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„Го паметиме АМАНЕТОТ кој ни го оставија 
нашите претци, тој ни е во крвниот запис - 
АМАНЕТ за силна и моќна Македонија, за свои 
на своето во своја татковина. Ние во ИНТЕГРА 
сме исполнување на АМАНЕТОТ, но и нов 
ЗАВЕТ кој денес станува АМАНЕТ  за децата и 
внуците, за  генерациите после нас.
Изборната платформа 2020 на ИНТЕГРА - 
МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА: 
НОВАТА МАКЕДОНСКА РЕНЕСАНСА е 
нашиот ЗАВЕТ со Бога и со Македонскиот народ, 
нова политичка визија која е нашиот АМАНЕТ 
за богата и просперитетна татковина, за горди и 
достоинствени Македонци.
Станете дел од новата ренесанса, бидете и вие 
остварување на АМАНЕТОТ ЗА МАКЕДОНИЈА. 
Нека е благословено од Бога!“

ПРОф. Д-Р ЉуПчО РИСТОВСКИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

кандидатСка лиСта за пратеници 2020
интегра - македонСка конзервативна партија 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1

1. ЉУПЧО РИСТОВСКИ

2. ЗОРАН РИСТЕСКИ
3. СОЊА ЧАДИКОВСКА
4. ЈАНЕ ВАНГЕЛОВСКИ
5. МИХАИЛ КОЧУБОВСКИ
6. СОЊА АНЧЕВА
7. СТОЈАНЧЕ ГЕРОВСКИ
8. ЈОРДАН НИКОЛОВ
9. ИРЕНА ДИНОВА
10. ВАЛЕНТИНА ЗЛАТАНОВСКА
11. КИРЕ МИНОВСКИ
12. ЉУБЕН АВРАМОВСКИ
13. САЊА САВИЌ
14. ДЕАН ЛАЗАРЕСКИ
15. МИЛЕ КОСТАДИНОВ
16. АЛЕКСАНДРА АДАМС 
17. АЛЕКСАНДРА ДИМОВА
18. ВАСИЛ ВАНГЕЛОВСКИ
19. РАДА СПАСЕВСКА
20. ПЕТАР ТРАЈКОВСКИ

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3

1. СУЗАНА ЧЕСМАЏИСКА

2. НИКОЛА ДИМИТРОВСКИ
3. ВАНЧЕ КОЦЕВ
4. ГРОЗДАНКА НАУМОВСКА
5. КОСТА ЈАНЕВ
6. СТОЈЕ АРСОВСКИ
7. ЕЛЕНА БРАУН  
8. АНГЕЛ ДИМОСКИ
9. ДОБРИН ДОНЧЕВСКИ
10. ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВСКА
11. ИЛЧО ГИОВСКИ
12. ДРАГАН КОЛЕВСКИ
13. ЕМАНУЕЛА ДИМИТРОВСКИ 
14. ОРЦЕ МИТРЕВ
15. НИКОЛА АНЧЕВ
16. ВАЛЕНТИНА ПЕШЕВСКА
17. ИВАН ЛАЗАРОВ
18. РИСТО САМОНИКОВ
19. АЛЕКСАНДРА НИКУШЕВА 
20. МИМИЦА ЦИЕВА ЈАНЕВА

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5

1. НИКОЛЧЕ ТАЛЕВСКИ

2. ДИВНА ЈАНКОВА
3. ЈОВАНЧО СПИРОСКИ
4. ЈАГОДА ДИМИТРОВСКА
5. БЕНИТО ПЕТРЕСКИ
6. БИЉАНА АНДОНОВСКА  
7. АНТОНИО РИСТОВСКИ
8. АЦО КРСТЕСКИ
9. КАТАРИНА ХАЏИЕВСКА
10. МИРЕ ДИМИТРИЕВСКИ
11. ИЛИЈА БЕНДЕВСКИ
12. ИРЕНА РИСТЕСКА
13. СТОЈАНЧЕ ПАВЛОВСКИ
14. ТОМИСЛАВ ТАЛЕВСКИ
15. СУЗАНА ИЛИЕВСКА - КЕРИМОВА
16. ЈАНЕ ПЕТРЕВСКИ
17. БОБИ МИТРЕВСКИ
18. СИЛВАНА ЈАНЕВСКА
19. ИЛЧЕ ДИМОВСКИ 
20. АНГЕЛА ПАНДИЛОВСКА

1. АЛЕКСАНДАР ГЛАВИНОВ

2. ВИОЛЕТА АРСОВСКА
3. ЉУПЧО СПАСЕВСКИ
4. СТОЈАН ВЕЛКОСКИ
5. АЛЕКСАНДАР ГИГОВСКИ
6. СОКИЦА ИЛИЕВСКА
7. ЖИКО ЈОВАНОВСКИ
8. ФИЛИП ИВАНОВ
9. НАТАША СТОЈАНОВСКА
10. ДУШИЦА СТАМЕНКОВСКА
11. АНДРЕЈА СТЕФАНОВСКИ
12. ВЛАТКО ВАСИЛЕСКИ
13. АНИЦА СТАНКОВСКА
14. ДАЛИБОР АНГЕЛОВСКИ
15. МАРЈАН КУЗМАНОВИЌ
16. СЛАЃАНА РАЈЕВСКА
17. ВАСИЛ ФОТИУ
18. ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА
19. МИРЧО МУЧЕВ
20. ДУНАВКА АНТОНИЕВИЌ

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4

1. ВОИСЛАВ   ЗАФИРОВСКИ

2. ДРАГИЦА ВАСИЛЕВА
3. ТОНИ ТОДОРОВ
4. ВАСИЛ КОЧЕВ
5. БОРИС МАНАСИЕВ
6. ЕМИЛИЈА БОГДАНОСКА - ТРИФУНОВСКА 
7. ГОРАН БОШКОВ
8. ВЕЛЕ КОЦЕВ
9. КАТЕРИНА КАРАЃОРГИЕВА
10. БЛАГИЦА ТАНЧЕВСКА
11. ПЕТАР ЦРВЕНКОСКИ
12. СЛАВЕ ЗДРАВКОВ
13. ЗЛАТКО КАМЧЕВ 
14. ОРЦЕ МИТРЕВ
15. ТРАЈЧЕ АРСОВ
16. ИЛИНКА МАРКОСКА
17. МИМОЗА СТОСИК
18. ПЕТАР СИМЕВСКИ
19. ТОМЕ ПЕТРЕСКИ 
20. АНА ПОПОВСКА ГИГОВСКА

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6

1. ВИОЛЕТА СРБИНОСКА

2. БЛАГОЈА НОВЕСКИ
3. КОЧО ВАСИЛЕВСКИ
4. АНИТА ТАЛЕСКА-КИТАНОВСКА
5. МИРОСЛАВ КРСТЕСКИ
6. ЕМИЛИЈА ГОЧЕВА-ГОРИЧАН   
7. СТОЈАНЧЕ ЛАЗАРОСКИ
8. ЛИНДА МЕМЕДИ
9. БОБАН ИЛИЕСКИ
10. ДРАГАН СТАМЕНКОВСКИ
11. МИТРА КРСТЕСКА
12. ЃОРЃИ НОВЕСКИ
13. БОРИС ТАЛЕВСКИ
14. СНЕЖАНА ГРОЗДАНОВА
15. ЈОРДАН ТРАЈАНОСКИ
16. ГОРАН ИЛИЕВСКИ
17. БОБАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
18. УБАВКА ВАСИЛЕВСКА 
19. ВЛАДИМИР ИВАНОВСКИ
20. МАКЕДОНКА КОСТОВА



НОВА МАКЕДОНСКА РЕНЕСАНСА MMXXI - MMXXX

ИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2020 НА

ИНТЕГРА
МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

“Било кое општество кое ќе се откаже 
од и најмала слобода, за да добие и 
најмала сигурност, не ги заслужува 
ниту слободата, ниту сигурноста и кога 
тогаш ќе ги изгуби и двете “

Бенџамин
Франклин

BLACK

MACEDONIAN CONSERVATIVE PARTY



Издавач: ИНТЕГРА - Институт за вредносна и доблесна политика
Уредник: Љупчо Ристовски
Лектор: д-р Славица Гаџова Свидерска
Тираж: 33 000

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

329.11(497.711)

НОВА Македонска Ренесанса MMXXI - MMXXX : изборна платформа 2020 
ИНТЕГРА Македонска Конзервативна Партија / [уредник Љупчо Ристовски]. - 
Скопје : Интегра, 2020. - [96] стр. ; 21 см

ISBN 978-608-66250-2-3

а) Македонска конзервативна партија “Интегра” (Скопје) - Политичка 
платформа

COBISS.MK-ID 51247365

COPYRIGHT 2020

BLACK

MACEDONIAN CONSERVATIVE PARTY



1

ВОВЕД И ПРИМАРЕН ФОКУС
Едно од најкруцијалните прашања со кои сме соочени денес, како Македонци, е прашањето за суштинско 

детектирање на изворот на сите проблеми кои не обременуваат како нација и држава, не само во историски контекст, 
туку особено во изминативе 29 години самостојност и независност како суверена држава на македонскиот народ. Се́ 
додека како нација не и́ погледнеме на вистината во очи и не се соочиме со нејзината суровост, колку и да боли, ние не ќе 
имаме сила да се справиме со предизвикот на изнаоѓање на вистинските излезни решенија, кои не само што би можеле 
да не вратат во нормала, како просперитетна нација и држава, туку би имале и потенцијал да ни ја вратат славата на 
Македонија и Македонците од древни времиња.

Македонскиот народ никогаш не престанал да сонува, но и никогаш не згаснал поривот во нашето срце за 
слобода, за прогрес и просперитет на татковината, за достоинствен живот, за свои на своето во своја татковина.

Ако по нешто сме останале забележани во историјата тоа е проклетството на делби и поделби, проклетството на 
сеење раздори помеѓу браќа, кое е една од седумте најомразени работи на Господа, според Библијата. Уште од времето 
на цар Самоил и легендарниот бој со неговиот братучед Василиј Македонецот, изреката “брат на брата очи вади“ е 
позната насекаде низ светот. Прашање на кое денес, ние современите Македонци, мораме да дадеме одговор сега, 
веднаш, без ниту еден миг одложување е: 

До кога? До кога сеење раздори помеѓу браќа? До кога ќе Му предизвикуваме чувство на омразеност, на нашиот 
Бог, Господ и Спасител Христос, со нашите постапки едни кон други? До кога?

Секој миг одложување на решението ќе значи повампирување на сите екстремизми дома, во соседството и 
пошироко, ќе значи понатамошно слабеење на македонската безвремена идеја и ќе значи добивање на стигма дека 
ние, денешните современи Македонци сме најслабата генерација Македонци во историјата на постоење на современа 
Македонија, генерација која дозволила во услови на слобода да ја изгуби татковината и да исчезнеме неславно од 
светската мапа на народи и нации.

На овие премиси ИНТЕГРА – Македонска конзервативна партија ја подготви изборната платформа 2020: 
“НОВА МАКЕДОНСКА РЕНЕСАНСА“ на прагот од третата декада на 21-от век.
Република Македонија се наоѓа во најчуствителниот период од своето постоење како независна и самостојна 

држава, соочена со сериозни предизвици по својот опстанок и по перспективите на своето постоење, како држава на 
македонскиот народ и на останатите етнички заедници и малцински групи. 

Сериозно долг период наназад, екстремизмите внатре и однадвор вршат силен притисок врз идентитетскиот 
корпус кај македонскиот народ, со крајна цел да бидеме избришани од картата на современа Македонија, потоа да се 
неутрализира политичкиот суверенитет на Македонската нација врз територијата Македонија, како и да се анестетизираат 
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базичните идентитетски одредници – македонскиот јазик, македонската историја1, култура и духовност. Истовремено, 
притоа екстремистичкиот притисок цели да се прекине континуитетот на вековната борба на Македонскиот народ за 
национална слобода и своја држава, која борба е крунисана во име и за сметка на државата Република Македонија.

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА одважно, храбро и со љубов за својот народ и 
татковина, застанува стаменито на браникот на заштита на овие безвремени национални интереси на македонскиот 
народ.

Во таа смисла, ИНТЕГРА и лидерските тимови ќе работат посветено и со нагласена ревност за: 
1. Враќање на македонското национално единство на голема врата и  

силна посветеност кон промоција на македонскиот национален стратегиски интерес во татковината, во соседството и 
насекаде низ светот. Механизмите и инструментите кои ќе ги употребиме за таа цел се иновативни и безвремени.

а)  Ќе го прогласиме 02 Август, дополнително, и за Национален ден на семакедонско помирување, и ќе ја повикаме 
Македонската православна црква – Охридска Архиепископија, партнерски со државата и со македонскиот народ, заедно 
со сите братски христијански цркви присутни на територијата на Република Македонија, на тој ден во 11:55, значи 
на 5 минути до 12 часот (независно од и соодветно на временските зони), да бијат камбаните на сите македонски 
христијански братски цркви низ светот. Целта е Македонците во татковината и низ целиот свет да се соберат во Божјите 
храмови на молитва и длабоко и искрено покајание за било чиј придонес, на било кои Македонци низ историјата и се́ 
до денес, кон потхранувањето и продлабочувањето на македонското проклетство на делби и сеење на раздори помеѓу 
браќа, како една од најомразените работи на Господа. Истовремено е потребно покајание и́ затоа што премногу долго го 
држиме Господа надвор од центарот на општествените настани, но и затоа што на тој начин дозволивме политиката да 
спадне на најниското можно скалило и макијавелистичкиот концепт да завладее со сите процеси во државата, но и со 
нас и нашите семејства и животи.

б) Сите идни владини стратегии и политики, мерки и инструменти за нивна имплементација ќе бидат вмрежени низ 
матрицата на јакнење и промовирање на македонското национално единство, како придонес од владата за сплотување 
и монолитност на безвремената македонска идеја во татковината и за јакнење на сврзното ткиво со сите наши браќа и 
сестри, Македонци низ светот.

в) Медиумите ќе бидат стимулирани и поттикнати со измени и дополнувања во законската регулатива да ги 
промовираат сите македонски идентитетски одредници, особено македонскиот јазик, македонската историја, 
македонската култура и духовноста на нашиот македонски народ.

г) Владата предводена од ИНТЕГРА и Министерството за култура и посебна, новоформирана Агенција за културно 
наследство, ќе се посветат на промоција на се́ што е наше македонско историско и културно наследство. Сите владини 
1   Мудроста вели ... покажете ми ја вашата историја и јас ќе ви ја пророкувам вашата иднина
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институции ќе бидат фокусирани на развој и промоција на македонскиот филм, драма и уметностите, на македонската 
народна и забавна музичка продукција, како и на секој сегмент од културниот идентитетски корпус.

д) Спортот е еден од најважните сегменти на општественото живеење, кој има силен потенцијал за јакнење на духот 
на македонската нација, за производство на здрави и силни поколенија Македонци, но и за сплотување на нацијата и за 
подигнување на националната гордост. Посебно Министерство за спорт и посебна Агенција за боречки вештини ќе се 
грижи за сите елементи кои водат кон градење на здрава и силна спортска нација, со крајна цел - силно етаблирање во 
професионални спортови и промоција на македонското име на светската спортска сцена.

2. Владата предводена од ИНТЕГРА ќе отпочне интензивен процес на економска инвестициска активност 
во партнерство со успешните бизнисмени Македонци низ светот, врз основа на т.н. МАТ Стратегија – Македонска 
безвремена страгија (MAT Strategy – Macedonian Timeless Strategy). МАТ стратегијата има за цел етаблирање, развој 
и промоција на Македонски инвестициски фонд МЕИН (MAIN), во кој државата Република Македонија ќе учествува 
со 1/3 удели, а преостанатите 2/3 ќе бидат учество на дијаспората, но и на приватни инвестициски фондови од светот. 
Истите ќе добијат можност да влезат во трите Слободни финансиски зони во финансискиот триаголник Скопје, Охрид 
и Струмица, процес кој ќе биде имплементиран со посебен проект МЕИНСОС (MAIN S.O.S2). 

Од овие финансиски извори ќе се генерираат уделите во МЕИН фондот, за мега и мини еквити иновативни, современи 
и технолошко - напредни проекти во Македонија, но и за проекти во соседството за нашите заинтересирани Македонци, 
кои живеат на тие територии од историска Македонија. Целта е да отпочнеме со силен, инвазивен инвестициски циклус 
и масовна економска активност за цели кои се силна компаративна предност на Македонија3, но и да се таргетираат трите 
компоненти на просперитет на нација и држава – материјалното богатство (притоа креирајќи богати и просперитетни 
индивидуи), образованието (затоа што немате богата и просперитетна држава ако немате образована нација) и здравјето 
(затоа што немате богата и просперитетна држава ако немате здрава нација). 

Богат и просперитетен Македонец е гаранција дека никој, никогаш повеќе нема да го уценува, поткупува и 
омаловажува, а ќе биде горд, достоинствен, стаменит и моќен. ИНТЕГРА ќе гарантира еднакви шанси за секој да дојде 
до финансиска слобода и полнота, но и да освои статус на задоволство и среќа од постигнатото во својот живот, во 
својата татковина Македонија. 

3. Истовремено, во првите 100 дена од формирањето на Влада,  
предводена од ИНТЕГРА, ќе се пристапи кон отпочнување на постапка за утврдување на ништовност на Времената 
спогодба (1995) и Преспанскиот договор (2018) пред Меѓународниот суд за правдата, на начин што ќе се поднесе Изјава 
за ништовност според меѓународното право. Отпочнувањето на постапка за утврдување на ништовност значи дека 

2   Project MAIN S.O.S. (Macedonian Investments Skopje Ochrid, Strumica) / S.O.S – Save Our Souls
3   Детален опис на масовниот инвестициски циклус следи во делот за Економски реформи
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Преспанскиот договор престанува да произведува правно дејство во домашното законодавство веднаш, поради кршење 
на највисокото човеково право, правото на самоопределување на Македонскиот народ, право на избор на име, да се 
наречеме Македонци во етничка смисла, да говориме свој мајчин Македонски јазик, да ги воспитуваме и образуваме 
новите генерации за своја македонска историја и култура, за своја духовност. 

Со отпочнување на постапката за ништовност на Времената согласност и Преспанскиот договор, истиот се става 
вон сила и со тоа веднаш се враќаат во официјална употреба таблите со натпис Република Македонија на сите државни 
институции, како и името на државата Република Македонија во сите официјални документи за сите државјани (Изводи 
од матична книга на родени, Уверенија за државјанства и целата службена и официјална документација во домашниот 
правен промет).

Во првите сто дена натпартискиот министер за правда, модел кој за прв пат го воведува ИНТЕГРА на политичката 
сцена во Македонија, ќе добие овластување од владата, во полн лидерски капацитет, без никакви политички или партиски 
влијанија, да ја започне битката за утврдување на ништовност на Преспанскиот договор, согласно меѓународното право 
и меѓународните стандарди и практики, а врз основа на универзалното право на самоопределување на еден народ да се 
нарече себеси во етничка смисла Македонски и да говори свој мајчин Македонски јазик. 

Дополнителен аргумент е и фактот што Македонија е првата во кругот на држави, која со Одлуките на АСНОМ, 
Манифестот и Прогласот до Македонскиот народ на првото заседание на АСНОМ од 02 август 1944,  како и со Уставот 
на Народна Република Македонија од 1946 година, е дефинирана како држава на Македонскиот народ, а во која се 
говори како официјален, службен и државен - Македонскиот јазик.  Референдумот за самостојност, независност и 
суверенитет на Република Македонија од 1991 година е плебисцитарно право од кое нема повисоко во правната наука и 
во меѓународното право, а на основа на кое Република Македонија е потврдена во Уставот, за држава на Македонскиот 
народ, во која се говори Македонскиот јазик како официјален, службен, но и државен јазик.

Владата, предводена од ИНТЕГРА ќе започне меѓународна политичко - правна битка за враќање и етаблирање 
на името Република Македонија и за меѓународна употреба, право кое извира од срцата на Македонскиот народ да се 
нарече и да припаѓа на општествена група, која според својата лична волја се определила етнички, идентитетски како 
Македонци, македонски народ. Таа безвремена битка за Македонија и македонски, во меѓународна употреба, ќе биде 
процес во кој силен ветер во грб ќе дава се́ што е погоре споменато, односно етаблираното македонско национално 
единство во татковината и низ светот, се́ до конечното етаблирање на безвремениот македонски национален стратегиски 
интерес. 
 За оваа наша безвремена автохтона и изворна македонска политичка визија бараме партнерство и доверба од 
Македонскиот народ, како и од сите лојални државјани на Република Македонија, кои ја сметаат за своја татковина и 
кои имаат разбирање и почит за оваа неправда, кон нас Македонците.
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СТАВ ЗА ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР:
МЕЃУНАРОДНО – ПРАВНА БИТКА ЗА НИШТОВНОСТ

Времената спогодба од 1995 година е “затруеното дрво“ чиј што плод е Преспанскиот договор.  Библиски, 
лошото дрво дава лоши плодови.
Решенијата кои се понудени со Времената согласност со Република Грција (1995) и во Преспанскиот договор (2018) 
извираат од погрешен извор, односно не е таргетирана вистинската срж на проблемот во односите со Република Грција. 

Согласно теоријата за разрешување на конфликти, исправни решенија извираат од исправно, солидно и прецизно 
детектиран проблем. Во случајов, Резолуциите 817 и 845, донесени од Советот за безбедност на Обединетите нации 
(1993),  упатуваат на разговори околу проблемот со името со Република Грција, ерга омнес во рамките на системот 
на ОН. Сите влади досега, разговорите ги подигнаа на ниво на преговори и излегоа надвор од своите надлежности, 
влегувајќи притоа во зоната на велепредавство, односно задирајќи во сетот на идентитетските прашања. Притоа се 
овозможи негирање на правото на самоопределување на Македонскиот народ  во етничка смисла да се нарече себеси 
Македонски и да го нарекува својот мајчин јазик - Македонски.

Значи вистинскиот корен на проблемот со Република Грција и Република Бугарија е негирањето на правото на 
самоопределување во етничка смисла на еден народ да се нарече себеси, според своето убедување и лично изразена 
волја, во етничка идентитетска смисла – Македонски, и да го нарекува својот мајчин јазик – Македонски, како и фактот 
што тој ист народ македонски има политички суверенитет над територија, која ја нарекуваме Македонија.

