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Тргнувајќи од основните идеолошки вредности на слободата, еднаквоста, правдата и 

солидарноста, во духот на новата европска социјалдеморкатија ги поставуваме темелите на 

програмата, како основа на политичкото дејствување на НСДП во наредните четири години, 

од каде ќе ги црпиме идеите и политиките кои ќе ги промовираме, застапуваме, браниме и 

спроведуваме пред и за граѓаните на Република Северна Македонија. 

Темелните начела на политичкото делување остануваат вградени во визијата за Република 

Северна Македонија како граѓанска, мултиетничка и европска држава.  

Во центарот на нашето политичко внимание остануват граѓаните, со потполно уважување 

на националните, верските, етничките и културните разлики. Ќе се бориме за градење на 

држава на разбирање, взаемно почитување и сигурност. Полноправното членство на 

Северна Македонија во ЕУ останува наша цврста политичка константа на призмата преку 

која гледаме на правците на движење на надворешната политика. Но имајќи го предвид 

спорот со соседна Бугарија и попречувањето на евроинтегративните процеси со прашања 

кои не се поврзани со темелните европски вредности, НСДП ќе биде на ставот дека било 

какви раазговори за посебноста на македонскиот народ, неговиот јазик и идентитет, се 

неприфатливи и претставуваат црвени линии кои по ниту една цена не треба да се дозволи 

да бидат преминати.  

Водењето на модерна и прогресивна политика насочена кон задоволување на потребите на 

граѓаните во 21 век обврзува на одлучно спротивставување на секое отпстапување од 

реформите и борбата против корупцијата, демократската еманципација на граѓаните, 

неселективна и еднаква примена на законите. Оваа вредносна рамки ги поставува темелите 

на политиките на НСДП за владеење на правото, кое го препознава како кохезивен фактор 

за македонското општество кој треба да биде испорачан во севкупниот политички живот.  

Во овој политичики дух, во наредните четири години ќе демонстрираме на политичката 

сцена јасна политичка волја за борба против корупција и организираниот криминал 

во политичкиот, правниот, економскиот и социјалниот систем. Оваа демонстрација на 

политичка волја, нема да подразбира само доследно применување на законите и санкциите 

кои се утврдени во нив, туку ќе внесува и нов морален квалитет во политичкиот живот, 

затоа што праксата покажува дека присуството на корупција во едно општество се должи и 

на отсутвото на морални вертикали во политичкото поведение на политичарите.  

Искоренувањето на корупцијата и криминалот бара бескомпромисна борба, затоа НСДП 

смета дека треба да бидат зајакнати институционалните капацитети преку:  

 - Основање на специјален суд или судско оделение кое ќе ги процесира предметите кои 

се во надлежност на Специјалното јавно обвинителсто.  

- Основање на независна и професионална агенција за бробра против корупцијата. 

За целосно исправање на неправдата која е направена со коруптивна пракса на носителите 

на политичката моќ во државата, неопходно е да се создадат услови за воспоставување на 

реално ефективен систем за одземање(конфискација) на нелегално стекнатиот имот. 



Во насока на создавање на дестимулативни услови за корпутивната пракса во македонското 

општество, НСДП ќе се залага за креирање на регистер на случаи на корупција и јавно 

објавување на имињата на сите оние за кој во судска постапка ќе се докаже дека биле дел 

од некој коруптивен случај.  

Демократијата сфатена како пошироко учество на граѓаните и различните општествени 

групи во политичкото одлучување подразбира територијална децентрализација и силна 

локална самоуправа која има финансиски и административни капацитети навремно и 

квалитетно да ги ги решава потребите и проблемите кои граѓаните ги имаат во своите 

секојдневни животи.  Градењето на нормативни и институционални капацитети за посилна 

финансиска децетрализација и самостојност на општините во поставувањето на 

локалните економски, инфраструктурни и комунални проблеми, го сметаме како 

суштински потребен процес за севкупниот демократски амбиент во земјва. Во насока на 

доближување на носењето на одлуките за работи кои се од локално значење поблиску до 

граѓаните, НСДП смета дека месните заедници повторно треба да се стекнат со правен 

статус, со што ќе се отвори дополнителен простор за активирање на граѓаните во 

креирањето на локалните политики и решавањето на локалните проблеми.  На овој начин 

месните заедници повторно ќе се стекнат со можноста самостојно да управуваат со одреден 

имот, од кој ќе може остваруваат приходи кои потоа би биле искористени исклучиво за 

потребите на граѓаните од дадената месна заедница. 

Негувањето на демократијата и градењето на партиципативна политичка култура во едно 

општество, подразбира отворање на процесите на политичко одлучување на сите нивоа на 

политичката власт, од локалната самоуправа па се до највисокиот, законодавен дом.  

