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ОПШТИ НАЧЕЛА

,,Согласно системот на природните слободи, суверенот има само три должности да им се посвети...:  прво, 
обврската за заштита на општеството од насилство и инвазија од надвор; второ, должност за заштита на 
секој член на општеството од неправда и опресија или обратно, должност за воспоставување систем на 
правда; и трето, подигнување и одржување на одредени јавни работи и јавни институции...“ Адам Смит

Еден од најголемите предизвици на современата политичка реалност е да се изгради конзистентна 
политичка платформа, која ќе биде доследна во идеолошки контекст, ќе има доволно потенцијал за да 
одговори на предизвиците на актуелниот политички момент и истовремено ќе биде визионерска во смисла 
на отворање перспективи за просперитет на нацијата и државата. 

Ниту еден успех не е целосен, ниту одржлив на долг рок доколку истиот не е заснован на вредност, 
доблесност и интегритет. Само вредносно заснованите општества имаат внатрешен потенцијал за прогрес 
и просперитет.

Иманентно својство на секој човек од неговото раѓање е слободата, чувството на слободно изразена 
волја, состојбата на духот во која секој поединец може да твори, да создава без ограничувања, да го 
максимизира својот личен потенцијал и да се стреми кон успех и достигнување на личното чувство на 
среќа и задоволство од постигнатото во својот живот. 
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Визијата на ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија е да изградиме општество кое ќе овозможи 
системска продукција на среќни и задоволни граѓани од постигнатото во својот живот.

Единствениот исправен начин во политиката да се дојде до посакуваната цел е да се влезе во политичка битка, 
во компетитивен и партиципативен модел на демократија, со чиста и заокружена вредносна идеологија. 
Конзервативната идеологија и нејзините срце и душа – либертаријанизмот, е вредносната идеологија со 
која ИНТЕГРА цели кон индивидуална препознатливост на политичката сцена во Македонија. 

Конзерватизмот ги претпочита безвремените вредности, духовните, културните и националните 
предиспозиции, кои што имаат универзална и трајна димензија, особено ако станува збор за еволутивен 
исчекор кон повисока вредност. Во овој случај највисоките вредности се човековиот живот и достоинство, 
индивидуалната слобода која поединецот ја унапредува до границата да не ја загрози слободата на другиот, 
со изразено чувство на одговороност од морално-етички аспект, правдата и правото на лична среќа, како 
и еднаквите можности за сите. 

Либертаријанизмот е вредносно постулирана идеологија која е природен исчекор од класичниот 
конзервативизам и претставува вистински партнер за успешно моделирана вредносна политика. 

Ваквата идеолошка синтеза ја позиционира ИНТЕГРА во таборот на умерената десница и умерениот десен 
центар. Националниот момент е значајна компонента и влегува во пакетот на конзервативното поимање 
на суверенитетот на нациите, а патриотизмот е препознатлив белег на идеологијата. Љубовта кон својот 
народ, без да се негува омраза кон другите, различни од вас, е основата на која позитивниот национализам 
е додадена вредност за општеството. Секако, споделувањето на политичкиот суверенитет со сите граѓани 
во општеството, меѓусебната почит и разбирање, унапредувањето на сечие добро до границата да не 
го загрози доброто на другиот до него, е моделот кој единствено може да даде позитивни резултати на 
соживот, прогрес и просперитет за секоја човечка душа која е родена, чекори и твори на ова парче света 
македонска земја. 
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ИНТЕГРА ја препознава важноста на традиционалното природно семејство, заедница помеѓу еден маж и 
една жена, како најдобра институција за одгледување и развој на идните генерации и неговата улога како 
основен темел на општеството. 

Силните семејства се предуслов за силно општество.

ИНТЕГРА поддржува зајакнување на семејството, препознавајќи ја комплементарноста, но и различните 
улоги кои мајката и таткото ги имаат при одгледувањето на своите деца.

Семејството претставува основна структурна и функционална единица на едно општество, а здравото 
општество значи среќна и благословена нација. 

ИНТЕГРА цели кон зајакнување, ширење и афирмирање на темелните вредности на традиционалното 
семејство, притоа држејќи се доследно до принципите за промовирање на индивидуалните слободи.

Паралелно со нeјзиниот кариерен развој, жената е стожер на домот и клучен промотор на семејните 
вредности во бракот, за кој сметаме дека е најсоодветна институција и средина за развој на среќни и здрави 
деца и просперитетни семејства.

Оттука, ИНТЕГРА се залага за таргетирано привилегирана позиција на жената во општеството, за посебен 
статус за време на бременоста како и за низа поволности во пост-породилниот период, за време на 
одгледувањето на потомството во првите две години од животот, но и за отворени врати за остварување на 
своите амбиции и развој на личниот потенцијал во сите сфери на општественото живеење.

СИЛНО СЕМЕЈСТВО
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Македонија претставува национална држава на македонскиот народ, а државотворниот континуитет се 
поврзува со вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и своја државност, како и со 
Македонското револуционерно движење, АСНОМ и прогласувањето на независноста од 1991 година. 
Оттука, оваа позиција не смее да биде оспорена во ниту еден аспект, а особено не со деноминација 
предизвикана од наметнат политички инженеринг. 

ИНТЕГРА го промовира, и со сите расположливи уставни и законски механизми го гарантира националниот 
суверенитет, интегритет и независноста на Македонија, како и унитарниот карактер на државата. 
Државноста на македонската нација не смее да биде доведена под прашање со ниту една политичка одлука, 
закон или уставни амандмани.

Истовремено, Македонија е држава во која политичкиот суверенитет е споделен со сите граѓани подеднакво, 
држава во која унапредувањето на доброто на македонскиот народ, останатите етнички заедници и 
малцински етнички групи, на секој поединец, на секоја човечка душа која е родена, чекори и твори на ова 
македонско тло, е прашање на меѓусебна почит и уважување на достоинството на другиот, независно од 
разликите во верата, културната матрица, општествениот статус или етничката припадност. Овие разлики 
не смее да ги определуваат правата и обврските, но и унапредувањето на доброто на другиот не смее да 
биде на сметка на било кого или да го загрози или оспори на било кој начин доброто на другиот до него. Во 
ова влегува и корпусот на идентитетски, јазични, културни и сите видови права и добра. Моето право може 
да се унапредува до границата, да не се загрози правото на другиот, исто и обратно, нечие право и добро 
може да се унапредува до границата до која не го загрозува моето право и добро.