Решение за меѓународниот проблем со името, како најважен дел од програмата на ИНТЕГРА - МАКЕДОНСКА 
КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА, е во отпочнување на процес на ништовност на Времената согласност од 1995 година и 
ништовност на Преспанскиот договор од 2018 година.   

Бидејќи душата не може да има полза од вистината се додека од неа не се отстрани заблудата (Платон), односно 
општоприфатената заблуда pacta sunt servanda, во однос на валидноста на Времената согласност.4 Како резултат на оваа 
голема премиса, Македонија доби одлука, во своја корист, пред Меѓународниот суд на правдата.  

Во меѓународното право пресудата не го решава проблемот, затоа што се поаѓа од претпоставката дека Времената 
согласност е валидна. Правилно заклучување треба да направи разлика помеѓу поимите знаење и паметност, разум. 
Знаењето е способност за докажување (Аристотел), што значи дека знаењето оперира со секогаш исти премиси. Тоа 
значи дека за знаењето е секогаш битна вистината, додека кај паметноста, разумот е битна добрата/правилна одлука.

ИНТЕГРА ќе го примени знаењето со помош на своите стратегиски партнери веднаш по победата на изборите, 
а тоа се вика паметност/разум (доколку тоа го направиме во право време и со прави средства, односно со пријателски 
4  Концептот за решение на идентитетскиот спор е преземен од д-р Марјан Попески, натпартики министер за правда во сенка на ИНТЕГРА –
      МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА (www.marjan.mk)
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земји). Значи, се задржуваме на знаењето (способност за докажување), не затоа што не ја поседува и доблеста 
паметност/разум, туку затоа што досега Македонија сметаше за знаење, нешто што не е знаење. Д-р Шнајдер (“Логика 
за правници”) во метафората за правниот силогизам (доказ), која парафразирано гласи: правниот силогизам е контролна 
станица, која што вредните мисли ги пропушта, а невредните ги запира. Правниот силогизам не значи дека договорите 
мора да се извршуваат, само доколку се валидни. Во конкретниов случај pacta sunt servanda не важи доколку Времената 
согласност е во спротивност со норма ius cogens. Времената согласност го крши човековото право на самоопределување, 
кое што е норма ius cogens. На овој начин е уништена големата премиса, според правилата на Аристотел (“Органон”) за 
побивање на доказ (правен силогизам). Македонија врз основа на член 94 од Повелбата, требаше да побара од Советот 
за безбедност присилно да ја изврши пресудата, но, очигледно сфатила дека пресудата може да се претвори во судско 
самоубиство.  На овој начин ИНТЕГРА ја отстранува најтешката заблуда, која е поткрепена и со пресуда. Сега душата 
е поподготвена за вистината. 

Втората заблуда поради која душата нема полза од вистината е, условно речено, ultra vires, според која генералното 
собрание можело да побара советодавно мислење од Меѓународниот суд на правдата. Член 12 од Повелбата, според 
Моргентау5, одредува дека Генералното собрание не смее да се бави со одредено прашање, доколку со тоа прашање 
се бави Советот за безбедност. Мала премиса се двете резолуции на Советот за безбедност за Македонија и фактот 
што Генералното собрание до денес не се осврнало на спорот. Општото правно начело lex posterior derogat legi priori, 
посочува нов прецеденс на Меѓународниот суд на правдата од 1950 година, со кој што Меѓународниот суд на правдата 
дерогирал свое мислење од 1948 година. 

Третата заблуда е тврдењето за доминацијата на реалистичката теорија. Ова е обично глорифицирање на 
еристичкиот доказ argumentum ad baculum. Особено се повикува на Тукидид. Притоа се употребува привиден силогизам 
(доказ), кој е еристички трик argumentum ad baculum. Тукидид ја преферира моќта во однос на крепоста. Имено, 
постои и друг дел од Тукидид (“Пелопонески војни”), каде што е јасно дека Тукидид е за крепоста, а не за моќта. 
Тој лично, дури и го мразел Клеон, кој се залагал за моќта. Значи, се користи и еристичкиот трик - игнорирање на 
спротивната евиденција, или на англиски “card stacking“. Откако се отстранети трите најмоќни заблуди за спорот за 
името, македонската душа е подготвена за вистината и може да има корист од неа. Разговорите околу спорот траат 
скоро триесет години со медијација, дипломатско средство за решавање на меѓународни спорови, од член 33, став 1 на 
Повелбата. 

ИНТЕГРА го држи ставот дека изборот на средство е погрешен. Времената согласност го крши човековото 
право на самоопределување на Македонија и на македонскиот народ. Правото, државата сама да си избере име е дел од 
правото на самоопределување, исто и во случајот со народот кој живее на територијата на Македонија.  

ИНТЕГРА ќе поднесе и тужба заради кршење на правото на самоопределување, кое што е норма ius cogens. Со 
тужбата ќе се бара утврдување на ништовност на Времената согласност, врз основа на член 53 од Виенската конвенција 
5   Hans Morgenthau; Politics Among Nations: The Stuggle for Power and Peace (1948)
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за договорно право, која за прв пат го воведува поимот ius cogens во меѓународното право. Доколку Времената согласност 
е во спротивност со норма ius cogens на меѓународното право, таа е ништовна ab initio и сите држави се должни да ги 
одстранат евентуалните последици на дејствувањето на таквата спогодба и своите меѓусебни односи  да ги усогласат 
со нормата ius cogens. Така предвидува член 71 од Виенската конвенција за договорно право. Согласно член 69 од 
Виенската конвенција за договорно право, секоја држава има право да бара од други држави, доколку тоа е возможно, 
да се воспостави status quo ante. Цитираната норма воведува actio popularis кога ќе се прекрши ius cogens, што значи 
дека правото на самоопределување има дејство erga omnes, консеквентно на тоа и пресудата на Меѓународниот суд на 
правдата, со која се утврдува прекршување на правото на самоопределување, кое што е норма ius cogens. Понуденото 
правно средство се докажува со следниот правен силогизам: 

Голема премиса: Секој договор што е во спротивност со ius cogens е ништовен (член 53 од Виенската конвенција 
за договорно право). 

Мала премиса: Член 5 од Времената согласност6 е ништовна договорна норма. 
Конклузија: Времената согласност е ништовна и нема никакво дејство. Бидејќи се работи за сложена материја, 

а ова правно средство досега ниедна држава не го употребила пред Меѓународниот суд на правдата. Постои простор за 
уште три просилогизми за правниот силогизам да биде поубедлив: 

Прв просилогизам: 1. Членот 103 од Повелбата на ООН ги анулира сите спогодбени норми, кои што во време на 
настанувањето биле во спротивност со ius cogens. 2. Членот 5 од Времената согласност е во спротивност со член 1, став 
2 и член 55 од Повелбата на ООН. 3. Членот 5 од Времената согласност е ништовна спогодбена норма. 

Втор просилогизам: 1. Член 1, став 2 и член 55 од Повелбата на  ООН го содржат основното колективно човеково 
право на самоопределување, кое што е ius cogens и важи erga omnes. 2. Член 5 од Времената согласност одредува 
преговори за правото на самоопределување7. 3. Членот 5 од Времената согласност е ништовна   спогодбена норма. 

Трет просилогизам: 1. Quod nullum est, nullum producite efectum (што е ништовно, нема никаков учинок). 2. 
Времената согласност е ништовна (член 5 од Времената согласност е во спротивност со член 1, став 2 и член 55 од 
повелбата на ООН, односно правото на самоопределување, кое што е ius cogens и важи erga omnes, врз основа на 
пресудата на Меѓународниот суд на правдата (Источен Тимор). 3. Ништовната Времена согласност нема никаков учинок 
и Македонија не мора да го промени името. Научните мислења и заклучувања се добро изведени, односно правниот 
силогизам и просилогизмите кои чинат полисилогизам се правилни, па затоа  ИНТЕГРА, врз основа на Виенската 
6   “2. Признавајќи дека постои разлика меѓу нив во врска со името на Втората Страна, секоја страна ги задржува сите права кои се во согласност
      со наведените обврски превземени со оваа Времена Спогодба (наведени во член 9, Став 1)...“ Член 5, Став 2 од Времената спогодба (1995)
7   “1. Страните се согласуваат да ги продолжат преговорите под надзор на Генералниот Секретар на Обединетите Нации, предвидени со 

Резолуцијата 845 (1993) со намера за постигнување на согласност во врска со разликите опишани во таа резолуција и со Резолуцијата 817 
(1993)“. Член 5, Став 1 од Времената спогодба (1995)
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конвенција за договорно право, ќе испрати до Грција “Изјава за ништовност на Времената Согласност“, а истовремено 
пак, за тоа ќе го извести Меѓународниот суд на правдата. Доколку Грција не одговори во рок од 12 месеци, Владата 
предводена од ИНТЕГРА, ќе вложи правно средство за ништовност до Меѓународниот суд на правдата, Note bene. 
Ова не е единствен ваков случај. Словенија се противеше на зачленувањето во ООН на СР Југославија под тоа име. 
Ова противење беше игнорирано во ООН. Во текот на извршувањето на договорот беа дефинирани  поимите право 
на самоопределување и ius cogens. Употребена е најдобрата дефиниција од која се гледа дека правото државата да си 
избере име е дел од дефиницијата на правото на самоопределување. 

Пред Меѓународниот суд на правдата можат да се побиваат и резолуциите на Советот за безбедност, со посочување 
на два прецеденси во кои Меѓународниот суд на правдата прифатил надлежност. Преспанскиот договор темели на 
Времената согласност. Во член 1, став 1 од Преспанскиот договор, се одредува дека Времената согласност престанува да 
важи. ИНТЕГРА на ова одредба и го спротивставува општото правно начело што го признаваат цивлизираните народи, 
а кое што согласно член 38 од Статутот на Меѓународниот суд на правдата е извор на меѓународното право - Ex pacto 
illicito non oritur actio. Меѓународниот договор, кој е во спротивност со когентна меѓународна норма е ништовен. Од 
таков договор не може да настане никакво барање на договорните странки. Значи, ништовната Времена согласност не 
може да престане да важи, како што е одредено со член 1, став 1, бидејќи никогаш не почнала да важи. Ништовноста 
има дејство ex tunc. Поради тоа, ништовен е и Преспанскиот договор, заради прејудициелното прашање: ништовност 
на Времената согласност. 

ГЕНЕРАЛНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОПШТИ НАЧЕЛА
“Согласно системот на природните слободи, суверенот има само три должности на кои треба да 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, да 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, 
состојба на духот во која секој поединец може да твори, да создава без ограничувања, да го максимизира својот личен 
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потенцијал и да се стреми кон успех и достигнување на личното чувство на среќа и задоволство од постигнатото во 
својот живот. 

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 одговорност 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. 

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА е христијанска партија, која ќе работи на 
промовирање на христијанските вредности во Македонија и Европа.

ИНТЕГРА ја постулира својата стратегија и политиките на:
- зачувување на христијанското културно наследство,
- промовирање на христијанско образование во јавните основни училишта,
- силни семејни врски и брак помеѓу маж и жена,
- јакнење на семејството, како најважен општествен ентитет,
- промовирање на слободата на верување и осудување на религиски екстремизам и насилство,
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- борба против трговија со луѓе, сексуална експлоатација и злоупотреба на детскиот труд,
- зачувување на индивидуалното достоинство на секое човечко суштество, кое е создадено според обличјето 

Божјо, а кое е заштитено од зачнувањето до природната смрт. 
Силно семејство
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 - Македонска конзервативна партија 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.
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 – Македонска конзервативна партија 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.

Македонија, национална држава на Македонскиот народ
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 – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА го  промовира, со сите расположливи уставни и 
законски механизми го гарантира, националниот суверенитет, интегритет и независноста на Република 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, на албанската етничка заедница, на другите малцински 
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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 смеат да ги определуваат правата и обврските, но и 
унапредувањето на доброто на другиот не смее да биде на сметка на било кого или обратно, не смее да го загрози или 
оспори на било кој начин доброто на другиот до него, а кој е различен по било која основа. Во ова влегува и корпусот 
на идентитетски, јазични, културни и сите видови права и добра. Моето право може да се унапредува до границата која 
претставува опасност да се загрози правото на другиот, како и обратно, нечие право и добро може да се унапредува до 
границата до која не го загрозува моето право и добро.

УЛОГАТА НА ДРЖАВАТА
Имајќи ја во предвид основната функција на државата како заштитник на индивидуалните слободи на граѓаните, 

сопственичките права, внатрешниот ред, силната национална одбрана и администрирањето на правдата, ИНТЕГРА – 
МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА 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;

• 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, како и знаењето се клучните стратегиски ресурси 
на државата;
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• 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 
информатички и технолошки решенија и се́ што е компаративна предност на националната економија;

• справување со последиците од криминалната приватизација и бескрајната транзиција и реализација на 
проектот „ЗАХЕЈ“8 за враќање на криминално изнесените милијарди долари по разни светски „финансиски рај 
дестинации“9;

• отпочнување на процес на враќање на довербата во владата и државата, со цел 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 „бона фиде“ 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”; 

ЕКОНОМСКА   РЕФОРМА - СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ 
ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА 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;

8   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)

9   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 повратиограбеното, 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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• 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;

• масовна правно нормативна дерегулација на економскиот систем, ослободување од стегите на државата и 
драстично намалување на јаремот врз граѓанството. ИНТЕГРА, уште во првите 100 дена од водење на Владата, 
ќе отпочне со утврдување на методологијата за масовен процес на економска дерегулација, со проект наречен 
Масовна дерегулација или MASSDEREG (Massive De - regulation).  Бизнисите во Македонија мора да го вдишат 
духот на слободата при водење на своите активности, јаремот мора да им биде олеснет и во делот на нормата 
и регулативите, целиот систем мора да се поедностави, да биде јасен, транспарентен и да нуди еднакви шанси 
и можности за сите. Партнер во процесот ќе ни биде силен економски тим на професори и инфлуенсери од 
Американското општество, а кои се врвни економисти, од светски ранг;

• воведување на регресивни стапки на данок од 9%, 8% и 7%, како и нулта стапка на оданочување за иновативни, 
информатички и високо технолошки знаења, вештини и умеење (“know – how”);

• фазен мораториум на нови задолжувања, домаќинско и посветено редефинирање на фискалната и монетарната 
политика, како и репозиционирање на улогата на Народната банка и ослободување на пазарот на капитал за 
целосно слободен влез на инвестиции во банкарскиот сектор, како и влез на приватни инвестициски фондови 
во слободни финансиски зони, позиционирани во финансискиот триаголник: Скопје, Охрид и Струмица 
(Macedonian Financial Investment Tringle – MAFIIT Zone);

• за справување со должничката криза, ИНТЕГРА ќе спроведе нова иновативна стратегија, т.н. Debt то Equity 
Swap (DES), која во основа го прекинува смртоносниот циклус на инсолвентност кај бизнисите (мали и средни 
особено, но и кај големите бизниси), притоа ги одржува витални лостовите со банкарскиот сектор (домашниот 
и меѓународниот) и крајно, систематски го елиминира долгот на државата со истовремено несмалена економска, 
инвестициска активност. Ќе биде спроведен процес на т.н. “reshuffle” на годишните ануитети, кои се всушност 
отплата на главниот долг и каматите по кредити од буџетот на државата, во удели, акции и инвестициска 
активност од страна на доверителите - банките (домашни и странски), во МЕИН фондот за мега и мини еквити 
проектите. Со процесот,  доверителите спрема кои должи државата ќе станат сопственици на удели/акции во 
мега и мини еквити бизнисите, во замена за отпис на долгот или на дел од долговите. Целата ДЕС операција ќе 
се изведе на пазарна основа во духот на “Bona Fide” пристап. Државата Македонија ќе влезе во зона слободна 
од долгови , т.н. “Debt Free Zone”, кое е оптимистичко сценарио, или во зона на одржлив долг “Sustainable Debt 
Zone”, со тенденции да прејде во првата зона. Процесот ќе се инаугурира фазно и во неколку етапи, а ќе се цели 
да се елиминира било каква финансиска зависност од било кого, за да крајно се постигне целосна финансиска 
слобода и полнота на државата Македонија;
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• коренита пензиска реформа и воведување во системот на можноста за зголемување на уделите во приватните 
пензиски фондови и отворање на инвестициски можности за истите, при паралелна фискална санација и 
трансформација на државниот пензиски фонд. Со пензиската реформа работните луѓе всушност, дополнително 
стануваат активни учесници во градењето на државата;

• коренита реформа на здравствениот фондовски систем со отворање на инвестициска можност за влез на пазарна 
основа, на нови приватени здравствени осигурителни компании и фондови, паралелно со фискална санација, 
рационализација и трансформација на државниот здравствен фонд за базичниот пакет здравствени услуги за 
населението;

• коренита реформа на образовниот систем со воведување на приватни инвестициски фондови и поттикнување 
на приватно – јавно партнерство за напредни научно – истражувачки проекти, како и регулирано постепено 
подигање на образовните стандарди на приватните средни и високо образовни наставно – научни установи, 
според моделот на еднакви шанси за државно и приватно образование;

• ставање под контрола на буџетот и негово позиционирање на 1/4 од БДП (25%), наместо сегашните 1/3 од БДП 
(33,3%);

• 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, со цел трудбеникот да располага со 
плодовите на својот труд10 (во втората половина од мандатот); 

• масовен процес на трансформација на сите јавни стопански дејности кои се непрофитабилни од политичко – 
партиски причини, а кои во услови на слободен пазар ќе бидат профитабилни. ИНТЕГРА ќе поттикне процес на 
постепено извлекување од јаслите на државата, преку моделот на приватно - јавно партнерство и канализирање 
во приватниот сектор. Македонски пошти, МЕПСО, Македонски железници, потоа јавни претпријатија кои 
не покажуваат виталност и економска кондиција да се борат со предизвиците на пазарот и книжат загуби кои 
консекутивно, години наназад се покриваат од буџет, како и сите останати правни субјекти кои на било кој начин 
се поврзани или поддржани од буџетот, а е неоправдан таквиот статус на немање економска перспектива. Значи 
сите овие ќе бидат предмет на масовна трансформација по моделот на приватно – јавно партнерство (ПЈП);

• браунфилд инвестициите ќе бидат предмет на брзопотезно решавање по моделот на ПЈП, затоа што не смееме да 
дозволиме силен економски потенцијал кој лежи неупотреблив да стои настрана од економските текови, поради 
бесмислени стечајни, ликвидациони или други судски постапки;

• основање на Македонски инвестициски фонд – МЕИН со главна цел да го спроведе масовниот процес на 
трансформација на непрофитабилниот од политичко - партиски причини дел на државната економија, преку 
моделот на приватно - јавно партнерство, но и да овозможи поттикнување на инвестиции, раст и развој на 

10   1 Тимотеј 5:18: “...работникот ја заслужува својата плата“, односно на работникот му припаѓа приматот за неговиот труд, да ги жнее   
       плодовите од таквиот труд, во сета полнота
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микро, мали и средни претпријатија, преку мини - еквити11 фондови и приватно - јавно партнерство со истите;
• Мега еквити фондовите ќе бидат наменети за мега хидро енергетски проекти како Чебрен, Галиште, Бошков 

мост, мега проекти за алтернативни извори на енергија, како соларани резервати поради акумулацијата на 280 
сончеви денови во годината, ветерници поради неколкуте ветерни точки во Македонија, потоа третиот бран на 
алтернативни извори за производство на енергија од хидроген, за кој процес Владата на ИНТЕГРА ќе подготви 
посебна Национална стратегија за производство на енергија од хидроген. Двата моќни басени на подземни 
води на територијата на Македонија (Солунска глава и Галичица) се солидна основа за успешен развој на овие 
алтернативни извори на енергија, потоа брза и масовна гасификација на цела територија на Македонија и 
отпочнување на процес на истражување и реализација на проект за нафта и гас на потегот од с. Буриево спрема 
Беласица, согласно нов Национален мастер план за нафта и гас. Проектот би предвидел и изградба на нова 
Рафинерија за нафта и нафтени деривати, според најновите светски високо технолошки стандарди, по модел со 
анимирање на мега еквити фондови, а со крајна цел енергетски независна Македонија. Проектот би поттикнал 
и инвестиции во индустријата за полимери која е со 2,5 пати поголем обрт на светско ниво, од црната и обоената 
металургија заедно; 

• Мега еквити проекти ќе бидат наменети и за производство на дијаманти од активен јаглен, ресурс кој го има во 
Македонија и во соседството, потоа производство на реактори за соговорување на индустриски и друг вид на 
отпад, како и за согорување на чад од индустриски оџаци, проект кој е високо технолошко и иновтивно решение, 
како и многу други иновативни и високо технолошки инвестициски проекти;

• Мини еквити фондови ќе бидат наменети за “state of the art” инвестициски проекти во слободните СПА зони 
низ цела територија на Македонија, потоа за слободните зони за здравствен туризам во подрачјата на Косел 
Охридско, Пелагонискиот дел, Струмичката котлина и Овчеполето, каде што Македонија располага со силни 
ресури на термални води12, како и слободни зони на старски центри кои би воделе грижа за нашите возрасни лица, 
нашите родители пензионери. Старските центри, во зоните над 600 метри надморска висина, ќе изобилуваат со 
одлична транспортна инфраструктура од експресни патишта и брза железница, системски маркети, киносали, 
спортска инфраструктура, трим патеки за прошетка и се́ што е потребно за да им се овозможи пристојна и 
достоинствена старост. Целта е и да ги привлечеме нашите пензионери Македонци од Европа, Америка, Канада 
и од Австралија, но и да се отвориме како држава за други пензионери од развиените просперитетни нации. 
Целта е да ги привлечеме нивните пензии да се трошат во Македонија. Во непосредното окружение на овие 

11   Еквити фондови ја обврзуваат државата, своето учество во инвестицијата преку уделите/акциите да го отуѓи на пазарот, за договорен 
       временски период и да се изземе од бизнисот, освен во случаите на стратегиска инфраструктура или дејност и регулатиорните сегменти од 
       национален интерес
12   Целзиус барал начин да го загрее организмот одвантре, за да излечи секакви видови на болести



16

слободни зони, ќе се поттикнуваат проекти за органско производство на храна и пијалоци, што ќе биде силен 
поттик и за останатите економски сегменти;

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

• Формирање на слободна иновациска, информатичка и технолошка зона во подрачјето на општина Велес, покрај 
реката Вардар - ВИТЕЗ (VITEZ – Veles Inovative Technology Zone). Во првите 100 дена од Владата на ИНТЕГРА 
ќе воведеме “нулта“ стапка на оданочување за високо интелектуален “know how”, знаења кои, во партнерство со 
еден од светски познатите технолошки универзитети, ќе развиваат високи технологии на проект за т.н. фабрика 
на иднината (Factory of the Future). Истовремено на тој начин ќе се привлечат сите “мозоци“ од регионот и 
пошироко, со објективни претензии да прераснеме во зона која ќе го има имиџот на т.н. Силиконска долина од 
Америка, а наша домашна, македонска “Вардарска силиконска долина“;

• Во сите овие инвестициски проекти ќе се форсира брендот “Made in Macedonia”;
• основање слободни земјоделски и сточарски зони (со акцент на органско земјоделство и одгледување добиток), 

основање слободни агробизнис зони. Значи покрај планираните слободни спа зони, слободни зони за здравствен 
туризам, слободни зони за центри за стари лица, ИНТЕГРА предвидува формирање на четири слободни 
земјоделски и сточарски агро бизнис зони во Полог, Пелагонија, Овчеполе и Струмичко поле (Macedonian Agri 
Business Qudrant – MAQ / Македонски агро бизнис квадрант). Приватни инвестициски фондови и приватни 
инвеститори, од дома и од надвор, ќе добијат шанса да станат партнери со државата во процесот на ревитализација 
на земјоделското земјиште и пасишта во Македонија, со цел создавање додадена вредност во храна и пијалоци. 
Критериумите за влез во партнерство се: реализација на проекти за висока финализација на храна и пијалоци, 
во што повисока фаза од производствениот процес, за концесионирање на површини од над 500 ха.;

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

• ИНТЕГРА предвидува институционална реформа во делот на управување со ресурсите на вода. Посебна 
Агенција за води ќе ги преземе ингеренциите од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Министерството за животна средина и Министерството за економија (вклучително и концесионирањето на 
водите). Водата, покрај почвата и воздухот, но и знаењето, стануваат национални стратегиски ресурси, за кои 
државата ќе има посебни програми за заштита и развој;

• 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 
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и административни капацитети и надлежности. Со втората фаза на фискалната децентрализација ИНТЕГРА 
планира сериозен процент од зафаќањата во ДДВ да се прелее на сметка на општинските каси, со развојна 
намена и за проекти кои ќе значат ревитализација на селата, обнова и градба на инфраструктурата, развој на 
туризмот и поттик на мали и средни бизниси.
Главната цел за ваквиот масовен и радикален реформски зафат во економијата е преку покренување, 

интензивирање и максимизирање на потенцијалот, со новиот економски циклус да се дојде до мултиплицирање на 
материјалното богатство на државата, изразено преку силен номинален раст на БНП - Бруто националниот производ/
приход или мултиплицирање на новододадена вредност во реалниот сектор на економијата. 

