет за
олеснување на трговијата,и истите ќе почнатсо работа откако Спогодбата за
олеснувањенатрговијатаќебидератификуванаодпоголемиотбројначленкина
СТО. Република Mакедонија го ратификува Дополнителниот протокол 5 за



443

олеснувањенатрговијатавоЦЕФТА.
Вотекотна2017и2018годинаактивноститеворамкитенаЦЕФТАбеанасоченикон
реализацијана годишнатаПрограмана РепубликаСрбијазапретседавањесо
ЦЕФТА2006во2017годинаиПрограматанаРепубликаКосовово2018година,во
којабеавклучениприоритетитеиактивноститенаСтолботзаинтегриранраство
СтратегијатанаЈИЕ2020,имплементацијатанаКомпонентата1-ТрговијапоMAPREA,
какоиЦЕФТАактивноститеводелотнаинвестициите.
ГлавниотприоритетвопретседавањетосоЦЕФТА2006во2018годинаекреирање
на регионалната економска област преку усогласеност на ЕУ и ЦЕФТА во
промовирањетонаинвестициитепрекуунапредувањенарегионалнататрговија.

Создавањенаслободнатрговсказона
ВорамкитенаЦЕФТАвомај2017годинаусвоенеДополнителниот протокол5за
олеснувањенатрговијата.ВоРрепубликаМакедонија,документотератификуванво
јануари 2018 година и стапи во сила на 18 април 2018 година само за
РепубликаМакедонија,РепубликаМолдавијаиРепубликаЦрнаГора.Воврскасооваа
активноствоИПА2017обезбеденепроект,,Системскоелектронскообработувањена
податоци”заЦЕФТАземјитевоизносод4.8милиониевра,запериодод2години.
Во2017годинасеодржаапреговоритезанатамошналиберализацијанатрговијата
соуслугитевоЦЕФТА восекторите:деловниипрофесионалниуслуги,туристички
услуги,услугизаживотнасредина,комуникацискиуслуги,аудиовизуелнииградежни
услуги,дистрибутивни,финансиски,транспортни,образовни и здравствени услуги.
Протоколотќеовозможи остварувањенапрогресивналиберализацијанатрговијата
соуслугиизаедничкоотворањенапазаритенауслуги,воконтекстнаевропската
интеграција.ТекстотнаДополнителниотПротокол6затрговијатасоуслугитево
ЦЕФТАеусогласенпомеѓустраните.
Одржанисепретходниразговоривоврскасомеханизмотзарешавањенаспоровите
исеочекувазапочнувањенапреговоритевопрватаполовинаод2018г.
Министерството за економија во јануари 2018 година изврши измена на
нотификацијата на Република Македонија G/TFA/N/MKD/1 од 22 септември 2017
годиназаизвестувањенаСТОКомитетотзаолеснувањенатрговијатавоСветска
ТрговскаОрганизација,зановитеконтактлицаодЦаринскауправанаРепублика
Македонијавоинформативнототелосогласночлен1.3одСпогодбатазаолеснување
натрговијата.
Согласно обврските од член 16 од Спогодбата за олеснување на трговијата,
Министерството за економија на 25 јануари 2018 година до СТО Комитетотза
олеснување на трговијата достави нотифиција за дефинитивните датуми за
имплементацијанаодредбитекоисеназначенивокатегоријаБ,којасеоднесувана
член7.1-постапкизапредпристигнувањенастокатаодименуванатаСпогодба.

Интегрирањевоглобалнатаекономија-Продолжијаактивноститезаизменувањена
протоколитезапотеклонастокитеводоговоритезаслободнатрговијасоцелдасе
применуваидентичнадијагоналнакумулацијазапотеклонастокатаназемјитена
ЦЕФТАсоземјитенаЕУ(28земји),земјитенаЕФТА(Швајцарија,Норвешка,Исланди
Лихтенштајн) и Турција согласно со Регионалната Конвенција за Пан-Евро
медитерански правилазапотекло.Целтаедиректно насоченакон креирањена
преференцијаленпристап,несамоконпостојнитеизвознидестинации,тукуи кон
другипазариворамкинаПЕМ регионот.Применатанаконвенцијатавоцелосте
воедноможностзаучествовоглобалниотсинџирнанабавки.
РепубликаМакедонијасо ратификацијатана Протоколотзапотекло настоката
согласноЦЕФТАДоговоротво2014година,од12септември2014годинаотпочнасо
применанапротоколотзапотеклоодконвенцијатаиистотака донесеОдлуказа
измена на Протоколотза потекло на стоката од ССА во Сл.весник бр.71/2016.
ОдлукатазаизменанаПротоколотзапотеклонастокатавоДоговоротзаслободна
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трговија наРепубликаМакедонијасоРепубликаТурцијасепотпишаиеобјавенаво
Сл.Весникбр.84/2018,априменатанаистатазапочнуваод1август2018година.
Останува дасезавршизапочнатотоусогласувањенатекстотнаОдлукатазаизмена
наПротоколотзапотеклонастокатаодДоговоротсоЕФТА.

Конкурентнаекономскасредина–Продолжувадајакнетранспрентноставорамките
на програмите на претседавачите преку развивање на концептот на ЦЕФТА
менаџмент–информацискисистем соштопакетотзатранспарентност,вклучувајки
јабазатанастатистичкиподатоци,ќебидедостапеннабизниссекторот,авоисто
времесеевидентираатинетарифнитемеркикоисеприменуваатвомеѓусебната
трговијасоизнаоѓањенаинструментизанивноотстранување.
Во2017годиназавременасрпското претседавањесоЦЕФТА реализирани се
повекеактивностинателатанаЦЕФТА.Вомај2017годинаизбранеДиректорна
ЦЕФТАСекретаријатотпрекуконсензуаленизбородситечленки.
Во2018годинаовозможеноенепреченофункционирањенаЦЕФТАСекретаријатот
преку зголемување на мандатот на Серкретаријатот согласно на обврските по
компонентитенаMAPREA какои буџетскатаконтрибуцијанаситечленки(сечека
официјално одобрување од босанската страна).Министерството за економија
активносевклучивоMAPREAпрекуреализирањеиследењенаспроведувањетона
активноститепоКомпонентата1-Трговија,ноиводелотназаедничкатаРаботна
групазаинвестиции,заемнотопризнавањенапрофесионалнитеквалификацииие-
трговијата.
Вотекотна2017и2018годинауспешносеприменувашеЗаконот законтролана
извозотнастокиитехнологиизадвојнаупотребаиседонесеОдлуказаутврдување
на Листа на стоки и технологии за двојна употреба,усогласена со најновата
регулативанаСоветотнаЕЗ.

Краткорочниприоритети
РепубликаМакедонијаќепродолжисоспроведувањенапреземенитеобврскикои
произлегуваатодчленствотовоСТО,какоиобврскитекоипроизлегуваатоддругите
договоризаслободнатрговија.
Докрајотна2019годинаќебидедонесен нов Законзаконтроланаизвозотна
стокиитехнологиизадвојнаупотреба,усогласенсонајноватарегулативанаЕЗво
овааобластсоцелспречувањеназлоупотребатанадигиталнисистемизанадзор,
шторезултирасокршењеначовековитеправа.Истотака,ќеседонесеи Одлуказа
утврдување на Листа на стоки и технологии за двојна употреба,усогласена со
најноватарегулативанаСоветотнаЕЗ
Докрајотна2018година,истотакаќеседонесатидвановизакони- Законза
спроведување на постапката за сертификација на Процесот Кимберли во
меѓународната трговија со необработени дијаманти и Закон за уредување на
трговијатасостокикоиможатдасекористат засмртнаказна,мачењеилидруго
сурово,нечовечноипонижувачкооднесувањеиликазнување.
До крајотна 2019 година се планира да заврши усогласувањето на текстотна
Одлукатазаизменана протоколотзапотеклонастокатасоЕФТАземјите,согласно
наРегионалнатаКонвенцијазаПан-Евромедитеранскиправилазапотеклоидасе
спроведепроцесотнаратификација.
ВорамкинаЦЕФТАсепланира дасе ратификува:ДополнителниотПротокол6за
трговијатасоуслугите.Докрајотнапрватаполовинаод2019годинасепланира
започнување на преговорите за механизмотза решавање на споровите како и
започнување на преговорите за заемно признавање на професионалните
квалификации со кои директно ќе се влијае на олеснување на трговијата и
либерализација на трговијата со услуги,со цел да се редуцира какво било
ограничувањекоеденеспостоиворегионотприизвознауслуги.
Континуираноќепродолжиимплементацијатаназаедничкатаконсолидиранаагенда
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на ЦЕФТА и Столботза Интегриран раство Стратегијата на ЈИЕ 2020,како и
заедничка реализација на одделни активности на ЦЕФТА во компонентите
Инвестиции,МобилностиДигиталноопштествопоMAPREA.
Надлежни институции за спроведување на трговската политика во Република
МакедонијасеМинистерствотозаекономија-Секторотзамеѓународнатрговска
соработка, Министерството за финансии и Царинската управа на Република
Македонија.

Среднорочниприоритети
ЌепродолжиимплементацијатанаактивноститепоПовекегодишниотАкцискиплан.
Соработката во рамки на ЦЕФТА проектите ќе продолжи и во наредниот
среднороченпериод.
Ќепродолжиспроведувањетонапротоколитезапотеклонастокитесоидентична
примена на дијагонална кумулација за потекло на стоката во договорите за
слободнатрговијасо земјитенаЦЕФТАсоземјитенаЕУ(28земји),земјитенаЕФТА
(Швајцарија,Норвешка,Исланд иЛихтенштајн)иТурцијасогласно Регионалната
КонвенцијазаПан-Евромедитеранскиправилазапотекло.

3.30.2БИЛАТЕРАЛНИДОГОВОРИСОТРЕТИЗЕМЈИ

Тековнасостојба
РепубликаМакедонијаимасклучено44билатералнидоговоризапоттикнувањеи
заемназаштитанаинвестициите.Од нив,39севлезенивосила,додека4договори
сератификуванисамоодстрананаРепубликаМакедонијаиќевлезатвосилапо
завршувањенапроцесотнаратификацијавосоодветнитеземји.
Одвкупниотбројнасклученидоговори,20договорисесклученисоземјичленкина
ЕвропскатаУнијаиситесевлезенивосила.

Среднорочниприоритети
РепубликаМакедонијаќепродолжи со активноститеповрзани со постапкатаза
склучување на билатерални договори за поттикнување и заемна заштита на
инвестициитемеѓуРепубликаМакедонијаитретиземји.Вотаанасока,сеочекува
целосно усогласување и парафирање на текстот на Договорите со Република
ЕстонијаиРепубликаМолдавија,поштоќеследиусвојувањеипотпишувањена
дватаДоговори.Дополнително,текстотнаДоговоротмеѓуРепубликаМакедонијаи
Исланд е усогласен и парафиран,така што се очекува негово усвојување и
потпишување.

3.30.3РАЗВОЈНАПОЛИТИКА

Тековнасостојба
Вопериодотодфевруаридокрајотнамај2018годинанемановиактивностивоова
подрачје.
На4и5јуниоаагодинапретставникодМинистерствотозанадворешниработиќе
учествуванавоведенсеминар,наменетзаземјитеодрегионот,зафункционирањето
наМеѓународнатаиницијативазатранспарентноствомеѓународнатапомош (IATI).
ВоорганизацијатанаСеминаротучествуваатиУНДП,какоделодСекретаријатотна
IATIиМинистерствотозанадворешниработинаЦрнаГора.Сеочекувадеканастанот
ќе овозможи да се добијатнови сознанија за управувањето со информации за
развојнатасоработка,штоовозможувапланирањеиуправувањесонационалните
буџетиврзоснованапоточнииажурираниподатоцизадвижењетонасредствата,
какоипрегледзатоакакоинформациитеодIATIсеинтегриранивоселективните
системи за менаџирање на информации за помошта- EU-DEVFIN и други
информативниплатформи.
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Краткорочниприоритети
ЗаадресирањеназабелешкатаодизвештајотнаЕвропскатакомисијазанапредокот
на Република Македонија за оваа година,во областа на развојната политика и
хуманитарна помош,на краток рок се планира Министерството за надворешни
работи,како надлежна институција за спроведување на развојната политика и
соработка,дагизапознаеостанатитересорниминистерстваинадлежниинституции
сопринципитеиполитичкитезаложбинаЕУнаовојплансодржаниводокументите
наЕУидругирелевантнимеѓународнидокументи.
Во овојпериод ќе се испитаатможностите за организирање обуки и студиски
патувања/посети нанадлежнитево Министерството занадворешни работи и на
администрацијатаоддругитересоризарадипродлабочувањенанивнитесознанијаза
развојната политика.Важно еда сестекнеискуство од други членки на ЕУ за
преговорите од Поглавјето 30,како и да се разменат искуства за нивните
институционални решенија и предизвици во имплементацијата на развојната
политика.