Тргнувајќи од оваа позиција, како политичка партија сме на ставот дека отворањето на 

институционалните политички процеси  во Република Северна Македонија кон граѓаните и 

нивно активно партиципирање нужно мора да започне со највисокиот, законодавен дом во 

земјава, Собранието на Република Македонија. Историјата на парламентарните избори кои 

досега се одржуваа покажува дека изборните модели кои беа применува, пропорционалниот 

и мнозинскиот, доведуваа до концентрација на политичката моќ во општеството кај 

најголемите политичките партии, или поконкретно кај лидерите. Имаме политички амбиент 

со демократска дефицитарност во кој останува неартикулирана политичката волја на голем 

број од граѓаните. На еден поголем дел од гласачите им е ускратено правото нивните 

интереси да бидат претставени во Собранието. Имајќи ги во предвид овие состојби, НСДП 

и наредните четири години ќе остане на ставот за промена на Изборниот законик во 

насока на воведување на пропорционален изборен модел со една изборна единица и низок 

изборен праг, како еден од начините за зајакнување на легитимитетот на политичкиот 

систем и демократските репрезентативни капацитети на носителите на власта. 

Освен зголемување на репрезентативноста на највисоката институција во Северна 

Македонија, НСДП смета дека за остварување на комплетни демократски придобивки 

неопходно е и зголемување на нејзината делотворност со намалување на бројот на 

пратениците од 120 на 90, вклучително и намалување на нивните привилегии. Со овие 

промени во законодавниот дом, може да очекуваме подигнување на квалитетот на 



парламентарниот живот, со учество на пратеници кои својот легитимитет освен од 

граѓаните ќе го црпати и во демонстрирањето на отсутво на лукративни интерси и мотиви 

да се биде дел од Собранието. 

Грантирање, промовирање и зголемување на правата на жените и родовата еднаквост, 

останува еден од највисоките приоритет на социјалдемократијата. Мора да се стави крај на 

насилството врз жените. Затоа НСДП ќе промовира политики на помирување на 

професионалниот и семејниот живот, на промовирање на слободниот избор на жените и 

пристапот до сексуални и репродуктивни права. Жените и мажите мора подеднакво да ги 

делат работата, моќта, времето и улогите,  и тоа како во јавните области така и во 

приватните. НСДП ќе го стимулира формирање на различни облици на организирано 

делување на жените во македонското општество кои ќе бидат во функција на нивно 

рамноправно учество во креирањето на политиката, носењето на одлуки и водењето на 

државата. 

Неуморни ќе бидеме во борбата против сите форми на расизам, сексизам, хомофобија, 

трансфобија и нетолерантност. Ќе покренеме јавен дијалог со цел промовирање на борба 

против дискриминацијата во сите сфери на општественото живеење на ЛГБТ заедницата. 

ЗЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА 

Секоја одговорна политичка партија во 21 век во моделирањето на своето политичко 

дејствување ги препознава предизвиците на современиот свет со животната средина и 

нејзината заштита, затоа НСДП во своите политики заштитата на природата и природните 

ресурси, борбата против загадувањето и климатските промени ги поставува во своите 

приоритети во наредното четиригодишно политичко дејствување.  

Природата и природните ресурси се јавно добро кое мора да биде заштитено. Заштитата на 

животната средина треба да биде приоритет во Северна Македонија. Здравата животна 

средина и биодиверзитетот имаат превентивно значење во заштитата на здравјето на 

граѓаните и содржат големи економски потенцијали. 

Одговорноста за животната средина не може да биде препуштена само на индивидуалното 

дејствување, секоја политичка партија мора да демонстрира политичко водство и визија за 

поддршка за чистата технологија, унапредување на употребата на рециклирани 

материјали, како и промовирање на производство, потрошувачка и мобилност кои 

пријателски се настроени кон животната средни.  

НСДП ќе гради политики кои ќе обезбедуваат рационално, економично и ефикасно 

користење на природните ресурси, кои ќе приоритезираат иницирање на зелен економски 

раст усогласен со креирање на нови работни места и помала зависност од фосилните горива. 

Остварувањето на одржлив економски развој не ја исклучва екологијата, затоа ќе ја 

застапуваме потребата од градење на економска стратегија заснована на консензуален 

пристап на сите релевантни актери - oстварување на долгогодишен договор пoмеѓу 

бизнис заедницата, индустрискиот сектор, синдикатите, граѓанскиот сектор и политичките 

партии, а со цел остварување на трансформација на економскиот систем без нарушување на 



индустриската компететивност и конкурентност или пак кратење на работните места. Како 

политичка партија силно ќе застанеме зад идејата за еколошка евалуација на јавните 

политики и поттикнување на јавните авторитети да развиваат свест за еколошките 

промени. 