МАКЕДОНИЈА, НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
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Имајќи ја во предвид основната функција на државата како заштитник на индивидуалните слободи на 
граѓаните, сопственичките права, внатрешниот поредок, силната национална одбрана и администрирањето 
на правдата, ИНТЕГРА се стреми кон:

• максимална слобода на индивидуата и подигање на поединецот на највисокото скалило на општествениот 
поредок: нему да му биде подредено се́, целиот систем да пулсира во негово име и за негова сметка, 
потоа кон обезбедување на еднакви шанси за секој поединечно, како и кон создавање на услови во кои 
личниот потенцијал на секој поединец ќе биде врховен приоритет за владата;

• рационализација на државната управа, воведување на моделот на ,,мини држава“, растеретување на 
државната администрација преку воведување иновативен модел на ,,прелевање“ на државните и на 
јавните службеници во приватно-јавно партнерство и воведување на државата во т.н. “stealth mode 
zone” (начин на невидливо делување), притоа симнувајќи го ореолот на “ѕвезди“ на политичарите;

• темелен институционален ре-инженеринг, функционална анализа на државните и на јавните институции, 
елиминирање на сите ,,дуплекс и триплекс“ институции, притоа внимавајќи да не се загрози работниот 
и егзистенцијалниот статус на државните и на јавните службеници;

• реализација на проектот за преродба - ,,Метаноја“ кој ќе цели кон целосна промена на начинот на 
размислување на нацијата, ослободување од моделот на нагласена зависност на граѓаните од државата, 
поттикнување на индивидуалните иницијативи и на ревноста кај индивидуата за личен развој и 
просперитет;

УЛОГАТА НА ДРЖАВАТА
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• поставување на државата во улога на основен столб или ‘рбет кој го држи организмот исправено, 
претставувајќи потпора која ќе придонесе “органите“ да функционираат правилно и непречено;

• воздухот, водата и почвата, културното богатство и наследство се клучните стратегиски ресурси на 
државата;

• внатрешната и надворешната безбедност се стратегиски приоритети на државата;

• “нулта толеранција за корупција“ и елиминација на сите дискрециони права на државните функционери, 
преку масовен процес на трансформација на капиталните инвестиции во „мега-еквити фондови“ во 
приватно-јавно партнерство со нововоспоставен фонд „Македонски инвестиции“ (MAIN – Macedonian 
Investments), масовна трансформација на несуштинските стопански дејности по моделот на приватно 
јавно партнерство, како и масовна трансформација на субвенциите во “мини-еквити фондови“ во 
приватно-јавно партнерство со малите и средни претпријатија, со фокус на агробизнисот и висока 
финализација на храна и пијалоци, иновативни технолошки решенија и се́ што е компаративна предност 
на националната економија;

• справување со последиците од криминалната приватизација и бескрајната транзиција и реализација 
на проектот „ЗАХЕЈ1“ за враќање на криминално изнесените милијарди долари по разни светски 
„финансиски рај дестинации2“;

1 Евангелие според Лука 19:7-9: “...И сите, кога го видоа тоа, негодуваа и рекоа: „Отиде во куќата на грешен човек.” А 
Закхеј застана и Му рече на Господа: „Господи, еве половината од својот имот ќе го дадам на сиромаси; и ако сум зел од некого 
нешто несправедливо, четворно ќе го вратам.” А Исус му рече: „Денес дојде спасението на овој дом.“ (Библија, Нов Завет)
2  Езекиел 33:14-16: “А кога ќе му кажам на грешникот: „бездруго ќе умреш”, и тој се откаже од гревовите свои, па врши суд 
и правда, а, ако тој грешник го врати залогот, го поврати ограбеното, оди по законот на животот и не врши ништо лошо, – тогаш тој 
ќе живее, нема да умре. Ниеден од неговите гревови, што ги извршил нема да му се спомнат; тој почнал да врши суд и правда, тој ќе 
биде жив.“ (Библија, Стар Завет)
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• отпочнување на процес на враќање на довербата во владата и државата, со цел кон помирување со 
граѓаните преку фер и правичен поврат на дел од криминално изнесените износи на средства според 
моделот „од народот за народот“, во висина до една третина за ваучери, за секое полнолетно лице 
во семејствата, како “bona fide“ мерка со која државата ќе им се извини на граѓаните за последиците 
предизвикани од криминалната приватизација, бескрајната транзиција и нарушеното достоинство во 
изминативе три децении;

• воведување на нова доктрина на надворешната политика “Counterveil Alliance” или градење и развивање 
на стратегиски државни воено – политички партнерства со моќните и просперитетни држави од 
западната хемисфера, на оската Вашингтон – Лондон – Ерусалим, како и отпочнување на процес на 
прогресирање на позицијата и влијанието на Македонија во меѓународни рамки, по моделот на “Power 
Enhancment Goals”; 



WWW.INTEGRA.ORG.MK

стр.   8

ИНТЕГРА се залага за унапредување на демократскиот модел на уредување на општеството во правец на 
етаблирање услови за „полна демократија“:
• реформирање на изборниот систем со цел зајакнување на демократската репрезентативност и 

зајакнување на легитимитетот на политичките избраници;
• потенцирање на системот за проверки и контрола и јасно прецизирана и практикувана поделба на 

власта на законодавна, судска и извршна;
• целосно почитување и ревносно практикување на владеењето на правото и на независноста на судството;
• реформи на правниот систем кои етапно ќе одат во насока на премин од класичниот континентален 

правен модел кон англосаксонскиот модел, со зајакнување на улогата на Јавното обвинителство и 
реформирање на судовите со цел воспоставување систем на прецeдентно право, со што ќе се надминат 
злоупотребите поврзани со слободното судско убедување при одмерување на казната, но и изведувањето 
докази во доказната постапка;

• отпочнување на темелна реформа на правосудиот систем и престројување на досегашниот ретрибутивен 
модел во насока на востановување нови иновативни институти, механизми и инструменти на 
ресторативна и реститутивна правда, како и воведување на моделот на „втора шанса и нови почетоци“ 
т.е. санкција преку пробација, исклучување на спогодбата за признавањето на вината и сузбивањето на 
ексклузивната арбитрарна моќ на државата;

• темелна реформа на казнената политика, концептот на затворскиот систем и условите за престој во 
казнените интитуции во Македонија;

ДЕМОКРАТСКА РЕФОРМА И ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВОТО
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• воспоставување на парламентарни контролни механизми врз судството и репостулирање на целите на 
Академијата на судии и јавни обвинители;

• темелна реформа на системот на нотариати и целосно ослободување на пазарот за обавување на 
дејноста;

• справување со негативните тенденции на злоупотреба на позициите на моќ и влијание од страна 
на нотарско-извршителските спреги со адвокатско – судско – обвинителската фела и одземање на 
дискреционите права за степенување на казните за потешките дела.

Основната цел на секоја влада е безбедноста и сигурноста на нејзините граѓани. Стратегиски приоритет ќе 
биде градењето на силни одбранбени и безбедносни сили кои ќе ја гарантираат националната безбедност 
и внатрешната сигурност.

ИНТЕГРА има за цел креирање на безбедносен систем кој ќе биде функционален, ефикасен, ефективен, 
професионален, фокусиран кон потребите и интересите на граѓаните на Република Македонија, а 
истовремено ослободен и независен од стегите на партиите на власт. Дополнително, зајакнувањето на 
безбедносниот систем ќе се реализира преку:
• Реформирање на МВР со реафирмирање на Стратегијата за реформи во полицијата преку деполитизација, 

функционална реорганизација и професионализација на МВР со целосно нова систематизација, промена 
на системот за кариера и системот за наградување и казнување;

• дефинирање на цели и ориентирање на полицискиот сервис кон потребите и интересите на граѓаните;

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
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• разграничување на политичката улога и граѓанската контрола на МВР од професионалната структура 
на полицијата;

• реорганизација на полицијата преку етаблирање на три нивоа на полициската структура – стратешко, 
тактичко и оперативно, со акцент на јасно дефинирана одговорност која ќе се обезбеди преку јакнење 
на капацитетите на внатрешната контрола и воведување на полициски омбудсман;

• професионализација на полицијата преку дополнителна едукација на постојниот состав и креирање 
нов системски концепт на полициска едукација преку обновување на средното полициско училиште;

• ослободување на полицијата од не полициските функции и капацитети;

• редефинирање на привилегиите на менаџментот во МВР и полицијата (користење моторни возила; 
контрола на одржувањето на возниот парк; зајакнување на контролата во сферата на јавните набавки и 
квалитетот на  пропишаните стандарди на набавената роба; укинување на дискреционите и арбитрерни 
права);

• ставање посебен акцент на системот на превенција преку интензивна соработка на МВР со сите 
општествени чинители и агенси на социјализација (семејствата, образовните установи, локалните 
власти и локалните заедници, медиумите, здруженијата на граѓани и други институции и организации).