Среднорочниприоритети
Имајќи предвид дека провизорниот рок за донесувањето на Законот за
спроведувањенамеѓународнаразвојнасоработкаепоместенза2020/2021година,
во меѓувреме ќе се работи врз дефинирање на наши географски и тематски
приоритети,создавање дата база за расположивите капацитети на земјата за
спроведувањенаразвојнасоработкаивоведувањемеханизам заобединувањена
податоцитезадоделенатаразвојнапомош.Сеочекувадекаиновитесознанијаоколу
функционирањетонаIATIиEU-DEVFINќепомогнатнатојплан.
Сеочекуваакумулиранитеинформацииисознанијадабидатставенивофункција
преку работа врз подготовката на нашата Национална стратегија за развојна
соработка. Дополнително,во наредниот период ќе се работи врз стекнување
сознанија за методологија што се користи при известувањето за официјалната
развојнапомош и обуканаадминистрацијатазаметодологијаташто јакористи
OECD/DAC,какобисезголемилаинституционалнатаподготвеностзаобврскитешто
ќепретстојатнаовојпланодчленствотовоЕУ.Вотаанасокаепотребнодасе
организира обука за администрацијата за подготовката на методологијата за
распределбатанаразвојнатапомош изаначинотнаизвестувањеоколунејзината
имплементација.Сепланирадасеинтензивирасоработкатасоневладиниотсектор
и со другите земји членки или специјализирани агенции од другите земји за
спроведувањенатрилатералниразвојнипроекти.

3.30.4.ХУМАНИТАРНАПОМОШ

Во периодот од февруари до крајот на мај2018 година не е регистрирано
доделувањенахуманитарнапомош одРепубликаМакедонијанамеѓународенплан.
Тековнитеактивностиостануваатисти.
Во областа на цивилната заштита,Република Македонија прекуДирекцијата за
заштитаиспасување,согласнододеленатаквота,учествувавоПрограматазаобука
наМеханизмотзацивилназаштита,којаимазацелдајаподобрикоординацијатана
интервентнатапомош од областанацивилнатазаштитапрекуобезбедувањена
компатибилностикомплементарностпомеѓутимовитезаинтервенцијаназемјите
учеснички.Сопрограматазаобукасеподобруваативештинитенаекспертитекои
учествуваатвооперациитенапружањепомош одобластанацивилнатазаштита
преку размена на најдобри пракси.Оваа програма вклучува курсеви за обука,
организирањеназаедничкивежби исистем наразменанаекспертиодземјите
учесничкинаМеханизмот.
Реализирани се активности и во рамките на годишната Програма за обуки на
иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи на земјите од
ЈугоисточнаЕвропа-ДППИЈИЕ,подговителниактивностизавежбиворамкитена
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проектотCMEP,соподдршканаАмбасадатанаСАД,какоипроективорамкитена
ИПАПрекуграничнасоработка.

Билатералнасоработка
Дирекцијатазазаштитаиспасување(ДЗС)гозавршиусогласувањетонатекстотод
билатералниотдоговорзасоработкаприкатастрофисоРепубликаАлбанијаштосе
планирадасепотпишенаскоро,аВладатанаРепубликаМакедонијагоовласти
директоротнаДирекцијатадагопотпишеистиот.Сеочекувадоговоротдабиде
потпишандокрајотна2018година.
ВотекеусогласувањенатекстодбилатералниотдоговорсоРепубликаСрбија,кој
истотакаепланиранодасепотпишедокрајотна2018година.
СоРепубликаГрцијаепарафирантекстнаМеморандумзаразбирањезасоработка
восфератанацивилнатазаштита.

Зајакнувањенаадминистративнитекапацитети
Утврдена е потреба од спроведувањеанализа на постојниот административен
капацитетнаДирекцијатазазаштитаиспасувањесоцелквалитетноинавремено
остварување на обврските, задачите и активностите, кои произлегуваат од
законските и подзаконските акти,како и на обврските кои произлегуваат од
членствотовомеѓународниорганизацииииницијативииодпостојнитепотпишани
билатералнидоговори.
Во2018годинаеодобреновработувањеналетачки персонал зауправувањесо
воздухопловитенаДирекцијатазазаштитаиспасувањезарадиургентнапотреба,со
што ќе се зајакнат и административните и оперативните капацитети,како и
вработувањана8раководнилицанапозициикоисесистематизиранисоАктотза
систематизацијанаработниместа,акоидосеганебилепополнети.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Согласнонаправенатаанализа,утврденоедекаесоизменинаЗаконотзазаштитаи
спасувањеиЗаконотзапожарникарствонемадасепостигнесаканиотефект.Имајќи
го предвид и неопходното усогласување со европската регулатива и соодветно
имплементирањенаОдлукабр.2014/762/ЕУнаЕЗзаспроведувањенаОдлукатана
ПарламентотнаЕУиСоветотзаформирањеМеханизамзацивилназаштитанаЕУбр.
1313/2013/ЕУидруги,сепредвидувадонесувањенановЗаконзацивилназаштитаи
спасување,Закон запрофесионални пожарникари,Закон зазаштитаод пожари.
Донесувањетонанаведенитезакониќебидевоправецнареализирањенададените
препораки.Следственонатоа,ќесевршиусогласувањенапостојнитеподзаконски
акти.

Институционалнарамка
Во текот на 2018 година се планира изготвување на нов Правилник за
систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување и
усогласување со националното законодавство,во делот на работните односи.
НоватаорганизацискаструктуранаДирекцијатаќеовозможипоголемаефикасност
вопревентивнотоиоперативнотодејствување.
Набавканасофистициранаопремазасправувањесоприроднинепогодиидруги
несреќи иобуканалетачкиидругоперативенперрсонал,штоидолгорочноќе
овозможиунапредувањенакапацитетинаДЗС.
ИзградбанаЦентарзаобукаиопремувањенаоперативенцентарнаДирекцијатаза
заштитаиспасување.
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3.31НАДВОРЕШНАБЕЗБЕДНОСНАИОДБРАНБЕНАПОЛИТИКА

НаодиипрепоракиодИзвештајотнаЕК2018

Земјатаостанаумереноподготвена.Постигнатеодреден напредоквотекотна
извештајниот период,со континуирано учество во мисиите за управување со
цивилниивоеникризи.

Воследниотпериод,потребноеземјатада:

 Дапродолжисоподобрувањетонанејзинотоусогласувањесодекларациитена
ЕУиодлукитенаСоветотвопбластанаЗаедничканадворешнаибезбедносна
политика.

Резиме
РепубликаМакедонијаредовносепридружувакондекларациите,изјавитеидругите
документинаЕУ.Земјата,истотакасепридружуваиконодлукитенаСоветот,сокои
се воведуваатрестриктивни мерки и санкции против држави,ентитети и лица.
Земјата учествува во операцијата на ЕУ во БиХ ,ЕУФОР „Алтеа“,во мисијата
предводенаодНАТО„Одлучнаподдршка“воАвганистан,мисијатанаОН„Унифил“во
Либан, како и со поддршка на НАТО мисијата „КФОР” во Косово, преку
КоординативниотцентарнаРепубликаМакедонијазаподдршканасилитенаКФОР
воКосово.Продолжидапридонесувазаунапредувањенабилатералниотполитички
дијалогсоЕУидабидеактивенучесниквомултилатералниотполитичкидијалогсо
ЕУ.

3.31.1ЗАЕДНИЧКА,НАДВОРЕШНАИБЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКА(ЗНБП)

Тековнасостојба
ЗемјатаредовноиактивноучествувавобилатералниотполитичкидијалогсоЕУво
различниформатиитела.
СобраниетонаРепубликаМакедонијагодонесеновиотЗаконзарестриктивнимерки
на 22 декември 2017 година.Законот беше подготвен во соработка помеѓу
Министерството за надворешни работи и Управата за финансиско разузнавање,
Законот ја поставува целокупната правна рамка за рестриктивни мерки,а во
постапкитезаборбатапротивфинансирањетонатероризмотипролиферацијатана
оружјетозамасовноуништувањевоцелостсепотпиранапрепоракитенаМАНИВАЛ.
Министерстерот за финансии донесе Правилник за формата и содржината на
евиденцијатазаспроведенифинансискимеркивклучителноифинансискимерки
противтероризамипролоферацијаиПравилникзаформата,содржинатаиначинот
наводењеналистатанаопределенилицаконкоисевоведенифинансискимерки
противтероризамиширење(распространување)наоружјезамасовноуништувањеи
нивнофинансирање.
Во2017годинапродолжијаактивноститезасклучувањебилатералниспогодбиза
разменаизаемназаштитанакласифицираниинформациисоземји-членкиисоземји
-кандидати.Беареализирани билатерални преговори засклучувањеспогодбасо
Луксембург.
Воодноснаконтролатанаоружјето,какообврскаодмеѓународнитеинструментиза
контроланаоружје,разоружувањеинепролиферација,земјатаредовноподготвува
извештаизанивнаимплементација,вклучителноизаизвоз/увознаоружје.Воедно
во согласност со заедничката позиција на Советот 2008/944/ЗНБП,Република
МакедонијаизготвувагодишниизвештаизаизвознаоружјештогидоставувадоЕУ,
ноидодругипартнери,вклучителноиSEESAC.
Донесени се подзаконски акти на Законот за производство и промет на
вооружувањеивоенаопрема.
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Националната комисија за мало и лесно оружје продолжува со извршување на
своитеактивностизапланирање,следењеианализирањенасостојбатазаконтрола
намалоилеснооружјеикоординирањенаактивноститенанадлежнитеинституции.
Вотекотна2016година,НационалнатаКомисијазамалоилеснооружјеизготви
НоваПредлогверзијанаНационалнатастратегијаиАкциониотПланзапериодот
2017-2021година,којапоусвојувањеодВладатанаРМ ќезапочнепрактичнодасе
имплементира.
Националното координативно тело (НКТ)за хемиско,биолошко радијационо и
нуклеарнооружјесосвојпретседавачодМинистерствотозанадворешниработи,
редовно ги извршува своите активности.Продолжува активнотото учество во
иницијативатанаЕвропскатакомисијазацентритезаизвонредностзапревенцијаи
намалувањенаризицитеодхемиско,биолошко,радиолошкоинуклеарнооружјеи
направи,какоиимплементацијанапроектитеворамкитенаИницијативата.
ВладатанаРепубликаМакедонија,на13.02.2018година,јаусвоиСтратегијатаза
справувањесопролиферацијатанаоружјезамасовноуништувањезазаштитаод
ХБРНзаканиподготвенавосоработкасоRACVIAC,DTRAиCBRNEU.
Земјата е во фаза на преговори и прилагодување на националниот систем за
контроланаоружјеистратешкатрговија,соцелреализацијанаапликацијатаза
членствовоВасенараранжманот,поднесенавоавгуст,2014година.
ВоделотнаимплементацијатанаКонвенцијатазахемискооружјетековносеработи
наисполнувањенаобврскитеодКонвенцијатаиЗаконотзазабрананаразвивање,
производство,складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на
РМ“број71/06);изготвувањенаГодишнадекларацијазаувезенихемикалииштосе
предметнаКонвенцијата,ГодишенизвештајдоСекретаријатотнаОрганизацијатаза
забрананахемискиоружјаводелотнанапредокотнаРепубликаМакедонијаво
делотнаимплементацијатанаКонвенцијатаизајакнувањенаадминистративните
капацитети(ЧленVIIод Конвенцијата),штоеобврсканасекојаземјачленкана
годишно ниво да известува.Република Македонија учествува на едукативни
состаноцинавработениодинституцииштоседелодКомисијатазаимплементација
на Конвенцијата,Царинска Управа,Министерство за одбрана,Министерство за
здравство.
Земјата,исто така учествува и на годишното собрание на сите национални
авторитети наземјитечленки наОрганизацијазазабрананахемиски оружјасо
седиштевоХаг,ХоландијакакоинаНационалниотАвторитетнасостаноцитена
земјитеодрегионотвокојспаѓаРепубликаМакедонија(ЈугоисточнаЕвропа).

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Република Македонија ќе продолжи да придонесува за унапредување на
билатералниот политички дијалог со ЕУ и да биде активен учесник во
мултилатералниотполитичкидијалогсоЕУ.
Во2018година,земјатаќепродолжисоприфаќањенадекларациите,изјавитеи
правнитеактинаЕУводоменотнаЗНБП.
Вотекотна2018предвиденоедаседонесатподзаконскитеактинановиотЗаконза
рестриктивнимеркикакоидасеформирановокоординативнотелозакоординација
иследењенаспроведувањетонарестриктивнитемерки.
Во2018годинаќепродолжатактивноститезасклучувањебилатералниспогодбиза
разменаизаемназаштитанакласифицираниинформациисоземји-членкиисоземји
-кандидати(Австрија,Белгија,Холандија,Финска,Португалија,ЛуксембургиЦрна
Гора),ноисодругиевропскиземји.
Во2018годинаДирекцијатазабезбедностнакласифицираниинформации(ДБКИ)ќе
преземеактивностизаунапредувањенанационалнатаправнарегулативазазаштита
накласифициранитеинформациипрекуизменувањеидополнувањенаЗаконотза
класифицираниинформации.ПодонесувањенаизменитенаЗаконотќесепристапи
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конизменувањеидополнувањенарелевантнитеподзаконскиактииконактивности
запозиционирањенаавторитетотнаДБКИвонационалнаталегислативасврзанасо
сајберзаштитата.
Националната комисија за мало и лесно оружје континуирано ќе ги следи и
транспорнираевропскитеимеѓународнитестандардизамалоилеснооружјево
домашнотозаконодавство.
ВофазанаизготвувањееАкцискипланзаимплементацијатанаСтратегијатаза
справувањесопролиферацијатанаоружјезамасовноуништувањезазаштитаод
ХБРНзаканиподготвенавосоработкасоRACVIAC,DTRAиCBRNEU.
Вонаредниотпериод предвиденоеревидирањенаРешениетозаформирањена
Комисија за имплементација на Конвенцијата за забрана на развивање,
производство,складирањеиупотребанахемискиоружјавоРепубликаМакедонија.