Во делот на енергетската инфрастуктура Северна Македонија мора да фати чекор со 

современите тенденциии за производство на енергија од обновливи извори, затоа НСДП 

ќе покрене јавна расправа за најдобрите модели на валоризација на енергетските 

потенцијали на Северна Македонија и зголемување на учеството на производство на 

електрична енергија од вода, ветер и сонце. Затоа, ќе се бориме ниту еден енергетски проект 

во земјава да не ги загорзи највисоките стандарди за заштита на животната средба. 

Во оваа енергетска трансформација на Северна Македонија, вредностите на 

социјалдемократијата не обврзуваат да не ја изоставиме и борбата против енегетската 

сиромаштија и гарантирањето на минимален пристап до енергија за секого, независно 

од социјалниот статус, односно ќе водиме политики кои ќе гарантираат енергетска 

сигурност во домувањето. 

Проактвините политики за заштита на животната средина и унапредување на квалитетот на 

животот на граѓаните, во себе мора да вградуваат и дестимулативни мерки за употреба на 

производи или услуги кои остваат долгорочни штетни последици за природата. Затоа 

сметаме дека во Северна Македонија треба да се отвори јавна дебата за воведување на 

длабока еколошка фискална реформа која ќе опфати воведување на даночни 

оптеретувања за производите и услугите кои нанесуваат штета на животната средина. 

Нашата визија за зелена Северна Македонија ги содржи следниве приоритети: 

 Северна Македонија да влезе во редот на земјите со највисока енергетска 

обновливост и ефикасност 

- градење на кохерентни еколошки политики помеѓу централната и локалната власт 

за одговор на климатските промени; 

-  зголемување на користење на обновливите извори на енергија и остварување на 

поголем степен на енергетска ефикаснот; 

 Остварување на економска одржливост преку еколошка транзиција на 

индустријата  

- Буџетска и фискална поддршка за воведување на иновативни зелени технологи; 

-  промовирање на креирање на работни места и вработување во еколошки 

одржливите сектори на економијата; 

- поддршка на обуката и преквалификација на работниците во секторите на 

интензивното земјоделство, тешката индустрија и сл.; 

-  инвестирање во образование и обука во одржливите индустрии и сектори;  

 - идентификување на обновливи енергетски ефикасни проекти од заеднички интерес 

на сите граѓани. 



 Еколошки бенефити за сите граѓани  

- помирување на социјалните цели со еколошките амбиции во јавните политики; 

- гарантирање на еднаков пристап до одржлива енергија и помалку енергетски 

потрошувачко домување и транспорт за социјално загрозените лица; 

-  поддршка на иницијативи за енергетски штедливо обновување на објекти, преку 

поедноставување на процедурите и пристапот до субвенции за изградба на нови или 

обновување на постоечки објекти во согласнот со начелата на енергетска 

сигурност(обнова на семејните куќи, станбените згради, училиштата, здравствените 

установи во согласност со начелата на енергетска ефикаснот); 

-  постигнување на оддржлив транспорт и мобилност преку олеснување на 

движењето на граѓаните и редуцирање на нивните трошоци за користење на јавен 

транспорт(инвестиции и фискалната поддршка за алтернативни или нови модели на 

траспорт, фискална поддршка за употреба на велосипеди, приоритизирањето на 

пешачењето и возењето на велосипед). 

 

 Вклучвање на граѓаните во градењето на единствена одржлива развојна 

стратeгија  

-поддршка за граѓански и локални иницијативи;  

- граѓаните во центарот на развивањето на стратегии за промовирање на 

„пријателски“ настроени политики кон природата;  

- заштита на потрошувачките права и утврдување на највисоките еколошки и 

здравствени стандарди на добрата и услугите; 

- отворање и вклучување во интерактивна и демократска консултација со 

граѓанското општество во врска со пронаоѓањето на начини за најдобро 

поврзување на еколошките права со социјалните права. 

Одговорниот пристап кон животната средина и природата подразбира и поставување на нов 

фокус на аграрната политика, со посебен фокус на производствто на основната храна, 

како што се пченицата, пченката и сончогледот. Развојот на земјоделието треба да се насочи 

кон развој на еко-земјоделие, кое ќе носи и економски исплатливо производство на здравa 

храна. Аграрниот сектор во Северна Македонија треба да се преструктурира кон еколошки 

форми на обработка на земјиштето и производството на храна. Со субвенции и едуктативни 

програми земјоделците треба да се насочат кон искористување на потенцијалите кои 

Македонија ги има за органско производство на храна. 

Во моделирањето на пристапот кон развојот на земјоделието во Северна Македонија, НСДП 

ги задржува своите приоритетни цели: зголемување на земјоделското производство, 

осовременување на производство и промоција на македонските земјоделски производи. За 

остварување на овие наши определби, НСДП ги застапува следниве активности: 

- целосно аерофотограметриско снимање и катастарско евидентирање на земјиштето; 

- изработка на педолошка карта за составот на земјиштето и нејзино дигитализирање; 



- изготвување на сеопфатна програма за едукација на земјоделските производители како за 

модерните технолошки и производствени процеси во земјоделието, така и за најприходните 

најбараните земјоделски производи за извоз. 