• спроведување на реформи во АРМ во насока на модернизација на армиските капацитети во сите 
сегменти (човечки и технички), а со цел висока професионализација според НАТО стандардите; 

• формирање на национална гарда со спојување на резервниот состав на АРМ и МВР и припојување на 
одредени државни агенции и цивилната заштита во националната гарда;
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• во насока на зајакнување на воено-безбедносната соработка со САД и сојузниците во НАТО Алијансата, 
изградба на авио-база на соодветна стратегиска локација и изградба на регионален обучувачки и 
сервисен центар;

• со взаемна соработка со стратегиските партнери и нивните воено-индустриски капацитети, ќе се 
обезбедат услови за развивање и производство на нови воени технологии, како и ревитализација на 
постојниот воено - индустриски комплекс во Македонија.
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ИНТЕГРА ја согледува ургентната потреба за темелни економски реформи и финансиска консолидација на 
државата. Во таа насока, ИНТЕГРА цели кон:

• таргетирање на компонентите на просперитет: материјално богатство изразено преку БДП по глава на 
жител, консолидирање на здравството преку темелна реформа на здравствениот систем, како и темелна 
реформа на образовниот модел, особено во делот на високото образование, како извор на потенцијалот 
на нацијата;

• масовен процес на трансформација на сите несуштински стопански дејности од јаслите на државата, 
преку моделот на приватно-јавно партнерство, во приватниот сектор;

• основање на Македонски инвестициски фонд – МЕИН со главна цел да го спроведе масовниот процес 
на трансформација на несуштинскиот дел на државната економија, преку моделот на приватно-
јавно партнерство, но и да овозможи поттикнување на инвестиции, раст и развој на мали и средни 
претпријатија, преку мини-еквити фондови и приватно-јавно партнерство со истите; 

• ослободување на пазарот на трудот и на капиталот од стегите и јаремот на државата, воведување и 
поттикнување на слободниот пазар, како и максимално унапредување на економските слободи, до 
граница да не станат монопол или да не загрозат некоја ранлива категорија граѓани;

• фазен мораториум на нови задолжувања, домаќинско и посветено редефинирање на фискалната и 
монетарната политика, како и репозиционирње на улогата на Народната банка и ослободување на 
пазарот на капитал за целосно слободен влез на инвестиции во банкарскиот сектор;

• ставање под контрола на буџетот и негово позиционирање на 1/4 од БДП, наместо сегашните 1/3 од БДП;

ЕКОНОМСКА РЕФОРМА
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• враќање на концептот на рамен данок од 10% во првиот изборен мандат, како и воведување на регресивни 
стапки на данок од 9%, 8% и 7%;

• воведување на концептот на бруто плата, со задржување на минимални стапки на персонален данок, и 
на минимални стапки на придонесите за здравствено и пензиско осигурување;

• основање слободни земјоделски и сточарски зони (со акцент на органско земјоделство и одгледување 
добиток), основање слободни агробизнис зони, слободни спа зони, слободни зони за здравствен 
туризам, слободни зони на центри за стари лица;

• создавање услови за интензивен развој на иновациски, информатички и технолошки решенија до фаза 
на висока финализација на производствениот процес;

• позиционирање на ниво на стратегиски ресурси, покрај човечкиот потенцијал, и на водата (подземните 
води, термалните води и целокупниот хидро потенцијал на државата), природното богатство 
(минералните суровини, шумите, почвата, рудните богатства), културното наследство и се́ што има 
потенцијал, и претставува компаративна предност на македонското поднебје;

• целосна правна дерегулација на економскиот систем, ослободување од стегите на државата и драстично 
намалување на јаремот врз граѓанството;

• моделот на двостепеност т.е. централна и локална власт резултира со нерамномерен економски развој. 
Поради тоа, потребно е спроведување на суштинска децентрализација со воведување на повеќестепеност. 
Постојните плански региони треба да прераснат во функционални регионални економски целини со 
зајакнати финансиски и административни капацитети и надлежности.
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Земјоделецот е во фокусот на новата програма и приод на ИНТЕГРА. 

Притоа, ги предлагаме и ќе ги спроведеме следните мерки:

• преку постигнување на стратешките цели за развој на примарното и секундарното земјоделство, 
зголемена продуктивност и профитабилност со креирање продукти кои имаат висока финализација и 
додадена вредност, да се врати дигнитетот на професијата земјоделец;

• засилена и континуирана соработка на земјоделските производители со стручниот кадар во научните 
институции;

• поедноставување на административните процедури преку формирање на регионални канцеларии врз 
принципот на јавно-приватно партнерство со цел за поефикасно искористување на европските фондови 
и оптимизација на 

• земјоделското производство во насока на финализација на продуктите со повисока додадена вредност;

• преку либерализација на банкарскиот сектор, а почитувајќи ги принципите на слободниот пазар ќе 
се обезбедат поволни кредити за земјоделците со цел инвестирање во примарното и секундарното 
земјоделско производство, особено во високата финализација на производи од храна и пијалоци;

• неопходно е да се изврши реонизација на земјоделските површини и земјоделски култури, окрупнување 
на земјоделското земјиште;

• правичност во доделувањето на земјоделско земјиште;

• врз основа на приватната иницијатива и слободата на пазарот се залагаме за осовременување на 
инфраструктурата за наводнување, внимателно управување со водните ресурси и соодветна употреба 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И АГРО БИЗНИС
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на водата за наводнување, со употреба на системот капка по капка, заштитата на почвата од ерозија и 
одржувањето на органската материја во почвата, примената на агро-еколошки мерки кои поддржуваат 
посебни практики кои помагаат да се заштити животната средина;

• создавање услови за подигање на современи преработувачки капацитети со финални производи кои ќе 
бидат препознатливи и конкурентни на странските пазари;

• брендирање на македонските земјоделски производи и производите со географско потекло;

• Конзервирање и заштита на традиционалните и автохтоните сорти и раси во т.н ген-банки (in situ, ex 
situ).

ИНТЕГРА ќе го оживее колабираното земјоделско производство кое со години наназад е запоставено и 
речиси уништено, ставено во потчинета положба да биде издржувано и помагано од стопанството, од 
буџетот и од разните фондови кои само го одржуваат да вегетира, без да му биде понудена посветла иднина, 
програма или стратешки план. 

Програмата на ИНТЕГРА ќе биде ревитализација на македонското земјоделство и подигање на статусот на 
земјоделците на ниво на модерно фармерство, создавање на предуслови за воведување на најсовремено и 
модерно земјоделство и финални  производи од истите по примерот на Израел, одделни земји членки на 
Европската унија, САД и други напредни светски економии.