Институционалнарамка
ЌепродолжатактивноститезаобуканадржавнитеслужбенициводоменотнаЗНБП.
Приоритетќебидеставеннаобуканаизвршителитезадолженизаспроведувањена
меѓународнитерестриктивнимеркииконтроланаоружјето.
Воодноснасоработкатасомеѓународни организации,РепубликаМакедонијаќе
продолжисосвојотактивенангажманвомеѓународнитеорганизации(ОН,ОБСЕ,
СоветотнаЕвропаидр).
Истотака,земјатаќепродолжидагиспроведуварестриктивнитемеркивоведениод
странанаСоветотнаЕУ.
Дирекцијатазабезбедностнакласифицираниинформации(ДБКИ)ќепродолжисо
обуканалицатакоиработатсокласифицираниинформации,вклучителноипреку
соработкасоземји-членкинаЕУикористењенаТАИЕКСинструментотнаЕК.Воедно,
ДБКИќепродолжисоактивнотоучествоворегионалнитеинцијативизасоработка
на националните безбедносни авторитети на земјите на поранешна Југославија
(форумот6С)иназемјитеодЈугоисточнаЕвропа(форумотСЕЕНСА).
СепланиразајакнувањенасекторотзахемикалииворамкитенаМинистерствотоза
здравствосоновивработувања,какобисеподобрилофункционалноставоделотна
спроведувањенаКонвенцијатаипоголемаефективноствоработењето.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Се предвидува измена и дополнување на Законот за забрана на развивање,
производство,складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на
РМ“број71/06),совметнувањенаодредбитеодКонвенцијатазазабрананахемиско
оружјеворегулацијанахемикалиитеодIгрупакакопредметнаКонвенцијата.

Институционалнарамка
ЌесеспроведуваконтинуиранаобуказаЗНБПнаизвршителитевоминистерстватаи
институциитевклученивоспроведувањетонаовааполитиканаЕУ.Вооваанасока,
сепланирааторганизирањенаобукиистудискипосетивоземји-членкинаЕУсоцел
разменанаискуствавоодноснаефикасноспроведувањенарестриктивнитемеркии
контролатанаоружјето.
Правнатарамкајанадополнуваатибилатералнитеспогодбизаразменаизаштитана
класифицираниинформациисклученисоЕУисоземјите-членки.
Ќе биде обезбедена континуирана едукација на корисниците на класифицирани
информацииводржавнитеорганииинституции,кајјавнитеиприватнитеправни
лица.
Ќе биде воведено учење на далечина (distance learning) како предуслов за
електронскоаплицирањезадобивањебезбедносенсертификат.
Ќепродолжатактивноститезаиздавањебезбедноснисертификатинафизичкиина
правни лица и за унапредување на безбедносната организација за работа со
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класифицираниинформациисоповисокстепеннакласификација.
Соработкатасонационалнитебезбедносниавторитетиназемјитеодрегионотќе
бидеинтензивиранапрекуРегионалниотцентарзасоработканаЕУ.
Истотакасепланиразајакнувањенаинспекцискатаслужбазазабрананахемиското
оружјесовработувањенановиинспектори.

3.31.2ЗАЕДНИЧКА,БЕЗБЕДНОСНАИОДБРАНБЕНАПОЛИТИКА(ЗБОП)

Тековнасостојба
Вотекотна2017и2018година,Министерствотозаодбранаактивноработешена
имплементација на одбранбените реформи, со фокус на организационото
реструктуирањеизајакнувањенаоперативнитеспособностинаАРМ засправување
сонационалнитеимеѓународнитепредизвици.
Вотекотна2017и2018година,продолжипридонесотнаРепубликаМакедонијаво
операцијатанаЕУвоБиХ,ЕУФОР„Алтеа“,вомисијатапредводенаодНАТО„Одлучна
поддршка“воАвганистан,мисијатанаОН„Унифил“воЛибан,какоисоподдршкана
НАТО мисијата „КФОР”во Косово,прекуКоординативниотцентар на Република
МакедонијазаподдршканасилитенаКФОРвоКосово.
Вомисијата„Одлучнаподдршка“предводенаодНАТОвоАвганистан,во2018година
зголеменпридонесотвооваамисијаза20%,односнозадополнителни8.
ИстовременоРепубликаМакедонијагипотврдипредходнодеклариранитесилиод
копненатаструктуранаАРМ какоделоддодатокотнаКаталоготнасилинаЕУ
2015/16,итоа:1)Еднамеханизиранапешадискачета;2)Еденводнавоенаполиција;
3)ЕденмедицинскитимнаНиво1.
РепубликаМакедонијанапокананаЕУпродолжидаучествуванасостаноцитена
Политичкиотбезбедносенкомитет(ПБК)наЕУсоземјитекандидатииевропските
НАТОчленкикоинесечленкинаЕУ(ЕУ+7),состаноцитенаВоениоткомитет(ВК)на
ЕУ,воформатВКнаЕУ+7,работнатасесијазаоперацијата„Алтеа“ворамкитена
Глобалната конференција за генерирање сили на ЕУ и на координативните
конференциизаборбенитегрупинаЕУ.
РепубликаМакедонијаконтинуираноиактивноспроведуваодбранбенасоработкана
билатерално,регионално и мултилатерално ниво,прекуучество во регионалните
иницијативи,А-5 Јадранската повелба,процесотна соработка на министритеза
одбрананаземјитеодЈугоисточнаЕвропа(СЕДМ)иМултинационалнатабригадаод
ЈугоисточнаЕвропа(СЕЕБРИГ).
Учествува во сите регионални иницијативи кои имаатза цел унапредување на
безбедноста,споделувањеназаедничкитеспособностиикапацитетизапостабилна
иднинананашитеграѓани.Во2017годинаРепубликаМакедонијабешепретседавач
соСАД-ЈадранскатаПовелба,вочиирамки МОбешедомаќиннасостаноцинаниво
наминистризаодбрана,началницинаГенералштабовииполитичкидиректори,како
идомаќиннавежбатаJointReaction/17.
ВонасоканаунапредувањенакомпатибилностасодржавитечленкинаЕУкакои
унапредувањенавоенитеиодбранбенитекапацитетиисопособности,Република
Македонија покрена Иницијатива за отпочнување на соработка со Европската
одбранбенаагенција(EDA).
Министерството за одбрана останува посветено и на имплементација на
Резолуцијата на ОН 1325 за жените,мироти безбедноста прекуреализација на
активностивоземјатаистранствосоцелинтеграцијанародоватаперспективана
ситенивоаво одбранбениотсистем.Покрајобуканаперсоналотод Армијатаи
Министерствотозаодбраназапрашањатавообластанародоватасензитивност,
овааобластесоставенделиодпредупатнатаобуканалицатавоподготовказа
распоредувањевомировнитеоперациипредводениодНАТО,ЕУиООН.
МакедонскипретставнициучествуваавоединаесеттиотциклуснаПрограматаза
обуказаЗаедничкабезбедноснаи одбранбенаполитика(ЗБОП)во 2017година,
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наменетазаземјитеодПроцесотзастабилизацијаиасоцијација(тримодули),какои
наВторатаконференцијанависоконивозаЗБОП наменетазалицакоијаимаат
завршенообукатавоизминатитегодини,согласно ПрограматазаобуказаЗБОПза
земјитеодПСА(аlumni),којасеодржа20-22септември2017годинавоПодгорица,
ЦрнаГоравоорганизацијанаЕвропскиотколеџзабезбедностиодбрана(ESDC).
На покана од ЕУ,за прв пат,Република Македонија,учествуваше со двајца
набљудувачинавоенатавежбанаЕУзауправувањесокризи„MILEX17‘штосеодржа
во Нортвуд,Обединетото Кралство (07-11.11.2017 година),како и со двајца
набљудувачинавоенатавежбанаЕУзакризенменаџмент„MILEX18“којасеодржа
воРота,Шпанија(16-19април2018година).

Краткорочниприоритети
СоизработкатанаСтратегискиотодбранбенпреглединоватаСтратегијазаодбрана
седадевизијазаразвојотнаиднитекапацитетииспособноститенаМинистерството
заодбранаиАрмијатанаРепубликаМакедонија(АРМ),согласностандардитена
Алијансата.ВоконтекстсовизијатаодСОП иСтратегијатаодноснопрекунивната
имплеметацијаќесекреираможностзанатамошноунапредувањенаефикасностаи
ефективностанавнатрешнитеработнипроцесивоМО,ќесе унапредатпостојните,
но и ќе изградат нови капацитети и способности на АРМ. Воедно,ќе се
идентификуваат реалните ресурси што ќе бидат ставени на располагање на
одбранбениотсектор.Покрајтоа,ќесеобезбедатстратешки насоки заразвоји
фунцкионирањенаодбранбениотсистемнаРепубликаМакедонија.
Истотака,врзоснованановиотСтратегискиодбранбенпрегледиСтратегијатаза
одбранаќесеизработиновДолгороченпланзаразвојнаодбраната,запериодот
2019-2028,авосогласностсопотребнитеспособностиирасположливитересурсиќе
бидеревидиранПланотзаопремувањеимодернизацијанаАРМ.Приоритетитево
процесотна опремување и модернизација на АРМ ќе бидатсинхронизирани со
обврскитеодПартнерскитецели2018.Тежиштетоќебидеставенонаопремувањето
накопненитесилииединицитедеклариранизаНАТОиЕУ.
ЗемјитеодСАД-Јадранскатаповелбасозаедничкисилиќепродолжатдаработатна
имплементацијанапроектитеводухотнаНАТОконцептотзаПаметнаодбранаво
сферата на опремувањето и модернизацијата,заедничко образование и обука,
заеднички придонес во меѓународните операции и други заеднички регионални
проекти.
РепубликаМакедонија ќејаразгледаможностадагозголемисвоетоучествово
меѓународнимисиипредводениодЕУсогласносвоитеможностиикапацитети.
Во 2018 година,Република Македонија ќе направи анализа за евентуално
зголемувањенаучествотосоперсоналвоВрховнатакоманданасојузничкитесили
заЕвропа(SHAPE),МисијатанаРепубликаМакедонијаприНАТО иПартнерските
штабниелементи(РЅЕ)вокомандитеиштабовитенаНАТО.
РепубликаМакедонијаво2018годинаќепродолжисоучествотовооперацијатана
ЕУФОРвоБиХ„Алтеа“со3лица,двештабнипозициииедендоктор.Имајќипредвид
дека во тек е претстојна трансформација на мисијата Алтеа,ќе се разгледаат
можноститезановпридонес,врзоснованановитепобарувањанамисијатаАлтеа.
Вомисијата„Одлучнаподдршка“предводенаодНАТОвоАвганистан,набарањена
НАТО,авоподдршканаспроведувањетонаизборитевоАвганистан,Македонијаќе
распоредидополнителноуштетрилицавоенперсоналвовреметраењеод4месеци.
Во насока на пополнување на критичните позиции во операцијата,Владата на
РепубликаМакедонијадонесеОдлукаизазголемувањенапридонесотсоуште12
лица,какоделодконтингентотпредводенодСАД,соштовкупниотпридонесна
РепубликаМакедонијавооперацијатаОдлучнаподдршкаќебидеоколу60лица.
ПридонесотвомисијатанаОбединетитеНации„Унифил“воЛибанво2018ќесе
зголемизадополнителни2(два)штабниофицерииливкупноќебидатраспоредени3
штабниофицери.
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РепубликаМакедонијаќепродолжиисоподдршканаНАТО мисијата„КФОР”во
Косово,прекуКоординативниотцентарнаРепубликаМакедонијазаподдршкана
силитенаКФОРвоКосово.Докрајна 2018годиназапрвпатќебидераспоредени
еденштабенофицервокомандатанаКФОРнаКосово.
Истотака,РепубликаМакедонија,напокананаЕУ,ќепродолжидаучествувана
следнитесостаноцизаполитичкидијалог:состаноцинаПолитичкобезбедносниот
комитет(ПБК)наЕУнаЕУсоземјите-кандидатииевропскитеНАТОчленкикоинесе
членки на ЕУ (ЕУ+7),состаноци на Воениот комитет на ЕУ+7,Глобалната
конференција за декларирање на сили на ЕУ,координативните конференции за
борбенитегрупинаЕУ,какоинавежбатанаЕУ,MILEX19,восвојствонанабљудувач.
ВонасоканаградењенаадминистративникапацитетиРепубликаМакедонијаќе
продолжидаучествувасосвоипретставницивоПрограматазаобуказаЗаедничка
безбедноснаиодбранбенаполитика(ЗБОП)заземјитеодПСАвоциклусотобукиво
2018игодина,какоинадругиобукиоддоменотнаЗНБПиЗБОПсогласнопотребите
иможностите.