- изработка на Програма со конкретни насоки за спречување на негативните ефекти од 

климатските промени во земјоделието. 

Во негувањето на односот кон животната средна, НСДП ќе развива и посебни политики кои 

ќе бидат насочени кон подигање на свеста и гржата за бездомните животни, поради што 

ќе се посветиме на: 

    - поддршка и воспоставување  соработка со здруженијата за заштита на животни; 

    - вклучување и поддршка во добротворни акции за вдомување на бездомни животни; 

    - предлагање на измени и дополнување на законот за благосостојба на животните, со цел 

негово подобрување,  како и заложба за доследно спроведување на законот; 

    - добротворни акции за донирање на храна за прифатилишта на напуштени животни; 

    - иницијативи за изградба на современи и хумани прифатилишта на животни. 

 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

НСДП е цврсто решена да раскине со старата практика во решавањето на највиталните 

општествени прашања, ќе пристапи во разрешувањето на социјалните прашања и ќе се 

посвети на социјалната сигурност на граѓаните и водењето на праведна социјална политика. 

Обезбедувањето на социјални механизми кои ќе продуцираат социјална правда во 

општеството го препознаваме како примарен елемент на државата и нејзиниот систем преку 

кој го обезбедува својот легитимитет. Ќе промовираме социјален модел со високи 

социјални стандарди, сигурна работа и силна економија.  

Во следните четири година НСДП во своето политичко делување ќе се залага за 

стабилизација и долгорочна одржливост на пензискиот систем, зајакнување и 

подобрување на сигурноста во областа на работните односи и пазарот на труд и 

обезбедување на социјална сигурност на припадниците на ранливи групи – деца без 

родителска грижа, старите лица, лица со посебни потреби. 

НСДП ќе промовира водење на балансирани пензиски политики со кои ќе се постигне 

геенрациска праведност помеѓу сегашните и идните осигуреници. Во насока на 

остварување на оваа цел, нашите приоритети се: 

- преоценка на легислативата во областа на пензискиот систем со цел нејзино 

подобрување; 

- зголемување на наплататана придонсетите од пензиско-инвалидско 

осигурување, што е најважниот извор за обебзедување на редовна исплата на 

пензиите; 



- постепено зголемување на процентот на придонеси за пензиско-инвалидско 

осигурување; 

- јакнење на институционалните капацитети во областа на пензиско-инвалидското 

осигурување. 

Во работните односи и пазарот на труд НСДП како свои приоритети ги препознава:  

- засилување на соработката и социјалениот дијалог помеѓу трипартните 

социјални партнери (Владата на Република Северна Македонија, Синдикатот и 

Стопанските комори) за сите прашања од областа на работното законодавство; 

- основање на Суд или фомирање на специјализирани одделенија во постојните 

судови во чија надлежност ќе биде водењето на спорови поврзани со работните 

односи; 

- намалување на адвокатскиот тарифник за судски спорови од областа на работните 

односи; 

- создавање на законски предуслови за фаворизирање на договорите на неопределено 

време, на сметка несигурните временски ограничени договорни односи на 

определено време помеѓу работодавците и работниците; 

- креирање на програми за доквалификација и прекфалификација на невработени лица 

согласно потребите кои се појавуваат на пазарот на труд; 

- водење на политики на мотивација и стимулирање на поголемо учество на жените 

на пазарот на труд; 

- едукативни програми за зголемување на свесноста од злоупотреба на женскиот труд 

и развивање на заштитни законски механизми за жените во работниот однос; 

- обезбедување на институционални бесплатни совети од областа на трудовото право 

за зашатита на правата од работните односи на работниците, со посебен аспект на 

правата на жените. 

Во нашите политика за воспоставување на ефикасни и ефективни механизми на 

социјална заштита и сигурност на ранливите групи во општеството ќе се залагаме за:  

- зголемување на државната поддршка за работодавците кои ангажираат припадници на 

ранливите групи; 

- развивање на програми за поголемо учество и вклучување на лицата со инвалидитет во 

сите области на општествениот живот; 

- изградба на згради или пренамена на постојни во објекти за сместување на бездомници; 

- отворање на мензи во јавни училишта со понуда за бесплатен појадок и ручек за 

учениците; 

-  бесплатно здравствено осигурување за бездомниците и лицата со ниски примања; 

  - отворање на дневни центри за анимација и социјализација за лица со умерени и тешки 

пречки во интелектуалниот и физичкиот развој со користење на волонтерско учество и 

партнерство со невладиниот сектор и локалната самоуправа;  



-  отварање на институции за третман на лица со аутизам и церебрална парализа; 

- финансиска помош за новороденче во форма на паричен износ за секое новородено дете 