Притоа, ИНТЕГРА ќе го развива слободниот пазар и ќе создава услови за отворање на нови пазари за 
прифаќање и пласман на македонските земјоделски производи и нивните преработки засновани на 
потребите на купувачот, почнувајќи од сортата, па сè до начинот на пакување и динамиката на испорака. 
Покрај ова, дополнително ќе се посвети особено внимание на:
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• агропедолошки и агрохемиски анализи на целокупното земјоделско земјиште со изготвување на 
Агрокарта на земјиштето, со прецизирање на тоа кој  регион за која култура е најпогоден;

• ревитализација на системите за наводнување преку изградба на нови примарни, секундарни и 
терцијарни мрежи за наводнување, а постоечките со ревизија и нивно одржување, чистење на коритата 
на каналите и водотеците;

• имплементирање на нови сорти, раси и култури во полјоделството, лозаро - овоштарството, сточарството 
и индустријата наменети за потребите на домашниот пазар, како и за извозот на странските пазари; со 
посебен осврт кон форсирањето на органското производство;

• отварање на нови репро центри за потребите од нови сорти во полјоделството, лозаро - овоштарството, 
сточарството, директно под надзор на земјоделските факултетски инстути врз основа на потребите на 
домашниот и на странскиот пазар;

• темелна реформа на постојниот систем на консултативни и советодавни служби со фокус на стручни 
мобилни тимови составени од  агрономи; 

• поттикнување  на пазарот за создавање нови модерни капацитети за складирање и чување на 
земјоделските производи под соодветни термо режими и контролирана средина;

• агроберзата ќе стане приоритет во процесот на реформа по моделот на приватно- јавно партнерство;

• анимирање на карго авио превозници за инвестиции во нови линии за карго превоз на земјоделски 
производи, на постоечкиот скопски аеродром;

• примена на комасацијата како аграрна мерка со цел окрупнување на земјоделските парцели кај 
индивидуалните производители за добивање на максимално производство со минимални трошоци на 
единица површина; 
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• воведување на модел на агроекономски промотори кои ке бидат директни брокери и застапници на 
интересите, на земјоделски производители; 

• создавање услови преку конкуренција во банкарскиот сектор за обезбедување поволни земјоделски и 
агробизнис кредити, паралелно со екви фондови;

• реформирање на моделот на имплементација на ИПАРД фондовите и партнерски однос со „мини-
еквити фондовите“ во процесот на приватно-јавно партнерство;

• максимално искористување на необработливата земјоделска површина во сопственост на државата, 
преку давање на концесии за приватни инвестиции;

• максимален фокус кон создавање услови за интензивен раст на сточарството, живинарството, 
рибарството и пчеларството, како и максимална искористеност на пасиштата и производството на 
свежо месо и висока финализација на месо и месни преработки;

• реконструкција, надградба и изградба на примарно, секундарно и терцијално наводнување, како 
компонента на приватно јавно-партнерство во сите мини хидроенергетски проекти и

• реформирање на системот на водостопанството.
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• ИНТЕГРА се залага за зголемување на туристичката понуда, подобрување на квалитетот на услугата, 
запазување на стандардите за квалитет и одржлив развој во услови на слободен пазар;

• во Македонија има основни предуслови за развој на: зимскиот, летниот, спортскиот, здравствениот, 
руралниот, спа, глампинг (луксузен допир со природата), интерактивниот, културниот туризам како 
и други видови на алтернативен туризам. Развојот на руралниот туризам е од големо значење за 
одржување на животот на селата. Исто така, во руралните средини може да се развие здравствениот 
туризам. Дополнително, за постигнување на развојните цели во областа на туризмот потребно е да се 
инвестира во патна, телекомуникациска и комунална инфраструктура низ целата држава.

• ИНТЕГРА предвидува отворање на слободни спа зони, слободни зони за здравствен туризам, слободни 
зони за старски центри, слободни зони на етно села и поттикнување на приватно – јавно партнерство во 
„state of the art” објекти, туристички комплекси и центри на „одличност“ во понудата на нови современи 
туристички услуги.

ИНТЕГРА ќе се залага за обезбедување на нормативни реформи, преку дерегулација и намалување на 
даноците, за создавање на предуслови за приватната иницијатива за инвестирање во ефикасни и еколошки 
извори на енергија. Во рамките на енергетската програма се утврдуваат главните цели:
• врз база на приватна иницијатива и врз основа на принципите на слобода на пазарот ќе се воведуваат 

стимулативни програми со цел, нивото на вкупна енергија од обновливи извори да се подигне до 25% 
до 2030 година; 

ЕНЕРГЕТСКА ПРОГРАМА

ТУРИЗАМ
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• енергетската независност за Македонија треба да биде приоритет, затоа што нема стабилна земја без 
енергетска независност. За постигнување на таа цел потребни се суштински и темелни реформи во 
постојната законска регулатива и радикален исчекор кон отворање на пазарот за приватни иницијативи 
и за интензивно привлекување на приватни инвестиции;

• посебен модел на приватно-јавно партнерство за изградба на капиталните мега хидроенергетски 
проекти Чебрен, Галиште и Бошков мост со одржливи модели на еко и заштита на биодиверзитетот;

• приватно – јавно партнерство во енергетскиот сектор, вклучително и за дистрибуцијата на електрична 
енергија која редовно книжи загуби во преносот од 16 – 23% официјално, а неофицијално преку 
30%. МЕПСО ќе го задржи државниот удел до 33,3%, додека кај ЕЛЕМ е предвидено сегментирано 
ослободување од сопственоста, во првата фаза на сите капацитети кои не се наменети за производство 
на електрична енергија;

• мапирање на потенцијалните локации на кои може да се заокружи искористување на сите расположливи 
ресурси за производство на енергија и создавање предуслови за приватни инвеститори, со што микро 
и малите производствени капацитети врз основа на принципите на слободниот пазар во целост ќе се 
концесионираат од приватниот сектор;

• ургентна изработка на Национален гас мастер план и брза гасификација на целата територија на 
Македонија по моделот на приватно – јавно партнерство;

• изградба на ветерници, соларни резервати, мали хидроелектрани, алтернативни извори на енергија од 
биомаса, разни видови на отпад и сл., по моделот на приватно – јавно партнерство.
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Градежништвото, урбанизмот, транспортот и врските се базични сфери во општеството кои го детерминираат 
понатамошниот правилен и рамномерен развој на целокупната економија на една држава. Токму затоа, во 
рамките на овие сфери ќе обрнеме максимално внимание со предвидување на активности кои ќе имаат 
заживување на стопанството, нови инвестиции и просперитет на општеството за крајна цел. 

Во секторот на транспортната инфраструктура (како што се сообраќајни патни и железнички линии, 
авиосообраќајот, телекомуникациите, електричните далеководи,  каналите за регулирање на отпадни води, 
водоснабдувањето, гасифицирањето итн.), се предвидува нејзино преструктуирање врз принципите на 
слободниот пазар и приватно- јавно партнерство со цел максимално подобрување на состојбата. Во таа 
смисла, нашите основни цели ќе бидат следните:

• унапредување на трговските и културните врски, како внатрешните, така и меѓудржавните, со придавање 
подеднакво значење на коридорите север-југ и исток-запад. Тоа ќе се постигне со модернизација на 
патниот и железничкиот сообраќај, изградба на брзи железници, обновување на постојните и градење 
на нови коридори според светските стандарди;

• унапредување на безбедноста во сообраќајот, како на патиштата, така и во градовите, со посебен 
акцент на безбедноста на пешаците и безбедноста на критичната инфраструктура преку изработка на 
физабилити студии. 