Истовремено, македонските претпријатија ќе се оспособуваат за инвазивен излез на светскиот пазар и 
брендот “Made in Macedonia” да стане поим за “State of the Art” производ или услуга. Раст на вкупното национално 
богатство, вклучително и преумножување на девизните резерви и нивно рационално вбризгување во пазарните текови 
на профитабилна основа, експанзија на македонската економија во соседството и, во глобални рамки, забрзување на 
економскиот метаболизам на микро, малите и средни бизниси, преку даночниот и царинскиот систем, ќе бидат крајните 
дострели на овој радикален економски зафат. На тој  начин ИНТЕГРА ќе стимулира и поттикнува градење на имиџ на 
т.н. “мудра економија“ (“Macedonian Smart Economy“ – проект MASEC).

Аутсорсинг индустријата има огромен потенцијал за идниот развој на татковината. Таа е најбрзорастечка 
индустрија во последниве години со цирка 18-20% годишен раст. Иако изнесува само 2,1% од БДП  или создава нова 
вредност од околу 200 милиони евра во просек годишно, со досегашните стапки на пораст се предвидува дека наскоро 
ќе премине 300 милиони евра годишни приходи во дејноста. Структурно, информатичката технологија е најдоминантна 
во овој сегемент на економијата. ИНТЕГРА ќе отвори нови процеси во овој пропулзивен сегмент на економијата со цел 
да се мултиплицираат приходите по таа основа.
 ИНТЕГРА ќе води политика на негување на човечките ресурси, со должно внимание и “friendly oriented” 
(пријателски ориентиран) пристап, со цел да ја вратиме индивидуата на пиедесталот на општеството, потоа ќе го негува 
нејзиниот креативен, творечки потенцијал, ќе охрабрува носење на одлуки и решенија за сопствен личен, семеен и раст 
и развој на нацијата, во целина. Но, ќе целиме и кон враќање на нашите мозоци кои се распослани низ светот, назад во 
својата татковина, значи ќе форсираме враќање на мозоците или т.н. “Brain Gain” - процес. Високо -софистицираното 
образование, научно - истражувачкиот развој во средини на високо технолошко окружение, ќе ја зајакне конкурентноста 
на македонскиот човечки фактор и на крајниот производ на светскиот пазар.

Процесот на враќање на капиталот и богатството на Македонците иселеници низ светот ќе биде поддржан 
со сијасет на иновативни мерки, кои ќе таргетираат силен раст на довербата на бизнисите во Македонската држава и 
нејзините развојни перспективи. Притоа ќе се создаде виртуозен циклус на капиталот, кој ќе го забрза крвотокот на 
финансиските текови.
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ИНТЕГРА ќе поттикнува економско и бизнис партнерство на сите нивоа на односи во економијата и ќе развива 
нова стратегија за управување со националните ресурси, потоа ќе развива нова стратегија и за бизнис и висока 
технолошка експанзија, како на ниво на домашната економија, така и на ниво на соседството и во светски рамки.

ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ
ИНТЕГРА ќе отпочне процес на радикална институционална реформа на економскиот систем, преку 

реструктуирање и редимензионирање на целокупниот економски сектор во владата, а посебно на министерството 
за економија, со одвојување на суштинските од несуштинските организациони единици. Дел ќе бидат ставени под 
јурисдикција на владата, во форма на владини агенции, а дел од надлежностите ќе се аутсорсираат односно ќе преминат 
кај надворешни економски субјекти, по модел на приватно – јавно партнерство.

Притоа, ќе има сериозни секторски поместување и ресорско групирање на стратегиските ресурски – почва, вода, 
воздух и знаење. 

Агенција за буџетски приходи
ИНТЕГРА планира формирање на посебна Агенција за буџетски приходи, како централна административна, 

извршна структура во директна надлежност на владата. Управата за јавни приходи (УЈП) и Царинската уптрава се 
трансформираат и целиот сегмент на буџетски приходи преоѓа во посебна владина Агенција.

Рационализацијата на досегашниот систем за прибирање на буџетските приходи е клучна во оваа фаза од 
развојот на Македонија. Досегашниот систем се покажа тром, превработен, пренормиран, со неподносливо високо 
ниво на дискрециони права кај пониски ешалони на власта, но и кај повисоките нивоа на одговорност, особено и кај 
егзекутивните инспекторати кои се подјармени од партиско - политичките елити и претворени во казнени експедиции 
за физичките и правните субјекти. Целиот систем е коруптивен во основа, високо подложен на можност за злоупотреби, 
делува застрашувачки и оттука е потребна радикална реформа во правец на целосно елиминирање на било какви 
дискрециони права, на било кое раководно лице од избраните партиски и политички функционери.

Начелата кои ќе се користат при реформата на системот се во основа морално – етички и поаѓаат од иманентното 
својство на човекот за слобода на творење и живеење. Репресијата се покажа дека е недоволен фактор за етаблирање на 
одговорноста кај економските субјекти, во доволен капацитет. Притоа, предвидено е сериозно намалување на јаремот од 
страна на државата, масовен процес на економска и финансиска де -регулација и олеснување на постапките за водење 
на бизнисите, зголемена транспарентност во инспекциските постапки и процедури. ИНТЕГРА ќе го воведе моделот на 
опомена и втора шанса – нови почетоци, ќе се поттикне зголемено ниво на одговорност кај сите субјекти и оттука и раст 
на процентот на реализирана приходна страна на буџетот на државата. Преку ослободување на системот, очекуваме 
ослободување на нова енергија кај економските субјекти, што повратно ќе значи силен импулс за нови економски 
дострели и номинално зголемен прилив на приходната страна на буџетот на државата.
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ИНТЕГРА ќе воведе нова методологија во работата на инспекторатите, на начин што првиот викенд во месецот, 
пред ударниот дневник на националната телевизија ќе спроведе лотарија за јавно извлекување и соопштување на 
единствените даночни броеви на правните субјекти кои ќе бидат предмет на редовна инспекциска контрола во тековниот 
месец, како единствен и исклучив критериум за спроведување на инспекциски контроли, покрај секако основаните 
сомневања за сторен криминал или судски налози. 

На тој начин ќе се прекине злокобната практика за нарачани инспекции од партиски штабови или вршење на 
политички притисок од позиција на власт, вршење на рекет, политички прогон, уцени, закани и изнуда од секаков вид, 
како и непријателски превземања. Крајната цел на оваа радикална реформа на системот е достигнување на висок степен 
на економски слободи, како иманентен дел од вкупните слободи на индивидуата. Државата мора да стане партнер од 
доверба кај секоја индивидуа и правен субјект. Секако, ќе се води сметка и за рационално полнење на буџетот, но ќе се 
цели и кон висока реализација на буџетските приходи, со вградени контролни механизми за рационално и намалено 
трошење на буџетските средства.

Паралелно, ќе се воведува во системот модел на дивестирање на одредени инспекциски служби со лиценцирање 
во приватниот сектор, по моделот на ПЈП. 

Истовремено ќе се работи на нов Закон за царински тарифи, со крајна цел целосно ослободување од царини. 
Процесот ќе се одвива постепено, најпрво ќе се ослободи од плаќање на царински давачки увозот на висока технолошка 
опрема за висока финализација на се́ што е компаративна предност на Македонија, особено во преработувачкиот сектор 
за храна и пијалоци, како и за високо технолошка иновативна, информатичка опрема, која е врвно достигнување во 
светски рамки.

Даночниот систем ќе претрпи коренити промени и за прв пат од самостојна и независна Македонија ќе се воведе 
моделот на регресивни даноци, како и нулта стапка на оданочување за високо иновативно, информатичко и високо 
технолошко знаење (know-how) по зони лоциран примарно во помалку развиените подрачја, во случајов во најавената 
нова Слободна иновациска, информатичка и технолошка зона во околината на Велес – ВИТЕЗ (VITEZ – Veles Inovative 
Technology Zone).

ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА
Силен технолошкиот развој на Македонија може да се достигне само со приватни инвестиции во бизниси, 

кои произведуваат продукти и сервиси кои се барани на пазарот, а со минимално мешање на државата. Денес, постои 
голема конкуренција меѓу државите за привлекување на приватни инвестиции. Затоа, ИНТЕГРА ќе понуди модел кој 
отскокнува и на долгорочен план може да ја направи земјата меѓу најпосакуваните за инвестирање. За наша среќа, 
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денеска многу од државите одат кон социјализам, затоа и компаниите од тие држави се секогаш во потрага по држави 
кои се пријателски настроени кон слободниот пазар.

Ресурс со сериозен потенцијал се успешните Македонци, кои се иселени низ светот, а кои годишно префрлуваат 
во татковината во девизни дознаки - цирка 1,2 милијарди долари. Посебна дата база ќе се формира од сите наши 
иселеници низ светот кои имаат свои успешни бизниси, со цел да се вклучат во МАТ стратегијата и заедно, партнерски 
со татковината, секој во полн лидерски капацитет, да допринесе за прогрес и просперитет на Македонија, за генерациите 
пред нас. Секако, основното начело во таквиот пристап е “friendly business oriented fatherland“ или поволни, пријателски 
бизнис услови во татковината.

Слободни економски зони 
Еден од моделите, кој се покажал најуспешен во пракса, е моделот на слободни економски зони (Македонија 

веќе има искуство со еден вид на слободни економски зони). Тоа се зони каде законите за водење бизнис, во главно 
данокот и другите давачки,  регулативи, заштитата на соственоста и приватноста, се многу поповолни од законите кои 
владеат надвор од тие зони. Целта е слободните економски зони да доведат до зголемување на приватните инвестиции, 
вработувањата, продуктивноста и модернизирање на технологиите. Економските слободни зони, како модел, постојат 
повеќе од двеста години. Меѓу најпознатите се Хонг Конг, Сингапур, Шангхаи, Шенжен, Искандар, итн.  

Најголемиот број од слободните економски зони се успешни. Но, има и неуспешни, а како резултат од 
преголемото мешање на државата. Во пракса, следните мерки се покажале како пресудни за слободна економска зона 
да биде успешна:

- ниски севкупни давачки што компанијата и вработените треба да ги плаќаат на државaта,
- слобода за одредување на платите на вработените и визни поволности за странски стручен кадар,
- значително намалување на регулативите, вклучувајќи дозволи за градење и други мешања од државата,
- ефективно администрирање на зоните,
- конзистетност и долгорочност на „правилата на игра“ во зоните.

Предлог модел на слободни економски зони
Наш предлог е, долгорочно целата територија на Македонија да се направи слободна економска зона, т.е. на 

целата територија на државата да владеат поволни, еднакви и долгорочни закони за водење бизнис. Предлагаме ова да 
се направи во фази, а со цел: 

а) учење и експериментирање по фази за тоа како слободните економски зони, од релативно мал дел на 
територијатa на Македонија, постепено да се зголемат на целата територија, 

б) континуирано и планско префрлање на работниот потенцијал од државната администрација, каде што е сега, 
во компаниите кои ќе се отворат во слободните економски зони, 

в) континуирано префрлање на богатството и моќта од државата кон индивидуите и компаниите.  
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ИНТЕГРА ќе ги редефинира „правилата на игра“ во слободните економски зони, т.е., да се редефинираат 
давачките на компаниите и индивидуите спрема државата, регулативите, администрирањето, гарантирање на приватната 
сопственост, и конзистентноста и долгорочноста на правилата, земајќи во предвид дека овие правила треба да важат на 
целата територија на Македонија. 

Предлагаме секоја општина да издвои дел од својата територија, која би била слободна економска зона. Делот од 
територијата на општината, кој е слободна економска зона, би се зголемувал со тек на време, при што во крајната фаза 
100% од територијата на секоја општина би била слободна економска зона.

Филтер на видот на инвестиции во слободните економски зони
Државата, како ентитет кој е надвор од пазарот, нема информации ниту пак risk-to-reward (ризик – награда) 

стимули врз основа на кои таа би направила правилна одлука во кои области треба да се инвестира во слободните 
економски зони. Од друга страна, компаниите, како ентитети на пазарот, најдобро знаат кои продукти и сервиси се 
барани на пазарот, затоа и инвестираат во технологии кои произведуваат такви продукти и сервиси, притоа земајќи го 
целиот ризик за неуспех од таквата инвестиција врз себе. Како резултат на истото, државата не треба да прави филтер 
со кој некои инвестиции би биле дозволени, затоа што таа мисли дека тие би биле полезни во иднина, и кои не би биле 
дозволени, затоа што таа мисли дека тие не би биле полезни во иднина. 

Ако државата навистина имаше бизнис перцепција да увиди што би било барано во иднина, а што не би било 
барано, таа самата би можела да инвестира на берзата и да направи профит. Но, знаеме дека државата не знае да создава 
нова вредност, а е одличен трошаџија, затоа што троши туѓи пари. Според тоа, оптимално е да не постои никаков филтер 
на видот на бизнис што треба да се отвори во слободните трговски зони, освен можеби компании кои би направиле 
некоја штета на трет ентитет, на пример би ја загадиле околината или слично.  

Правен Поредок 
Сите овие погоре опишани предлози би биле неуспешни, доколку не се направи правен поредок, во кој личната 

сопственост ќе се издигне на највисоко ниво, на ниво на правото на живот.

АГРОБИЗНИС
Актуелни проблеми во земјоделството 
ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија смета дека земјоделството како стопанска активност е од 

егзистецијално  значење за Република Македонија, како заради обезбедување храна на населението, така и заради 
обезбедување вишоци на одредени земјоделски производи за извоз.
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Земјоделството во Република Македонија го следат одредени слабости од стратешко значење. Од нивното 
правовремено отстранување зависи кога земјоделството ќе ја направи Македонија независна од увоз на храна, но и еден 
од поголемите извозници на храна и пијалоци во светот.

ИНТЕГРА ќе се спроведе реформи во правец на рационално користење на водостопанските системи и за изградба 
на нови водни акумулации. Кон водата треба да се пристапува како кон врвен стратегиски ресурс, со девиза дека не 
треба да се испушти ниту капка вода, неискористена. Инвестициите за нови акумулации треба да добијат неспорен 
приоритет во понатамошното инвестирање во земјоделството.

ИНТЕГРА нема да дозволи ниту една педа од обработливата површина во Република Македонија да остане 
непосеана. Последиците на неконтролираните миграции село - град доведоа до напуштени и необработени површини, 
проценети на над 100.000 хектари. Од тие причини, ефективната сеидбена површина на Републиката се намалува. 
Република Македонија е дефицитарна, како во лебно жито (пченица и ‘рж),  така и во добиточна храна (јачмен, пченка).

Поради фактот дека Република Македонија располага со голем фонд на трактори и приклучна механизација, 
ИНТЕГРА ќе овозможи вклучување на механизацијата на индивидуалните производители во експлоатација на 
напуштените површини, поттикнувајќи приватна иницијатива и инвестиции во обработка на земјоделските површини.  

ИНТЕГРА ќе ги ревидира законските регулативи, со цел создавање на услови за несметан развој на производството, 
а при тоа сопственичките односи да не бидат пречка. Активирањето на напуштениот фонд површини од 100.000 хектари 
би обезбедиле, на пример само во еден сегмент, производство од 200.000 до 300.000 тони жито/годишно. Тоа  е она 
количество на храна, која нашата држава ја купува однадвор,  како годишен недостиг и која што и понатаму ќе ја купува, 
доколку самата не се погрижи да ги експлоатира сопствените, обработливи површини.

Слично како со водата, ИНТЕГРА ќе ја третира почвата како врвен стратегиски ресурс, како што е случај во 
развиените држави и региони во светот, каде што се чувствува недостиг од вода и обработливи површини.

Состојба и проблеми во растителното производство
Во производната структура на земјоделското производство во Република Македонија, растителното производство 

учествува со висок процент од 70%,  додека пак 30% отпаѓа на сточарското производство, што укажува на доста 
неповолна производна структура  во однос на сточарството. Растителното производство се карактеризира и со нецелосна 
преработка, односно со ниска финализација на примарните, растителни производи.

За поуспешен развој на растителното производство во Република Македонија во наредниот период, со цел да се 
надминат проблемите, ИНТЕГРА ќе ги преземе следните мерки:

- рационално искористување на земјишниот фонд со доведување на напуштените, обработливи површини  во 
функција на земјоделско производство, преку превземање на сет од олеснувачки и поттикнувачки мерки од 
страна на државата;

- прилагодување на структурата на растителното производство, според барањата на пазарот на земјоделските 
производи;
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- промена на сеидбената структура од нискоинтензивни кон високоинтензивни култури, со цел рационално 
искористување на земјишниот фонд и работната сила, преку воведување на разни олеснителни механизми, 
мерки и инструменти; 

- ориентација кон интензивните системи на производство, посебно кон долгогодишните насади во делот на 
овоштарството и лозарството, како и зголемување на површините под индустриски култури. Зголемување на 
површините под фуражни и втори култури, преку кои може да се добие зголемено производство на добиточна 
храна;

- воведување на сортни листи, на сорти кои во последните години ги потврдија своите квалитети, особено во 
одредени реони, и врз основа на тоа неопходно е да се обнови постоечката реонизација според препораките и 
примерите од земјите, членки на Европската Унија;

- ќе се посвети внимание на условите за производство, а особено на производството на семенски и саден 
материјал;

- проширување и изградба на повеќе сместувачки и преработувачки капацитети, со што ќе се зголеми степенот на 
финализација на производите кои се користат за финална консумација. Во таа насока,  проектот на ИНТЕГРА за 
Слободни зони за старски центри над 600 метри надморска висина, е одличен замаец за поттикнување и развој 
на органско производство на храна и пијалоци, финална преработка на сточарски производи во концентрични 
кругови околу истите.

Житни култури
За подобрување на состојбата на житните култури,  ИНТЕГРА ке ги преземе следните мерки:

- зголемување на производството на пченица,  преку зголемување на површините и приносот по единица 
површина, како и преку поттикнувачки мерки.  

- зголемување на површините под ориз кои ќе овозможат задоволување на потребите на Македонија и нивно 
димензионирање за 20% над потребите за нашиот пазар, кое производство ке биде орентирано за извоз. 
Истовремено, ќе следат и мерки за поттикнување на инвестиции во мали и средни бизниси, за повисоки фази 
на финализација на ориз и производи од ориз.

Индустриски култури
Општа карактеристика за овие култури е тоа што, освен тутунот, застапеноста се повеке се намалува.
За да се подобри положбата со индустриските култури,  ИНТЕГРА ќе ги преземе следните мерки:

- поттикнувачки мерки за одгледување на сончогледот, шеќерната репа, памукот и афионот;
- лековитите и зачинските растенија треба да заземат се́ поголеми површини (плантажно одгледување);
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- висока финализација на примарното производство ќе биде највисок приоритет и примарен фокус на владините 
стратегии и политики.

Лозарско производство
- формирање на лозов катастар, како основа за евидентирање и поддршка на производството на грозје;
- воведаување сортни листи, кои во последните десетина години ги потврдија своите квалитени особини во 

одредени лозарски локалитети;
- ставање во функција расадничкиот центар за производство на сертифициран, безвирусен клонски, лозов саден 

материјал.
- поттикнување на високи фази на финализација и флаширање на вино, производи од гројзе (сок од гројзе, шира, 

маџун, слатко од гројзе, фармација на семки од гројзе, брикетирање на гранки од лозјата и други иновативни 
преработки).

 Овоштарско производство
- донесување на шеми, правилници и критериуми за сертифициран саден материјал;
- поттикнување на овоштарското производство со заштитено географско производство;
- поттикнување на висока финализација на производи и преработки од овошје, за површини над 500 хектари 

(100% џус од јаболка и друго овошје, сокови и концетрати од јаболка и друго овошје, слатка и марамелади од 
сите видови на овошја и други иновативни преработки).

Сточарско производство
ИНТЕГРА ќе ги ревитализира сите сточарските капацитети кои имаат потенцијал за производство. Истовремено, 

ќе се применат стратегии и политики за брзопотезно омасовување на сточарскиот фонд, како и механизми за паралелно 
интензивирање на инвестиции за висока финализација на месни и млечни преработки.