во висина од 33% од просечната плата од последните три месеци од претходната година; 

-воведување на вредносни ваучери за корисниците на социјална парична помош кои ќе им 

бидат доделувани двапати во годината, во јуни и декември, за намирници што ја сочинуваат 

потрошувачката кошничка, и тоа во износ кој ќе биде сразмерен на бројот на членови на 

семејството; 

- поголема институционална грижа за пензионерите преку зголемување на капацитетите на 

постоечките и изградба на нови пензионерски домови преку јавно-приватно партнерство; 

- изградба на домови за згрижување на стари лица преку јавно-приватно партнерство, во 

кои ќе биде вклучено и медицинска нега. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Ќе промовираме модерен образовен систем, со содржини и методи кои ќе поттикнуваат 

критичко размислување и изградба на толерантно и отворено општество. 

Успешното одвивање на образовниот процес е предуслов за напредок и просперитет на 

целата земја. На младите треба да им се овозможи одлично образование, во кое треба да 

бидат вклучени што пошироки слоеви од населението, припадници на сите општествени 

групи, без оглед на нивните материјални можности и социјално потекло. 

На учениците кои живеат во руралните средни и оние кои доаѓаат од семејства со послаб 

социо-економски статус ќе се бориме да им овозможиме потполно остварување на едно 

од темелните човекови права – правото на образование, односно остварување на 

бесплатно образование од основно па се до високо.  

Современите економски процеси ја наметнуваат потребата за што побрзо усогласување на 

образовниот систем со потребите на пазарот на труд, како би обебезбедило зголемување на 

вработеноста, посебно кај младите. Препознавајќи ја ова потреба НСДП ќе застапува 

образовни политики кои се темелат на моделот на дуално образование - паралелно учење 

на теорија и стекнување пракса во компании. 

Образовните политики кои ќе ги застапуваме ќе бидат насочени кон: 

- градењена стратегија за основното и средното образование со научно заснована 

методологија за следење и вреднување на учениците во образованието; 

- преиспитување на економската оправданост на одделни дисперзирани студиски 

програми; 

- испитување на пазарот на трудот за потребата од кадар и соодветно на тоа и 

зголемување или намалување на квотите за запишување во одделни студиски 

програми; 



- ревидирање на Правилникот за мерила и критериуми за финансирање на јавни 

студиски програми; 

- укинување на партиципацијата за студентите кои ќе се запишат на т.н. “дефицитарни 

факултети”; 

- воведување специјални стипендии за запишување на неатрактивни, а „дефицитарни 

факултети“;  

- континуирано вложување во Студентските домови; 

- промовирање и подобрување на условите за on-line студирање; 

- развивање на Национална стратегија и Акционен план за вработување на 

талентираните студенти со просек од и над 9.0; 

- финансиски и фискални стимулации за развивање сопствени бизниси по 

завршувањето на факултетот; 

- инвестирање во лабораториите на факултетите и формирање на таканаречени 

„центри за извонредност“. 

НСДП посебно внимание ќе посвети на учениците со посебни образовни потреби, а за таа 

цел ќе ги имплементираме во пракса обврските од Уставот, законската регулатива и 

меѓународните документи кои се однесуваат на социјалната интеграција на лицата со 

инвалидност: 

- еднакви можности  и достапност на образованието за ова категорија на граѓани;   

- воведување на стандарди и нормативи за успешно и ефикасно инклузивно 

образование на децата со развоjни проблеми и посебни образовни потреби; 

- опремување на училиштата со асистивна технологија со цел обезбедување на 

мултисензорна презентација во наставата; 

- превод на што поголем број на книги на браево писмо и формирање на национална 

библиотека за слепи и слабовидни лица; 

- издавање на неделно списание за слепите и слабовидните лица кои не го користат 

видното писмо(списанието ќе опфаќа: економска рубрика, здравство, образование, 

култура, социјална политика и др); 

- формирање насоки за нови занимања со што би се зголемило учеството на лицата со 

инвалидност на пазарот на трудот. 

 

ЕКОНОМСКИ ПОЛИТИКИ 

НСДП во доменот на економските политики ги задржува своите приоритети за 

подобрување на животниот стандард преку борбата со сиромаштијата, невработеноста, 

враќањето на човековото достоинство, притоа останувајќи фокусирана на граѓаните, на 

нивната среќа, квалитет на живот, вклучително и на враќање на оптимизмот и довербата во 

државните институции преку испорачување на економски резултати во духот на 

социјалната еднаквост и праведност. 