• ќе се изберат решенија кои најмногу одговараат на соодветните услови (метро во комбинација со 
безбедни пешачки подезмни премини, трамвај или унапредување на автобускиот сообраќа итн.); 

ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ, ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
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унапредување на безбедноста од излевање на каналите за наводнување и за регулација на атмосферските 
води, посебно за заштита од поплави;

• проценка, анализа, мапирање, превенирање,  намалување на ризиците, санирање и заштита на реоните 
кои претставуваат потенцијална опасност од природни и антропогени опасности.

Во секторот на градежништвото и урбанизмот, освен наведените планирани активности во однос на 
градежните инфраструктурни објекти, се предвидува и:

• унапредување на сигурноста на градбите отпорни на дејството на сеизмичките дејствија, како и на 
дејството на временските непогоди (снег, ветер);

• изградба на безбедни асеизмички проектирани училишта, а преку јавно-приватно партнерство и други 
асеизмички проектирани капитални објекти (градинки, болници и сл.);

• примена на иновации во безбедноста во градежништвото од аспект на контрола и заштита од влијанијата 
на електромагнетните и радиоактивни влијанија врз станарите, кои се од најразлични извори;

• унапредување на енергетската ефикасност на новопроектираните станбени и јавни објекти од 
високоградбата, со цел намалување на губитокот на топлинска енергија што ќе значи и заштеда на друг 
вид енергија, како и заштита на животната средина од загадување;

• засилена соработка со Заводот за стандардизација, универзитетите, науката и стручните лица за што 
поскоро воведување на еврокодовите како задолжителни при проектирањето на новите инженерските 
конструкции и конструкциите од високоградбата, така што во соработка со Министерството за 
транспорт и врски оваа обврска ќе се стипулира во самиот закон за градење;

• засилена соработка со Комората на овластени инженери и архитекти во правец на едуцирање на кадрите 
и нивно оспособување за проектирање на конструкциите според еврокодовите;



WWW.INTEGRA.ORG.MK

стр.   22

• развој во сферата на истражувањето и експлоатирањето на геотермалните води – богатство врз кое 
лежи нашата земја, кое може да се искористи како непресушен извор на топлинска енергија, но и како 
основа за бањски туризам;

• ќе се заложиме и за развивање на еколошките здрави инвестиции во областа на градежништвото и 
индустријата, како и сузбивање на еколошки штетните инвестиции;

• во секторот на урбанизмот, во соработка со управите за катастар во општините ќе се извршат промени 
од основата, кои ќе значат сузбивање на криминалот во урбанизмот. 

За да се постигне подобар квалитет, отчетност и ефикасност на образовниот систем во целина, образованието 
најдобро се обезбедува на конкурентен пазар и со диверзитет во слободата на изборот.

Образованието е компонента на просперитетот, но и клучен фактор за зајакнување на националната 
економија и благосостојбата на граѓаните. Преку инвестирање во знаењето за сите граѓани, целиме кон 
зголемување на образовниот капитал на нацијата како на домашно, така и на светско ниво.  Стратегијата на 
ИНТЕГРА во образованието ги опфаќа следниве аспекти: 

• сеопфатно и интегрирано образование насочено кон учениците, со современи програми што 
овозможуваат идните генерации да се стекнат со знаења, вештини и компетенции согласно потребите 
на глобалниот пазар, тенденциите на пазарот на трудот, современите достигнувања во научно-
технолошкиот свет, како и предизвиците на демократското општество; 

ОБРАЗОВАНИЕ
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• приоритет ќе биде достоинството на наставникот, а притоа ослободувајќи го од секое непотребно 
бреме, подобрувајќи го амбиентот на слободата во обавување на својата професија и поттикнување на 
иновативноста во процесите на образование;

• воведување на ваучеризација, изедначување на јавното и приватно образование и слобода на избор 
на образовна установа. Со ваучеризацијата во образованието, владата значително ќе ја менува 
доминантната форма на финансирање во образованието. Зачленување на Македонија во проектот на 
OECD, “Тhe Programme for International Student Assessment (PISA)”;

• унапредување на просторно-техничките и кадровските потенцијали во образовниот систем преку 
користење добри практики од развиените западни просперитетни држави.

Унапредување на научно-истражувачката дејност во функција на создавање високо-концентрирано знаење, 
неопходно за ефективен технолошки развој и иновации од главниот тек, со цел за постигнување на забрзан 
економски развој преку создавање и унапредување на стопански дејности што носат повисока додадена 
вредност. 

Оттука, ИНТЕГРА - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА цели кон:

• зголемување на инвестициите за истражување и развој во наредниот период (за еден изборен циклус) 
до обемот од 0,8 % од БДП;

• создавање на центри на одличност и нови истражувачки институти од подрачјата што не се покриени 
со постојните;

НАУКА И ИСТРАЖУВАЊЕ
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• збогатување на инфраструктурата за истражување во подрачјето на науката, за материјалите со 
обезбедување на современа опрема за технологија и карактеризација, со цел нашите истражувачки 
тимови да бидат во состојба ефективно да се вклучат во сложени меѓународни проекти со меѓународни 
тимови; 

• преку јавно-приватно партнерство, поттикнување на истражувања што водат до изградба на индустриски 
капацитети за производство на уреди за производство на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија;

• воведување мерки и инструменти на политиките за привлекување на приватни инвестиции во 
истражувањата што водат кон унапредување на земјоделството, сточарството, пчеларството, 
рибарството со современи преработувачки технологии, со цел постигнување на изразено зголемено 
ниво на финализација на производите;

• воспоставување на национална магнетска опсерваторија;

• иницирање на партнерски проект со НАСА за научна астрономска опсерваторија на локалитетот 
Кокино;

• иницирање на партнерски проект со релевантни меѓународни научно – истражувачки центри за 
основање на научно – истражувачки центар на локалитетот Алшар, за истражувања и експлоатација 
поврзани со лорандитот и неутриното, како единствени минерали во светот кои ги нема на друго место 
на планетата. Алшар е богат со злато кое се проценува на повеќе од 20-тина тони со вредност во првата 
фаза на експлоатација, поголема од една милијарда евра, а во висока финализација на производи од 
злато и повеќе милијарди евра. Алшар и регионот околу него располага со сериозни количини на арсен, 
антимон и талиум;
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• зголемено инвестирање во дејностите на националните истражувачки институти во функција на 
активностите што водат кон зголемување на научната продукција изразено видлива на меѓународно 
ниво, со цел да се направи пробив во постојните сознанија за македонската културна ризница;

• повторно воспоставување на редовните конкурси за национални научно-истражувачки проекти 
индивидуални инстражувачи и мали тимови;

• воведување посебна програма за финансирање на мали проекти на млади истражувачи.

• ИНТЕГРА има стратегиски фокус за развој на информатичкото општество, кое како нова гранка, 
продуцира висока додадена вредност. Со цел за обезбедување на брз раст и одржлив развој на овој 
сектор, ќе се делува во насока на намалување на процедурите и формалните пречки, преку дерегулација 
во рамките на нормативниот систем и воведување на регресивни даночни стапки. 

• по примерот на „силиконската долина во САД“, водејќи се според принципите на пазарната економија, 
ќе се залагаме за формирање на слободни зони за развој на информатичките технологии.

ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО
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Третата компонента за просперитет е здравјето. Секој човек посакува да има услови за водење здрав живот, 
но и адекватен пристап до квалитетни здравствени услуги по достапни цени. Најдобриот начин да се 
постигне тоа е либерализација на пазарот и ослободување од државната контрола. Државната интервенција 
го намалува квалитетот на здравствената заштита и ја прави поскапа, неиновативна и помалку квалитетна. 
Основните цели во сегментот на здравствената заштита се однесуваат на:
• подобрување на просторно - техничките услуги во државните здравствени установи преку воведување 

на концептот на јавно - приватно партнерство. Истиот треба да еволуира кон целосно функционирање 
врз принципите на пазарната економија;

• создавање на модели за раст на стандардот на медицинскиот персонал, базирани на релевантна 
методологија;

• реформи на секундарната и терцијарната здравствена заштита;

• водење на перманентна грижа за обезбедување на квалитетни здравствени услуги на најранливите 
категории (деца, лица со посебни потреби, инвалидизирани лица, лица со пречки во развојот и сл.).

Здравствениот сектор ќе мора да претрпи радикална реформа на системот на здравствено осигурување. 
Реформите треба да се движат во насока на значително намалување на доминантната улога на државата во 
јавното здравство и монополската улога во однос на здравственото осигурување. Со цел обезбедување на 
квалитетно здравство за сите граѓани, ќе се воведат три вида на здравствено осигурување:

• задолжителното здравствено осигурување за сите вработени лица, значително ќе се намали од сегашното 
ниво, и ќе нуди основен здравствен пакет на услуги;

ЗДРАВСТВО
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• дополнителното доброволно здравствено осигурување кое може да се обезбеди по избор на осигуреникот, 
преку приватни осигурителни компании или државниот ФЗОМ. Ваквото осигурување ќе опфати 
дополнителни здравствени услуги кои ќе се однесуваат подеднакво и за приватните и за сите државни 
здравствени установи (или установи кои функционираат на приватно–јавно партнерство), а пакетот на 
услуги ќе се прецизира и ќе се регулира со договор склучен помеѓу осигуреникот и осигурителните 
компании и

• потполно здравствено осигурување, кое покрај задолжителното здравствено осигурување, ќе се 
однесува на секој заинтересиран граѓанин и ќе се обезбедува преку осигурителни компании. Ваквиот 
пакет ќе нуди здравствени услуги во државното и приватното здравство, како и лекување надвор од 
државата. Условите и средствата на ваквите здравствени пакети ќе се дефинираат на слободниот пазар, 
со договор помеѓу осигурителните компании и осигурениците.

Програмата за работа на македонското здравство треба да биде двонасочна и да се заснова и на превенција, 
и на лекување. ИНТЕГРА цели кон нов модел на македонското здравство, кое е наменето за превенција и 
за лекување болести со користење на природни методи, како и за негово подигање и создавање поволна 
средина, потребна за одржување на здрав живот и зачувување на здравјето на граѓаните.
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Нова доктрина

ИНТЕГРА воведува нова доктрина на надворешната политика, “Counterveil Alliance” или стратегиски 
партнерства со моќни држави од западната просперитетна хемисфера, на оската Вашингтон – Лондон – 
Ерусалим.
Покрај ова, во надворешната политика ќе се работи на создавање на добри врски и соработка со останатите 
земји во светот. Новиот принцип на водење на надворешната политика е „Power Enhancement Goals” 
или стратегија на постепено зголемување на влијанието на државата во меѓународни рамки и нејзино 
позиционирање во меѓународните односи на рамноправна и партнерска основа;
Стратегиско партнерство со Соединетите Американски Држави
Препознавајќи ги вредностите на западната демократија и индивидуалните човекови слободи и права, 
целосно свесни за потребата од унапредување на македонските стандарди согласно западните добри 
практики и универзално потврдените вредности, највисок приоритет на ИНТЕГРА е одржувањето и 
унапредувањето на соработката и блиските релации со Соединетите Американски Држави. 
Врз основа на блиските релации помеѓу двете држави и нивните народи, и темелејќи се на Декларацијата 
за стратегиско партнерство и соработка помеѓу Соединетите Американски Држави и Македонија од 
2008 година, активно ќе се дејствува врз унапредување на релациите во сите сфери на општественото 
дејствување, вклучувајќи ја меѓудржавната соработка и делувањето на сите нивоа.  
Во таа насока, врвен приоритет на ИНТЕГРА е воспоставување на партнерски, цврсти билатерални воено-
политички релации со САД, како и подигнување на меѓусебните релации на ниво на Државен стратегиски 
воено - политички договор, а врз основа на взаемно почитување на меѓусебните стратегиски интереси. 

МЕЃУНАРОДНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
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ИНТЕГРА активно се залага за продлабочување на соработката во сферата на безбедноста и одбраната на 
билатерално ниво и во рамките на НАТО Алијансата, заедно со останатите пријателски земји и сојузници. 
Воено-техничката соработка подразбира конкретна размена на искуства и обуки, воено-техничка помош, 
заедничко учество во безбедносни операции, воени и мировни мисии, користење на капацитетите со кои 
располага Македонија, во прв ред издигнување на полигонот Криволак на ниво на еден од најзначајните 
центри за обука во рамките на НАТО Алијансата, како и проактивно препознавање на интересите на САД 
во насока на воспоставување на антиракетен штит, но и на свесноста за потребата од соодветен одговор 
на предизвиците на глобалниот тероризам, екстремистички и радикални непријателски дејствувања, 
мотивирани од верски, религиски, политички и други цели.

Посебен фокус ќе биде ставен на потесна соработка со македонската заедница во САД, која претставува 
мост за надградување на билатералните односи помеѓу двете држави во сите сфери на општественото 
делување и остварувањето на заедничките цели, интереси и вредности; 

Унапредување на релациите и соработката со Обединетото Кралство

ИНТЕГРА особено внимание ќе посвети на унапредување на релациите и соработката со Обединетото 
Кралство, како и на развивање на бизнис релациите и соработката во образованието и науката, технолошкиот 
развој, културната и воената соработка;

Стратегиско партнерство со Државата Израел

ИНТЕГРА го дефинира и приоритетот за унапредување на билатералните односи со Државата Израел, 
преку потпишување на државен стратегиски воено-политички договор. 

Ние ја препознаваме потребата за единство на Еврејскиот народ, неговата поврзаност со историската 
татковина Eretz Yisrael и постоењето на Државата Израел и Ерусалим како главен град.
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Повеќедимензионалната соработка со Државата Израел вклучува соработка во насока на промовирање 
и зајакнување на демократските капацитети и вредности, безбедносните аспекти, економијата и 
земјоделството, со заеднички потфати во насока на креирање на инвестиции во агробизнисот во слободните 
земјоделски зони во Македонија, образованието, науката, технологиите, културата и уметностите итн. 

За да се постигнат поставените цели, ИНТЕГРА ќе делува во насока на охрабрување, поддршка и активна 
промоција на секоја активност во различни области кои се однесуваат на светската Еврејска заедница и 
Државата Израел преку јавно делување и организација на конкретни активности (дебати, конференции, 
научно – истражувачки проекти, координативни тела, промоции, кампањи, стопански саеми, студентска 
размена, официјални средби на сите нивоа и сл.). 

Ќе се прават заложби за воспоставување на пријателски и искрени врски за плодна соработка со сите 
Еврејски организации и поединци од Државата Израел и низ светот, во насока на промовирање на 
демократските вредности, како и активности во сите општествени сфери, културата и уметностите и сл. 