Среднорочниприоритети
Со цел унапредување и зајакнување на постојната соработка со ЕУ,Република
Македонија ќејаразгледаможностадагозголемисвоетоучествовомеѓународни
мисиипредводениодЕУсогласносвоитеможностиикапацитети,адополнителноќе
серазгледаиможностазапридонесвоборбенитегрупинаЕУпо2021година.
СоцелунапредувањеизајакнувањенапостојнатасоработкасоНАТО,Република
Македонијапланирадагозголемисвоетоучествовомеѓународнивежбиимисии
предводени од НАТО согласно своитеможности и капацитети,но и даотпочне
билатералнивоениконсултациинанивоВоенкомитетнаНАТО+1нагодишнониво.
Министерствотозаодбранаеинволвирановорегионалниотпроектзаформирањена
Балканскитемедицинскинаменскисили(BalkanMedicalTaskForce)чијаПостојана
ОрганизацијаесоседиштевоСкопје,аод2020годинаРепубликаМакедонијаќебиде
рамковна нација на овојпроект.Проектот цели кон обука и извежбување на
националнитевоенимедицинскикапацитетиназемјитеодрегионот.Дополнително,
ворамкитенаSEDM иницијативатадонесенаеодлукакомандатанаSEEBRIG(South-
EastEuropean Brigade)во периодот 2020-2026 да биде лоцирана во Република
Македонија.
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3.32ФИНАНСИСКАКОНТРОЛA
НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Земјатаеумереноподготвенавоовааобласт.Постигнатеодреденнапредокво
спроведувањето на препораките на Комисијата за 2016 година.Потребни се
понатамошни значителни напори задасевгради управувачкатаодговорноство
административната култура и да се обезбеди ефикасно спроведување на
законодавството за јавна внатрешна финансиска контрола (ЈВФК).Подобрената
внатрешнаконтроланадјавнитефондовииефективноследењенапрепоракитеза
ревизијадопрватребадасеспроведе.Сèуштенеепостигнатанезависностна
ДржавниотзаводзаревизијавоУставот.
Вонаредниотпериод,земјатаособенотреба:
-дадонесеновсреднороченстратешкидокументзаЈВФК,сопосебенакцентна
дефинирањетоиспроведувањетонараководнатаодговорност;
-дасеподобриследењетонапрепоракитенаДржавниотзаводзаревизијаодстрана
навладатаиСобранието;
-даседонесеиспроведенационалнастратегијазаборбапротивизмами,какоида
се дефинира и зајакне координативната улога на Службата за координација на
борбатапротивизмами.

Резиме
Развојотна системотна јавна внатрешна финансиска контрола прекуразвојна
стабилениефикасенсистем нафинансискоуправувањеиконтролаивнатрешна
ревизијавосубјектитеодјавниотсекторќепродолжиивонаредниотпериод.Во
областа на финансиското управување и контрола ќе се зајакнува системот на
внатрешниконтролипрекуразвојнасистемотнауправувањесоризицитесоштоќе
се обезбеди разумно уверување дека во постигнување на целите буџетските и
другите средства ќе се користат правилно,етички,економично,ефикасно и
ефективно.Заради зајакнување на спроведувањето на внатрешната ревизија и
заокружувањенапроцесотнанационалнасертификацијанавнатрешнитеревизори
ќепродолжатподготовкитезаотпочнувањенационалнасертификација.
Вотекотна2018годинаќебидатзајакнатикапацитетитенаДржавниотзаводза
ревизијаиќебидедонесенаиНационалнатастратегијазаспечувањенаизмамиза
заштитанафинансискитеинтересинаЕвропскатаунијавоРепубликаМакедонијаза
периодотод2019-2021година.
ПостапкатазазаштитананезависностанаДржавниотзаводзаревизијасоУставот
наРМ ќепродолжииво2018година.

3.32.1 ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА И НАДОВОРЕШНА
РЕВИЗИЈА

Тековнасостојба
Во периодот од јануари 2017 година до април 2018 година беа спроведени
активноститеодСтратегијатазаразвојнајавнатавнатрешнафинансискаконтрола
запериодотод2015годинадо2017година.
ВладатанаРепубликаМакедонијанаседницатаодржанана19декември2017година
јадонесеПрограматазареформивоуправувањетосојавнитефинансии2018-2021
годинаворамкинакојаизвршенаеанализанапостојнаталегислативазаЈВФКиво
соработкасоРЕСПАекспертиизготвенаенацртверзијанаЗаконотзасистемотна
внатрешнафинансискаконтролавојавниотсектор.
Воноември2017годинаформиранаеработнагрупазапреземањенаактивностиза
изготвувањенастратешкиотдокумент„Политикизајавнатавнатрешнафинансиска
контролавопериодотод 2018до2020година“(PIFC PolicyPaper2018-2020).Во
подготовкатанадокументотактивноучествоимапретставникодСИГМА.Работната
група одржа повеќе состаноци и подготви нацрт верзија на документот које
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доставендоДЕУ.Воаприл2018годинаизготвеноеТвинингфишезареализацијана
Твининглајтпроект„Понатамошноподобрувањенасистемотзавнатрешнаконтрола
воземјата“,коеедоставенодоЕУнаодобрување.

ФИНАНСИСКОУПРАВУВАЊЕИКОНТРОЛА
Краткорочниприоритети
Правнарамка
Докрајотнасептември2018годинаќебидедонесенстратешкидокумент„Политики
за јавната внатрешна финансиска контрола во периодот од 2018 до 2020
година“(PIFCPolicyPaper2018-2020).
СогласноПрограматазареформивоуправувањетосојавнитефинансии2018-2021и
документот„Политикизајавнатавнатрешнафинансискаконтролавопериодотод
2018до2020година“докрајотна2018годинаќебидедонесенЗаконотзасистемот
навнатрешниконтроливојавниотсектор.Соовојзаконќесеуредатрешенијаза
надминувањенаслабоститевоспроведувањетонапостојнатаправнарамка,сошто
ќесеовозможизајакнувањенасистемотнараководнаотчетност.
Вопериодотодсептември2018годинадомај2019годинаќесереализираТвининг
лајтпроект„Понатамошно подобрувањена системотза внатрешна контрола во
земјата“вочиирамки:
 ќесеспроведеАнализанаизготвениотНацрт-законзасистемотнавнатрешна

финансискаконтролавојавниотсекторпрекунеговоусогласувањесодругите
закони,подзаконски акти и подготовка на извештај со препораки за
подобрувањеиподготвувањефиналнатаверзијаназаконот.

 ќебидеспроведенаанализанаподзаконскитеактинаактуелниотЗаконзаЈВФК
иќебидатизготвениновиподзаконскиакти.

 ќебидеспроведенаанализанапотребитезаобуканаЦЕХиклучнитебуџетски
корисници на централно и локално ниво врз основа на која ќе се изготви
Програмазаобуканавработенитевофинансискотоуправувањеиконтролапреку
обуканаобучувачии3-5работилници.

 ќебидеподготвенПрирачникзапроценканаквалитетотнасистемитезаФУК,во
којќебидатвклученииупатстватазапрегледнаЦЕХнадсистемитезаФУКкај
буџетскитекорисници,

 ќесеанализираипредложиподобрувањенамоделотнагодишноизвестувањеза
системотнаФУК,

 ќе биде организирана конференција за промовирање на законодавството и
политикатанаЈВФКи

 ќесеорганизирастудископатувањедоземјачленканаЕУсоцелстекнување
новиискустваоддобритепрактикинаЕУ.

Институционалнарамка
ЗајакнувањенаинституционалнитекапацитетинаМинистерствотозафинансии
Вопериодотаприл2018годинадоаприл2019година,ќесезајакнаткапацитетитена
Секторотзајавнавнатрешнафинансискаконтролапрекувнатрешнапрераспределба
ипополнувањенаупразнетитеработниместааСекторотзафинансискаинспекција
војавниотсекторќесезајакнесовработувањена5новилица.
Зајакнување на институционалните капацитети за финансиско управување и
контролавосубјектите
Вопериодотаприл2018годинадоаприл2019годинафокусотнаактивностиќебиде
ставен на зајакнување на системот на внатрешни финансиски контроли и
зголемувањенасвестазазначењетоипридобивкитенаовојсистемвосубјектитеод
јавниот сектор.Исто така,посебен акцент ќе се стави на зајакнувањето на
раководната отчетност, делегирањето на должностите и одговорностите и
зајакнувањетонаединицитезафинансискипрашања.
Во функција на зајакнување на институционалните капацитети за финансиско
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управување и контрола ќе бидат организирани работилници за финансиско
управување и контрола и обуки за управување со ризици,со цел внатрешната
финансискаконтролаподобродасеинтегриравотековниотпроцеснареформиво
јавнатаадминистрација.

Среднорочниприоритети
Во периодот април 2019 година до декември 2021 година ќе бидат донесени
подзаконскитеактинаЗаконзасистемотнавнатрешнафинансискаконтролаво
јавниотсекторводелотнаФУК,какоиновПрирачникзаФУК.

ВНАТРЕШНАРЕВИЗИЈА
Воноември2017годинасеизготвениНасокизаподготовканастратешкиигодишен
планнавнатрешнатаревизијаиМетодологијазастратешкоигодишнопланирањена
внатрешнатаревизијасогласнокоиединицитезавнатрешнаревизијанацентралнои
локалнониво,врзоснованапретходнонаправенаанализаипроценканаризиците
изготвијаплановизаработанаединицитезавнатрешнаревизијаза2018година.
Насоките и методологијата се објавени на веб страната на Министерството за
финансии.
Водекември2017годинаодржанаеобуказаприменанаНасокизаподготовкана
стратешкиигодишенпланнавнатрешнатаревизијаиМетодологијазастратешкои
годишно планирање на внатрешната ревизија,примена на ревидираните ИИА
стандарди за внатрешна ревизија и начинотна обезбедувањена квалитетотна
внатрешнатаревизија.Наобукатаприсуствувааситераководителинаединицитеза
внатрешнаревизијаодминистерствата.

Краткорочниприоритети
Правнарамка
Вопериодотодсептември2018годинадомај2019годинаворамкинаТвининглајт
проект„Понатамошноподобрувањенасистемотзавнатрешнаконтролавоземјата“:
 ќесеспроведеанализанафункционирањетонавнатрешнатаревизија
 ќесеподготватподзаконскиактизавнатрешнаревизија
 ќесеспроведеанализанапотребитезаобуканавнатрешнитеревизори
 ќесеизготвипрограмазаобуканавнатрешнитеревизори
 ќесеподготвиПрирачникзапроценканаквалитетотнасистемитезаВР,вокојќе

бидат вклучени и упатствата за преглед на ЦЕХ над системите за ВР кај
буџетскитекорисници,

 ќесеанализираипредложиподобрувањенамоделотнагодишноизвестувањеза
системотнаВР,

Среднорочниприоритети
Во периодот април 2019 година до декември 2021 година ќе бидат донесени
подзаконскитеактинаЗаконзасистемотнавнатрешнафинансискаконтролаво
јавниотсекторводелотнаВР,какоиновПрирачникзаВР.
Исто така,ќе се интензивираат активности за отпочнување со националната
сертификацијанавнатрешнитеревизоривојавниотсектор.

Странскапомош
Вопериодотодсептември2018домај2019годинаќесереализираТвининглајт
проект„Понатамошноподобрувањенасистемотзавнатрешнаконтролавоземјата.“

ДРЖАВНА(НАДВОРЕШНА)РЕВИЗИJА
Краткорочниприоритети
Правнарамка
СогласноМеморандумотзасоработкапомеѓуСобраниетонаРепубликаМакедонија
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иДржавниотзаводзаревизија,иактивноститекоипроизлегуваатодновиоттвининг
проектфинансиранодЕвропскатаунијаќепродолжатактивноститезаунапредување
насоработкатасоСобраниетонаРепубликаМакедонијазаизнаоѓањенаформален
механизамзаразгледувањенапоединечнитеревизорскиизвештаи.
ЈакнењетонаоперативнитеифункционалнитекапацитетинаДЗРво2018годинаќе
сереализирапрекуреализацијанатвинингпроектотнаДЗРсоВРИ наБугаријаи
Хрватска“ПонатамошнозајакнувањенакапацитетитеиефикасностанаДржавниот
заводзаревизијазавршењенанадворешнаревизија“,одпрограмата ИПА2013,
финансиранаодЕУ.

Институционалнарамка
Користењетонасофтверотзаревизијадополнителноќегоолесниизвршувањетона
ревизиитеинадзоротиследењетонаспроведувањетонапрепоракитесодржаниво
ревизорскитеизвештаииќегоподобриквалитетотнаревизиите.

Среднорочниприоритети
ЈакнењетонаоперативнитеифункционалнитекапацитетинаДЗРвопериодотод
2019годинадо2021годинаќесереализирапреку:
 зголемувањенабројотнавработениза20извршители,соштовкупниотбројна

извршителиќебиде111;
 реализација на Твининг проектот на ДЗР „Понатамошно зајакнување на

капацитетите и ефикасноста на Државниотзавор за ревизија за вршење на
надворешнаревизија“,одпрограматаИПА2013,финансиранаодЕУ,штоќесе
реализиравотекотна2018годинаи2019година.Соцелдасеосигураквалитетот
наработењетоидасеобезбедисоодветнаревизорскапокриеност,ќеседонесе
повеќегодишнастратегијазаревизија.

Програмиипроекти
Во 2017 година заврши со реализација проектот на ДЗР со Канцеларијата на
ГлавниотревизорнаНорвешказаподобрувањенаефикасностаиквалитетотна
ревизијатасоприменанасистем зауправувањесоревизиите(AMS).Софтверотза
AMSсеприменувасопрограматанаДЗРза2017годинаизатаацелбеаспроведени
повеќеобукизавработените.
Кон крајот на 2017 година,ДЗР започна со реализација на Твинингпроектот
„ПонатамошнозајакнувањенакапацитетитеиефикасностанаДржавниотзаворза
ревизијазавршењенанадворешнаревизија“,восоработкасоВРИ наБугаријаи
Хрватска.Истиот се состои од четири компоненти наменети да обезбедат:1)
Понатамошен развојна ревизорскиот процес согласно ISSAIстандардите;2)
Зајакнување на ревизорските капацитети на ДЗР;3)Воспоставување на добра
соработкамеѓуСобраниетоиДЗР заприфаќањенаревизорскитеизвештаии4)
ПодобрувањенасистемотзаИТкомуникацијаизауправувањесочовечкиресурси
вокористнаревизорскиотпроцес.ПроектотефинансиранодпрограматаИПА2013
иќесереализиравотекотна2018годинаи2019година.

