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Секторски/вкрстени прашања: 
 
Клучни предизвици/клучни цели како што се претставени во новата СОР на ЕУ (јуни 2006) 

ЕУ 3. Одржлива потрошувачка и производство 

Клучна цел: Да се промовираат одржливи насоки на потрошувачка и производство. 

ЕУ 4. Зачувување и управување со природните ресурси 

Клучна цел: Да се подобри управувањето и да се избегне прекумерната експлоатација на природните ресурси, со признавање на вредноста на 
услугите на екосистемот. 

ЕУ 5. Јавно здравство 

Клучна цел: Да се промовира добар систем на јавно здравство под еднакви услови и подобрување на заштитата од болести. 

ЕУ 6. Социјална вклученост, демографија и миграција 

Клучна цел: Да се создаде општество кое обезбедува социјална вклученост така што ќе се земе предвид солидарноста меѓу генерациите и во 
рамките на генерациите и да се обезбеди и зголеми квалитетот на животот на граѓаните како предуслов за трајна поединечна благосостојба. 

ЕУ 7. Вкрстени политики кои придонесуваат во општеството на знаење 

Клучна цел: Да се придонесе кон развојот на општество на знаење во Република Македонија, врз основа на образование, што претставува 
предуслов за промовирање на промени во однесувањето и обезбедување клучни надлежности за граѓаните потребни за остварување одржлив 
развој. 
 
 
Посебни клучни предизвици/клучни цели за РМ 

РМ 1. Добро управување и креирање подобри политики 

Клучна цел: Да се воспостави пристап за добро управување и креирање подобри политики врз основа на подобра регулатива и на принципите 
според кои одржливиот развој треба да се интегрира во креирање политики на сите нивоа. За ова е потребно сите ниво на власта меѓусебно да 
се поддржуваат и да соработуваат, земајќи ја предвид различната институционална поставеност, култура и посебните околности во различни 
региони во Република Македонија. 

РМ 2. Диверсификација на доход во руралните региони и предизвици за одржлив развој 

Клучна цел: Активно да се промовира одржлив развој со цел диверсификација на доходот во руралните региони во Република Македонија (РМ), 
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да се генерираат регионални циклуси на додадена вредност, да се олесни регионалното и урбаното просторно планирање за одржлив развој и да 
се обезбеди дека внатрешните и надворешните политики на Владата на РМ се во согласност со глобалниот одржлив развој и нејзините 
меѓународни заложби. 

РМ 3. Економски просперитет и поттикнување на вработеноста 

Клучна цел: Да се придонесе за зголемување на конкурентноста, економскиот просперитет и за поттикнување на вработеноста преку 
спроведување потребни структурни промени, со што се овозможува економијата, на различни нивоа, да се соочи со предизвиците на 
глобализација преку создавање услови за развој на динамичност, иновации и креативно претприемништвото, притоа обезбедувајќи социјална 
правичност и здрава животната средина. 
 
Глобална цел(и) 

1. Да се постигне повисок и поодржлив економски растеж 

Глобална цел(и) 
2. Да се зајакне преминот кон општество засновано на знаење 
Глобална цел(и) 
3. Да се зголемат стапките на учество кај сите групи од општеството 
Глобална цел(и) 
4. Да се подобрат соодветните квалификации помеѓу понудата и побарувачката на пазарот 
Цел 
1. Учесниците на пазарот на работна сила да поседуваат доволно квалификации и способности, како и практично знаење 
Резултат 
1. Училиштата да добијат поголема автономија и овластувања за донесување одлуки 
1.1. Зголемени финансиски средства и административен капацитет на општините  
1.2. Распределени се повеќе средства за одржување и за капитални проекти 
1.3. Употреба на ИПА средствата за проекти во основно и во средно образование 
1.4. Зголемени расходи за образование 
Резултат 
2. Зголемена е конкуренцијата и оттука и ефикасноста на училиштата  
Објавени се табели на училишта и школски активности 
Модернизирана наставна програма и методи на предавање со кои се развива функционална писменост 
2.3. Развиени механизми за професионално напредување на наставници 
Резултат 
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3. Целосно спроведување на Законот за стручно образование и обука 
3.1. Развиена национална рамка за квалификации 
3.2. Подобрен капацитет на Центарот за стручно образование и обука и генерално на МОН 
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Секторски/вкрстени прашања: 
 
Клучни предизвици/клучни цели како што се претставени во новата СОР на ЕУ (јуни 2006) 

ЕУ 3. Одржлива потрошувачка и производство 

Клучна цел: Да се промовираат одржливи насоки на потрошувачка и производство. 

ЕУ 4. Зачувување и управување со природните ресурси 

Клучна цел: Да се подобри управувањето и да се избегне прекумерната експлоатација на природните ресурси, со признавање на вредноста на 
услугите на екосистемот. 

ЕУ 5. Јавно здравство 

Клучна цел: Да се промовира добар систем на јавно здравство под еднакви услови и подобрување на заштитата од болести. 