Рибниот фонд, особено пастрмката, крапот и сомот ќе бидат предмет на посебни стратегии и политики на 
омасовување. На секои три километри под локациите на мали хидроелектрани, а пред населените места, ќе се доделуваат 
концесии за фарми за пастрмка. Македонија има потенцијал да прерасне во силен извозник на пастрмка и финални 
преработки од пастрма и од сите видови на риба.

Земјоделска механизација
          Производството на храна неможе да се замисли без користење на современа механизација, која во генетскиот 
потенцијал на секоја култура учествува на ниво од 40-50%.

   За поуспешен развој на земјоделската механизација во Република Македонија, ИНТЕГРА ќе ги преземе следните 
мерки:

- ќе се поттикнува домашно производство на иновтивна земјоделска механизација;
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- ќе се дефинира структурата на механизацијата која мора да се увезе, ќе се поедностави увозот преку дерегулација 
и царински олеснувања и ќе се влијае на типизацијата и избор на најповолни странски производители,  по пат 
на јавен тендер;

- донесување на законска регулатива за хомологација на тракторите;
- донесување на законска регулатива за безбедност со трактор и приклучни машини;
- донесување на законска регулатива за контрола на техничката исправност на земјоделската техника;
- ќе се реорганизират и опремат научните и образовните институции од областа на земјоделската техника, како 

и стручните служби во земјоделството;
- ќе се поттикне окрупнување, формирање на поголеми поседи, како основа за економско производство и 

стимулирање на набавка на еколошки машини, од аспект на загадувањето на животната средина – почвата, 
водата и воздухот. 

Агроиндустрија
ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија  имајќи ја предвид комплексноста  на Земјоделскиот сектор,  која 

е и стратешки многу важна гранка на економијата, има за цел да спроведе радикални реформи во правец кон надминување 
на се́ поизразените проблеми и надолни трендови во производството на храна. Земјоделскиот сектор вработува околу 19 
% од вкупно активното  население, а земајќи ја предвид високата стапка на невработеност, земјоделството, всущност, 
овозможува намалување на сиромащтијата, посебено во руралните средини.  Младите фармери, од година во година, се́ 
помалку земаат учество во земјоделството. 

Исто така, домашното земјоделство е ранливо од климатските промени,  особено чувствително на зголемувањето 
на температурите и почестите суши. Во некои области, ресурсите од животната средина се премногу експлоатирани и 
биодиверзитетот е погоден во клучните сектори на економијата, а националното земјоделство станува многу ранливо 
од климатските промени.

До 2050 година се очекува да има 9,7 милијарди луѓе на Планетата Земја13. Растот на популацијата во светот, 
зголемена побарувачка за  функционална и органска храна и климатските промени имаат големо влијание врз начинот 
на  произведената  храна и организираноста на сите чинители во ланецот на производство на храна.  Глобалните пазарни 
трендови ја менуваат побарувачката на пазарот многу брзо, што е тешко да биде следена од страна на извозниците: 
како резултат на тоа, глобалната конкуренција се зголемува, а се намалуваат профитот и можностите на пазарот. Тоа е 
предизвик, земјоделците да се променат и да се подобрат. Потребно е знаење и брзо делување, за да се надминат овие 
предизвици и да ја подобрат состојбата во агросекторот,  во државата. 
13    UN, Department of Economic and Social Affairs
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Ваквата состојба со светското население бара секојднево приспособување и подобрување на  комапниите, 
активни во земјоделскиот сектор во светски рамки, како и фаќање приклучок и на нашите домашни, индивидуални 
производители и компании. Најголемата сила на едно развиено земјоделство, каде стреми и Република Македонија, 
е примената на know-how (знаење – умеење) технологијата и иновациите во производството на храна и пијалоци. Во 
сегашните услови, развојот на домашното земјоделство не е поддржан со зајакнување на истражувањата и трансферот 
на технологија, така што сегашната состојба, во однос на  развој на иновации, е минорна. Суштината на стратегијата 
на ИНТЕГРА е создавање услови за  трансфер на знаење за работа, во сите сектори во земјоделството. Трансферот  на 
знаење ќе биде насочен првенствено кон македонските фармери  и компании од агро-бизнис секторот. Исто така, сите 
студенти од домашните земјоделски факултети ќе бидат вклучени во процесот на трансфер на технологијата, се́ со 
цел да се достигнаат знаењата и последните достигнувања во науката и практиката. Сегашниот модел на примена на 
советодавни услуги од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) се покажа како  неприменлив 
за земјоделскиот сектор. Фармерите ги немаат посакуваните резултати за  подобрување на квалитетот и квантитетот 
на земјоделските производи и зголемената конкурентност на производите во ЕУ и пошироко. Домашното земјоделско 
производство не е стандардизирано. Во принцип, земјоделците немаат знаење и капацитет за усвојување на современите 
стандарди за квалитет. 

Процесот на имплементација на меѓународно прифатени стандарди, како што се Global GAP, IFS, BRC и Добрата 
земјоделска пракса, е слаб и не е целосно ефикасен. Пристапувањето во ЕУ може да резултира со зголемен увоз на 
земјоделско - прехранбените производи, доколку домашното земјоделство не ја зголеми конкурентноста. Во дополнение, 
производството на земјоделско - прехранбени производи во регионот го зголемува количеството и го подобрува 
квалитетот, така што претставува сериозна закана за националното производство. Финансиската позиција на фармерот 
е многу слаба, заради недостаток на финансиски средства и ограничениот пристап до фондовите за финансирање на 
инвестициите, инфраструктурата и механизацијата. Имајќи ги во предвидид сите овие состојби, ИНТЕГРА ќе воведе 
трансформација на моделот  на давање на советодавни услуги, со овозможување  на приватни консултански услуги од 
домашни и странски фирми, преку донесување на соодветни законски прописи. 

Во Македонија на крајот на 2018 година имало 53.669 активни фирми, од кои само 3.500 извезувале. Тоа значи 
дека, само 6,5% од македонските фирми успеале да излезат и да најдат пазар за своите производи и услуги, надвор од 
границите на земјата. Во производството на прехранбени производи има повеќе од 160  извозни фирми.  Република 
Македонија, исто така, има голем број на многу мали, полу - одржливи фарми (просечната големина на земјоделските 
стопанства е под два хектари и/или број на добиток под 2 единици) и култивирање на 85% од вкупното расположливо 
земјоделско земјиште. Бројот на големите земјоделски стопанства е околу 15% (>100 ха и >100 ЕЛС). Земјоделството е 
фрагментирано и земјоделските стопанства се мали, со мал капацитет и ниска продуктивност. Домашните земјоделци 
не се организирани, нивните активности и перформанси се ограничени. Во некои случаи се интегрирани во здруженија, 
кои не организираат маркетинг и продажба, без хоризонтална интеграција меѓу истите (здруженијата) и земјоделските 
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задруги, од различни региони.  Пристапувањето на  Република Македонија во Европската Унија започна во 2005 година 
(и се́ уште не е започнат процесот на преговори). Домашното законодавство на земјоделско - прехранбениот сектор е 
речиси целосно усогласено со регулативите на ЕУ. 

Она щто е значајно да се истакне е дека, при евентуалниот влез во Европската Унија, Македонија ќе стане дел 
од единствениот пазар, односно ќе има слободен пристап до пазарите на земјите членки на ЕУ, како и до пазарите на 
земјите со кои ЕУ има склучено договори за слободна трговија. Постигнатиот напредок не е доволен, не ја овозможува 
потребната економска соработка помеѓу фармерите, за поефикасно работење на вредносните синџири. Страната на 
понудата на пазарот не е концентрирана и поголемиот дел од малите фармери немаат никаква преговарачка моќ при 
дефинирањето на условите на продажбата на нивните производи, во однос на претставниците на повисоко ниво, во 
структурата на вертикалниот синџир на вредности (купувачи и преработувачи). 

Хоризонталната интеграција на земјоделците е нефункционална,  скоро и да не постои, додека вертикалните 
врски се често конфронтирачки, а не договорни. Како резултат на тоа, распределбата на создадената вредност е 
непропорционална и тоа на штета на примарните, земјоделски производители. Производствено - ориентираниот 
менталитет, наместо високата финализација и пазарна ориентација, се́ уште е широко распространет меѓу земјоделците, 
што укажува на несоодветно позиционирање на производите на пазарот. 

Субвенциите во  земјоделскиот сектор, засега, се единствен носител на севкупната земјоделска политика, која 
се покажа главно како популистичка мерка и не дава резултати, во правец на развој и раст на земјоделството. Ваквиот 
систем ќе се реформира на начин што субвенциите ќе се транформираат во мини еквити фондови за мали и средни 
агро бизниси, во партнерство со Македонскиот инвестициски фонд – МЕИН, за мини еквити проекти - за висока 
финализација на храна и пијалоци, како и за рурален туризам. 

ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија ќе овозможи поволни услови за промовирање и креирање на 
позитивна бизнис клима во земјоделскиот сектор, враќање на довербата и оптимизамот кај инвеститорите,  домашните 
и странските. За идентификација на пречките за развој, ќе биде спроведена анализа на проблемите во функционирањето 
на субјектите во  земјоделскиот сектор, со предлог корективни активности во законската област и мерки за потикнување 
на модернизацијата на секторот. 

ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија  ќе се посвети и на  модернизацијата на дистрибуцијата на 
храна, ланец кој, исто така, нуди добра можност за организирање на производителите. Оваа можност на организирање  
е со цел -  развивање на организациите на земјоделци, во кои треба да се стремат и индивидуалните земјоделци. Во 
наредниот период, потребна е работа за подобрување на конкурентноста на земјоделскиот сектор и развој на руралните 
средини, преку оптимално искористување на природните ресурси на државата. Потребна е соработка во развивање 
на  хоризонтална интеграција на субјектите во земјоделско - прехранбениот сектор. Дополнителните придобивки од 
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развојот на земјоделството за заедницата ќе допринесат за  заштита на работното место, заштита на животната средина, 
развој на агротуризмот, културата, итн.

ИНТЕГРА ќе ги преземе следните активности:
•	 создавање услови за популаризација на биогас инсталациите кај фармерите со сточарско производство. Со 

оваа активност ќе се истакне важноста од ваквите инсталации врз економското работење на земјоделските 
стопанства, како и врз зачувувањето на животната средина и околина. Подоцна, во период од една до две години, 
ќе бидат донесени и посебни мерки од националната пограма за подршка на земјоделците, за вградување на 
вакви инсталации; 

•	 ревизија на даночната политика, во поглед на засеани и незасеани површини; 
•	 воведување мерки за зајакнување на позицијата на Ветеринарните друштва во вршење на активности од јавен 

интерес, од областа на здравствената заштита на животните;
•	 создавање  услови за поддршка на фармите за производство на млеко, за да ги достигнат стандарите за квалитет, 

преку доопремување со измолзилишта, лактофризери и едукација, како и висока финализација на иновативни 
преработки од млеко. Активности во период од една до две години:

•	 научно истражување и следење на домашниот, поблискиот и подалечниот,  меѓународен пазар за нашите 
земјоделски производи;

•	 ревидирање на постоечката рестриктивна, царинска политика во увозот на репроматеријали, суровини  и сл.; 
•	 создавање  услови  да се стават сите расположливи површини за користење на земјодеците и приватните 

домашни и странски инвестициски фондови во агро бизнис секторот, како и да се одгледуваат култури  кои се 
конкурентни и потребни на пазарот. Ова ќе се спроведе со мапирање и евидентирање на целокупното земјоделско 
производство: по површини, структура и носители. Посебен проект со ФАО Организацијата за храна на ОН ќе 
биде сателитско снимање на целата територија на Македонија, со размер доволен за валидни анализи и проценка 
за земјоделските, обработливи површини и пасиштата;

•	 социјална, економска експропријација на земјоделското земјиште во функција на економски развој;
•	 создавање услови за колективно складирање, преработка и маркетинг, со цел да се реализира економија на обем 

и да се зајакне позицијата на земјоделците на пазарот. Поттикнување на приватни агро берзи, а за поединечни 
сектори предвидена е примена на модел: приватно – јавно партнерство;

•	 отстранување на правните и административните пречки за воспоставување и успешно работење на земјоделските 
задруги и други правни лица, основани од страна на земјоделците, особено во фискалниот домен и пристапот до 
финансии. Олеснување на создавањето  нови задруги, развој на веќе постоечките задруги, со мобилизирање на 
невладини организации и други форми на техничка помош;

•	 воведување на поддршка за повисоки форми на здружување на земјоделците - групи и организации на 
производители. Повисоките форми на пазарно здружување на земјоделците во групи и организации на 
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производители, уредени во Законот за ЗРР, ќе се поддржат со дополнителни мерки и инструменти на земјоделските 
политики;

•	 поддршка во воспоставување на капацитети за ладење и  складирање кај преработувачите за подобро 
организирање, планирање и извршување на производните планови;

•	 создавање услови за воспоставување  конкретна стратегија за настап на меѓународните пазари за конзервната 
индустрија, флаширано вино, свежо и преработено овошје и зеленчук, месни и млечни преработки, јајца, 
пекарски, кондиторски производи и други иновативни преработки во храна и пијалоци;

•	 координација за маркетинг активности за градење на препознатливост на македонските производи. Подигнување 
на стандардите и конзистентноста во производството и следење на барањата на пазарите;

•	 создавање  услови за поддршка  на системот за наводнување, преку  достапност и наплата на водата за 
наводнување по единица површина, за користење од што поголем број фармери. Зголемена достапност на вода 
за наводнување и зголемени површини под системи за наводнување. Долгорочни инвестиции во реконструкција 
и проширување на браните и системите за наводнување;

•	 создавање  услови за воспоставување на капацитети за преработка на био - отпад, по пат на јавно - приватно 
партнерство, во системи за компостирање со реактор;

•	 создавање услови за дисеминација на резултати од валидни  истражувања, за развивање и ширење нови системи 
на одгледување, како  и мерки за поддршка за трансфер на технологијата.
Активности во период од пет години:

•	 создавање   услови за комплетно реструктурирање на земјоделско -прехранбениот сектор - справување со 
неповолната структура и модернизација на секторот;

•	 воспоставување постојан систем за обука на менаџери на земјоделски стопанства, за подобрување на нивните 
менаџерски, организаторски, комуникациски вештини (вклучително и  изучување на англиски јазик) и, особено, 
маркетинг способности;

•	 создавање  услови за високиот увоз на храна да биде заменет со квалитетните домашни производи; 
•	 создавање  услови за изготвување шеми за заштита на квалитетот (ЗОП, ЗГО, ознака за гарантиран традиционален 

специјалитет) и на органското земјоделство.

АГРОКОД СТРАТЕГИЈА
АГРО-КОД е оригинален стратегиски документ, усогласен со принципите на Светската Трговска Организација 

и ЕУ. АГРО-КОД претставува целосен проект за реално одржување на стопанскиот и општествен развој на нашата 
држава. Македонија има преференцијален статус во земјоделството со ЕУ, а тоа значи дека  нe постојат никакви царини 
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за извоз на земјоделски продукти и нивни преработки. Тоа е од огромно значење на бруто општествениот производ на 
Македонија. Врз основа на тој факт, засноваме конкретни мерки во сите области на земјоделските дејности, чии ефекти 
иницираат развојни перспективи во сите сегменти на стопанскиот и општествениот развој. 

Приоритети на ИНТЕГРА:
1. Нов Закон за земјоделство и агробизнис;
2. Концепт за апсолвирање на нов стандард со статус на фармер; 
3. Нова развојна стратегија во агробизнисот;
4. Нова функционална структура на регионалниот развој и кластери од 
    Стратегијата АГРОКОД;
I. Лозата да роди - винарството да се прероди;
1. Итно преструктуирање на лозовите насади. Наместо неквалитетните сорти на винова лоза, ќе стимулираме 
подигање на нови насади со сорти од винова лоза,  кои обезбедуваат квалитетно вино и се, пазарно и ценовно,  
конкурентни на европскиот пазар. Олеснувања од страна на државата на неколку нивоа, со цел да се симне јаремот 
од земјоделецот и истиот слободно и богато да егзистира,  од својот труд и обработената површина земја. 
2. Воведување мерки и критериуми за развој на автохтоните сорти на винова лоза, особено кај трпезното грозје, за 
кои веќе постои побарување и обезбеден пласман на европските пазари. 
3. Осовременување на постоечките винарски производни капацитети, со примена на концепт на модерно винарство. 
Ориентација на производството на вино и ракија во мали винарии и дестилерии, со примена на методите на 
преработка на органско грозје. 
4. Сет на мерки за поддршка на лозарите во услови на криза, за развој на кризна дестилација на вино - кога се 
отежнати условите за пласман на македонското вино. На таков начин, ќе ја заштитиме македонската винарска 
индустрија од последиците на тешко предвидливи кризи на пазарот. 
5. Кредитни аранжмани за земјоделците, по примери на францускиот концепт “а ла кооператив”, со формирање 
рурална банка и штедно - кредитни задруги, како и олеснување на условите за снабдување на земјоделците со 
лозови калеми и средства за заштита. 
6. Во рамките на вкупната туристичка понуда на нашата држава, афирмација на винските региони, како кластери и 
примена на туристичкиот концепт “вински пат”, како туристичка понуда на одделни региони во земјата и воведување 
на моделот на директен маркетинг. 
II.Тутунот да роди - индустријата да се прероди 
1. Систематско и долгорочно преструктуирање на тутунските сорти, со воведување модерни сорти кои што се 
ценовно конкурентни и потребни во тутунската индустрија, во регионот и светот. 
2. Истовремено, зачувување на домашните високо - квалитетни сорти ориентален тутун - прилеп и јака, развиени во 
домашните факултети и институти. 
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3. Државни финансиски олеснувања за земјоделците –тутунопроизводители, на сите нивоа на дејноста.
4. Руралната банка да одобрува земјоделски кредити, а државата да обезбедува поволни цени на репро - материјалите 
потребни за производсвото на тутун. 
III.Житото да роди - општеството да се прероди 
1. Донесување на национална географска мапа на региони, погодни за производство на житни култури. Усогласување 
на потребите на македонските граѓани и пазарните потреби, избалансирани со капацитетите на мелничката 
индустрија. 
2. Воведување  механизми, мерки и инструменти за пазарна регулација  во постигнување на оптимална, откупна 
цена на домашната пченица. 
3. Воведување  извозни поттикнувања за домашниот ориз, во согласност со светската конјуктура на цените на 
оризот. 
4. Обновување на производството на сончоглед, шеќерната репка, памук и афион со бројни олеснувања за домашното 
производство. 
6. Едукација на земјоделците за производство на жито и брашно, во согласност со критериумите за производство на 
здрава храна, висока финализација и поттикнување на силен раст на кондиторската индустрија. 
IV. Градината да роди - стопанството да се прероди 
1. Преструктуирање на производството на раноградинарски култури, во оранжерии, пластеници и стакленици. 
2. За производство под пластеници, обезбедување на карбонатни фолии со трајност од 10 години. Ќе воведеме 
механизми за олеснета набавка на истата, како и поттикнување на инвестиции за домашно производство. 
3. Нов начин на производство во оранжериите, преструктуирање кон користење на природни извори на топла вода, 
која во нашата земја ја има во изобилство, а е недоволно искористена. 
4. Афирмација на концептот приватни Агро берзи. Пазарот ќе го отвориме за влез на приватни агро - бизнис 
инвестициски фондови, кои ќе ја зголемат конкурентноста на македонските земјоделски и сточарски производи. 
Македонска агро берза, како место за обединување на понудата на земјоделските производи, одбележување со 
македонскиот извозен код МКД и аукциска продажба на големи серии, по моделот на приватно јавно партнерство, 
ќе се воведе сегментирано,  за поедини земјоделски и сточарски гранки. Во рамките на агро - берзата, предвиден 
е посебен план за едукација на земјоделците за новите сорти на рано - градинарски култури, кои се ценовно 
конкурентни на пазарите на ЕУ. 
4. а) Посебна стратегија за развој на производство на индустриски домат, затоа што македонското доматно пире е со 
највисок процент на супстанцата “ликопен”, што го вбројува во најквалитетните на светот. 
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5. Натамошен развој и заштита на трговските марки, со примена на пазарните критериуми и нивно усогласување со 
европските нормативи за етикетирање и амбалажирање. 
6. Едукација на земјоделците во областа за примена на минерални ѓубрива, изработени по посебни формули на 
содржината на активни материи, прилагодени за секој посебен тип на земјиште, како и правилна примена на 
средствата за заштита на раноградинарските производи. 
V. Ливадата да роди - млекарството да се прероди 
1. Осовременување на ветеринарните служби, особено во областа на заштитата и одбележувањето на сточниот 
фонд, како еден од условите за контролирано млекопроизводство. 
3. Нови технолошки постапки за испитување на квалитетот на млекото, како услов, за да  млечните производи од 
Македонија добијат статус на здрава храна, согласно критериумите на ЕУ. 
4. Државни олеснувања преку бројни иновативни механизми, мерки и инструменти за зголемување на основното 
стадо, со што се обезбедува доволно количество јагнешко месо, за извоз и за домашните потреби. 
VI. Овошјето да роди - земјоделството да се прероди 
1. Поттикнување за зачувување на ресурсите - јаболка за консумирање, приватно складирање и обновување на 
производството на јаболков концентрат. Поттикнување инвестиции во мали и средни бизниси за висока финализација 
на преработка на јаболко во пастеризирани сокови, модерно пакување во тетрапак и стаклена амбалажа. 
2. Поттикнување на развој на нови, овошни насади на цреши, сини сливи, круши, кајсии, праски и калинки, за кои 
постои постојана побарувачка на светскиот пазар. 
3. Државни олеснувања за производство на јаткасти плодови ореви, бадеми, лешници, со употреба на посадочен 
материјал кој што е најпродуктивен и со најдобар квалитет. 
4. Афирмација на приватните агро берзи, како и македонската агро берза, аукциско тргување со големи серии на 
овошје и развој на дејностите, кои го следат берзанското работење: транспорт, угостителство, туризам, изградба на 
нови капацитети за складирање, преработка и пакување на производи. 
5. Стриктна примена на европските стандарди и нормативи за пакување, етикетирање и амбалажирање, како услов 
за присуство на пазарите на ЕУ. 
6. Стратегија за заштита на шумското овошје: јагоди, малини, капини и боровинки, со државни олеснувања 
за подигање на нови насади, изградба на ладилници и инвестиции во преработки со висока финализација. 