3.32.2ЗАШТИТАНАФИНАНСИСКИТЕИНТЕРЕСИНАЕВРОПСКАТАУНИЈА

ЗАШТИТАНАФИНАНСИСКИТЕИНТЕРЕСИНАЕВРОПСКАТАУНИЈА
Тековнасостојба
Согласночлен51одРамковниотдоговормеѓуВладатанаРепубликаМакедонијаи
КомисијатанаЕвропскатазаедницаза постапкитезаспроведувањенафинансиска
помош од Унијата за Република Македонија во рамкитена ИПА II(Рамковна
спогодбазаИПАII),РепубликаМакедонијапријавувасомневањезаизмамаидруги
неправилностикоибилепредметнапримаренадминистративенилисудскинаод,без
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одлагањедоКомисијатаигиинформиразанапредокотнаадминистративнитеи
судските постапки.Известувањето се врши по електронски пат користејќи го
модулотштогодаваКомисијатазатаацел.
Затоа,со цел да се усогласи процесотна известување за неправилностите со
одредбатанаРамковниотдоговорнаИПАII,националнитевласти,т.е.Национален
координаторзаавторизација/УправувачкатаструктураиОперативнатаструктура,
направијаизменинаВнатрешнитепостапкизаработа.
НационалнитевластијавоспоставијаструктуратазаизвестувањевоСистемотза
управувањесонерегуларности(IMS)иноминирааодговорнилицавоовојпоглед.
Така,на националните власти сега им е даден пристап до новиотIMS модул.
Почнувајќиод2017година,известувањетозанеправилностиконЕЗсеизвршува
прекуИМСМодул.Вооваанасокаситевеќепријавенислучаиредовносеажурираат
прекуIMS.
Одсептември2017годинапроцесотнафинализирањенанационалнатастратегија
противизмамиеподкоординацијанаМинистерствотозафинансии.
Согласноова,министеротзафинансиијадонесеОдлукатазаформирањенаработна
групазадоработканаНационалнатастратегијапротивизмамина28.11.2017година.
Работната група одржа 3 координативни состаноци (октомври и декември 2017
година и април 2018 година). На последниот состанок беше презентирана
структурата на стратегијата.Истата беше изготвена врз основа на претходно
подготвената нацрт-стратегија во рамките на Твининг проектот,инпутот од
членовите на работната група во листите за проверка,како и врз основа на
искустватаоддругиземји,какоинасокитеистратегијатанаЕвропскатакомисија.
Структурата на Стратегијата ги содржи главната цел и специфични цели на
стратегијата,приоритети,меркииактивностиворамкитенадефиниранитеобласти
наделување.Истатаедоставенадоситечленовинаработнатагрупазакоментари.
ШтосеоднесувадофункционирањетонаАФКОСвоРепубликаМакедонија,одредени
променисеспроведени.ИмајќигипредвидпрепоракитенаекспертитеодТвининг-
лајтпроектот,АФКОСќебидетрансфериранодУправатазаФинансискаполицијаво
Министерствотозафинансии.
Според препораката,беа направени анализи за организациската поставеност и
главнитеодговорностинаАФКОС,земајќигипредвидприменливитерегулативина
ЕУ,упатствата на ОЛАФ,како и искуствата од другите земји.Анализата беше
претставенаинапретставницитенаОЛАФнасостанокотодржанвоноември2017во
Брисел.
Воврскасоова,подготвенеПредлогзаизменувањеидополнувањенаПравилникот
за организација и работа во Министерството за финансии и Правилникот за
систематизацијанаработнитеместавоМинистерствотозафинансии.Усвоените
измени ќе бидат вклучени во тековниот сет на измени и дополнувања на
внатрешните акти на Министерството за финансии. Другите активности за
натамошнозајакнувањенакапацитетитенаАФKОСќебидатделодНационалната
стратегијазаборбапротивизмамикојаевофазанаподготовка.

Краткорочниприоритети
Вонаредниотпериод,приоритетќебидеусвојувањетонаНационалнастратегијаза
борбапротивизмамазазаштитанафинансискитеинтересинаЕУзапериодотод
2018годинадо2021годинаиАкцискиотпланодстрананаВладатанаРепублика
Македонија.
Истотака,соизменувањеидополнувањенаПравилникотзаорганизацијаиработа
воМинистерствотозафинансиииПравилникотзасистематизацијанаработните
меставоМинистерствотозафинансии,ќесеосноваОдделениезакоординацијана
борбапротивизмаминаЕУсредствата(АФКОС).Оваодделениекадровскиќесе
екипираиќесеизготватвнатрешнипроцедуризаработа,аќеседонесатАктисокои
ќесевоспоставиАФКОСмрежата.
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Среднорочниприоритети
Од2019годинаќезапочнеспроведувањетонаактивноститепланиранисогласно
усвоената Национална стратегија за борба против измами за заштита на
финансискитеинтересинаЕУ.

РЕВИЗИЈАНАСРЕДСТВАОДИПА
Тековнасостојба
За континуирано одржувањена функционалната и оперативната независностна
Ревизорскототелововршењетонаревизијанафункционирањетонаакредитирани
системизауправувањеиконтроласосредстватаодИПА наЕвропскатаунијаво
РепубликаМакедонија,војануари2017годинадонесенеСтратешкипланнаРТза
2017-2019година,авојануари2018годинадонесенеСтратешкипланнаРТза2018-
2020година.ИстотакаажуриранисеИТСтратегијатаиСтратегијатазауправување
соризицинаРевизорскототело.Вотекотна2017годиназаклучносоаприл2018
годинаРевизорскототело(РТ)гиспроведувашеактивноститепропишанисогласно
Законотзаревизијанаинструментотзапретпристапнапомош иИПАрегулативата.
Ревизорскототелопродолжидагизајакнувакапацитетитеидаобезбедувависоко
ниво на компетентност и ефективност при извршувањето на ревизиите во
согласност со правилата и прописите на Европската унија и релевантните
меѓународноприфатенистандардизаревизија.
БројотнавработенивоРевизорскототелозаклучносоаприл2018годинаизнесува
32.
Kраткорочниприоритети
Вомај2018годинадонесенеЗаконзаизменувањеидополнувањенаЗаконотза
ревизијанаинструментотзапретпристапнапомош(„СлужбенвесникнаРМ”бр.83/18)
сокојседоуредениусловитезаименувањеглавенревизорзаИПАинеговзаменик.
Ревизорскототелопродолжидагиизвршувасвоитеактивностизапрограмскиот
период 2007-2013 година согласно ИПА Регулативата 718/2007 и Рамковната
спогодбасклученамеѓуРепубликаМакедонијаиЕвропскатакомисијазаправилата
засоработкавоодноснафинансискатапомошнаЕвропскатакомисијазаРепублика
Македонијаво рамкитенаспроведувањето напомоштаспоред инструментотза
претпристапна помош (ИПА)(Службен весник број18/2008),а за програмскиот
период2014-2020година(ИПАII)согласноИПАРегулативата447/2014иРамковната
спогодбасклученамеѓуРепубликаМакедонијазастапуванаодстрананаВладатана
РепубликаМакедонијаиЕвропскатаКомисијазапостапкитезаспроведувањена
финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на
спроведувањетонапомоштаспорединструментотзапретпристапнапомош (ИПАII),
(„СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“број99/2015)итоа:
 ревизијанацелосноста,точностаиверодостојностанагодишнитефинансиски

извештаиилиизводиисоодветнигодишнисметки;
 ревизијанаефикасноиефективнофункционирањенасистемитезауправување,

контролаинадзор;
 ревизијаназаконитостирегуларностнанастанатитрансакции;
 изготвувањетригодишнистратегиизаревизијапообластисогласномеѓународно

прифатенитеревизорски стандарди,насоки и упатствададени од Европската
комисија;

 изготвувањенагодишниревизорскимислењазаедносогодишниизвештаиза
ревизорскаактивност;

 изготвувањеМислењезасекојазавршнафинансискаизјавазарасходикојаНАО
јаподнелдоКомисијатазазатворањенакојабилопрограмаилиделодистата.
Кадештоесоодветно,Завршенизвештајзаревизорскаактивностгоподдржува
мислењето.

ПриспроведувањенаИПАII,тригодишнитестратегиизаревизијаќеседоставуваат



460

доГенералниотдиректоратзаСоседствоипреговоризапроширување,Генералниот
директоратзаЗемјоделиеи рурален развоји до НАО,агодишнитеизвештаи и
мислењаќеседоставуваатдосоодветнитегенералнидиректоративоЕвропската
комисија,ВладатанаРепубликаМакедонија,НИПАКиНАО.
Согласно Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош,ИПА
регулативата,годишнитеработниплановизаревизијаза2018година,тригодишните
ревизорскистратегии2018-2020година,вопериодотштоследипланираноевршење
системски ревизии во акредитиранитеструктури за ИПА Iи ИПА II,ревизии на
операции,ревизијанасметки како и следењенаотворени наоди и ревизијана
затворањенапрограми.
Вотекотна2019годинаќебидеажуриранСтратешкиотплан2018-2020година,ИТ
СтратегијатаиСтратегијатазауправувањесоризици.Прирачникотзаревизијана
ИПА–заедничкиделипосебниделовиеажурираниизготвенаенацртверзија,а
конечнатаверзијаќеседонесеподобивањеупатстваикоментариоднадлежните
директоринаЕК.

Институционалнарамка
Запонатамошнојакнењенаинституционалнитекапацитети,вопериодотаприл2018
годинадоаприл2019годинасепланираат3новивработувања.

Среднорочниприоритети
Јакнењето на оперативните капацитети и обезбедување на функционална
независностнаРТќесереализирапреку:
СпроведувањенаактивностизадонесувањеновЗаконзаРевизорскотелосогласно
добиенитенасокиодекспертитеворамкинаТвинингпроектотнаРевизорскототело
инасокитеодГенералниотдиректоратзаСоседствоипреговоризапроширување;
Донесување на Стратегија за управување со човечки ресурси и Донесување на
Стратегијазакомуникација.
Со цел кадровско екипирање на РТ,планирано е да се реализираат 2 нови
вработувањаво2019година,4новивработувањаво2020годинаи3новиво2021
година.

Програмиипроекти
Затварањето на Твининг проектот „Понатамошен развој и зајакнување на
организациските,административните и техничките капацитети на Ревизорското
тело”(ворамкинаНП2012)сопартнерите–Министерствозафинансии,Централна
служба за ревизија на Кралство Холандија како Водечки партнер и Агенција за
ревизијанасистемотзаспроведувањенапрограминаЕвропскатаунијаРепублика
Хрватска,сеодржана12септември2017годинавопросториитенаДЕУвоСкопје.
Воврскасоделотзанабавканаразличнаопрема,канцеларискимебеливозила (во
рамкинаНП 2012,кадеРевизорскототелоееденодкорисниците)исклучениот
Договор за набавка на возила од истото проектно фише,трите возила беа
испорачанинаРТвосептември2017година.
Вотекотна2017годиназапотребитенаРевизорскототело,поспроведенапостапка
одДелегацијатанаЕвропскатаУнија,финансираноодФондотзаинтеграцијанаЕУ,
набавен еревизорски софтвер застатистички избор напримероки софтвер за
канцеларискоработењеие-Архива.

3.32.3ЗАШТИТАНАЕВРОТООДФАЛСИФИКУВАЊЕ

Тековнасостoјба
Вопериодотодјануари2017годинадоаприл2018година пуштенисевооптек
фалсификуваниевраворазличниапоениприближноистоколкуивопретходните
години,приштоиматенденцијананамалувањенабројотнапуштенимонетиод1или
2евраиливкупно10воодносна51монетаво2016година.



461

Во изминатиотпериод бешевоспоставен процеснаразменанаинформации за
регистриранитефалсификуванипарипопатнаразменанаенкриптиранипораки,
помеѓубазатана НароднатабанкаиМинистерствотозавнатрешниработиодносно
ЦентралнатаканцеларијазаистрагиодобластанаФалсификувањетопарикакопрва
фаза од процесот на електронска размена на информации за регистрираните
фалсификуванипари.
Во рамките на ТАИЕКС инструментот на Европската Комисија за градење на

капацитетитеиразменанаинформациивопериодотод 08-10.11.2017годинаво
Скопјесеодржаекспертскамисијачијацел беше пренесувањенаискуство во
областа на истрагите за сузбивање на фалсификувани валути и монети како и
анализанапостоечкаталегислативавоовааобластпоштоќебидатподготвени
препоракизаиститедасеинкропорираатвонационалнотозаконодавство.Ворамки
на експертската мисија се одржа повеќе состаноци како поединечни со
организацискиединицизадолженизаборбасофалсификувањетонапаритакаи
заедничкинакојприсуствуваапреставнициодМВРнаРМ,Управазафинансиска
полиција на РМ,Министерство за правда на РМ, Народна банка на Република
МакедонијаиодМинистерствозафинансии-ЦаринскаУправанаР.Македонија.
Одстрананаекспертитесогледувањата,мислењатаипредлозитеодспроведенарта
експертскамисијаќебидатдоставенидонадлежнитеинституции.
Во овојвременски период бешедоставенадо ДелегацијатанаЕУ во Скопјево
соработкасоНароднаБанканаР.МакедонијапријавазаТвининглајтпроектнатема
„Зајакнување на капацитетите на системотза борба против фалсификување на
еврото“вотераењеод8месеци којвофевруари2018еодобренпришто вотеке
фазатанаизборнадржавачленканаЕУкојаќеговодипроектот.Овојпроекттреба
дабидевофункцијанаподигнувањенанивотонастручнитевештиниизнаењаи
зајакнувањенакапацитетите,соработкатаикоординацијатапомеѓурелевантните
институциивклученивопроцесотназаштитанаевротоодфалсификување.
Вотекотнамарт2018годинапретставнициодМВР,ЈОиЦаринскатаУправанаР.
Македонијаучествуваанатретатаконференција наБалканскатамрежазазаштита
наЕврото(АЛЕРТ)ворамкитенапрограматаПЕРИКЛЕ2020.
Вотекотна2017годинаи2018годинавоЕдиницатазаФинансискиКриминалнебеа
вработениновиполицискислужбеници.