Во овие наши настојувања, патот до креирање на нови работни места ќе го водиме преку 

политики кои ќе дадат приоритет на иновацијата, истражувањето, обуката и паметната 



реиндустријализација. Во нашите економски перспективи сметаме дека финансискиот 

сектор мора да служи на граѓаните и реалната економија, а не на шпекулативниот капитал 

кој носи заработка за мала група на луѓе. Ќе создаваме можности граѓаните да ги развиваат 

своите економски потенцијали преку инвестирање во образование, вештини, грижа за 

децата, целоживотно учење, студентска мобилност, истражување и знаење. Северна 

Македонија се соочува со хроничен економски проблем – во отсуство на сигурни економски 

перспективи младите се почесто се одлучуваат својата шанса да ја барат во други земји. 

Оваа состојба наметнува потреба од водење на економски политки кои ќе резултираат во 

отворање на сигурни и стабилни работни места за младите, со што ќе се создадат економски 

предуслови за нивно заджување во Северна Македонија и ублажување на одливот на 

„млади мозоци“.  НСДП сите своите економски политики ќе ги развива и гради низ 

перспектива на намалување на стапката на невработенсот кај младите. 

 

Преку регионален развој до одржлив и урамнотежен економски раст 

Имаји во предвид дека нерамномерниот развој на државата претставува еден од 

посериозните проблеми со кои се соочува државата, кои свои рефлексии има и во 

негативните трендови на демографското движење и создавањето на сериозен расчекор 

помеѓу економската состојба во главниот град и останатите делови од Северна Македонија, 

НСДП ќе се залага за порамномерна и праведна распределба на бруто домашниот производ 

помеѓу македонските граѓани и региони преку географска дизерфикација на економските 

приоритети и активности.   

Регионалниот развој е неопходен предуслов за урамнотежен и одржлив економски раст, 

затоа е неопходно политичките субјекти да развиваат поголем сензибилетет за недоволно 

развиените региони.  

Посебен акцент во нашите економски политики ќе ставиме на препознавање и 

поттикнување на недоволно искористените развојни потенцијали на регионите надвор од 

Скопје, и тоа преку: 

-  воведување на даночни стимулации, од фискален и нефискален карактер; 

- насочување на кредитни пласмани; 

- давање на приоритетно значење на капитилани инфраструктурни проекти.  

Главни наши определби на макроекономски план и во наредните четири години 

остануваат: 

- одржување на макроекономска стабилност; 

- креирање и одржување на поволна инвестициона клима на рамноправен третман на 

домашните и странските инвестиции; 

- создавање на амбиент за поттикнување на конкуренцијата и иновативноста кај 

домашните компании; 



- спроведување политика за намалување на невработеноста и подобрување на животниот 

стандард; 

- креирање на Стратегија за увоз и извоз на основните животни производи. 

За да ги реализираме овие определби НСДП нема да ги заобиколува економските 

проблеми, туку секогаш на предизвиците кои ќе се поставуваат пред македонското 

стопанство ќе одговара со современи и конкуренти идеи, и тоа во насока на градење на на 

добро функционирачка пазарна економија.  

За НСДП постоењето на добро функционирачка пазарна економија преставува еден од 

главните столбови на современиот општествено економски систем, базиран врз 

демократско уредување и слободно функционирање на пазарниот механизам, а тоа 

подразбира кредибилни и функционални политички и економски институции. Затоа, како 

една од главните определби и цели на НСДП е јакнењето на институционалниот капацитет 

во земјата, бидејќи здрави институции се основен предуслов за динамизирање на 

економскиот раст. 

Основни цели на макроекономската политика во наредниот период:  

- постигнување високи и одржливи стапки на раст на бруто домашниот производ, т.е на 

економскиот раст од минимум 5% до 7% годишно; 

- водење на разумна буџетска политика, со исклучување на непродуктивни трошења, 

која ќе доведе до намалување на јавниот долг; 

- прифатлива инфлација и одржување на висока ценовна стабилност;  

- намалување на невработеноста во наредните четири години под 10% преку создавање 

на услови и мотивација за отворање на нови работни места;  

- Подобрување на животниот стандард на населението. 

Буџетска политика 

Наша основна определба и цел која треба да ја оствариме во иднина е капиталните 

расходи да не бидат пониски од 25% од вкупните буџетски расходи. НСДП во наредниот 

период ќе води политика на рационализација и ќе се откаже од сите непродуктивни 

буџетски трошења, а за сметка на стимулирање на развојната компонента на буџетот. На 

краток рок, нашиот политички стремеж ќе биде буџетскиот дефицит да се намали и 

одржува под 2 % од БДП, а на среден рок да се води политика на урамнотежен буџет. 

Даночна политика 

НСДП, преку реформите во даночната политика се стреми кон обезбедување:  

1) Стабилна даночна политика на подолг рок во насока на развој на економијата и 

подобрување на животниот стандард на граѓаните. 