Активно ќе се делува на подигнување на нивото на соработка помеѓу Македонската и Еврејската заедница 
во двете држави и низ целиот свет. Во оваа насока ќе се иницираат заеднички научни истражувања, 
соработка и активности, размена на знаења, искуства и нови технологии, истражување на прашања важни 
за македонската и за еврејската историја, култура, уметност, образование и други области. 

Јавно ќе се заложиме за осуда на секаква манифестација на анти-семитизам, со фокус на зачувување на 
меморијата и традициите на Македонската Еврејска заедница и сеќавањата на холокаустот. 

Спогодбата со Грција

Ставот на ИНТЕГРАво врска со Спогодбата со Грција, во онаа форма и содржина каква што е усвоена и 
ратификувана во парламентите на двете држави, е дека истата содржи силен потенцијал за пролонгирана 
конфликтност, воглавно поради фактот што грчката екстремна политика се́ уште го негира постоењето на 
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македонската нација и македонскиот јазик, но и ја негира државноста на македонскиот народ во својата 
татковина.

Оттука, цениме дека мора дa се изврши ресетирање на механизмите и инструментите во Спогодбата 
кои имаат сериозен потенцијал за пролонгирана конфликтност и за влошување на состојбите, кои се 
потенцијална опасност за македонскиот идентитет и државноста на македонскиот народ. Фокусот ќе се 
стави на пресретнување на процесите кои за последица можат да имаат продлабочување на раздорите 
внатре во македонското национално ткиво, како и на внесување на контролни механизми во насока кон 
пресретнување на штетите кои може да бидат предизвикани од отворените критички точки на Спогодбата. 

Притоа ќе се развиваат нови државни механизми и инструменти за заштита и унапредување на македонската 
идеја за самобитност и државотворниот карактер на македонската нација.

ИНТЕГРА ќе презвземе низа мерки на меѓународен план во насока кон ре- позиционирање на геополитиката 
во регионот и поместување на фокусот на влијание и интереси, со цел сузбивање на било каков простор за 
евентуални уцени, закани и притисоци по ниту една основа, особено не по идентитетот и постоењето на 
македонската нација.

Односите со соседите

ИНТЕГРА ќе работи посветено на развивање и унапредување на добрососедските односи, врз основа на 
принципите на меѓусебно почитување во духот на искрено пријателство.

Во таа насока, Спогодбата со Република Бугарија е делумна основа за развој на пријателството и соработката 
помеѓу двата народи – македонскиот и бугарскиот народ. Сериозно сидро кое има силен потенцијал да ги 
потопи перспективите на блиски пријателски односи помеѓу двата народа е непризнавањето на постоењето 
на македонската нација и на македонскиот јазик од страна на официјална Бугарија. Ваквите екстремни 
ставови се неприфатливи во втората декада на 21-от век. Современиот свет и меѓународното право не 
признаваат негирање по етничка национална определба. 
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Оттука, ИНТЕГРА посветено ќе работи на промена на екстремизмите во односите со  соседите, на начин 
што ќе постави високи цели во меѓусебните релации, како што се интензивна изградба на Коридорот 8, нови 
гранични премини, олеснување на протокот на лица, стоки и услуги, укинување на бројни меѓугранични 
формалности, интензивирање на бизнис соработката, поттикнување на приватните инвестиции во двата 
правци, зголемување на трговската и културната размена, партнерско учество во научно – истражувачки 
проекти и во агенциските фондови на ЕУ, итн.

Зајакнување на врските со Македонците во соседните земји и дијаспората

Согласно меѓународните стандарди и практики, ИНТЕГРА ќе биде целосно посветена на одржување на 
цврсти културни и идентитетски врски со сите Македонци во соседните земји и дијаспората, затоа што тие 
се нераскинлив дел на македонското национално ткиво и насушна е потребата за сплотување, прекин на 
сите раздори и делби, како и за јакнење на македонско национално единство.

Истовремено, ИНТЕГРА ќе работи на сплотување на македонското национално ткиво и на исцеление на 
длабоките рани од поделбите и раздорите однатре. Во таа смисла, Македонците со исламска вероисповест 
од Македонија, Албанија и Косово се нераскинлив дел на македонското национално ткиво и сите 
понатамошни делби по верска, културолошка или вештачки наметната поделба ќе бидат предмет на осуда, 
со цел сплотување во национално единство.

Односи со други пријателски држави 

ИНТЕГРА ќе негува пријателски и односи на соработка и посветеност со сите пријателски држави, на 
партнерска основа. Притоа, ќе цели кон унапредување на економската соработка, трговската размена 
и извозот на македонските производи, културната, образовната, научно – истражувачката и спортска 
соработка.



WWW.INTEGRA.ORG.MK

стр.   33

Дипломатија

ИНТЕГРА цели кон реформски зафати кои ќе се реализираат во дипломатијата, особено во сегментот на 
професионализацијата на истата.

Исто така, потребно е да се изврши оптимизација на дипломатската мрежа, како и нов пристап во вршење 
на конзуларните услуги кон дијаспората.

Редефинирање на мрежата на дипломатски и конзуларни претставништва, функционална анализа на 
нивната кадровска структурираност и моделирање на нови форми на дипломатска активност, ќе бидат 
предмет на сериозни анализи и делување на ИНТЕГРА.

Тргнувајќи од фактот дека културата е основен столб на идентитетот на една нација и еден од највпечатливите 
репрезенти на духот на еден народ нашата мисија е обезбедување оптимална подршка и развој на сите 
сфери во културата и враќање на трајните вредности на пиедесталот кои тие го заслужуваат наспроти 
силните тенденции на масовниот глобалистички конзумеризам. Основни приоритети во културата се:
• изработка на нова национална стратегија за заштита на културното наследство и богатство;
• формирање на Агенција за културно наследство;
• достапност на културата (и споменатите трајни вредности) до секој граѓанин;
• заштита на авторите и авторското право според европските и светските стандарди. Државата која не 

обезбедува заштита на сопствените автори всушност самата себе се ограничува на начин што авторите 

КУЛТУРА
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сè помалку творат и сè помалку добиваат валоризација на својот труд, а со тоа се креираат се помалку 
квалитетни дела во сите области на културата;

• преку изготвување на прецизни и детални критериуми ќе се смени т.е. запре досегашната скандалозна 
распределба на средства во културата. Тие критериуми се базирани за претходно постигнати резултати 
и успеси и се практично мерливи во смисла на број на одржани концерти или самостојни и групни 
изложби, број на продадени влезници, број и вид на освоени награди, учество на домашни и странски 
фестивали итн.

• интензивирање на меѓународната соработка со УНЕСКО и Креативна Европа; како и отворање на нови 
културно информативни центри за промоција на македонската култура во странство и

• поттикнување на приватните инвестиции за влез во партнерски однос во проекти од областа на 
културата, уметностите, особено филмот, музиката, ликовната уметност и сл.

Демографскиот потенцијал е основа за развој на секое општество. Со цел за утврдување на точниот број и 
структурата на населението на Македонија, ИНТЕГРА се залага за спроведување на кредибилен попис на 
населението и домаќинствата, заснован на меѓународните стандарди и добрите практики. 

Миграцијата на населението претставува акутен проблем кој директно влијае врз можностите за прогрес и 
напредокот на нацијата. Поради тоа, врвен приоритет на ИНТЕГРА претставува справувањето со трендот 
на демографска депопулација и издигнување на ниво на национален приоритет. 