Краткорочниприоритети
Институционалнарамка
Вопериодотаприл2018годинадоаприл2019годинатребадасеизвршиобукана
ситеполицискислужбеницикоиштодобијапристапдое-базата,акоиштонеја
поминалеобуката,соцелпоефикаснокористењенаподатоцитеодистата.
Доаприл2019годинадасереализираивторатафазаодреализацијанапроектотза
електронскоповрзувањенабазатанаподатоцизафалсификуванипариштојаводи
НароднаБанканаРепубликаМакедонијасоЦентралнатаканцеларијазаистрагиво
областанафалсификувањетопариштофункционираворамкинаМВР,односнодасе
добиеОнлајнконекцијадоапликацијатазаевиденцијанафалсификуванипарина
НБРМ соштоќесеовозможидостапностнаинформациитевореалновреме.

Среднорочниприоритети
Правнарамка
Вопериодотаприл2019годинадодекември2021годинапрепоракитекојштоќе
бидатдоставени од анализатанапостоечкаталегислативаворамкинаТAIEX-
инструментотнаЕвропскатаКомисијазаградењенакапацитетитеиразменана
информации во областа на фалсификувањето пари да се инкорпорираат во
националнотозаконодавство.

Институционалнарамка
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Вопериодотод април 2019годинадодекември 2021годинадабидеизвршено
поврзување на базата со податоци за фалсификувани пари која се води во
Централната канцеларија за истраги во областа на фалсификувањето пари што
функционираворамкинаМВРсоМинистерствозафинансии-ЦаринскаУправаи
Министерствозафинансии-Управазафинансискаполиција.

.....................
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3.33ФИНАНСИСКИИБУЏЕТСКИОДРЕДБИ

НаодииприоритетиодИзвештајотнаЕК2018

Подготовкитевоовааобласт севоранафаза.Постигнатеодреденнапредокво
усогласувањето на правната рамка за оданочување, царини, статистика и
финансискаконтрола.
Потребноедасевоспоставицврстаинституционалнапоставеностнасистемотна
сопствени ресурси,структури за координација,административен капацитет и
правилазаспроведување.

Резиме
Поглавјето финансиски и буџетски одредби во суштинаги покриваправилатаи
воспоставувањетонапотребнитеусловиикапацитетинасистемотнасопствени
средства,соцелнавременаипрецизнапресметканаприбирањето,плаќањетои
надзорот на средствата,кои Република Македонија од денот на нејзиното
пристапувањевоЕУќегиуплаќавобуџетотнаЕвропскатаУнија.Овиесредствасе
таканареченитетрадиционалнисопственисредства,коипотекнуваатодприбраните
приходиодцарини,данокнадодаденавредност,ибрутонационалниотдоходна
секојаземјачленка.
Правнаталегислативавоовапоглавјеезадолжителнаинебаратранспонирањево
националното законодавство.Во рамките на веќе воспоставените институции
(МинистерствозафинансиинаРепубликаМакедонија,Државензаводзастатистика,
ЦаринскауправаиУправатазајавниприходи),какоиврзоснованаутврдените
механизмиипроцедурикоисеприменуваатвообластанабуџетирањето,даночната,
царинскатарегулативаистатистиката,РепубликаМакедонијанеочекувапозначајни
потешкотиисоимплементацијатанаправотонаЕвропскатаУнијавоовапоглавје.

3.33.1ТРАДИЦИОНАЛНИСОПСТВЕНИРЕСУРСИ

Тековнасостојба
Управувањетосојавнитефинансиииунапредувањетонаовојпроцеспретставува
сериозна обврска и предизвик за Република Македонија,којбара континуирани
реформи,прилагодувањаиунапредувањавопроцесотнанејзинотоинтегрирање.
Воспоставување на ефикасен систем на управување со јавните финансии е
неопходенусловзаодржливекономскираст,одржливостнанационалнитебуџетии
ефикаснообезбедувањенајавниуслугивоземјата,какоиосновазаспроведување
на реформите во други области.Во рамките на овојпроцес на соработка со
Европската Унија во овојпериод се интензивираа активностите во областа на
унапредување на јавните финансии (PFM),кои и понатаму остануваат врвен
приоритетнаВладатанаР.М.вопроцесотнапристапувањенаРепубликаМакедонија
воЕвропскатаУнија.
Секторската работна група за управувањесојавнифинансиивоовојпериод
континуираноработеше ивомесецдекември2017година,ВладатанаРепублика
МакедонијајадонесеПрограматазареформанауправувањетосојавнифинансии
2018-2021година
Посветеностазаунапредувањенауправувањетосојавнитефинансииепреточенаво
овааПрограмакојаеодразнанапоритенаВладатазаподобрувањенаефикасноста
иефективностанајавнатапотрошувачка,обезбедувањенафискалнадисциплина,
одржливост на долгот и ефикасно,транспарентно и современо управување со
јавнитефинансии.ЦелитенаПрограматаседаденипреку7приоритетниобластина
реформиитоа:
Приоритет1:подобренафискалнарамка
Приоритет2:мобилизацијанаприходите
Приоритет3:планирањеибуџетирање
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Приоритет4:извршувањенабуџетот;
Приоритет5:транспарентновладиноизвестување
Приоритет6:внатрешнаконтрола
Приоритет7:надворешнаконтролаипарламентареннадзор

Во 2018 година,Владата започна со реализација на мерките и активностите
предвидени во Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии и
усвоениотАкцискипланза2018година.Клучнитереформскиактивностиопфатени
соАкцискиотпланза2018годинасенасочениконподготвувањенановизаконски
решенија во неколку суштински области:Закон за јавни набавки усогласен со
најновитедирективизајавнинабавкиидобратапраксанаЕвропскаУнија,Законза
јавнавнатрешнаконтрола,Законзабуџети,вонасоканавоведувањенафискални
правилаифискаленсоветиревидирањенаЗаконотзајавендолг.
ЗаимплементацијанаактивноститеодАкцискиoтплан2018годинакојеобјавенна
webстранатанаМинистерствотозафинансиисереализирааопределениактивности
итоа:
 ВорамкитенаактивностаПодобренафискалнарамка,вофевруари2018година

спроведенаекраткорочнатехничкамисијаодекспертзафискалнипрашањаод
ММФ иподготвенеНацрт-извештај,којсодржипрепоракизадизајнирањена
рамказаимплементирањенаФискални правилаи Фискален совет,согласно
условитевоРМ.ВотексеактивностизаподготовканановЗаконзабуџетсокој
се предвидува правна рамка за воведувањена фискалните правила,
институционализација на Фискалниот совет, воведување на среднорочна
буџетска рамка како и нова организациска и програмска класификација на
Буџетот.

 ВорамкитенаактивностаМобилизацијанаприходите,-Подобрениданочнии
царинскиуслуги,воведеноеелектронскоподнесување„пресметкизаисплатана
приходи на граѓаните (освен исплата на плата),со Закон за изменување и
дополнување на законот за персоналниот данок на доход, со што се
имплементирапроменанадосегашниотконцептнапополнување иподнесување
наГДПисе воспоставирамкатазаподнесувањенаелектронскитепресметкиза
данокприсекојаисплатанаприходнафизичколицеодстрананаисплатувачиза
секојприходштофизичколицегоостваруваоддругофизичколицевоземјатаи
од странство.Истовремено од почетокотна годината во функција е новиот
електронскисистемнаУЈПе-Персоналенданокhttps://e-pdd.ujp.gov.mkпрекукој
еовозможенауслуганаданочнитеобврзницизаизготвувањеиподнесувањена
електронскитепресметкизаприходиданоксодиректенвнеснаподатоци,при
штосистемотобезбедуваточностнаподатоцитевоелектронскатапресметкаи
доставуваавтоматскиелектронскиналогзаплаќање.

 Во рамките на активноста Планирање и буџетирање,-Зајакнато програмско
буџетирање,водекември2017годинаспроведенаемисијазатехничкапомошсо
помош на ММФ при што извршена е анализа на постојните документи
продуцирани од Твининг проектот за среднорочното буџетирање,за што е
подготвенизвештајодмисијата.

 ВомесецфевруариреализиранаекратокорчнамисијасоекспертодММФ за
ревидирањенапрвичнатаверзијанаЗаконотзабуџетите-иизготвенеизвештај
одмисијата.Дополнителнонаова,МинистерствотозаФинансииевофазана
преговорисопотенцијалнидонаторизаподготовканабуџетскатарегулативаво
согласностсоподобрувањатанасистемотзаУЈФ,деталнотопланирањенасите
работни процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација за
воведувањенаинтегриранинформатичкисистемзауправувањесофинансии.

 ВомесецаприлвосоработкасоСветскабанкаангажиранеексперт,сокојсе
работешенапредлогРегистаротнајавнитесубјектикојтребадабидеопфатенсо
новиотзакон,какоинапредлогОрганизацискатакласификација.
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 ВорамкитенаактивностаИзвршувањенаБуџет,подактивностЗајакнувањена
контролата на обврските донесен е Закон за пријавување и евиденција на
обврски согласно којсубјектитеопфатени со истиотќебидепотребно даги
пријавуваатиевидентираатобврскитевоЕлектронскиотсистемзапријавувањеи
евиденцијанаобврските.ДонесувањетонаовојЗаконовозможуваединствена
евиденција на сите располагања со јавните средства,преку унифициран
механизам на евиденција и следење на истите во соодветен електронски
софтвер,којсеизработисофинансискаподдршкаодпроектотфинансиранод
ИПА.

 Воовојпериодсеимплементираипроектотзаимплементацијанановмодулза
onlineвнеснабарањазаплаќањапрекуапликативнотоwebрешениенаТРИС,во
делот на поддршка на активностите на буџетските корисници,фондови и
единицитеналокалнатасамоуправавопроцесотнаизвршувањенабуџетите.
Овојпроектенадградбанасистемотвоодноснавоведувањенаonlineвнесна
барања за плаќања со единствена цел да им се овозможи на буџетските
корисници самостојно да вршатвнесување,системска проверка и дигитално
потпишување на барањата за плаќања,без да ги посетуваат трезорските
канцеларии,акакоби сепостигналапоголемаефикасности ефективноство
работењето,односнодостапностнауслугите24/7,намалувањенатрошоците,
обезбедувањенависокквалитетнауслугизаситекорисницитенасистемот.

 Ворамкитенаподактивностаревидирањеназаконскиобврскизајавниотдолг,
вомоментотсеработинаизменитенаЗаконотзајавниотдолгврзоснована
драфтпредлозитеодстрананаекспертитенаСветскабанка.

 ПоодноснаподактивностаЗајакнувањенасистемотнајавнинабавкиизвршени
сеизменинаЗаконотзајавнинабавкивоноември2017сокојасеукинаСоветот
зајавнинабавки.Вопочетокотнаоваагодинасеподготвипрваивтораверзија
на Нов Закон за јавни набавки.Со цел подигање на транспарентноста и
отчетноста во јавните набавки Електронскиот систем за јавни набавки е
надграден со функционалност која овозможува објавување на доделените
договоризајавнинабавки.Водекемвримесец2017год.ВладатанаРепублика
Македонија ги задолжи сите договорни органи да ги објавуваат склучените
договоризајавнинабавкинаЕлектронскиотсистем зајавнинабавкисоштосе
овозможицелосенувидвоиститеодстрананајавноста.

 ВоовојпериодДржавниотзаводзастатистика(ДЗС)сепосветинаактивностите
вообластанаГФС (GFS,GovernmentFinanceStatistics)и ЕДП (ExcesiveDeficit
Procedure,EDP notification table)статистиките.Во таа насока се реализирани
следнивеактивности:
- Воаприл2018сеподготвениииспратенидоЕвростатЕДПнотификационите

табелизапериодод2014-2018согласноЕСС2010(Europeansystem ofnational
andregionalaccounts,ESA2010).

- ВорамкитенаИПА 2015вотексеактивноститезареализацијанапилот
проектотГФС ЕДП.Во март2018сеподготвени и испратени до Евростат
табела0200(главниагрегатинаопштавлада),табела0900(деталналистана
даноциисоцијалнипридонесиповидови)иНационалнаталистанаданоциод
ЕССтрансмисионатапрограмазапериод2011-2016.

- ВорамкитенаТвинингпроектотнаЕУ "ПоддршканаДржавниотзаводза
статистиказаградењенакапацитетитеиунапредувањенаусогласеностана
статистикатасостандардитенаЕУ"беареализиранинеколкуработнимисии
за пресметка на даноците согласно ЕСС2010 со користење на месечни
податоциодМинистерствозафинансиииУправазајавниприходи.

- Комисијатазасекторизација активноработешенафинализирањеналистата
наединицизасектордржавакакоеденодглавнитеприоритети.