   Приоритетни мерки: 



- интензивирање на хармонизацијата на нашата легислатива со легислативата на 

Европската унија; 

- информираност на даночните обврзници за секоја нивна давачка и транспарентност на 

нивните обврски и права; 

- превенција од даночната евазија; 

- збрзување на постапките за потпишување и ратификување на меѓународните договори 

за одбегнување на двојно оданочување со што поголем број земји; 

- деполитизирана, стручна и ефикасна даночна администрација; 

- закон за финансиска дисциплина, со кој ќе се воведат соодветни санкции и сигурни 

средства и начини за обезбедување на плаќањата, што ќе доведе до елиминирање на 

должничката спирала која негативно се одразува врз севкупните економски 

активности. 

2) Измени во Законот за данок на добивка 

Нулта стапка на данок на добивка, како и ослободување на дел од данокот на добивка за 

домашни и за странски правни лица во период од 4 години за: 

- вложувања во опрема за современа технологија; 

- воведување нови производи; 

- нови вработувања; 

- вложувања во образование и континуирана обука на вработените; 

- модернизација и унапредување на работењето; 

- развој на производството на повисок степен на преработка; 

- зголемување на извозот; 

- зголемување на стопанската активност во области на земјава каде што растот на 

вработување е под државниот просек; 

- развој на нова понуда на услуги; 

- заштеда на енергија и пронаоѓање нови извори на енергија; 

- развој на научно-истражувачката дејност; 

- jакнење на информатичката дејност; 

- прилагодување на македонското стопанство со ЕУ стандардите; 

- еколошки чисти и одржливи производства. 

 

3) Промени во Законот за персоналниот данок од доход  

- Промени во персоналниот данок од доход преку воведување на даночна прогресија со 

следниве даночни стапки: 9%, 12% и 15%. 

- Целосно или делумно ослободување од персонален данок од доход за семејствата кои 

имаат лице со посебни потреби (инвалидитет). 



- Ослободување од персонален данок од доход за лица кои остваруваат  доход под 

трошоците за живот. 

4) Измени на стапките на ДДВ: 

- 3% стапка на ДДВ за сите комунални услуги; 

- 3% стапка на ДДВ за туристички услуги за странски туристи; 

- 3% стапка на ДДВ за информатичка опрема и информатички услуги; 

- 3% стапка на ДДВ за основните прехрамбени производи; 

- 3%  стапка на ДДВ за алтернативни извори на енергија за граѓаните; 

- 3% стапка на ДДВ при откуп на земјоделски производи од регистрирани земјоделци и 

сточари. Систем на такана- речено „индиректно субвенционирање” во земјоделието и 

сточарството, што ќе значи скратување на долгите административни постапки за 

субвенции; 

5) Измени во законот за даноците на имот 

НСДП смета дека измените треба да се движат во насока на ослободување на плаќање на 

даноци на имот за дворно место или стопански двор на сите оние објекти кои ги користат 

граѓаните пред се поради фактот што самото дворно место е во функција на самиот објект 

и служи за редовна употреба на истиот. На овој начин ќе се овозможи ослободување на 

граѓаните од надоместокот за данок на имот за нивните дворни места и ќе доведе до полесна 

наплата на данокот на имот на објектите. 

Освен овие даночни политки, НСДП во наредните четри години ќе застапува и политики на 

воведување на прогресивно оданочување на богатството, односно прогресивно 

зголемување на даночните оптеретувања за стекнување на имот по основ на 

наследство(данок на наследство и подарок), како и воведување на прогресивен данок на 

имот. 

Зголемувањето на опфатот на даночни буџетски приходи, НСДП смета дека треба се 

оствари и преку дуплирање на акцизата на цигарите, како и преку зголемување на даноците 

за организирање на игри на среќа. 

Инвестициска  политика 

Инвестициската клима ја има централната улога во динамизирањето на економскиот раст и 

отворањето нови работни места во Северна Македонија. Таа е клучна за креирање 

квалитетен економски раст.  

Приоритет на НСДП во наредниот период ќе биде концепирање на системскиот приод, што 

претпоставува спроведување на системски реформи за подобрување на сите сегменти (без 

исклучок) кои ја сочинуваат инвестициската клима.  

Реформи за кои политички ќе се бориме: 

- воспоставување на повисока стабилност во државата (макроекономска, политичка, 

меѓуетничка и сл.); 

- силна борба против криминалот и корупцијата; 



- подигање на нивото на заштита на сопственичките права и забрзување на реформите во 

судството; 

- зголемување и јакнење на капацитетите на регулаторните институции; 

- поедноставување на административно-бирократските процедури и борба против 

корупцијата; 

- натамошни реформи во фискалната сфера; 

- изнаоѓање нови и поповолни извори за финансирање на бизнисите и 

- изградба на современа инфраструктурата (патна, железничка, телекомуникации, 

енергетика итн.) 