ВОДАТА – СТРАТЕГИСКИ РЕСУРС НА МАКЕДОНИЈА
 Водите се издигнуваат на ниво на стратегиски ресурс на државата. Институционалната реформа  на ИНТЕГРА 
ќе изврши преструктурирање на секторските надлежности за водите и од МЗШВ, МЕ и МЖСПП ќе преминат во 
новоформирана Агенција за води, под директна надлежност на Владата.
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 Сите извори на вода ќе бидат прогласени за национално богатство и врвен стратегиски ресурс на државата и со 
тоа ќе бидат заштитени како зони, под специјална заштита од државата.
 ИНТЕГРА ќе изврши сателитско снимање и мапирање на сите подземни и надземни води, во соработка со ФАО 
при ОН, а со цел длабоки реформски зафати во пристапот кон користењето на водниот стратегиски ресурс на државата, 
редефинирање на постојните стратегии и политики во секторот води.
 ИНТЕГРА ќе го отвори пазарот за инвестиции во финализација на водите, со цел флашираната вода за пиење да 
стане еден од извозните продукти, со најсилен потенцијал за нова додадена вредност на економијата и БДП.
 Секторот наводнување ќе претрпи сериозни реформски зафати, во насока кон рационализација и функционалност 
при користењето на водите за наводнување, со примена на иновативни методи и бројни олеснителни мерки за достапност 
на водниот потенцијал за фармерското производство и преработувачката индустрија за храна.
 Термалните води се значаен ресурс за развој на раноградинарското и други видови на земјоделско производство, 
но и особено за развој на здравствениот туризам. ИНТЕГРА ќе создава услови за инсталирање на бројни Слободни 
зони за здравствен туризам, со цел Македонија да стане врвна туритичка дестинација за бањско лекување. State of 
the Art (врвни) здравствени комплекси за бањско лекување и рекреативен туризам, на потегот Косел Охридско, 
Пелагонискиот дел, Струмичкиот регион и Овчеполето, се́ до Кратовско, ќе бидат заштитен знак,  по кој Македонија ќе 
стане препознатлива светска дестинација за здравствен туризам. 
 Секако, хидропотенцијалот на Македонија, освен за агро бизнис секторот, ќе има силен придонес и кон 
енергетска независност на Македонија.

ЕНЕРГЕТСКА СТРАТЕГИЈА
Енергетската независност на Република Македонија е наш врвен приоритет, бидејќи ниту една земја не е 

стабилна, сè додека не оствари енергетска независност. Стратегијата има долгорочни, среднорочни како и краткорочни 
проекти за остварување на целосна, енергетска независност, задоволување на потребите од домашни ресурси, но и 
извоз на енергија, при задоволени строги Европски норми за загадување. Искористување на рудните и минералните 
богатства на државата, при што се става акцент на приватната сопственост и одделување на државата од инвестирањето 
во наведените сектори. 

Задоволувањето на потребите за енергија и енергетска независност се од исклучителна важност за целокупниот 
развој на економијата, а со тоа и на државата. Јагленот има големо значење за долготрајно и економски -оптимално 
производство на електрична енергија. Според тоа,  од особена важност се експлоатацијата на постојните рудници на 
лигнит во кругот на РЕК Битола, како и доискористување на локалните наоѓалишта околу РЕК Осломеј. Во делот на 
нафтени мапирања и мапирања на геотермални извори, ќе се изврши и мапирање на нови наоѓалишта на јаглен. 
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ИНТЕГРА ќе изврши мапирање на сите мали и микро ХЕЦ и ќе се отвори масовен процес на инвестиции. 
Особено внимание ќе се посвети на намалување на инвестициските трошоци, со тендерирање на компактни проекти со 
веќе инсталираната опрема и автоматика во контејнерски решенија, кои само би се поврзале на местото на инсталација. 

Со цел олеснување на  постапката за концесионирање како и забрзана изградба на енергетски објекти, ќе се 
оптимизираат истите. За таа цел потребно определување на институција која ќе изврши мапирање на енергетскиот 
потенцијал на државата за изградба на Хидроелектрични централи (ХЕЦ), соларни резервати и ветерни фарми. Врз 
основа на тоа мапирање ќе се влезе во масовен процес на инвестициска активност. Врвен приоритет ќе бидат мега 
проектите Чебрен, Галиште и Бошков мост, за кои ќе се анимираат приватни инвестициски фондови кои ќе влезат во 
еквити партнерство со Македонскиот инвестициски фонд МЕИН.

Индивидуални соларни панели
Ќе се отпочнат преговори со ЕВН за условите, потребни да ги исполни државата, за да им се овозможи на 

физички лица инсталирање на фотонапонски постројки за производство на електрична енергија на објектите, кои се 
во нивна сопственост, при што произведената електрична енергија ќе ја користат за свои потреби, а вишокот ќе го 
пласираат во системот на дистрибутивната мрежа. 

По истиот принцип ќе се договори и друг комплет правила со ЕВН, за да им се овозможи на физички лица 
инсталирање на фотонапонски постројки за производство на електрична енергија, со поголема моќност на објектите 
кои се во нивна сопственост, да добиваат по либерализирани услови статус на производители и трговци со електрична 
енергија.  Притоа, произведената електрична енергија ќе ја користат за свои потреби, а ќе се овозможи вишоците на 
произведената енергија, според однапред дефинирани правила, да имаат можност - по пазарна цена,  да ги пласираат на 
слободен пазар.

Во правец на популаризирање на користењето на енергија, произведена од зелени извори, ќе се создаде домашен 
систем на зелен производ со нагласена процентна застапеност на зелена енергија, во процесот на изработка на еден 
конкретен финален производ. 

Ќе се започнат кампањи во печатените и електронските медиуми за употреба на нови, ефикасни, енергетски 
потрошувачи,  пропратени со откуп на старите, кои треба да се променат со цел намалување на трошокот на населението. 
Посебен акцент ќе има на новите ефикасни LED светилки, како и разладните уреди. 

ИНТЕГРА ќе формира посебно работно тело од универзитетски  професори од Архитектонскиот и Градежниот 
факултет  кои ќе предлагаат најекономични решенија, актуелни на светскиот пазар, за промена на постоечките фасади 
со енергетски ефикасни, инсталирање на истите со понудени кредитни линии на жителите на објектите, кои ќе бидат 
исплатливи преку намалените сметки за електрична енергија, користена за затоплување или ладење.

Во телото за Енергетска ефикасност, ќе се дава информација во кои области има потреба од експерти, а тоа ќе 
биде насока каде државата ќе стипендира студенти.
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Во рамките на постојната, институционална поставеност во делот на енергетиката, посебно работно тело ќе ги 
регулира активностите за фосилно гориво, односно нафтената индустрија. Таа вклучува, но не е  ограничена само на 
лиценцирање на нафта, регулирање на истражување на јаглеводороди, дупчење на нафта и гас, екстракција на нафта 
од нафта, преработка на природен гас, топла вода, гас, песок, руди и рудни богатства, со што се обезбедува здрав 
развој на секторот за искористување на природните богатства, преку поттикнување на здрава животна средина, здрава 
економија и социјално добро и ќе допринесува во  зачувување на ресурсите и екологијата со обезбедување на безбедни 
и ефикасни практики, како и помош на сопствениците на земја, каде има рудни богатства, да учествуваат подеднакво во 
производството на производ од општествена добробит.

Изградба на нови Хидроелектрични централи (ХЕЦ)
Хидроцентралите, денес, се нејефтиниот начин на производство на електрична енергија. Истата има можност 

за искористување на потенцијалот до 90%, за разлика од сите парни машини кои не преминуваат 60%. РЕК Битола 
не постигнува повеќе од 40%. ХЕЦ овозможува производство на домашна електрична енергија, со што се избегнува 
зависноста од потреба за увоз од меѓународниот пазар. Не треба посебно да се нагласува дека енергијата добиена од 
ХЕЦ е обновлива, бесплатна и еколошка. Со изградба на ХЕЦ се прави брана и акумулација, која влијае на намалување 
на екстремите на климата и помага за обновување на вегетацијата. ХЕЦ се најдобрите енергетски извори за вклучување 
и исклучување во систем, честопати со можност за синхронизација во системот,  која се мери во минути.

За изведба на хидрелектричите централи Чебрен - реверзибилна и Галиште, има повеќе варијанти кои се 
разликуваат и по висина на браните, но и по инсталирана моќност, заедно со протокот. По  договор со сите  чинители 
на земјоделството во Пелагонија и донесување на нов Закон за води, на одредена територија ќе се оди на решение со 
изведба на највисока можна брана, според дотокот на вода и според потребата за резерва на вода, за искористување на 
можноста Чебрен да биде батериска станица за пеглање на разликите на вишоците на енергија во ноќните часови од 
РЕК Битола, но и на поголемиот број на инсталации од соларни панели, ветерни фарми и други непостојани енергетски 
извори. 

За било која варијанта, ќе треба огромно количество цемент. Заедно со заокружувањето на финансиската 
конструкција, државата ќе отпочне со изградба на Цеметарница во пределот помеѓу Битола и Прилеп. Истата ќе 
функционира по моделот приватно – јавно еквити партнерство, се́ додека не се заврши целиот проект и не се обезбедат 
сите пристапни патишта за и околу браната, поврзување на Мариово со Битола и изградба на автопат до Гевгелија (со 
што би се поврзала Битола со Гевгелија),  што воедно би значело и ревитализација на  Мариово.

Ревитализација на постоечките ХЕЦ 
Инвестициите во ревитализација на постоечките хидроелектричните централи ќе одат во правец на искористување 

на целосниот воден потенцијал на постојните хидроелектрични централи и модернизација на целокупната опрема 
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со нова, следејќи ги последните технолошки достигнувања во оваа област, зголемување на моќноста на агрегатите, 
добивање поголемо производство, намалување на тековните трошоци за одржување и како крајна цел - зголемување на 
сигурноста и стабилноста на електроенергетскиот систем на Македонија.

Топлифицирање на Новаци и делови од Пелагонија
Ќе се овозможи извод на пареа од третиот блок од РЕК Битола, со цел искористување на можностите за 

раноградинарско производство под оранжерии во Пелагонија, во близина на РЕК Битола.
Ветерни фарми 
Ќе се овозможи целосна либерализација на пазарот на мали ветерни фарми.
Соларни панели
Инсталирање на паметни, соларни системи на дистрибутивната мрежа со кои, покрај производство на енергија и 

контрола на системот, би се овозможило и намалување на џуловите загуби, со пеглање на аголот на активна и реактивна 
енергија со активни, паметни системи, кои го овозможуваат истото.

Гасификација
Ќе се интензивира изградбата на предвидените гасоводни линии. ИНТЕГРА ќе отвори процес за приклучување 

на ТАП гасоводната линија, како и на новиот Израелски гасоводен проект ИСТМЕД. 
ИНТЕГРА ќе спроведе брза и масовна гасификација на целата територија на Македонија. 
Нов Националне гас мастер план ќе биде подготвен, паралелно со интензивни истражувања и развој на мега 

еквити проект за инвестиција во потенцијалното наоѓалиште на гас, на потегот Буриево спрема Беласица. Интензивни 
истражување ќе го забрзаат процесот на носење на одлука, а Македонија може да се наметне како главен играч во 
снабдувањето со гас на екс – југословенските држави.

Замена на горилниците на старите топлани со когенеративни централи
          Хибридните системи се познати по огромните заштеди, кои ги имаат. Македонија има многу топлани кои имаат 
инфраструктура и крајни корисници. Доколку се отстранат старите, дотраени и неекономични котли и се заменат со 
хибридни, когенеративни  гас-електрични котли, може да се постигне екстремно ниска цена на енергијата, која ќе се 
испорачува на корисниците.
          Имено, когенеративната единица користи природен гас или може да има влез од соларни панели. Доколку користи 
природен гас, како енергенс, прво произведува електрична енергија која ќе се продава на системот, со што ќе може да 
се отплати инвестицијата на менување на котлите на период помал од 10 години, додека корисниците ќе ја покриваат 
цената на енергенсот која, без исплаќање на кредит за инвестицијата, ќе биде изразито ниска.



37

BLACK

MACEDONIAN CONSERVATIVE PARTY

Микро геотермални инсталации
Ќе се обезбеди посебна законска регулатива, со посебен дел во правилникот за користење на минерални суровини, 

со цел олеснување на користењето на геотермалната енергија од страна на населението со законска подрегулатива, која 
ќе дозволи поттикнувачки и олеснувачки мерки за набавка на опремата.  

Ќе се овозможи комплетното имплементирање на SCADA системот, кој заедно со моќни комуникациски 
врски, софтвер и хардвер во станиците за производство на електрична енергија, обезбедува  оптимално решение за 
секоја операција на процесите кои ќе бидат флексибилни со напредните контролни структури. SCADA  системот во 
производството на електрична енергија ќе  врши надзор над неколку операции, вклучувајќи заштита, контролирање и 
следење.

Системот за дистрибуција на електрична енергија се занимава со пренос на електрична енергија, од производната 
станица до оптоварувањата, со употреба на преносни и дистрибутивни трафостаници. Повеќето од претпријатијата за 
дистрибуција на електрична енергија или комуналните претпријатија се потпираат на рачна работа за извршување 
на задачите за дистрибуција, како прекинување на моќноста за вчитување, целиот параметар на часовна проверка, 
дијагностика на грешки и сл. Спроведувањето на SCADA системот при дистрибуцијата на енергија, не само што ја 
намалува рачната работа и неговата цена, туку го олеснува автоматското непречено работење, со минимизирање на 
прекините.

Имплементацијата на SCADA во електроенергетскиот систем ќе овозможи собирање податоци од различни 
електрични потстаници (дури и на оддалечени локации) и истите соодветно ќе ги обработува. Програмираните, логички 
контролори во трафостаниците постојано ги следат компонентите на трафостаницата и соодветните го пренесуваат 
до централизиран систем, базиран на SCADA компјутер. Во случај на прекин на напојувањето, SCADA системот 
овозможува да се открие точната локација на дефектот, без да се чека повик од клиенти. SCADA дава алармен систем на 
операторите за идентификација и спречување на евентуални дефекти. Исто така, во трафостаниците SCADA автоматски 
ги контролира изолаторските прекинувачи и прекинувачите за нарушување на границите на параметрите, со што 
континуираната проверка на параметрите се изведува без линиски работник.

Нафтени мапирања
Србија експлоатира 23.000 барели на ден и со тоа задоволува блиску до 30% од потребите од домашно 

прозводство.  Грција, покрај старите нафтени полиња кај Кавала,  откри големи количини на нафта во Егејското море, 
но и во областа по течението на реката Вардар. Во 2016 година Грција го дуплира производството на нафта. Постојат 
стабилни предвидувања дека од 10.000 барели на ден, во  наредната година ќе се покачи на 35.000 барели на ден. 
Албанија, во последните години доста вложуваше во пронаоѓање на нови извори на нафта, што вроди со плод - со 
пронаоѓање на најбогатите полиња во областа на градот Драч, а кои се веќе започнати со експлоатација.
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Во Македонија уште во 1960 година компанијата Нафта Гас од Војводина вршела, со тогашната технологија, 
испитувања во селото Ерџелија во Овчеполието. Испитувањата дале позитивен резултат, според тогашните стандарди, 
односно, без достапност на фракинг - технологијата, која овозможува експлоатација на многу посуви нафтени полиња. 
Покрај Овчеполието, можност за пронаоѓање нафта има во Пелагонија и по течението на реката Вардар и на потегот с. 
Буриево спрема Беласица.

ИНТЕГРА ќе се посвети на обезбедување на минимално 9 комплети дупчалки, во комбинација со фракинг 
машини, со цел да отвори 27 нови бушотини, на годишно ниво. Знаејќи дека просечната цена на бушотина со поголема 
длабочина, која би требало да има 20-тина степени на фракинг, чини околу $10 милиони долари. На ова мора да додадеме 
трошок  (помеѓу 30% до 40%)  на градежни работи, кои се потребни да се овозможи пристап и логистика на нафтените 
бушотини. МЕИН – Македонскиот инвестициски фонд ќе анимира приватни инвестициски фондови за влез во мега 
еквити проект за експлоатација на сирова нафта во Македонија, како и за нова рафинерија за нафта и нафтени деривати 
според највисоките светски технолошки стандарди.

Со развојот на нафтената индустрија во Македонија, ќе се создаваат услови за етаблирање на нова индустриска 
гранка во Македонија, индустријата за плимери. Имено, имајќи во предвид дека на светско ниво, бкупниот обрт во таа 
индустрија достигна ниво кое е два и пол пати поголемо од вкупниот обрт на црната и обоена металургија заедно, тогаш 
Македонија стратегиски мора да се сврти кон обезбедување на соодветни услови за производство на полимери, секако 
поттикнувајќи приватни инвестициски фондови во тој пропулзивен сегмент на индустријата. 

Биомаса 
Во областа на производство на биомаса ќе се субвенционира само суровини, кои би овозможиле зголемување 

на сточниот фонд во Македонија или би помогнале за поголем приход и исплатливост на земјоделски суровини, кои се 
домашни.

На светскиот пазар има „плитки” и „длабоки” системи за екстракција на природен гас од ѓубрето од домаќинствата, 
кое го гориме на отворено и дополнително загадуваме. Во некои пософистицирани системи може ѓубрето да се меша и 
со биомаса, па да се ферментира и да се добие поголема количина природен гас.

Соработка на енергетскиот сектор со универзитетите
Имајќи ја предвид потребата од сериозни и детални анализи, кои пак се потребни за понудување на проекти 

во енергетиката кои ќе генерираат профит, се јавува потребата од соработка со универзитетите во Македонија. На 
државниот универзитет, поради тоа, има потреба од тело „Енергетска гилотиња“ , кое ќе ги обедини сите експерти во 
енергетиката. Истото ќе се финансира со средства по моделот на ПЈП, каде учество ќе има и државата преку контрола и 
анализа на реализацијата на постоечките проекти, но и контрола на проектите кои се нудат на приватните концесионери, 
според одреден ценовник и според пазарното правило „повеќе анализа - повеќе средства“.
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Регулирање на горивата
         Ќе се создаде правилник , во вид државна специјална публикација,  во врска со тестирањето на токсикологијата на 
бензините и управувањето со ризикот од бензин. Во истиот  ќе има членови кои ги опфаќаат прописите, стандардите и 
индустриските практики во врска со управувањето со ризикот од бензин. Бензинот е еден од највисоките волуменски течни 
горива, произведени на глобално ниво, така да мора да има прописи, како што се оние во согласност со Законот за чист 
воздух и многу други.  Целиот животен циклус на бензин – од производство, преку дистрибуција, до крајната употреба – 
е предмет на детални, сложени анализи наменети за заштита на човековото здравје, благосостојба и животната средина. 
Во прилог на овие законски барања, индустријата има имплементирано широк спектар на доброволни стандарди и 
најдобри практики за управување, со цел да се осигура дека ризиците од производството, дистрибуцијата и користењето 
на бензинот се минимизирани.

Затоа, ќе се донесе законска регулатива за замена на дизел моторите со мотори на течен природен гас, како 
хибридни системи или потполно електрични батериски системи,  на сите учесници во превозот на патници во градските 
средини. Во овој контекст, посебни ослободувања се предвидени за меѓуградскиот сообраќај,  како и за учесниците со 
тешки товарни возила, кои вршат локален дотур во централните, градски средини.

Зелена енргија 21 век (H21)
Ако точка број 1 од дневниот ред на светско ниво е енергијата, тогаш со право, 500 водечки компании одлучиле, 

преку свои програми за енергетска ефикасност, да придонесат и да ја поддржат енергетско -еколошката револуција, со 
тоа што во наредните години би користеле исклучиво т.н. зелена енергија.  

Зелената енергија има задача да ги намали или во целост да ги замени необновливите извори на енергија (нафта, 
јаглен, гас), кои се од една страна скапи и ограничени, а од  друга страна -  големи загадувачи на животната околина. 
За да ја спречиме еколошката катастрофа, која и се заканува на планетата Земја, секој од нас треба да има свој мал 
придонес.

Од таа причина, ИНТЕГРА ќе поддржи формирање на Слободна енергетската зона – FREЕEZ (Free Energy Zone) 
во т.н. Енергетска долина Прилеп, со подружници ширум Македонија. Целта е да направиме детална анализа и план 
како да се обезбеди ваков вид на енергија, која би била континуирана (која нема да зависи од необновливите извори на 
енергија -нафта, јаглен, гас, кои покрај тоа што не се еколошки, исто така, и се ограничени), автономна (независна од 
монополската инфраструктура и ќе може да се користи на сите достапни и недостапни места - острови, планини), чиста 
(не го загадува воздухот, спротивно од тоа испушта кислород), ефтина (трошокот за производство на енергија на ваков 
начин изнесува околу 20 евра по мегават), и неисцрпна (водата претставува неисцрпен ресурс за производство на овој 
вид гориво).



40

ИНТЕГРА ќе преземе мерки и активности со кои значително би се намалило загадувањето во атмосферата. 
Штетите од загадувањата стануваат се́ поочигледни. Време е економијата и политиката да и́ помогнат на екологијата, да 
се создаде здрава и безбедна животна средина. 

Третиот бран на алтернативни извори на енергија, гориво за 21 век ќе биде водородот. 
ИНТЕГРА ќе подготви Национален мастер план за производство на енергија од хидроген, кој ќе има за цел 

отпочнување на зелена - енергетска офанзива за производство на водород. 
ИНТЕГРА ќе поттикне приватни иницијативи, со цел оформување на  документација, производство на прототип 

и пуштање во пробна работа, со цел да се привлечат приватни инвестициски фондови за масовно производство на 
ефтино и еколошко гориво, кое ќе биде континуирано, автономно, чисто, ефтино и неисцрпно. Турбо - реакторот ќе биде 
прв производ од ваков тип, во енергетската долина Прилеп. 

ИНТЕГРА ќе овозможи достапност на производот за широката домашна и светска јавност, како и за големите 
потрошувачи на енергија во транспортот и металургијата, кои моментално трошат најмногу енергија, а користат 
необновливи извори на енергија (јаглен, нафта, гас).

ТУРИЗАМ
ИНТЕГРА ќе посвети особено внимание на развој на туризмот и градење на Македонија како светска туристичка 

дестинација. Основите на кои ќе се темели новата развојна стратегија за туризмот се од Бога дадените ни природни 
убавини, бројните планински висови над 600 метри надморска висина, прекрасните езера, богатите шуми, огромините 
ресурси на подземни води, особено бројните басени на термални води кои  се извонреден ресурс особено за развој на 
здравствениот туризам.