 Во рамките на Управата за јавни приходи се имплементира Проектот„за
Евалуација на ризици (RiskEvaluation System – RES)“со којќе се унапреди 
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процесотнаанализанаризик вонадворешнатаконтрола и управувањетосо
ризикотна усогласеноста како и Договорот за „Техничка поддршка за
дефинирање на деловните барања,ре-инженерингна деловните процеси за
новиотинтегриранДаноченИТсистем“.

 ВорамкитенаЦаринскатаУправасеимплементирановиотелектронскисистем
за процесирање на царинските декларации и акцизни документи заедно со
успешнотоуправувањесоризицитевотранзитнитеоперации.

 Значителеннапредокепостигнативопогледнастатистичкатаинфраструктура
која во целосте усогласена со европскиотстатистички кодекс.Во текотна
изминатиот период Државниот завод за статистика (ДЗС) се посвети на
активностите во областа на ГФС (GFS,GovernmentFinance Statistics)и ЕДП
(ExcesiveDeficitProcedure,EDPnotificationtable)статистиките.Вотаанасокасе
реализираниследнивеактивности:

 Воаприл2018сеподготвениииспратенидоЕвростатЕДП нотификационите
табелизапериодод2014-2018согласноЕСС2010(Europeansystem ofnationaland
regionalaccounts,ESA2010).

 ВорамкитенаИПА2015вотексеактивноститезареализацијанапилотпроектот
ГФС ЕДП.Вомарт2018сеподготвени и испратени доЕвростаттабела0200
(главни агрегати на општа влада),табела 0900 (детална листа на даноци и
социјални придонеси по видови)и Националната листа на даноци од ЕСС
трансмисионатапрограмазапериод2011-2016.

ВорамкитенаТвинингпроектотнаЕУ"ПоддршканаДржавниотзаводзастатистика
заградењенакапацитетитеиунапредувањенаусогласеностанастатистикатасо
стандардите на ЕУ"беа реализирани неколку работни мисии за пресметка на
даноцитесогласноЕСС2010сокористењенамесечниподатоциодМинистерствоза
финансиииУправазајавниприходи.
Комисијатазасекторизација активноработешенафинализирањеналистатана
единицизасектордржавакакоеденодглавнитеприоритети.

Краткорочниприоритети
Континуираното унапредување на управувањето со јавните финансии во
Министерствотозафинансииеклученприоритетивонаредниотпериод.
Активноститенаработнатагрупазаунапредувањенајавнитефинансииќебидат
насочениконимплементацијанапредвиденитеактивностивоАкциониотпланво
насока на унапредување на буџетската транспарентност,транспарентноста на
гарантираниот јавен долгсо посебен фокус на електронските јавни набавки и
зајакнувањенавнатрешнатафинансискаконтрола
Истовременоќесепристапиконимплементацијанареформитепланиранисоновиот
Законзабуџети,сврзанисореализацијанафискалнитеправила,подготовкананова
организационакласификацијанабуџетскитеинституциикакоиноваорганизацискаи
програмскакласификацијанабуџетот..
Истовремено ќе се реализираат активности за Подготовка и подобрување на
податоцизаЕДП нотификацискитетабели,согласнометодологијатазадефицити
долгнаЕвростат(MGDD,ManualonGovernmentDeficitandDebt)иќесеподготвии
објавилистатанаинституционалниединицивклученивосектордржава,докрајотна
2018година.

Среднорочниприоритети
Во наредниот период ќе продолжи реализацијата на мерките и активностите
предвидени во Програматазареформанауправувањето со јавнитефинансии и
годишнитеакцискиплановизанејзиноспроведување,вофункцијанаостварување
нацелитенапрограмата:подобренисреднорочнифискалнипроекции,подобрување
на реализацијата на наплата на приходи во земјата од страна на даночната и
царинскатаадминистрацијаиобезбедувањедолгорочнастабилностнаИТсистемите
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зауправувањесојавнифинансиивослучајнакриза,одржувањенацелокупната
фискалнадисциплинанасреденрок,подобрувањенаефикасностаприизвршување
набуџетотизајакнувањенафинансискатадисциплина,зголемувањенастепенотна
транспарентност во управувањето со јавните финансии,воспоставување здрав
систем за финансиско управување и контрола и обезбедување отчетност во
користењето на јавните средства.Една од главните активности во рамките на
Стратегијатазауправувањесо јавни финансии евоведувањенанов интегриран
информатичкисистем зауправувањесојавнифинансиивонасоканаподобрување
наквалитетотипродуктивностанаработењетопрекуобезбедувањенапоголема
интегрираностна системите во рамки на Министерството за финансии,како и
нивнатаповрзаностсоинформатичкитесистеминадругирелевантниинституции
коиседелодсекторотзауправувањесојавнифинансии(пр.Управатазајавни
приходи,Царинскатауправа).
Ќесереализираатактивностивонасоканазајакнувањенаинструментитезаборба
противинамалувањенаданочнотозатајување,измамаинеформалнаекономија,со
целдасеобезбедисоодветенпридонесвосистемотнасопствениресурсинаЕУпо
пристапувањето.
Истовремено приоритет ќе се даде на активности за целосна сеопфатност на
националните сметки и пресметките на бруто националниот доход.(За повеќе
информациивидетеипоглавја16-Оданочување,18-Статистика,29-Царинскаунијаи
32-Финансискаконтрола).
Министерството за финансии на среден рок ќе превземе активности за
воспоставување на целосна оперативна координативна структура со цел
обезбедување на точна пресметка, сметководство, предвидување, собирање,
плаќањеиконтроланасопственитересурсииизвестувањезаспроведувањена
правилатанаЕУзасопствениресурси.
Во поглед на создавање на неопходна инфраструктура на системот на
традиционалнисопствениресурси,активноститенанадлежнитеинституцииќебидат
насоченикон:
Јакнење на административниот капацитет на надлежните институции за
воспоставувањеикоординирањенасистемотнатрадиционалнисопствениресурси;
Дефинирањенадржавнитеинституции,процедуритеиметодологијанасистемотза
управувањесотрадиционалнисопствениресурси,штоќеобезбединеговоправилно
воспоставувањеифункционирање;
Развојначовечкиресурси-едукацијаистручноусовршување;
ОтворањенасметкавоНароднаБанканаРепубликаМакедонијазасопствените
средстванаименаЕвропскаКомисија;
АнализаиподготовканаметодологијазаевидентирањенаприходитенасметкитеА
иБ,роковизасметководственаевиденцијаиобрасцизакнижењеодстранана
ЦаринскауправавосоработкасоЦаринскауправаи земјачленканаЕУ преку
Твинингпроект;
Анализаиподготовканаспецификацијазановинформацискисистемилинадградба
напостоечкиотинформацискисистемзаводењенаАиБсметкитевонадлежноство
Царинскауправа;
Континуирано усогласувањенацаринскиотзакон со новитерегулативи наЕУ(за
повеќедеталидасевидипоглавје29-Царинскаунија);
Дефинирањенаактивностизапресметканапросечнапондериранастапканаданок
надодаденавредностодстрананаДржавензаводзастатистикаиУправазајавни
приходи;
УсогласувањенаЗаконотзаДДВсорегулативатанаЕУ;
Дефинирање на методологија за пресметка на Бруто национален доход,во
согласност со регулативата на Евростат; и реализирање на активности за
воспоставувањенацелоснаоперативнаструктуразакоординацијасосопствените
ресурсисоцелобезбедувањенаточнапресметка,сметководствоинивнособирање
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иконтрола,какоиизвестувањенаЕУзаспроведувањенаправилатазасопствени
ресурси.Воовиерамкиќесевоспоставипосебнотелозаменаџирањенасистемот
насопствениресурсиинеговосоодветноекипирањевосогласностсопотребитеи
временскиотрок.Ователо ќебиденадлежнозаподготовканаметодологијаи
процедуризапрецизнапроценкаиприбирањенасопственитесредства.
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IV.АДМИ:НИСТРАТИВНИКАПАЦИТЕТИ

4.01 ОРИЗОНТАЛНИПРАШАЊА–РЈА

1:РЈА

2:Човечкиресурси
Тековнасостојба
Министерствотозаинформатичкоопштествоиадминистрација(МИОА)енадлежна
институцијазаспроведувањенапроцесотнареформанајавнатаадминистрација
(РЈА)во насока на креирање и развојна стручна,професионална,ефикасна и
сервисноориентиранадржавнаијавнаслужба.ЗајакнењенакапацитетитенаМИОА
беше спроведена функционална анализа со цел подобрување на внатрешните
процеси и практики при управувањето и обезбедување соодветна анализа на
потребнитеработниместаипрофилнавработени.
Војули2017година,МИОАјадонесеГодишнатапрограмазагенеричкиобуки(ГПГО)
за 2018 година,со што продолжија активноститеза јакнењена капацитетитеи
стручнооспособувањенаадминистративнитеслужбеници.
Одстрананаинституциитередовносеодвиваполнењенарегистаротнавработени
восистемотзауправувањесочовечкиресурси(ИСУЧР).Задасеобезбедицелосно
пополнување на податоците во ИСУЧР,со што би се добила точната бројка на
вработени во јавниот сектор,во февруари 2018 Собранието донесе измени и
дополнувањаначетиризакониитоа:(1)Предлогзаизменувањеидополнувањена
Законзавработенитевојавниотсектор;(2)Предлогзаизменувањеидополнување
наЗаконотзаданочнапостапка;(3)Предлогзаизменувањеи дополнувањена
Законотзауправатазајавниприходи;и(4)Предлогзаизменувањеидополнување
наЗаконотзапридонесиодзадолжителносоцијалноосигурување.Дополнително,
МИОА работешенаутврдувањенафункционалностииперформансикоитребада
бидатподобрении/илиразвиенивосистемотзанеговатанадградба.
За подобрување на административните структури и зајакнување на
административните капацитети, како и зголемување на транспарентноста и
одговорноста на администрацијата,МИОА продолжува со координацијата на
процесотнаРЈАпрекуимплементацијанаСтратегијатазаРЈАсоАП2018–2022,во
која сесодржатконкретни мерки и активности за унапредување на законската
регулативазаадминистративнислужбенициивработенивојавниотсектор,какои
обезбедувањенасистем законтинуиранаобуканаадминистрацијата;подобрување
накоординативниотмеханизамзауправувањесочовечкитересурсиидавањетона
услугизаграѓаните.

Владатагизадолжиситеорганинадржавнатауправадапоминатосновнаинапредна
обука за родова еднаквостподготвена од страна на Министерството за труд и
социјалнаполитика(МТСП).ВорамкинаПроектотзародовоодговорнобуџетирањесе
спроведоаработилницизазајакнувањенакапацитетитенановитеминистерствакои
севклучијавопроцесотнародовоодговорнобуџетирање,аистовременосеработии
соинституциитекоиимаатпокренатородовобуџетскииницијативи.Спроведенисе
работилницисопретставнициодинституциитеисопратеничкитевоСобраниетона
РепубликаМакедонија.

Министерството за финансии (МФ) презеде активности за подобрување на
среднорочнобуџетирањепрекуразвивањенакапацитетитеворамкитенаМФипилот
буџетскикорисницизасреднорочнипроекциииунапредувањенабуџетскиотпроцес.
Дополнително,ворамкинапроектотзаподобрувањенафискалнотоизвестувањебеа
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организираниобукивосогласностсостандардитеибарањатанаЕУ,коисодржеа
општи информации за ESA2010 методологијата и продолжија со поспецифични
прашањазафискалнотоизвестувањенаЕвропскатаунија.

Краткорочниприоритети
МИОАќепродолжисоспроведувањенаГПГОиќејадонесеГПГО2019.Активностите
предвиденивоСтратегијатазаРЈАсоАП2018–2022коисеоднесуваатнаподготовка
накурикулумизаобукаиспроведувањенаобукиворазличнитетематскиобластиод
Стратегијата.
ВонасоканајакнењенакапацитетитеинадлежноститенаАкадемијатазастручно
усовршувањенаадминистративнитеслужбеницивоМИОА,вопретстојниотпериодќе
бидеизбранмоделзастатусотнаАкадемијата.
АктивноститезаобезбедувањенадоследнаприменанаЗаконотзаопштауправна
постапка(ЗОУП)ќеопфататспроведувањенаинформативнисостаноци,подготовка
ипечатењенаинформативнифлаери,какоисоветувањазајакнењенасвестаза
ЗОУПкајучесницитевоуправнатапостапкаиспроведувањенаобуказаобучувачии
системскаобукизаЗОУПзавработенитенаситенивоавоадминистрацијата
Каконадлежнаинституција,МИОАќеразвиеСтандардизадавањеуслуги, авоеднои
ќесеодржатобукинавработенитекоисевклученивопроцесотнадавањеуслуги.
Истотака,ќебидеподготвенапрограмазаобукииќебидатспроведениосновни
обуки за воведување на модели и алатки управување со квалитет.Ќе биде
реализирана обука за идни обучувачи за имплементација на ЦАФ моделот во
институциитевоРепубликаМакедонија.Посебновниманиеиактивностиќебидат
посветени на подготовка на програма за обуки и имплементација на обуки за
државните институции за утврдување на потребите на граѓаните,мерење на
задоволството на граѓаните и вклучување не граѓаните во дефинирање и
ревидирањенауслугите.

Вотекотна2018годинаМТСПќегоследипроцентотнамажииженислужбеници
коиуспешнојазавршилеобукатазародоваеднаквост.Ќебидеизработенгодишен
Оперативенпланза2018и2019годиназаимплементацијанаСтратегијатазародова
еднаквост2013-2020иНПАзародоваеднаквост2018-2020иќесеподготватИзмени
идополнувањанаЗаконотзасоцијалнапомош иЗаконотзаработниодносисо
вклученостнаконцептотнародоваеднаквостинедискриминација.