Целта на НСДП ќе биде не само стимулирање на приватните инвестиции, туку и 

поттикнување на инвестирање од страна на државните институции. Затоа НСДП ќе води 

политика која ќе дава поддршка на капиталните инвестиции, со посебен фокус на 

изградбата на нови капитални енергетски капацитети, инфраструктура,  опрема за 

образовно-научна дејност, здравството и културата.  

НСДП во наредниот период ќе застапува политики кои ќе делуваат мотивирачки за 

општините да ги зголемат своите капитални инвестиции на локално ниво, во чија насока 

како политичка партија ќе се бориме и за воведување на т.н. општински обврзници, како 

дополнителен извор на финансирање кој ќе биде ставен во функција на локалниот 

економски развој.  

Основање национална Агенција за индустриски развој   

Во надлежност на оваа Агенција би било изготвување и имплементација на сеопфатна 

Национална стратегија за индустриски развој. Во Северна Македонија досега имаме 

примери на поединечни „успешни приказни“, но тоа не е доволно за постигнување одржлив 

и долгорочен економски раст и развој, бидејќи кај нас не постои интегрирана стратегија за 

индустриски развој. Наша долгорочна цел е да се реструктурира извозниот сектор во насока 

на развој на компании кои произведуваат и нудат производи со поголема додадена вредност 

или компании кои развиваат капацитети да прераснат во добавувачи на некоја голема 

странска компанија. Затоа опстојуваме на ставот дека условите кои државата ги нуди за 

домашните и странските инвеститори треба да бидат изедначени.  

Националната Агенција за индустриски развој би била задолжена за привлекување и 

стимулирање нови домашни и странски инвестиции, што подразбира изедначување на 

третманот на домашниот и странски инвеститор. Во организациона смисла ова ќе значи 

интегрирање на Агенцијата за странски инвестиции и Дирекцијата за технолошко-

индустриско развојни зони во една нова институција. 

Измени во Законот за комунални дејности 

НСДП е на ставот дека треба да се измени членот 24 од овој Закон во насока на плаќање на 

надоместок кој ќе биде одреден според создавање на комуналниот отпад или поточно да се 

врши поединечна класификација на начинот на пресметување на надоместокот за собирање 

и транспортирање на комунален отпад со што се обезбедува оние физички и правни лица 



кои создаваат поголемо количество на комунален отпад да плаќаат поголем надоместок и 

спротивно, оние физички и правни лица кои создаваат помало количество на комунален 

отпад да плаќаат помал надоместок за собирање и транспортирање на комунален отпад. Со 

оваа мерка се создаваат услови за зголемување на еколошката свест на граѓаните и нивно 

стимулирање да создаваат помали количества на комунален отпад.   

Намалување на невработеноста преку создавање услови за нови вработувања 

НСДП за наредниот четиригодишен период ќе се ангажира за: 

- псоздавање на поволна и стимулативна инвестициска клима која домашните и 

странските претприемачи ќе ги поттикнува да реализираат нови инвестиции.; 

- воведување нови активни програми на пазарот на трудот за да се зголеми можноста за 

вработување; 

- утврдување на бенефиции за самовработување – за почнување мали бизниси за лица 

кои првпат самостојно ќе почнат да работат (покривање на трошоците за регистрација 

на фирма, кредити со поволни услови, пониски каматни стапки и поволни грејс 

периоди), кои ќе придонесат невработените лица да се мотивираат за самовработување; 

- утврдување на пониски давачки за лицата кои располагаат со земјоделско земјиште, 

давање на неискористеното земјоделско земјиште по поволни услови на лица кои можат 

да се занимаваат со земјоделие. Тоа ќе придонесе голем број од регистрираните 

невработени лица да се регистрираат како вршители на земјоделска дејност; 

- ангажирање на невработените лица корисници на социјална помош во јавни работи, 

организирани од локалната самоуправа и работодавците од јавниот сектор, со 

обезбедување паричен надоместок за времето за кое се ангажирани, со што ќе се 

обезбеди активирање на лицата кои се само пасивни корисници на правата и 

можностите за нивно вработување; 

Користење средства од претпристапните фондови на Европската унија 

НСДП ќе се залага за формирање на стручни центри во минимум 7 градови во Северна 

Македонија, кои ќе имаат советодавна улога и на компаниите би им ја испорачувале 

потребната експертиза за подготовка на проектните апликации. На тој начин ќе се 

зајакне капацитетот на фирмите за подобро користење средства од европските фондови.  

Финансирањето на овие центри би било субвенционирано од страна на Владата. 

 

Промени во казената политика на инспекторатите во Македонија. 

НСДП ќе промовираме нов концепт за промени во казнената политика. Со промените 

инспекторатите ќе имаат првенствено едукативна и превентивна цел, а дури потоа 

казнена. На изрекување на казна на деловни субјекти мора да претходи опомена со 

поука и насоки за подобрување на работењето. НСДП ќе застапува намалување на 

казните за 40% и зголемување на бројот на инспектори во инспекциските служби. 