Следствено, ќе се работи на: утврдување на обемот и карактерот на емиграцијата; генерирање на соодветни 
долгорочни политики за справување со истата; децентрализација, рамномерен регионален развој и јакнење 
на локалните заедници; зајакнување на традиционалните семејни вредности и програми за стимулирање 

ДЕМОГРАФСКИ ПОЛИТИКИ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
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и раст на наталитетот во таргетирани подрачја на депопулација на населението од македонско етничко 
потекло.

Идентификуваните главни предизвици во спроведувањето на стратегиите за социјална вклученост и 
социјална заштита се:

• зголемена конкуренција во областа на пензиските фондови со измени на законската рамка во насока на 
поттикнување на влезот на странски инвеститори како основачи на нови друштва кои ќе управуваат со 
пензиски фондови;

• проекти за слободни зони за старски центри, зголемување на мрежата на старски домови, како и 
развивање на вонинституционални форми - дневни центри за стари лица преку јавно-приватно 
партнерство (активно стареење);

• учество во програми за вработување;

• секое младо лице да има можност за обука и преквалификација врз основа на искажаните потреби од 
работодавачите;

• воведување на ефикасни мерки за активирање и вработување на луѓе кои зависат од социјалните 
трансфери, со цел да се подобри нивното социјално вклучување, можностите за вработување и 
материјалниот статус;

• програми за работа со ранливи категории;

• развој на иновативни проекти наменети за деца од семејства во ризик, заштитата на децата од 
злоупотреба, за децата без родители и родителска грижа, за советување развој, за децата со посебни 
потреби и други слични теми;
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• полесно решавање на проблемот со домување на сиромашните и подобрување на условите за домување 
за ранливите групи;

Имплементација на стратегијата за социјална инклузија и социјална заштита ќе нудат релативно добра 
заштита за населението и е прилагодена на нивните потреби. Ќе се воведат одредени системски решенија кои, 
покрај државните служби, ќе овозможуваат учество на граѓанскиот и приватниот сектор во реализацијата 
на општествената улога за корпоративна социјална одговорност, што значи реализација на општествено 
корисни активности и проекти.

Уделот на приватните даватели на услуги во системот на социјална заштита да расте (обемот на услугите 
за социјална заштита да се проширува преку концесии, кофинансирање на институционална заштита итн.).

Се препознаваат вредностите, обичаите, конвенциите и нормите на Јудео-Христијанската традиција и 
демократијата како одлика на современата цивилизација и основа за градење на оддржливо и вредносно 
постулирано општество.

ИНТЕГРА се залага за граѓански сектор на невладини организации кои функционираат на доброволна 
основа и приватна иницијатива, независно од државата и нејзините институции, со цел за унапредување на 
јавното добро и јавниот интерес. 

ИНТЕГРА го препознава значењето на партнерската улога која ја имаат граѓанските организации, особено 

ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
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во сферите на индивидуалните слободи, унапредувањето на традиционалните и семејени вредности, 
вредносно хуманитарно делување за заштита на ранливите групи и сл.

Ќе се ослободува иницијативата на приватниот сектор во насока на интензивирање на партнерскиот однос 
со невладиниот сектор и граѓанските организации во таргетирани области од вредносниот морално – етички 
корпус, образовно - едукативната компонента, науката и истражувањата, културата и уметностите, спортот, 
младинските и студентските иницијативи, унапредувањето на правата на ранливите категории граѓани 
(бебиња, деца, млади до 18 години, стари и изнемоштени лица, лица со посебни потреби, инвалидизирани 
и со пречки во развојот, болни, сиромашни и сл.) итн.
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Заштитата на животната средина има непроценливо значење за здравиот живот на човекот, за одржлив 
развој на општеството и создавање услови за непречено општествено, економско, социјално и политичко 
функционирање на државата и севкупниот општествен живот. ИНТЕГРА се залага за:

• создавање систем за кривично-правна заштита на екосистемите и откривање на еколошки кривични 
дела, преку формирање на еколошка полиција или посебна организациона единица во рамките на МВР;

• заштитата на животната средина во рамките на локалната самоуправа треба да се реализира со 
имплементација на обврските кои произлегуваат од надлежностите што се децентрализирани;

• создавање ефикасен систем за управување со отпад врз основа на приватна иницијатива и почитување 
на принципите на слободниот пазар со нормативно гарантирање на основните стандарди;

• заштита на екосистемите воздух, вода и почва, преку примена на иновативни техничко – технолошки 
решенија, но и со зајаканата контрола и инспекциски надзор;

• национални паркови и заштитени подрачја, развој на еко туризам преку силна медиумска кампања за 
афирмација на локалитетите со природни богатства, културно наследство, селски туризам,  екстремни 
спортови, органска храна и сл., како и подршка и развој на националните паркови и заштитените 
подрачја;

• мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух кој продира од  соседните земји, недоволниот 
провев и движење на ветровите и искористување на отпадот и негово трансформирање во извори на 
енергија.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
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Младите се движечка силa и промотор на новите вредности на општеството и државата. Проектите што 
ќе ги реализираме во следниот период се во функција на подобрување на иднината на младите нивно 
промовирање и подршка за остварување на нивните професионални цели, преку создавање на предуслови 
за просперитет и успех при нивно пласирање на слободниот пазар. 

Оттука, ИНТЕГРА особено ќе се залага за:

• реалното вреднување на младите кадри кое го овозможува слободниот пазар на трудот согласно 
стекнатите компетенции да биде модел практикуван во државните институции;

• создавање услови за реализација на претприемачкиот потенцијал на младите на слободниот пазар, 
преку креирање посебни програми за млади и воведување на регресивни даночни стапки и даночни 
олеснувања;

• во соработка со приватниот сектор и приватната иницијатива, стимулирање на програми за континуирано 
образование;

• престриктуирање на Агенцијата за млади и спорт во Агенција за млади;

• создавање на системски предуслови во насока кон проактивно вклучување на младите во процесот на 
донесување одлуки на сите нивоа во политиката, според моделот ,,еднакви можности за сите”. 

МЛАДИ
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Грижата за демографскиот потенцијал значи и перспективи за градење на здраво општество. Оттука, 
посебен фокус ќе се стави на надминување на современите проблеми поврзани со злоупотреба на опојни 
и психотропни супстанции кај младите. Покрај институционалното делување и семејството, најдобриот 
долгорочен начин за справување со овој општествен проблем е во насочување кон развој на спортот.

Со реализација на проектите од областа на спортот и спортската инфраструктура, ќе придонесеме за 
подобрување на условите за спортување, натпреварување и рекреирање на сите граѓани, а посебно младите. 

Приоритет на ИНТЕГРА ќе биде подобрување на квалитетот на спортската инфраструктура и создавање на 
современи спортски капацитети за побрз развој на спортот. 

Поттикнувањето на приватна иницијатива кон развивање на партнерски однос со спортот, а особено во 
насока кон поддршка за професионалните спортисти ќе овозможи унапредување на професионалниот 
спорт, како и на масовниот спорт и спортот за сите. 

Од исклучителна важност и врвен приоритет за ИНТЕГРА е подигнување на нивото и зацврстување на 
улогата на физичката култура и развојот на училишните спортови, особено во колективните и индивидуални 
спортски дисциплини, кои развиваат индивидуален пристап и целат кон врвни постигнувања и високи 
професионални дострели.  

Спортот станува стратегиски приоритет кој ќе има за задача да го подигне спортскиот дух на нацијата, да 
поттикне дисциплина во животите на младата популација и да влијае врз подобрување на здравјето. 

СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА
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