Среднорочниприоритети
МИОАќепродолжидаразвиваидонесуваГПГО. Дополнително,ќесеработина
спроведувањенаСистемотзауправувањесоучењетоиСистемотзаМикроучењево
јавнатаадминистрацијаиќ есеодржуваплатформатазае-обуки.Ќепродолжатда
сеимплементираатактивноститепредвиденивоСтратегијатазаРЈАсоАП2018-2022
коисеоднесуваатнаподготовканакурикулумизаобукаиспроведувањенаобукиво
различните тематски области од Стратегијата.Ќе бидатдефинирани модели за
операционализацијанаМрежатазауправувањесочовечкиресурси(УЧР)иќебидат
спроведениактивностизаунапредувањенаулогатанаМрежата.
Соцелподобрувањенаинформатичкиотсистем зауправувањесочовечкиресурси
(ИСУЧР),МИОАќеразвиеипуштивоупотребановииподобренифункционалностина
ИСУЧРиќеспроведеобукинаодговорнителицазачовечкиресурсивоинституциите
зановитефункционалности.

Агенцијазаадминистрација(АА):

Пристапдоинформацииодјавенкарактер():

ВоПрограматазаработанаВладатанаРепубликаМакедонија2017-2020годинакоја
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мандатаротјапредложиприизборотнановатаВладасесодржанистратешките
приоритетииполитикикоипланирадагиспроведувавонаредниотчетиригодишен
период.
Секторзастратегија,планирањеиследењеодГенералниотсекретаријатнаВладата
наРепубликаМакедонијапродолжувасоподготовкитенагодишнитеизвештаиза
степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република
Македонијаза2018година.Истотака,планиранисециклуснаобукиодобластана
стратешкото планирање.Истиот период се планира и Анализа на степенот на
остварувањенастратешкитеприоритетинаВладатанаРепубликаМакедонијаза
2018годинаиподготовканаОдлуказаутврдувањенастратешкитеприоритетина
ВладатанаРепубликаМакедонијаво2019година.
Прикрајотна2019годинасепланираиизработканаМетодологијазастратешко
планирањеиподготвувањенаГодишнапрограмазаработанаВладатанаРепублика
Македонија.

Одаспектнатранспарентноста,авоврскасоГодишнатапрограмазаработана
Владата,навебстранатаодВладата:http://vlada.mk/taxonomy/term/5сеобјавуваат
ЗаписницитеодседницитенаВладатасоштопоширокатајавностимаможностна
тековнаосноваподеталнодасеинформиразаработатанаВладата.

4.02ПРИСТАПУВАЊЕВОЕУ

1.ПроцеснапристапувањеконЕУ
Тековнасостојба
СЕП ја координира работата на Работните групи формирани согласно НПАА,
Работниот комитет за европска интеграција,како меѓуминистерско тело за
координацијанапрашањатаповрзанисоевропскатаинтеграцијаиПоткомитетотна
Работниоткомитетзаевропскаинтеграција.Редовнаточканадневенредестепенот
на реализација на предвидените мерки и активности од НПАА,реализација на
преземенитеобврскиодССАитн.

Краткорочниприоритети
ДоследноспроведувањенаобврскитеодСпогодбатазастабилизацијаиасоцијација
Заклучно со јуни 2018 година беше заокружен четиринаесеттиот циклус на
одржувањенаинституционалнитетеласогласноССА,анаредовнаосноваќесе
следииреализацијатанапреземенитеобврски.

КоординацијанапроцесотнаподготовкаиследењенаНПАА
 ПоусвојувањетонаревизијатанаНПАА2019-2021,планираноезаистатадабиде

одржанадебатасопретставницинаневладиниотсектор,какоисоСобраниетона
РепубликаМакедонија(КомисијазаевропскипрашањаиНационалниотсоветза
европскаинтеграција).Дополнително,можатдабидаторганизираниитематски
состаноцизапоодделниобластиодевропскотозаконодавство.

 СЕП ќе продолжи да го следи степенот на усогласување на националното
законодавствосозаконодавствотонаЕУпрекувоспоставенитекоординативни
структури.ОдржувањетонасостаноцинаРКЕИ иПРКЕИ наредовнаосноваи
стабилнаагендасеочекувадапродолжиипонатаму.

План18
 СЕП на неделна основа собира инпут од ресорните институции-носители на

мерките за статусотна нивна имплементација во областите на реформа на
правосусдтво,реформанабезбедносно-разузнавачкислужби,реформанајавната
администрација и борбата против корупциајс и органзиран криминал.За
динамикатаистепенотнарелизацијанаПлан18,Владатасеинформирасекоја
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неделазастатусотворамкитенапретточката„статусинапредоквопроцесотна
европска интеграција“. Зависно од потребите,со ресорните институции се
органзираат институционални средби на кои подетало се рагзовара за
имплементацијатанаистиот.

Процеснаскрининг
 На31.07.2018годинасеусвоиКонцептотзапреговарачкатаструктураспоредкој

СЕП јавршифункцијатанаСекретаријатнапреговарачкатагрупаиобезбедува
стручна,техничка и административна поддршка на државната делегација и
преговарачкатагрупа.Секретаријатотенадлеженза:координацијаназадачите
поврзани со преговорите за пристапување;координација на скринингот за
усогласување на националното законодавство со ЕУ acquis;изработка на
извештаи во текотна преговорите;техничка подготовка на активностите на
работнитегрупизаподготовканапреговоризаодделнипоглавја;подготовкана
состаноците на државната делегација и на преговарачката група,како и
ажурирањеичувањенаситерелевантнибазинаподатоциповрзанисопроцесот
напреговори.

 Почнувајќи од септември 2018 година,СЕП ги презема сите активности за
навремено подготвување на националните делегации кои учествуваат на
објаснувачкитесостаноцинакоисепрезентираправотонаЕУзасекоепоглавје.
Овиесостаноциќетраатдодекември2019година.Вотекеформирањетона
преговарачкитеструктуриидонесувањетонаактитесокоиќеседефинираат
процедуритезапроцесотнапристапнипреговори.

2.Подготовкананационалнатаверзијанаacquis
Подготовката на националната верзија на acquis communautaire (правото на
ЕвропскатаУнија)емултидисциплинарен процессо учество настручни лицаод
повеќеобласти.СепроценувадекасевкупнотоправонаЕвропскатаУнијаизнесува
160.000страници. ГлавнитефункциинаСекторотзаподготовкананационалната
верзија на acquis (СПНВА)се:подготовка на македонската верзија на acquis
communautaire,преведувањеназаконодавствотонаРепубликаМакедонијанаеден
од официјалните јазици на Европската Унија и преведување за потребите на
преговоритезачленствовоЕвропскатаУнија.

Краткорочни/среднорочниприоритети
Секторотќепродолжидагинадополнува,надградуваиодржувапостојнитебазина
податоци,со цел подобрување на процесот на координација и планирање на
преведувањето на актите кои се преведуваат.Во овие активности индиректен
придонесќедадеиСекторотзаИКТ.
СЕП тековно врши превод на регулативи и директиви од Европската Унија за
потребитенаНПАА.Задасеобезбедицелоснарелевантностнапреведенитеправни
актинаЕУсоприоритетитевопроцесотнаинтеграцијавоЕУ,СПНВАќеспроведе
анализазаутврдувањенапотребите.Резултатитеоданализатаќебидатосноваза
генераленпланзапреведувањенарелевантниправниактинаЕУизаизвлекување
натерминологијананивонаакт.
ЗарадиквалитетенпреводијазичнаревизијанаправнитеактинаЕУсогласноНПАА
приоритетите,потребно е да продолжи редовното извлекување на специфични
терминиинивновнесувањевотерминолошкитебазинаподатоци.Вакватапрактика
ќе придонесе кон зголемена конзистентност и усогласеност на преведеното
законодавство на македонски јазик и понатамошна подоследна примена на
терминологијатанаЕУ.
ЗарадиподготовканаСекторотзаскринингпроцесотипреговорипотребное
 зајакнувањенакапацитетитенаСПНВА
 реорганизацијанапостојнатаструктуранавработени
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 пополнувањенакритичнитеработниместасострученкадар
 зајакнувањенаИТопрематаиИТструктуратанаСекторотзарадипоефикасно

користењенапреводнитеитерминолошкитеалаткиизарадиредовноажурирање
нарегистаротнапреведениправниакти(ТР)инаЦЦВистабазатанаЕУ.

3.КоординацијанаИПАидругастранскапомош
Вофокусотнаактивноститево2019годинаќебидепонатамошнотонадградувањена
ИПА оперативната структура.Тековно се реализираатзавршните активности за
програмирање на Акциската програма за 2019 и 2020 година,,преку активно
вклучувањеиучествонаситерелевантниинституциииорганизацииводухотна
секторскиотпристап,односнопрекусостаноцинасекторскитеработнигрупи.Од
другастранавотекотна2019годинадасепотпишеФинансискатаспогодбаза2018
годинаидасезапочнесоработаводелотнанабавкитенапроектитезаподршкана
секторотзауправувањесојавнифинансии.Во2019годинасеочекувадаседобијат
повеќерелевантниинформациизаИПА2021-2027 УправувањетосоИПА2вотекот
на2019 годинасеочекувадабидепомогнато со спроведувањето на проектот
финансиранпрекуИПА2014ГодишнатапрограмаимеханизмотЕУИФ.Проектотво
изминатиотпериодноивонаредниотпериодгозајакнувакапацитетотнаНИПАК
секретаријатот,ноинасекторскитеработнигрупивоситефазинауправувањесо
ИПА2:стратешкопланирањеипрограмирање,годишно програмирање,мониторинг
иевалуација.Воделотнамониторингактивноститесепланираатнагодишнаоснова
состаноцитенаСекторскитемониторингкомитетиавотекотна2019годинапокрај
постоечкитесепланираосновањенадвановиСекторскимониторингсостнаоции
тоазаДемократијаивладеењеизаобразование,вработувањеисоцијалниполитики.
ВоделотнаизвестувањетозаИПАвотекеподготовкана2018Годишниотпланза
спроведувањенаИПАкојтребадаседоставидоЕвропскатакомисија,Националниот
координаторзаавторизацијаиИПАревизорскототелонајдоцнадо15февруари2019
година.НИПАКсекретаријатотвотекотна2019годинаќеспроведуваактивностиза
координацијанапрограмитезапрекуграничнасоработка.
Прекусеријаактивности,какодонаторскакоординација,учествоикоординацијана
состаноцинаработнигрупи,какоикоординацијанапрограмскипакетизаодредени
сектори,Секторотзакоординацијанастранскапомош(СКСП)директноќепридонесе
зазајакнатамеѓусекторскакоординација.
УспешностанапроектитефинансиранипрекуИПА1иИПА2ќесемерипрекуредовни
евалуацииизаиститеќесеизготватизвештаи.Затаацелво2019годинанаредовна
основаќесеорганизираатсостаноцинаИПА2Заедничкиотмониторингкомитети
СекторскитемониторингкомитетиворамкитенаИПА2014-2020.Координацијатаќе
продолжипрекуодржувањенаинституционалнипосетинанајголемитекорисницина
ИПА,теренски посети наИПА проекти,тематски ИПА координативни состаноци,
тематскиседницинаВладанаРМ.

4.Центарзаобуки
Тековнасостојба
Во 2018 година,Центарот за обука на СЕП спроведе 28 обуки за јакнење на
капацитетите,коигиследеа850учесниci.
Водекември2018сеспроведедвогодишниотобразецнаменетза Оперативната
структура на ИПА.Врз основа на овие податоци ќе се подговти и предложи
двогодишнаПрограмазаработанаЦентаротзаобуканаСЕП.

Краткорочниприоритети
Врзоснованаспроведенатаанкетазаутврдувањепотребиодобукаиреалистичниот
планзаобуказа2018година,ќесеспроведатактивностисоцелдасеадресираат
потребитенаадминистрацијата,којаедиректноилииндиректноинволвиранаво
процесотна европска интеграција,на генеричко,специфично и напредно ниво.
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ПланотзаобукиќесереализирасофондовиодСЕП,т.е.ЦентаротзаобуканаСЕП,со
нагласенфокуснакористењепостојнитересурсииекспертизаодадминистрацијата,
какоисоподдршкаодбилатералнаимултилатерлнадонорскапомош.Сокористење
наадминистративнитеслужбеницикакообучувачи,СЕПиЦентаротзаобуканаСЕП
ќесеобидедадизајнира,организираииспорачанајмалку20настанизајакнењена
административнитекапацитети.

5.Информирањеикомуникацјасојавноста
Краткорочни/среднорочниприоритети
Планираноедасереализираатследнитеактивностиипроекти:
 Одржување на прес-конференции, брифинзи и интервјуа за печатени и

електронскимедиуми;
 Редовно ажурирање на интернет страницата на СЕП;изработка на месечен

електронскибилтен;
 ОрганизацијанатематскиинформативнипредавањаоддоменотнаЕУ/ИПА,ЕУ

разговори, дебати, трибини, конференции, домашни меѓународни форуми;
(Медиуми,ОГО,Бизнисзаедница,локалнасамоуправа);

 Зајакнувањенасоработкатасограѓанскиотсектор;
 Организацијананастанизадипломатскиоткор(пр.Европскипојадок,Европската

УнијавоМакедонија)
 Зајакнувањенасоработкатаиорганизацијананастанизамладитекакоцелна

група;
 РедовнаработанаМК-ЕУинфоцентарот