ИНТЕГРА ќе реализира масовен инвестициски процес во предвидените Слободни СПА зони низ целата 
територија на Македонија, потоа Слободни зони за здравствен туризам во подрачјата богати со термални води (Косел 
Охридско, Пелагонсикиот реон, Струмичкото поле иОвчеполието, Штипско и Кратовски), како и реонизација на супер 
модерни Слободни зони за старски центри на површини над 600 метри надморска висина, кои ќе ги превлекуваат не 
само македонските пензионери ширум светот, туку и нашите домашни возрасни, но и странско корисници на услугите 
во ова сфера.

Истовремено ИНТЕГРА ќе реализира масовен процес на инвестициски активности во изградба и обнова на 
супер модерни хотелски комплекси покрај езерата во Македонија, особено Охридското и Преспанското, хотелско – 
угостителската дејност ќе добие приоритет, развој на етно села, манастирски туризам, ски центри секаде каде што има 
можност за современ развој, алтернативните спортови кои бараат соодветни природни услови, параглајдерство, ловниот 
туризам, како и секој друг сегмент кој може да биде додадена вредност, а потпаѓа под  туристичка дејност. Археолошките 
локалитети и богатите наоѓалишта на артефакти, историските знаменитости на територијата на Македонија од древни 
времиња ќе бидат предмет на интензивна владина посветеност. 
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ИНТЕГРА предвидува градба на нов веленски град - Space city Kokino (SPACIKO) проект во Кумановско, кој 
ќе има претензии да прерасне во регионална и поширока туристичка атракција. Партнери во процесот на градба ќе ни 
бидат приватни инвеститори по моделот на приватно – јавно партнерсто.

Крајната цел е да донесеме 100.000 туристи дневно, висока амбициозна цел, но не и неостварлива. Современа 
транспортна инфраструктура ќе биде паралелен процес кој ќе ги создава условите за брзо, безбедно и удобно патување 
до секоја точка на територијата на Македонија.

НОВА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЈА 
Градежништвото, урбанизмот, транспортот и врските се базични сфери во општеството, кои го детерминираат 

понатамошниот правилен и рамномерен развој на целокупната економија на една држава. 
Во секторот на транспортната инфраструктура (како што се сообраќајни патни и железнички линии, 

авиосообраќајот, телекомуникациите, електричните далеководи, каналите за регулирање на отпадни води, 
водоснабдувањето, гасификацијата 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 унапредување на трговските и културните врски, како внатрешните, 
така и меѓудржавните, со придавање подеднакво значење на коридорите север - југ и исток – запад:

Автопати и експресни патишта
1. Автопатско поврзување на Македонија со сите соседи, со приоритет на Коридорите 8 и 10;
2. Ургентно довршување на автопатската делница од Куманово – Скопје – Кичево – Охрид – Струга (Поградец) - 

вкупно 268 км.;
3. Целосна реализација на втопатската делница од Куманово – Скопје – Велес – Прилеп – Битола – (Лерин) со крак 

кон Ресен -  Охрид - вкупно 242 км. плус кракот од вкупно 71 км.;
4. Автопатска делница кон Република Бугарија – Куманово – Крива Паланка – (Ќустендил) – вкупно 96 км.;
5. Автопатска делница кон Косово -  Изградба на 40 км автопатско решение, кон граница со Косово, со 

комплетна реализација.
6. Автопатска делница од Охрид – Ресен – Битола – Прилеп – Кавадарци - Радовиш - Струмица - вкупно 254 км.
7. Автопатска делница на релација Штип – Кочани – Виница –– Македонска каменица - Делчево – Пехчево - 

Берово – вкупно 83 км.
8. Експресен пат Кратово – Пробиштип – Штип – 18 км.
9. Пробивање тунел во должина од 18 км. на релација Гостивар – Кичево, за двојна намена – автопат и брза 

железница. 
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ИНТЕГРА ќе започне со брзопотезна модернизација на патниот и железничкиот сообраќај, изградба на брзи 
железници, обновување на постојните и градење на нови коридори, според светските стандарди; 

Брза железница
Започнување на интензивна инвестициска активност за железничко поврзување со брза железница низ 

целата територија на Македонија и модернизација на постојната инфраструктура, по најсовремен железнички  терк. 
Реализацијата ќе се одвива по моделот на приватно – јавно партнерство. Клучни траси за брзата железница ќе бидат 
релациите од триаголникот Скопје – Охрид – Струмица, во двата правци.

Македонија ќе има Брза железница на следниве три нови краци:
Скопје – Струмица во должина од 143 километри, 
Струмица – Охрид во должина од 313 километри 

  Охрид – Скопје во должина од 199 километри и
Велес – Куманово – Берово – во должина од 301 километар
Со вкупна должина од  956 километри. Имајќи предвид дека просечната цена на километар за брза железница до 

350 км на час е цирка 17 милиони долари, а нашите потреби се за брзина максимално до 200 км час, проценетата цена за 
километар брза железница до 200 км на час би била цирка 10 милиони долари километар или вкупно за 956 километри 
би биле потребни 9 милијарди долари за заокружување на целата траса.

Релации Скопје – Струмица – Охрид
КРАК 1

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Скопје КРАК 1 Струмица КРАК 1 136 километри

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА СО ПОПАТНИ СТАНИЦИ
Скопје КРАК 1 Струмица КРАК 1 143 километри
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СЕКВЕНЦИАЛНО ЗА СЕКОЈА СТАНИЦА
Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Скопје Свети Николе 49 километри
Свети Николе Штип 26 километри
Штип Радовиш 38 километри
Радовиш Струмица 30 километри

Релации Скопје – Струмица – Охрид
КРАК 2

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Струмица КРАК 2 Охрид КРАК 2 254 километри

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА СО ПОПАТНИ СТАНИЦИ плус 
Богданци и Гевгелија како дополнителен крак во РУТА

Струмица КРАК 2 Охрид КРАК 2 313 километри

СЕКВЕНЦИАЛНО ЗА СЕКОЈА СТАНИЦА
Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Струмица Дојран 36 километри
Дојран Богданци 16 километри
Богданци Гевгелија 11 километри
Гевгелија Валандово 26 километри
Валандово Демир Капија 32 километри
Демир Капија Неготино 20 километри
Неготино Кавадарци  10 километри
Кавадарци Прилеп  48 километри
Прилеп Битола  43 километри
Битола  Ресен 35 километри
Ресен Охрид 36 километри
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Релации Скопје – Струмица – Охрид
КРАК 3

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Охрид КРАК 3 Скопје КРАК 3 172 километри

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА СО ПОПАТНИ СТАНИЦИ плус 
Струга како Дополнителен Крак во РУТА

Охрид КРАК 3 Скопје КРАК 3 199 километри

СЕКВЕНЦИАЛНО ЗА СЕКОЈА СТАНИЦА
Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Охрид Струга 15 километри
Струга Кичево 69 километри
Кичево Гостивар 46 километри
Гостивар Тетово 25 километри
Тетово Скопје 44 километри

Релацја Велес – Куманово – Берово
КРАК 4

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Велес КРАК 4 Берово КРАК 4 301 километри

Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА СО ПОПАТНИ СТАНИЦИ 
Велес КРАК 4 Берово КРАК 4 301 километри
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СЕКВЕНЦИАЛНО ЗА СЕКОЈА СТАНИЦА
Релација ОД Релација ДО ВКУПНА ДОЛЖИНА
Велес Куманово 58 километри
Куманово Крива Паланка 60 километри
Крива Паланка Кратово 38 километри
Кратово Пробиштип 17 километри
Пробиштип Кочани 32 километри
Кочани Виница 10 километри
Виница Македонска Каменица 24 километри
Македонска Каменица Делчево 24 километри
Делчево Пехчево 28 километри
Пехчево Берово 10 километри

Ќе следи 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 физибилити студии.

ИНТЕГРА ќе спроведе проект за обележана и чиста Македонија. Задолжителна примена на хоризонтална и 
вертикална патна сигнализација на секој тип на патишта, и задолжително чистење на патните површини и површините 
покрај патиштата, по моделот на приватно – јавно партнерство и реализација на ваучери за извршени работи на терен, 
потврдено со материјален доказ и претходни инспекциски проверки на терен;

ИНТЕГРА ќе се посвети на избор на најадекватни и најцелисходни решенија кои најмногу одговараат на 
соодветните услови (метро во комбинација со безбедни пешачки подземни премини, трамвај или унапредување на 
автобускиот сообраќај итн.).

Проект Гироскопија – магнетни воздушни трамваи
Притоа, ИНТЕГРА ќе се фокусира на имплеметација на проект за гироскопија или воздушни магнетни трамваи. 

Магнетните возови ќе се реализираат во градските центри, Скопје и Охрид – функционални и туристичка атракција, 
поврзување на градски центри Гостивар – Кичево, Скопје – Велес - 50 километри, Охрид – Свети Наум - 29 километри. 

Во Скопје, ИНТЕГРА ќе реализира траса на магнетни воздушни трамваи на релација с. Драчево – Сарај, по 
течението на реката Вардар, со предвидени 10 стојалишта, станици.

ИНТЕГРА ќе работи на осовременување на градскиот превоз во функција на секој град, по моделот ПЈП, со 
посебностите за истиот - примена на автобуски модерен градски превоз во градски средини над 50.000 жители, автобуси 
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за градски превоз во градски средини под 50.000 до 20.000 жители, комбинирано помали автобуси 25 седишта и автобуси 
до 50 седишта, и автобуси за градски превоз во градски средини под 20.000 жители помали автобуси 25 седишта.

ИНТЕГРА ќе работи на поврзување на регионалните со руралните центри во кругот на гравитација, минимум 
три пати на ден (наутро, на пладне и навечер (рута одење - враќање) на територија на цела Република Македонија.

ИНТЕГРА ќе се посвети на унапредување на безбедноста од излевање на каналите за наводнување и за регулација 
на атмосферските води, посебно за заштита од поплави.

ИНТЕГРА ќе пристапи кон проценка, анализа, мапирање, превенирање, намалување на ризиците, санирање 
и заштита на реоните, кои претставуваат потенцијална опасност од природни и антропогени опасности. Приоритети 
во тој дел ќе бидат санација на свлечишта, санација на карпести предели, кои можат да бидат потенцијална опасност 
во сообраќајот, 24 часовна служба која ќе реагира, доколку се појави одрон или има сообраќајна незгода на патот 
(контролирана од еден центар поврзан со сите општини и сите гранични премини, во корелација со сите субјекти кои 
ќе ја реализираат работата).

РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И НОВА ТЕРИТОРИЈАЛНА ПОДЕЛБА НА ОПШТИНИТЕ
Македонија е соочена со нефункционална локална самоуправа, ниту пак со правилна и ефикасна, територијална 

поделба на општините. Процесот на децентрализација е спор и неефективен. Гломазни општини, нефункционални 
градоначалници, нејасни совети, а последиците се  неможноста на граѓаните да ги реализираат дневните потреби на 
едноставен и ефикасен начин. Тоа за нив носи уназадување и предизвикува разочараност од гломазната и нефункционална, 
локална администрација.

Територијалната организација на локалната самоуправа е извор на многу проблеми, особено на етнички план, 
но не помалку и во олеснување на животите на луѓето, како и во политичкиот изборен процес, како на локално, така и 
на национално ниво. 

Гери мендеринг моделот, според кој се кројат границите на општините согласно меѓупартиските 
вонинституционални договарања за тоа кој да ја води општината на основа на етничките разграничувања, а кој модел се 
применува континуирано од 2002 година наваму, е надминат и не ги дава очекуваните резултати. На тој начин територијата 
всушност се претвора во феуд, во принцип се раслојува демократијата и перформансите на државата стануваат маалска, 
политичка игра. Резултатот од такви непринципиелни вонинституционални партиско - политички договарања води до 
дезавуирање на политичкиот систем, намалување на неговиот демократски капацитет и до злоупотреба на волјата на 
населението, односно гласачите, нивно теледиригирано насочување во полза на овие или оние центри на партиско 
политичка моќ.

Затоа ИНТЕГРА ќе спроведе длабока реформска акција во правец на етаблирање на поинаква организациска 
поставеност на локална самоуправа во Република Македонија, и тоа:
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1. Нов закон за локална самоуправа во Република Македонија, со нови функционални општини, и намалени 
трошоци за функционирање на локалната самоуправа.

2. Редефинирање на зафаќањата од ДДВ за потребите на општините и воведување на нов модел на редистрибуција 
на финансиските средства, со влез во повисока фаза на фискална децентрализација, односно општините ќе бидат 
соодговорни за наплатата на ДДВ во својата средина како услов за добивање коефициент плус на постојниот 
договорен износ кој се префрла за потребите на општината. Ваквиот модел на наплата и распределба ќе биде 
условен и наменски, исклучиво за развојни проекти на општината од кои бенефит ќе имаат самите жители на 
истата.

3. Разграничување на Градска и Рурална општина.
4. Град Скопје, оформен како посебна целина, во чиј состав ќе влезат градските општини, и Округ Скопје во 

чиј состав ќе влезат руралните општини, со посебно избран градоначалник на Град Скопје и посебно избран 
градоначалник на Округ Скопје.

5. Формирање на 33 градови во Република Македонија.
6. Формирање на 30 рурални општини во Република Македонија.
7. Формирање на избрана институција Управник - Градоначалник кој ќе биде поблиску до своите граѓани, особено 

битна функција за гломазните и политички нефункционални општини.
8. Формирање на функционални, помали, компактни совети на општините, кои ќе бидат за 40% помалку од 

досегашниот број на советници односно од 1347 како до сега на 814,  како функционална новина. Ова ќе значи 
40% до 50% помалку трошоци за секој граѓанин во остварувањето на секојдневните активности. 

9. Трошоците, кои денес се издвојуваат за гломазната локална самоуправа и несуштинските функции на истата, ќе 
бидат скратени за 50%, а тие износи на средства ќе се вбризгаат во развојната функција на локалната самоуправа. 
Со начелото на јасни цели, ќе се добие на реализација на секое поле. Овие пари ќе бидат распределени во 
посебен развоен фонд, со кој ќе се поттикнува развојот на градовите и општините по принцип приватно јавно 
партнертство, за реализација на човечки потреби на локално ниво, за општо добро за сите. 

10. Примена на Рамномерен регионален развој, преку јасно поставени функционални параметри за применливост 
на барања на локалните власти. 
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КАТАСТАР
Катастарот е сегмент кој ќе биде предмет на радикална реформа и сегментирана трансформација по моделот на 

ПЈП.
ИНТЕГРА ќе реализира измени и дополнувања на Законот за легализација. ИНТЕГРА, веднаш ќе спроведе 

сателитско снимање  на целата територија на нашата држава и ќе утврдиме кои објекти се изградени, а оние кои се 
во фаза на градење ќе им се даде можност, за одреден период да ги завршат градбите, а потоа и да ги легализираат 
објектите. Ова се однесува на сите градби кои се градат на свое (приватно) земјиште. После овој датум, сите градби без 
легална градежно - техничка документација ќе бидат санкционирани, а доколку објектите се изградени во овој период 
на државно земјиште, ќе следуваат и кривични пријави за градителите (инвеститорите), т.е. после тој рок нема да смее 
да се гради надвор од урбанизираните подрачја. 

Со ова ќе се заштити и земјоделското земјиште од узурпација, а со тоа ќе ја напуштиме праксата на неказнивост, т.е. 
да оние што нелегално градат - да не бидат сакционирани. За завршување на целата постапка, во врска со легализацијата, 
ќе се дозволи рок од 3 (три) години. Во пакет со измените на законот за легализација на дивоградните, ќе донесеме и 
измени во законот за имотно - правни односи, законот за просторно и урбанистичко планирање, законот за геодезија 
и катастар, измени во законот за градење (најизменуван закон, досега, во последните 20 години), како и сите други 
потребни закони и подзаконски акти, кои ќе бидат во функција на забрзување и завршување на процесот на легализација 
на дивоизградените објекти. Во измените на законот за легализација ќе се предвиди - геодетски компании да бидат 
активно вклучени, во општинските комисии за легализација и решавање на проблеми, поврзани со легализацијата на 
дивоградбите. 

ИНТЕГРА ќе донесе нов закон за геодезија и катастар со кој ќе се воведе новина во правниот систем на нашава 
држава – катастарски нотаријати, кои ќе ја превземат оперативнате функција на Агенцијата за катастар на недвижности 
(АКН), т.е. со овој закон ќе се реформира Агенцијата за катастар на недвижности, со што оваа гломазна администрација 
ќе делегира дел од своите надлежности и овластувња во лиценцирани катастарски нотарски канцеларии по моделот на 
ПЈП, што значи дека приватните геодетски компании треба да се трансформираат и да апсорбираат дел од вработените 
од Агенцијата за катастар на недвижности (АКН). Со оваа мерка ќе се раздвижи градежништвото, а со тоа и сите гранки, 
кои се врзани со оваа стопанска гранка. 

Катастарските нотарски канцеларии ќе имаат јавни овластувања, пренесени од државата и во своите редови 
освен овластен геодет, задолжително, ќе мораат да имаат вработено и дипломиран правник со положен правосуден 
испит, а сите одлуки, при уписот на правата на недвижностите во катастарските книги, ќе мора да бидат со врзан потпис.
На овој начин, ќе се зголеми нивото на одговорност и ќе се намали нивото на корупција.   

Во текот на првата година со донесувањето на Законот за геодезија и катастар, ќе направиме да се отпочне 
реален премер и конечно, да добиеме целосна и веродостојна слика за фактичката состојба на целата територија на 
нашата држава, пренесена на катастарските планови во дигитална форма. 
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Податоците од премерот ќе се користат за безбедноста, планирањето и развојот на државата во делот на 
градежништвото, имотно - правните работи, туризмот, издавање на концесии за користење и експлоатација на минерални 
суровини, планирање на фискалната политика и буџетот, во урбанизмот. Државата ќе собира повеќе данок од имот, со 
што ќе може полесно и поедноставно да го планира буџетот и својата фискална политика.  Ќе се зголеми прометот 
со недвижности, ќе се планира развојот на локалните  самоуправи, со што ќе се создадат услови да можат сами да се 
финансираат (а не да чекаат средства од државата), ќе се олесни планирањето на просторот, неговата урбанизација и ќе 
се создадат услови за развој на државата и општините со донесување на ГУП и ДУП-ови за населените места, како и 
планирање и градба на нови урбани единици.
 ИНТЕГРА ќе спроведе анализа во правец на институционално реформирање на Управата за имотно-правни 
работи и ставање на истата во надлежност на Министерството за урбан развој, а не како досега, во Министерството за 
финансии. 
 

РЕФОРМА НА ПРАВНИОТ СИСТЕМ
ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ќе работи посветено на 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. ИНТЕГРА ќе го промени изборниот модел во пропорционален со 
отворени листи и една избора единица; 

• потенцирање на системот за проверки и контрола и јасно - прецизирана и практикувана поделба на власта на 
законодавна, судска и извршна;

• ќе внесеме контролни механизми кои ќе гарантираат целосно почитување и ревносно практикување на 
владеењето на правото и на независноста на судството;

• ИНТЕГРА за прв пат на политичката сцена ќе воведе концепт на натпартиски министер за правда од експертската 
фела;

• 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 прецидентно 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 
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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;

• воспоставување на парламентарни, контролни механизми врз судството и анализа на целисходноста од постоење 
на Академијата за судии и јавни обвинители;

• темелна реформа на системот на нотаријати 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.
Право на правда

 „...Прашањето што мене ме интересира, не е дали имам право да ги осиромашам луѓето, туку дали не е во мој 
интерес да им овозможам да бидат среќни...“ Edmund Berek (Едмонд Берек)
 Не може да сретнете среќен човек што не е во состојба да ја оствари правдата, односно да го оствари правото. 
Уште помалку ќе се најде среќен човек, што воопшто не може да дојде до ефективен пристап и примена на правдата.
 На тој начин, а имајки ја предвид дефиницијата за човекови права: „Тие се збир на принципи и норми, создадени 
врз основа на признавањето на човековото достоинство и разлики кои имаат за цел обезбедување на почитување на тоа 
достоинство, во две димензии: „човек – човек“ и „човек – општество““, секако имајки ги предвид и карактеристиките 
на човековите права кои се „универзални“, „неотуѓиви“, „неделиви“, „апсолутни“ и „незастариви“, па секое нивно 
непочитување претставува прекршување на основниот столб на општеството – човекот. 
 Едно демократско општество мора да се заснова на правото на праведна и правична судска постапка која 
предвидува гаранција за заштита на правата.
 Во делот на кривичната постапка, ваквите права на човекот се прекршуваат уште со самото отпочнување, па 
дури и пред отпочнување на кривичната постапка, односно уште во предкривичната постапка.
 Начинот на приведување на граѓаните, употребата на мерката притвор, но и употребата на мерките за 
обезбедување, времетраењето на истите, оправдувањето на истите со давање на еднолични образложенија, (образложенија 
кои се општи), иако истите треба да се однесуваат поименично, со прекршување на правилата на постапување. Сите 
овие нешта ги претставуваат слабостите на судскиот систем, на штета на основниот стожер на општествениот систем – 
индивидуата.
 Во таа смисла, притоа имајки ја предвид поделбата на власта на законодавна, извршна и судска власт, ИНТЕГРА 
посебно значење ќе му придаде на засновањето на правото на праведна и правична судска постапка.
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 ИНТЕГРА ќе преземе длабоки реформи во судската власт, во правец на создавање зрели институции за 
остварување на правна и правична заштита на загрозените и разнишани права на граѓаните.
 Тоа подразбира дека реформите секогаш треба да бидат свртени кон општите интереси на индивидуата при 
остварување на своите права или кон докажување на својата правичност, со што би се обезбедила правната сигурност, 
на основа владеење на правото. 
 Во таа смисла, ИНТЕГРА ќе донесе Одлука во делот на начинот на извршување на законите - да ги запре од 
извршување сите решенија на суд, кои се однесуваат на повремени побарувања (побарувања за струја, вода, парно, 
телефон, телевизија) насочени према граѓаните, а кои побарувања се постари од 10-десет години.
 Поткрепа на ваквиот став, ИНТЕГРА наоѓа во законските решенија од Законот за парнична постапка и Законот 
за судовите, кои законски решенија укажуваат на тоа дека судовите треба да ја спроведуваат постапката во што пократки 
рокови и со што помалку трошоци.
 Во таа смисла, за ИНТЕГРА неприфатливо е граѓаните во време на 21. век да бидат оптоварувани со побарувања, 
кои датираат повеќе од 10 години наназад и тоа од неколку причини:
 За ИНТЕГРА се неосновано високи финансиските оптеретувања на граѓаните - должници преку Решенија за 
извршување на приватните извршители. Во овој сегмент ќе биде интервенирано со нова методологија на извршувања.
 ИНТЕГРА ќе донесе одлука за отстранување на Министерот за правда од учество во Судскиот совет, со што 
ќе се оневозможи директно влијание на Извршната врз Судската власт. За таа цел ИНТЕГРА ќе овозможи целосна 
финансиска самостојност на Судската власт, како услов за реална независност на судската функција. 
 ИНТЕГРА ќе воспостави систем за следење и оценување на работата на судиите, водејќи грижа за угледот на 
судската функција, се́ со цел да ја гарантира довербата на граѓаните кон судската власт, како власт која ќе овозможи 
остварување на правата на граѓаните во правичната примена на правото.