ЕУ 6. Социјална вклученост, демографија и миграција 

Клучна цел: Да се создаде општество кое обезбедува социјална вклученост така што ќе се земе предвид солидарноста меѓу генерациите и во 
рамките на генерациите и да се обезбеди и зголеми квалитетот на животот на граѓаните како предуслов за трајна поединечна благосостојба. 

ЕУ 7. Вкрстени политики кои придонесуваат во општеството на знаење 

Клучна цел: Да се придонесе кон развојот на општество на знаење во Република Македонија, врз основа на образование, што претставува 
предуслов за промовирање на промени во однесувањето и обезбедување клучни надлежности за граѓаните потребни за остварување одржлив 
развој. 
 
 
Посебни клучни предизвици/клучни цели за РМ 

РМ 1. Добро управување и креирање подобри политики 

Клучна цел: Да се воспостави пристап за добро управување и креирање подобри политики врз основа на подобра регулатива и на принципите 
според кои одржливиот развој треба да се интегрира во креирање политики на сите нивоа. За ова е потребно сите ниво на власта меѓусебно да 
се поддржуваат и да соработуваат, земајќи ја предвид различната институционална поставеност, култура и посебните околности во различни 
региони во Република Македонија. 

РМ 2. Диверсификација на доход во руралните региони и предизвици за одржлив развој 
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Клучна цел: Активно да се промовира одржлив развој со цел диверсификација на доходот во руралните региони во Република Македонија (РМ), 
да се генерираат регионални циклуси на додадена вредност, да се олесни регионалното и урбаното просторно планирање за одржлив развој и да 
се обезбеди дека внатрешните и надворешните политики на Владата на РМ се во согласност со глобалниот одржлив развој и нејзините 
меѓународни заложби. 

РМ 3. Економски просперитет и поттикнување на вработеноста 

Клучна цел: Да се придонесе за зголемување на конкурентноста, економскиот просперитет и за поттикнување на вработеноста преку 
спроведување потребни структурни промени, со што се овозможува економијата, на различни нивоа, да се соочи со предизвиците на 
глобализација преку создавање услови за развој на динамичност, иновации и креативно претприемништвото, притоа обезбедувајќи социјална 
правичност и здрава животната средина. 
 
Глобална цел(и) 

1. Да се постигне повисок и поодржлив економски растеж 

Глобална цел(и) 
2. Да се зајакне преминот кон општество засновано на знаење 
Глобална цел(и) 
3. Да се зголемат стапките на учество кај сите групи од општеството 
Глобална цел(и) 
4. Да се подобрат соодветните квалификации помеѓу понудата и побарувачката на пазарот 
Цел 
1. Учесниците на пазарот на работна сила да поседуваат доволно квалификации и способности, како и практично знаење 
Резултат 
3. Училиштата да добијат поголема автономија и овластувања за донесување одлуки 
1.1. Зголемени финансиски средства и административен капацитет на општините  
1.2. Распределени се повеќе средства за одржување и за капитални проекти 
1.3. Употреба на ИПА средствата за проекти во основно и во средно образование 
1.4. Зголемени расходи за образование 
Резултат 
4. Зголемена е конкуренцијата и оттука и ефикасноста на училиштата  
Објавени се табели на училишта и школски активности 
Модернизирана наставна програма и методи на предавање со кои се развива функционална писменост 
2.3. Развиени механизми за професионално напредување на наставници 
Резултат 
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3. Целосно спроведување на Законот за стручно образование и обука 
3.1. Развиена национална рамка за квалификации 
3.2. Подобрен капацитет на Центарот за стручно образование и обука и генерално на МОН 

 
 



      Поддршка за подготовка на Национална стратегија за одржлив развој 
во Република Македонија  
         
Предлог - Национална стратегија за одржлив развој, февруари 2008 година 

                                       Дел II: Стратешка основа и анализа 

 

 
Scanagri Sweden AB - NIRAS A/S - Euroconsultants S.A. 

во соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија 
 

 



      Поддршка за подготовка на Национална стратегија за одржлив развој 
во Република Македонија  
         
Предлог - Национална стратегија за одржлив развој, февруари 2008 година 

                                       Дел II: Стратешка основа и анализа 

 

 
Scanagri Sweden AB - NIRAS A/S - Euroconsultants S.A. 

во соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија 
 

 
 
 
 

Анекс бр. 2: 
 

Дијаграм на цели 
Вработеност 
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Дијаграм на цели 
Енергија 
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Анекс бр. 2: 
 

Дијаграм на цели 
Животна средина 
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Анекс бр. 2: 
 

Дијаграм на цели 
Шумарство и 
рурален развој 
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Анекс бр. 2: 
 

Дијаграм на цели 
Социјални прашања/здравство 
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Дијаграм на цели 
Политики и 
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Анекс бр. 2: 
 

Дијаграм на цели 
Мали, средни и 

големи претпријатија 
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Дијаграм на цели 
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