Затекнати аномалии 
Претходниот комунистички систем во СФРЈ, односно СРМ, беше неправеден и злосторнички. УДБА изврши 

стотина убиства надвор од СФРЈ, што е повеќе од сите источни комунистички земји, заедно. Тој комунистички систем го 
изврши најголемиот прогон по Втората светска војна во Европа и испрати на Голи оток околу 34.000 жртви, без судење. 
Оттаму не се вратија околу 3.000 жртви. 

Правните наследници на комунистичкиот систем, СДСМ, му го прекршија на македонскиот народ и правото на 
самоопределување, кое што е предвидено со член 1, став 2 и член 55 од Повелбата на ООН, како норма ius cogens. Тоа 
го направија со промена на името, односно со Преспанскиот договор. 

Владата на ИНТЕГРА ќе донесе Закон за противправно делување на комунистичкиот систем, по примерот на 
Чешка.
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ИНТЕГРА е свесна за одговорноста на комунистичката партија за периодот од 1948 до осамостојувањето, а 
особено за уништување на традиционалните вредности на европската цивилизација, кршењето на човековите права и 
слободи, за моралното и стопанското пропаѓање, кое што беше поврзано со правосудни злосторства. Во комунистичкиот 
систем судот беше борбен орган на системот.

Со овој Закон, комунистичкиот систем ќе се прогласи за злосторнички и ќе се продолжат некои рокови за 
остварување на некои права, кои што според тогашните закони би биле застарени.

На овој начин ќе се изврши компензација за жртвите на комунистичкиот систем, ќе се жигоса како злосторнички 
комунистичкиот систем, а тоа ќе доведе до помирување на македонскиот народ.

Лустрација
Македонија е единствената Република од шесте републики на СФРЈ, што спроведе лустрација и со тоа ги 

спроведе резолуциите на Советот на Европа и ЕУ. Лустрацијата претставува отстранување на противниците на новиот 
праведен и правичен систем, од управувањето со државата.
Како што е кажано во точка 1, претходниот систем не само што беше неправеден и неправичен, туку беше злосторнички. 
Правните наследници на комунистичката партија, СДСМ, откако дојдоа на власт, не само што ги релативизираа 
резултатите на лустрацијата, туку лустрираните ги прикажуваат во улога на жртви.

ИНТЕГРА ќе предложи прописи за целосна лустрација, според моделот на Германија. Во Германија, злогласниот 
ШТАЗИ имал еден кодош на 6,5 државјани. Многу повеќе од КГБ и другите источни, тајни полиции. Доколку не 
направиме целосна лустрација, го игнорираме минатото и ризикуваме сето тоа да се повтори. (Funder, Ana, Zloglasni 
Stasi: dokumenti in izpovedi obeh strani-Tržič: Učila International, 2005, stran 789). 

Во Германија постои Установа за документи на ШТАЗИ - проект реконструкција. ШТАЗИ уништил огромна 
документација. Еден работник на ден може просечно да реконструира 10 страници. Четириесет работници годишно 
можат да реконструираат 400 страници, годишно, за  250 работни денови, просечно се реконструираат 100.000 страници. 
Една вреќа просечно содржи 2.500 страници, а 100.000 страници претставуваат 40 вреќи годишно. Во установата за 
документација на ШТАЗИ има 15.000 вреќи. Тоа значи дека 40 работници би ги реконструирале за 375 години. И, 
Германците не се откажуваат од процесот на лустрација (Ибидем, страница 277).

Првите судии и обвинителите во комунистичкиот систем доаѓаа од редот на УДБА и нејзините соработници. 
Така, судот беше претворен во борбен орган на комунизмот, орган на репресија, а не суд.

По осамостојувањето на Македонија, правниот сукцесор на комунистичката партија, денес познат како СДСМ, 
го изврши изборот на сите судии и обвинители во Македонија во деведесеттите години и тоа во траен мандат. Бидејќи 
правниот сукцесор на комунистичката партија, СДСМ, е плод на затруено дрво, ние денес имаме судии, кои што се 
избор на тој отровен плод. Таквите судии и обвинители континуирано ги кршат човековите права и не дозволуваат во 
Македонија да има правда и правичност.



53

BLACK

MACEDONIAN CONSERVATIVE PARTY

ИНТЕГРА ќе изврши генерален избор на судии и обвинители. Новоизбрните судии и обвинители ќе имаат мандат 
од четири години. Во тој период ќе се следи и вреднува работата на судиите и обвинителите, согласно критериуми 
на европска земја со традиција и добри резултати, како и Словенија, заради заедничкото минато, односно сличните 
проблеми по осамостојувањето. По четиригодишниот мандат, судиите и обвинителите ќе одат на повторен избор, во 
траен мандат, кој е од суштествена важност за независноста на судиите и обвинителите.

Само во Македонија и Албанија постои Академија за судии и обвинители. Целта на ова академија е образование 
на млади судии и обвинители. Образованието се стекнува на факултет. Со полагање на правосудниот испит, се проверува 
дали магистерот на правни науки (или порано дипломираниот правник), може своето стекнато теоретско знаење, да го 
примени во пракса. Тие што ќе се стекнат со научно звање доктор по право, се најквалификувани правници, доколку 
положиле и правосуден испит.

ИНТЕГРА ќе подготви детална анализа за целосна реформа или целосно укинување на Академијата за судии и 
обвинители.

ИНТЕГРА ќе му даде поголеми ингеренции на Министерството за правда при составувањето на комисијата пред 
која ќе се полага правосудниот испит. Членовите на комисијата мора да имаат положено правосуден испит и највисоко 
научно звање, како и практично да работеле најмалку една година, како адвокати, судии, обвинители и правобранители.

ИНТЕГРА ќе мотивира адвокати, судии, обвинители и правобранители, кои што ќе покажат најдобри резултати, 
да се стекнат со научно звање доктор по право. Тоа ќе го направи со плаќање на школарината за докторските студии.

Македонија ја има ратификувано Европската конвенција за човекови права во 1997. Согласно Законот за 
судовите, националните судови се должни да ги применат пресудите на Европскиот суд за човекови права. Тоа значи 
воведување на прецедентното право во континенталниот систем.

Во пракса не можете да најдете пресуда на македонски суд, кој во образложенето се повикал на пресуда на 
Европскиот суд за човекови права, а камоли тоа да е логички образложено. ИНТЕГРА ќе донесе пропис, според кој што 
секој суд, од најнизок до највисок, мора да се повика на најмалку една одлука на ЕСЧП и логично да ја образложи, во 
однос на фактичката положба.

Контролата на ова законска обврска ќе ја врши Министерството за правда, преку претседателите на судовите. 
ИНТЕГРА ќе донесе прописи за разрешување на судија кој што, макар еднаш, не применил соодветна одлука на ЕКЧП. 
Министерството за правда може непосредно да го провери секој судија од најнизок до највисок суд, дали ги употребува 
одлуките на ЕСЧП, во секоја своја одлука. Целта на ова мерка е судиите и обвинителите да сфатат, дека Европскиот суд 
за човекови права е и наш, македонски суд, кој носи праведни и правични одлуки.

Во Македонија, судиите, обвинителите и правобранителите имаат канцеларии во иста зграда. Понекогаш, 
врата до врата,  судија и обвинител. Додека адвокатите стојат по ходници, кои што го нарушуваат основното човеково 
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достоинство, обвинителите доаѓаат од својата канцеларија кога ќе дојде судијата, зашто судијата го известил, а понекогаш 
ја праќа дактилографката да го бара.Ова е еклатантен пример на кршење на човековото право на непристрасен суд. 
Човековото право на непристрасен суд, не е доволно да се запише. Тоа треба и да се види.

ИНТЕГРА во првата година ќе ги смести обвинителите во посебни објекти, за да се види правото на непристрасен 
суд и обвинителот да чека на судење, заедно со адвокатот. Во истиот период, ќе се обезбедат посебни објекти и за 
правобранителите. ИНТЕГРА ќе го промени името на државниот правобранител во -  државен адвокат.

Република Македонија пред ЕКЧП ја застапува агент со екипа, во рамките на Министерството за правда. Ова 
решение се покажа во пракса многу лошо. Како плен, при промената на власта, без да се води сметка за квалитетот. 
ИНТЕГРА ќе предложи пропис, Македонија да ја застапува пред ЕКЧП, Државниот правобранител. Во ситуација 
кога Македонија има и покомпетентен и поопремен орган во Државниот правобранител (владата на ИНТЕГРА ќе го 
преименува во Државен адвокат), логично е тој да ја застапува Македонија пред ЕСЧП во Стразбур. Вакво решение има 
и Словенија.

Адвокатурата во уставот е дефинирана како јавна служба, и тоа многу погрешно. Ваквото решение се рефлектира 
и врз системските закони, како и врз односот кон адвокатурата. ИНТЕГРА ќе предложи промена на Уставот, така што 
адвокатурата ќе биде дефинирана како дел од правосудниот систем. Во Уставот на Словенија, адвокатурата е дел од 
правосудството.

Неподелен е впечатокот, на лаичката и стручната јавност, дека судските одлуки се лоши. Јавноста не ги доживува 
како правилни и правични. Просечниот човек размислува, доколку мостот нема столбови истиот ќе се сруши, тогаш 
зошто пресудата може да постои и доколку е нелогична, неправилна и неправична?

ИНТЕГРА ќе предложи пропис (нов член во КЗ) со кој што ќе одреди дека судијата сторил кривично дело, 
доколку одлуката е нелогична, во спротивност со трите закони на мислење на Аристотел и четвртиот на Лајбниц, 
доколку судијата при водењето на постапката, или при изрекувањето на судската одлука, свесно го крши или искривува 
правото, за да и наштети на странката во постапката, или неоправдано да и даде предност. Судијата, во таков случај, ќе 
се казни со затвор до три години. Со истата казна ќе се казни и судија, кој својата одлука ја потпира на факти за кои што 
знае дека не постојат, или неправилно се подметнуваат со лажни, или недозволени докази. Ова кривично дело одамна 
постои во Германија и Австрија, а го има и во КЗ на Словенија.

Општ е впечатокот дека постои голема разлика помеѓу теоријата и праксата, а тоа значи:  или дека теоријата не 
е правилна, или дека судиите ја игнорираат, наместо да ја цитираат, како аргументација, во своите одлуки. ИНТЕГРА 
смета дека до ова доаѓа затоа што во Македонија скоро да нема професор по право, кој положил правосуден испит. Во 
Словенија, скоро да нема професор по право, кој не положил правосуден испит (сега се вика државен правнички испит).

ИНТЕГРА ќе донесе пропис според кој што професорите по право, кои што положиле правосуден испит, ќе 
можат да обавуваат и адвокатска дејност. 
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Владата на ИНТЕГРА ќе организира избор на десет највлијателни правници на годината, за да го подигне угледот 
на правото и за да може народот да види како изгледа добар правник. Ако знае што е добар правник, ќе знае што е лош 
правник. Ова искуство,  ИНТЕГРА го превзема од Словенија.

Со децении се влече проблемот со стечаите. Последното законско решение ги фаворизира доверителите, 
за сметка на работниците. Состојбата на ова подрачје е толку лоша, што во народот се нарекува - стечајна мафија. 
ИНТЕГРА ќе донесе пропис, со кој што во стечајот на прво место ќе бидат работниците. Доверителите, кои најчесто 
се правни лица, мора да покажат внимание на добар стопанственик и при засновањето на облигациите да ги обезбедат 
своите побарувања. Работниците се послаби и во стечајот, пред се́, треба да се заштитат правата на работникот.

Нотаријатите ќе бидат предмет на посебна анализа за опфатот и методологијата на дејноста. ИНТЕГРА ќе 
го ослободи системот за лиценцирање на нотарски канцеларии, а пазарот ќе го регуира нивниот број од аспект на 
исплатливост на дејноста. Притоа, државата ќе го задржи регулативниот механизам во делот на цената на услугите. Во 
Словенија „upravna enota” (управна единица) издава преписи, за неколку пати пониска цена.

Работата на извршителите е силно критикувана од народот. Голема заслуга за тоа има и лошата работа на судовите, 
кои правото да ги контролираат извршителите го сфатија како право да решаваат правни прашања. Штом дојде предметот 
до извршување, мора да бидат решени сите правни прашања и извршниот суд нема право да решава правни прашања, а 
по исклучок, го упатува засегнатиот со извршувањето, да поднесе: излачна, опозициона, или опугнациона тужба, пред 
парничниот суд. ИНТЕГРА ќе предложи пропис, според кој со посебна одлука, судот ќе го одреди извршителот, кој ќе 
ги спроведува извршните дејствија. Извршителите ќе имаат право да постапуваат на територијата на цела Македонија. 
Вакво искуство со извршувањето има Словенија.

Решението со заштита на човековото право на судење во разумен рок пред Врховниот суд - не даде резултати. 
Не се несуштествени ниту финансиските импликации, поради објективната одговорност на државата за заштита на 
човековото право на судење, во разумен рок. Судските постапки траат долго, а странките не можат да ги предвидат 
трошоците на постапката, ниту пак брзо и ефикасно да ги заштитат своите права. На овој начин се нарушува угледот на 
судот, народот не го доживува како свој и посегнува по други, недозволени средства.

ИНТЕГРА ќе му предложи на парламентот пропис, според кој што второстепениот суд нема да има право да ја 
укине одлуката и предметот да го враќа на повторно одлучување, туку ќе мора самиот да одлучи по барањето, доколку 
не ја потврди првостепената одлука. Евентуалниот приговор дека второстепениот суд ќе потврдува многу првостепени 
одлуки, дури и доколку се неправилни и незаконити, се одбива со аргументите од точка 8, според која судијата кривично 
одговара за искривување на правото и за нелогична одлука.

Во Македонија масовно се кршат човековите права, пред сите судски инстанци, пред се заради отсуство 
на етиката кај чинителите и постоење на коруптивни мотиви. Поради тоа, против Македонија се вложуваат бројни 
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апликации (жалби) до ЕСЧП, кои што сведочат за кршењето на човековите права во Македонија, а имаат и финансиски 
импликации. 

ИНТЕГРА ќе предложи пропис со кој ќе се воведе правно средство, уставна жалба, која ќе се поднесува до 
Уставниот суд на Република Македонија, заради заштита на човековите права. На овој начин, пред странката да вложи 
апликација до ЕСЧП, ќе мора да го вложи ова средство пред Уставниот суд. Тој ќе провери - дали со одлуките на 
редовните судови се прекршени човековите права. Во Словенија, Уставниот суд одлучува по уставна жалба. Од одлуките 
на Уставниот суд на Република Словенија се гледа, дека во периодот од 2004 до 2013 година, 442 судови ги прекршиле 
човековите права. Во тие прекршувања учествувале 1.200 судии (вкупниот број на судии во Словенија е 915, што значи 
некои судии повеќе пати ги прекршиле човековите права).

Доколку во Словенија е ваква состојбата со кршење на човековите права, која што од 2004 е во ЕУ, можеме да 
замислиме како е во Македонија. Уставниот суд на Република Македонија, од осамостојувањето до денес, работи по 
противуставен деловник, во кој што се регулираат прашања, кои што можат да се регулираат само со Устав. Така, врз 
основа на овој противуставен деловник, Уставниот суд постапува по барања, без да го утврди правниот интерес на 
подносителот. На овој начин, се создава правна несигурност.

ИНТЕГРА ќе предложи Закон за Уставен суд во кој ќе ги отстрани противуставните одредби од сегашниот 
деловник, ќе воведе привилегирани поднесувачи на барања за утврдување уставност, а за физичките и правните лица ќе 
мора претходно да се докаже правниот интерес. 

ИНТЕГРА ќе предложи прописи според кои, судии на Уставниот суд ќе бидат најдобрите правници во Македонија, 
со највисоки научни звања и со пракса во адвокатурата, судството, обвинителството и правобранителството. ИНТЕГРА 
ќе го замени овој термин со терминот државен адвокат.

Новите судии ќе мора да носат и интерпретативни одлуки, затоа што со нив, поблаго се интервенира во законите 
со недостатоци. Во Словенија нема законска, или уставна одредба дека Уставниот суд може да носи интерпретативни 
одлуки. Уставниот суд на Република Словенија, своето овластување го најде во општото правно начело, што го 
признаваат цивилизираните народи a fortiori. Доколку му е дозволено на Уставниот суд да укинува закони, уште повеќе 
му е дозволено да интерпретира закони,  бидејќи со таква одлука, поблаго се посега во постоечкиот правен систем и се 
штити човековото право на доверба во правото. Извор на правото за ваква аргументација на Уставниот суд на Република 
Словенија, претставува член 38 од Статутот на меѓународниот суд на правдата, според кој општите правни начела што ги 
признаваат цивилизираните народи се извор на правото. Статутот е интегрален дел на Повелбата на ОН, согласно член 
92 од Повелбата. Согласно член 103 од Повелбата, нормите на Повелбата имаат предност над сите други меѓународни 
договори, што им два на одредбите на Повелбата когентен карактер. Затоа  ЕУ, во прембулата на своето примарно право, 
ќе запише дека сите одредби на примарното право на ЕУ - мора да бидат во согласност со Повелбата на ОН.
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Доколку одредбите на примарното право на ЕУ мора да бидат во склад со одредбите на Повелбата, а Македонија 
се стреми да ги апсолвира стандардите на ЕУ, дотолку повеќе - нашето национално право мора да биде во согласност 
и со Повелбата на ОН. Постоечкото решение судските такси да се плаќаат на почетокот на парницата, со поднесување 
на тужбата е лошо решение и го крши човековото право на суд. Заради различниот социјален статус, голем дел се 
откажуваат од парница, или заради лошото законско решение на државата, прибегнуваат кон инкриминирани дејствија.

ИНТЕГРА ќе предложи пропис според кој што судските такси ќе се плаќаат на крајот на судската постапка, 
односно, во парница, судските такси ќе ги плати тој што ја загубил парницата. ИНТЕГРА смета дека во судирот на две 
права, човековото право на суд и правото државата да си ги наплати судските такси веднаш, предност треба да му се 
даде на човековото право на суд. Правото на ослободување, или одлагање на плаќањето на таксите бара дополнителни 
трошоци и ангажман, како и судска одлука, со право на правен лек, што е во спротивност со човековото право на судење 
во разумен рок.

Овој начин функционираше во претходниот систем. И Спиноза се залага за ваков начин на плаќање на таксите 
(Кант вели дека правото секогаш ќе ги црпи своите премиси од филозофијата). И прецеденсот Креуз против Полска на 
ЕСЧП оди во прилог на ваквото решение. Во овој случај,  полскиот суд му ја намалил висината на судските такси, но 
Креуз не сакал да ја плати, тврдејќи дека е сеуште превисока. ЕСЧП му дала за право на Креуз.

Поради лошото искуство со собирањето на таксите во претходниот систем, Претседателот на судот ќе ја 
контролира наплатата, преку контрола на работата на судиите.

Со постоечкиот Закон за облигационите односи, адвокатите не смеат да договорат награда во процент, или 
провизија. Ова е остаток од претходниот систем, кога адвокатите беа лошо третирани и доживувани како непријатели 
на системот. Во истиот тој Закон за облигационите односи, во разноразни договори е предвидена провизија, па дури и 
делкредере провизија, само адвокатите не смеат да договорат провизија.
На оваа одредба воопшто не и е местото тука, во ситуација кога постои lex specialis - Закон за адвокатура.

Оваа одредба го крши човековото право на забрана на дискриминација, а истовремено законодавецот не 
постигнува никаква цел.

ИНТЕГРА ќе предложи измена на Законот за облигационите односи (бришење на спорната одредба), како и 
измена на Законот за адвокатура, каде што ќе одреди награда за адвокатот во процент, кој не може да биде поголем од 
15% (највисоко научно звање и слични квалитети на адвокатот), односно најмногу до 10% во останатите случаеви, од 
вкупната вредност на спорот. Вакво решение имаше во Словенија уште во претходниот систем во Законот за адвокатура 
и со примена на општото правно начело lex specialis derogat legi generali, во Словенија не се применуваше Законот за 
облигационите односи, туку Законот за адвокатура.
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Во Словенија, денес, нема законска одредба во Облигациониот законик (Obligacijski zakonik), туку оваа материја 
се регулира во Законот за адвокатура (Zakon o odvetništvu). Според постоечките  прописи, адвокатите се должни да 
даваат бесплатна правна помош. Ова одредба го крши човековото право на заштита на сопственоста од член 1 на 
Протокол еден кон ЕКЧП, како и правото на забрана на дискриминација. Државата принудува над илјада високостручни 
кадри, од правосудниот систем, на бесплатна работа. Евентуални жалби на адвокатите против Македонија до судот во 
Стразбур, можат да имаат поголеми финансиски импликации по државата, отколку што некој злонамерно сакал да и 
донесе „корист” на државата.

Владата на ИНТЕГРА ќе предложи измена (бришење) на овој пропис, а бесплатната правна помош ќе се дава од 
страна на аутсорс лиценцирани агенции за правен консалтинг. Ова право е тесно поврзано со човековото право на суд 
(види го прецеденсот на ЕСЧП, Ајра против Ирска) и Македонија мора да го регулира во националното законодавство, 
во духот на ЕКЧП.

Според постоечките прописи, Министерството за правда нема никакво влијание врз висината на адвокатската 
награда.

Адвокатурата ќе стане дел од правосудниот систем, со одредба во Уставот, ќе си го добие местото што го има 
адвокатурата во ЕУ и Министерството за правда мора да има влијание врз одредувањето на наградата на адвокатите, 
односно Адвокатската тарифа. Наградата на адвокатите мора да биде во склад со општата состојба во земјата. Во 
Словенија, Министерството за правда ја одобрува адвокатската награда, односно Адвокатскат тарифа.

СТАТИСТИКА
 Статистиката е ресор од извонредно значење за вкупниот општествен развој. Оттука, начелата на кои ќе мора да 
се реорганизира целиот процес на прибирање и обработка на податоците во државата се доверливост, вистинититост, 
транспарентност на процесот и резултатите, едноставност, достапност и висока стручност.
 Една од најприоритетните операции во општеството е пописот на населението и домаќинствата. Операција, која 
не е изведена скоро 20 години, наспроти вообичаениот стандард за организирање  попис циклично, на секои 10 години.

Време е за соочување со вистината. ИНТЕГРА ќе организира попис според сите највисоки светски стандарди, со 
употреба на современи методи и техничко-технолошки средства за доверлив процес и кредибилни резултати. Валидни 
резултати се неопходни за правилно планирање на идниот развој на државата.
 Со цел да се добијат доверливи резултати, ИНТЕГРА ќе организира попис со отпечаток од прст, современи 
технолошки решенија за мапирање на населеност со сателитски снимки до 30 метри висинска резолуција, кои се 
вмрежуваат со прибраните податоци од терен, на традиционален начин од домаќинствата, а со цел да се дојде до најточни 
резултати за бројноста на населението и за се́ останато, кое е податок од анкетните листи. Вакви популациони мапи со 
висока резолуција веќе се спроведени во многу држави низ светот, а во соработка со реномирани научно истражувачки 
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центри и лаборатории - Facebook Connectivity Lab and the Center for International Earth Science Information Network 
(CIESIN).
 Македонија заслужува да добие попис по највисоки технолошки стандарди, на најдоверлива основа, со цел да 
се одблокира една сериозна пречка за идните развојни планови на државата.

 
РЕФОРМА НА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

        Стратегиска цел на ИНТЕГРА во сегментот на јавна администрација е рационализација, односно намалување 
на вкупниот број на вработени на товар на државата. 

Реформата на јавната администрација во Република Македонија ќе биде насочена кон дивестирање на дејностите, 
односно трансформација на сопственоста на јавните услуги, согласно моделите во Законот за јавни установи. Крајно 
време е Македонија да се соочи со неопходноста од вистинска реформа на јавната администрација, намалување на 
бројот на администрација, која ќе биде финансирана од буџетот на државата.  

Намалувањето на централните државни органи ќе значи - намалување на администрацијата. ИНТЕГРА ќе 
го реформира системот според шведскиот или британскиот модел, на принцип - независни приватни агенции да ги 
преземаат функциите на државата.

Ќе се јакне улогата и значењето на локалната власт, што значи локалната самоуправа ќе ги преземе сите 
надлежности, кои се однесуваат на задоволување на потребите на граѓаните и обезбедување на квалитетно живеење, а 
централната власт ќе ја преземе само улогата на предлагач на политиките на  државата и ќе ја контролира реализцијата 
на предвидените политики.

ИНТЕГРА првенствено ќе реализира процес на намалување на бројот на пратеници во Македонскиот парламент 
за една третина, односно од досегашните 120 пратеници - бројот би се намалил на 84, кои би биле далеку пофункционални, 
а трошоците за плати и надоместоци би се намалиле значително. 

 Истовремено, ќе се изврши редуцирање на кадровскиот состав на извршната власт. Од сегашните 23 министри, 
распоредени во 16 министерства и 7 министри, без конретни ресорски задолженија, 43 органи во состав, целата извршна 
власт ќе се организира во единствени 20 министерства и 36 органи во состав и тоа по два во секое министерство, 
унифицирани како Управи, ќе следи и агенциско прераспоредување, целосен агенциски институционален реинженеринг, 
а притоа сите министри и тимови, кои не се ресорски распределени, се укинуваат, како и сите т.н. национални 
координатори по разни области.

Институционален реинженеринг на извршната власт:
1. Секретаријат за економски систем;
2. Секретаријат за политички систем;
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3. Секретаријат за стратегиски партнерства;
       Министерства:
1. Министерство за внатрешни работи;
2. Министерство за одбрана;
3. Министерство за надворешни работи;
4. Министерство за финансии;
5. Министерство за правда;
6. Министерство за здравство;
7. Министерство за образование и наука;
8. Министерство за спорт;
9. Министерство за економски развој и бизнис логистика (по старо Министерство за економија);
10. Министерство за урбан развој (наместо Министерство за транспорт и врски);
11. Министерство за инвестиции и технолошки развој (ново);
12. Министерство за земјоделство и агробизнис (наместо Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство);
13. Министерство за енергетика (ново)
14. Министерство за туризам (ново);
15. Министерство за локален и регионален развој (по старо Министерство за локална самоуправа);
16. Министерство за администрација (наместо Министерството за иноформатичко општество и администрација);
17. Министерство за социјална политика (наместо Министерство за труд и социјална политика);
18. Министерство за екологија (по старо Министерство за животна средина и просторно планирање);  
19. Министерство за култура и 
20. Министерство за иселеништво (ново).  

Планот на ИНТЕГРА е да се изврши прелевање на администрацијата во приватниот сектор, најмалку 10% 
годишно, по модел на ваучери кои ќе бидат ефектуирани во соодветен процент на удели во мега и мини еквити фондови 
за инвестициските проекти на МЕИН фондот, или дисконтирано на берза, со право за едно вработување на член на 
семејството во новите мега и мини еквити инвестиции. Целта е, за еден изборен циклус од 4 години, да се прелеат 
40% од сегашните цирка 150.000  административци, или околу 60.000 лица да преминат во приватниот сектор. Притоа, 
во првите 100 дена, ќе се прекинат сите договори на дело, кои ќе се затекнат во моментот на преземање на власта 
од страна на ИНТЕГРА, потоа ќе се прекинат договорите за вработување на сите вработени административци кои 
не доаѓаат на работа (т.н. рамковни вработувања на поранешните борци на ОНА), а кои се фиктивно вработени од 
партиско – политички комбинаторики. Истовремено ќе се раскинат договорите за вработување во администрацијата кои 
се склучени во последните 12 месеци пред одржување на изборите. 
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За време на мандатот, ИНТЕГРА ќе се држи до моделот на селективен мораториум за нови вработувања во 
администрацијата и јавниот сектор, освен во случаи на потребата за вработување на поедина стручна експертиза според 
мерит моделот.

Истовремено, ИНТЕГРА ќе го укине моделот на т.н. “вечни политичари и административци“, на начин што ќе 
се воведе модел на ограничени мандати, и тоа:

- за пратеници во Собрание, извршни позиции во безбедносниот систем и правосудството, најмогу до два 
мандати во времетраење од по 4 години и

- за претседателот на владата, за министрите и другите избрани функционери, најмногу до три мандати во 
времетраење од по 4 години.

ИНТЕГРА ќе направи функционална анализа  - кои дејности од јавен карактер може да се трансформираат 
безболно,  каде што ќе се задржат вработените во тие установи, а истите ќе продолжат да функционираат според еден 
од моделите за приватизација на установите.

Локалната власт ќе создава можности за мотивација на граѓаните да се специјализираат за вршење на јавни 
дејности, како даватели на услуги, за што ќе наплатуваат за услугите кои се од јавен карактер, а со тоа ќе биде растеретен 
буџетот на државата. Тоа ќе се однесува на оние дејности, за кои државата дава приоритет за нивно дивестирање.

За таа цел, ИНТЕГРА ќе изврши трансформација и  дивестирање на јавните дејности, за да се даде можност 
истите да ги вршат  приватни лица - даватели на услуги, како експерти од одредени области (на пример давањето 
на правни, финансиски, аналитички и други услуги) да го вршат самостојни лица, како приватна дејност, кои имаат 
лиценца за давање на такви услуги. Притоа, ќе се води сметка да се заштитат овие дејности , да не се дозволи нелојална 
конкуренција, овие услуги да ги преземат несоодветни даватели. 

При дивестирањето на дејностите, ќе се води сметка да се заштитат интересите на граѓаните,  да не се воведат 
енормно високи цени за таквите услуги, за да не се намали квалитетот на животот на граѓаните на Македонија. Исто 
така, за да се заштитат  јавните дејности нема да се  дозволи приватизираните јавни установи веднаш после извршената 
приватизација да се трансформираат во друга дејност (на пример:  ако се приватизира детска градинка, не ќе може по една 
година да премине во угостителска установа). Оваа заштита ќе биде трајна, со одредба дека доколку приватизираната 
јавна установа ја смени дејноста ќе и́ биде одземена лиценцата за работа и ќе подлежи на казни. Досегашниот Закон за 
установи предвидува заштита само за наредните 5 години, што не е добар пристап. 

Реформата ја наметнува и неминовноста за нов начин на здравствено и пензиско осигурување, што ќе им 
овозможи на граѓаните да располагаат со своите осигурителни фондови и да имаат можност да ги алоцираат средствата 
според нивен избор,  да можат да се школуваат и лекуваат и во приватни образовни и здравствени установи. Заради тоа, 
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неопходно е реформирање на пензискиот и здравствениот систем, кој се́ уште функционира според стариот модел од 
социјалистичкиот систем на управување.

Посебно, реформата на администрацијата ќе се однесува на контролните - надзорните органи во Македонија, 
кои се во голема бројност, а не покажуваат никаков ефект. Ќе  се трансформира контролната функција во државата како 
независна функција, според нов модел, каде што лицата кои вршат контрола, да не ги контролира и оценува оној кој 
што тие треба да го контролираат. Досегашната поставеност на законите за административното работење предвидува 
оценување на инспекторите од страна  на одговорните лица во министерството, а за две негативни оценки може да им 
биде изречена мерката: престанок на работен однос. Ова им создава страв и несигурност на инспекторите и истите не 
се мотивирани да врашат контрола. Новиот независен модел ќе подразбира самостојност на надзорните и контролните 
органи, вработување според компетенции на транспарентен и независен начин, посебно можноста да ги контролираат 
сите, без да имаат страв и опасност од престанок на работниот однос.

Неминовно е да се воведе нов начин на следење на работењето на администрацијата - преку инсталирање  
софтвер, кој ќе го мери работењето на администрацијата. Ваквиот начин на контрола на администрацијата  ќе овозможи 
мерливи показатели, кој колку работи, за колкав временски период ја извршува работата, што  ќе ја утврди потребата 
и капацитетот на администрацијата. Ваквиот софтвер ќе биде поврзан со наградувањето и казнувањето: оној што 
сработил  повеќе - да биде награден и обратно оној што ништо не сработил - да биде казнет. Ваквиот начин ќе ја прикаже 
потребата од бројноста на администрацијата.

При трансформација на јавна установа во приватна установа, откупот на установата што се приватизира 
најпрвин ќе им се понуди на вработените во установата. Вработените можат откупот да го извршат, ако ја откупат 
проценетата вредност на установата што се приватизира, на начин и под услови утврдени со одлуката за приватизација. 
Сите вработени во установата имаат право да купуваат удели во установата што се приватизира под еднакви услови, а 
пензионираните вработени - под услови и на начин утврден со закон, кој ја уредува соодветната дејност. Ако вработените 
одбијат да го искористат правото на предимство при откупот, надлежното министерство објавува отворен повик за 
избор на најповолен понудувач. Вработените, кои согласно закон ќе купат удели во установата што се приватизира, 
како соосновачи на установата склучуваат договор за заедничко основање на установа, со кој ги уредуваат меѓусебните 
односи, права, обврски и правото на располагање со уделите во установата. 

Моделите на приватизација, методологијата на процесите, условите и критериумите за истите ќе се утврдат со 
нов посебен Закон за установи.

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ
ВНАТРЕШНА БЕЗБЕДНОСТ И РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈАТА
Внатрешната безбедност на државата е основна претпоставка за нормален, здрав и спокоен живот. Таа, најтесно 

е поврзана со владеењето на правото и претставува гаранција за правната сигурност на секој граѓанин, без разлика на 
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неговата национална, верска и политичка припадност и независно од неговиот социјален статус и полова определба.
Безбедноста е комплексна сфера, во која се преплетуваат различни сегменти од општественото, економското и 

политичкото живеење. Моменталните состојби во сферата на внатрешната безбедност е постоење на систем на целосна 
полициска неодговорност. Република Македонија објективно нема сериозна закана од агресија од надвор, таа е ранлива 
и кршлива од внатре, заради лошата организација, неодговорноста, лошата кадровска политика, неодржливоста на 
институциите на долг рок, бирократијата, гломазната и инертна администрација, поделеноста на граѓаните по разни 
основи кои ги множат антагонизмите, заради корупцијата, организираниот криминал, лошото судство, невладеењето на 
правната држава и отсуството на целосна државна јурисдикција на целата територија на државата.

Европската комисија, до сега потроши преку петнаесет милиони евра во процесот на реформи во полицијата, 
но од “реформите” нема никакакви ефекти, бидејќи, наместо да се следат насоките од Стратегијата за реформи во 
полицијата, во таа структура силно пенетрира политиката и наместо професионализација, имаме целосна партизација 
на полицијата; наместо сервис на граѓаните задолжен за спроведување на законот, имаме алатка во рацете на власта 
за пресметување со нејзините опоненти. Тоа што е уште посериозно, е фактот што во полицијата, веќе цела деценија, 
се развиваат паралелни, кадровски, безбедносни системи. Едниот е тој за кој е одговорен министерот за внатрешни 
работи и тој е задолжен за кадрите од Македонска и останатите од неалбанска етничка припадност, додека вториот е 
под раководство на заменикот министер, кој е одговорен за кадрите од Албанската етничка заедница, што генерално 
претставува многу опасна и апсолутно неприфатлива состојба, која на подолг рок може да ескалира со последици, од 
несогледливи размери. Зачудува фактот што на оваа состојба министрите гледаат како тоа да е нормална работа, нешто 
што, само по себе, се подразбира.

Селекцијата и обуката на кадрите за потребите на полицијата претставува сериозен проблем. Во моментов, не 
постои систем на одржлива полициска едукација. Се́ е сведено на курс за полициски службеници, кој трае една година, 
од која девет месеци се теоретска настава и три месеци практична обука. Ако се има предвид дека надлежностите на 
полицијата се во многу области: од јавен ред и мир, контрола на сообраќајот, контрола и надзор на државната граница - 
до спречување на извршување кривични дела, пронаоѓање и фаќање на нивните сторители, вршење бројни форензички 
вештачења на материјали, подигнати од местото на криминалниот настан, сосема е јасно дека за период од една година 
не е возможно ниту теоретски да се изучат овие области, а камо ли да се стекнат потребни вештини, стручност и 
компетенции за полициските службеници да се справат со предизвиците на професијата. Дополнителен товар на 
полициските службеници им претставува, со закон утврдената можност, применувањето посебни полициски овластувања 
во извршувањето на полициските работи. Посебноста на полициските овластувања доаѓа од таму што, со примената 
на кое било полициско овластување задира во сферата на човековите слободи и права. Од тука, постојниот начин на 
селекција и обука на полицискиот кадар е несоодветен и не дава гаранции за повисок степен на професионализација.
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Имајќи ги предвид присутните состојби во Министерството за внатрешни работи и особено во полицијата, 
ИНТЕГРА пред себе ги поставува следните приоритети кои ќе ги реализира во текот на првите сто дена од доаѓањето 
на власт:

1. Разграничување на улогата на политичката и граѓанската контрола на МВР, од професионалната структура на 
полицијата;

2. Реорганизација на полицијата, преку етаблирање на три нивоа на полициската структура – стратешко, 
оперативно и извршно, со акцент на јасно дефинирана одговорност;

3. Менување на позицијата на Централните полициски служби, од алатка во рацете на директорот на БЈБ, во 
алатка за потребите на Секторите за внатрешни работи и Регионалните центри за гранични работи;

4. Ослободување на полицијата од неполициските функции;
5. Јавно објавување на сите мобилни броеви кои беа прислушкувани во текот на 11-те години режимско владеење 

на претходната владина гарнитура (2006-2017), како и обесштетување на прислушкуваните лица, (околу 30.000 граѓани).
Потоа, ИНТЕГРА ќе реализира:
1. Реафирмирање на Стратегијата за реформи во полицијата и започнување на процес за нејзина целосна 

имплементација:
  - деполитизација на полицијата;
  - професионализација на полицијата, преку дополнителна едукација на
    постојниот состав;
  - интензивирање на меѓународната полициска соработка, особено во сферата на миграциските процеси, организираниот 
и транснационален криминал, како и во борбата против глобалните закани и тероризмот;
  - креирање на нов системски концепт на полициска едукација преку
    обновување на Средното полициско училиште;
  - јакнење на капацитетите на внатрешната контрола; 
  - воведување на полициски омбудсман;
  - укинување на дискреционите и арбитрерните права;

2. Редефинирање на привилегиите на менаџментот во МВР и полицијата (користење на моторни возила; 
контрола на одржувањето на возниот парк; зајакнување на контролата во сферата на јавните набавки и квалитетот на 
пропишаните стандарди на набавената роба);

3. Дефинирање на цели и ориентирање на полицискиот сервис кон потребите и интересите на граѓаните;
4. Зајакнување на одговорноста на полициските службеници во извршувањето на полициските работи, на сите 

нивоа;
5. Дефинирање на стандарди за стручна и физичка спремност на полициските службеници, по возрасни групи;
6. Креирање на законско решение за систем на единство во координацијата, размената на информации и 

раководењето со сложени безбедносни операции, во кои учествуваат повеќе различни безбедносни структури;
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7. Конституирање на општински Совети за превенција со проактивна партиципација на полицијата, во нив;
Во првата година од своето работење како власт, ИНТЕГРА ќе направи јасна дистинкција на надлежностите 

на службите, кои носат предзнак полиција, се со цел да не се случи поклопување на надлежности и водење паралелни 
истраги (како што е случај со години наназад) од страна на различни полициски структури (Финансиската полиција и 
Крим полицијата - Одделот за организиран криминал или Секторот за економски криминал; Агенцијата за спречување 
перење пари и Одделот за организиран криминал или службите од АНБ или другите структури на разузнувањето).

Со предвидените реформи на ИНТЕГРА уште за време на првиот мандат, Министерството за внатрешни работи ќе 
претставува единствен безбедносно заокружен систем, кој на населението во Република Македонија, ќе им ги гарантира 
граѓанските слободи и права, ќе овозможи претпоставки, полицискиот сервис да биде фокусиран кон интересите на 
граѓаните, проактивен, ефикасен и ефективен, безбедносен систем во кој ќе бидат ангажирани компетентни, стручни 
професионалци, чија кариера тесно ќе биде поврзана со нивните мерливи резултати. Воедно, полицијата ќе биде 
опремена и обучена самостојно, соодветно да одговори на секој внатрешен безбедносен предизвик и успешно да се 
справи со него.

Бирото за јавна безбедност ќе има обврска јавно и јасно да ги дефинира целите кои полицијата на годишно ниво 
ќе мора да ги постигне, особено во сферата на падот на криминалитетот, спречувањето на организираниот криминал 
и корупцијата, сообраќајните деликти, јавниот ред и мир, обезбедувањето и контролата на државната граница, како и 
јавно да го презентира извештајот за постигнувањата во претходната година.

Разузнавање
Подеднакво значаен сегмент на внатрешната безбедност претставуваат и разузнувачките и контраразузнувачките 

служби, кои во моментов се организирани на различни нивоа со одговорност пред различни институции на власта 
(Агенција за разузнавање е одговорна пред претседателот на Републиката; Агенцијата за национална безбедност, за 
својата работа директно е одговорна пред премиерот на Владата на Републиката; Агенција за воено разузнување е 
одговорна пред Врховниот командант - претседателот на Републиката и пред Министерот за одбрана и премиерот на 
Владата на Републиката).

Во изминатиот период, овие служби беа носители на повеќе афери, особено веќе згаснатата УБК (воениот 
конфликт од 2001 година; исчезнувањето на лица, две големи афери на неовластено прислушкување на електронските 
комуникации), што упатува дека вака поставен, овој систем не може да одговори на целите заради кои е формиран.

Актуелнава власт ја конституира ОТА и го одвои прислушувањето од УБК. Меѓутоа со Законот за Агенција за 
национална безбедност, следењето на електронските комуникации повторно стана легална активност и за АНБ, која по 
хиерархија е под премиерот на Владата. Имајќи предвид како е реализиран трансферот на кадрите од УБК во АНБ, во 
целост е оставена можноста за злоупотреба на системите за следење на електронските комуникации, особено што нема 
механизми на експертска контрола на работењето, како на ОТА, така и на АНБ.
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Надлежностите останаа непроменети, што подразбира дека има преклопување во делот на надлежностите со 
јавната безбедност. Ваквата состојба резултира со мноштво неуспешни реализации. Притоа се задржани класичните 
полициски овластувања, што во принцип предизвикува сериозна компромитација на припадниците на оваа служба, 
бидејќи отсекогаш било, е и ќе биде “валканите работи” (легитимирање, приведување, лишување од слобода и сл.) за 
нивни потреби, да ги врши полицијата.

И оваа, таканаречена реформа, се направи без отворена дебата меѓу стручната, експертска и поширока јавност, 
без согледување на искуствата на современите Агенции за разузнување и контраразузнување, од регионот и Европа.

Оттука, ИНТЕГРА, во првите шест месеци ќе изготви посебна анализа за состојбите во овие служби; ќе направи 
и компаративна анализа со службите во развиените земји и ќе понуди модел, кој според димензионираноста, обемот 
на обврските и надлежностите, ќе одговара на вистинските потреби на Република Македонија, а одговорноста ќе 
биде подеднаква и кон Претседателот на државата, како Врховен командант на Македонската армија со јасни Уставни 
надлежности, а и кон Владата во рамките на нејзините надлежности.

Ваквиот модел ќе овозможи Собраниска контрола на работењето на овие капацитети, но и експертска контрола 
и надзор. Исто така, моделов ќе значи и развластување на овие служби од дел на класичните полициски овластувања и 
пропишување на строги правила и стандарди за нивна работа. Во таа смисла, ќе се елиминира секој вид дуплирање на 
надлежностите на овие служби со службите од јавна безбедност, а ќе се пропишат и протоколи за взаемна соработка и 
за начинот и итноста на размена на информации, од заеднички интерес.

Агенции за обезбедување имот и лица – детективски агенции
Во внатрешната безбедност спаѓа и функционирањето на агенциите за обезбедување имот и лица и детективските 

агенции.
Во овој сегмент МВР до сега, не успеа да воспостави ефикасни механизми за контрола на работењето на овие 

Агенции, а истите имаат надлежности и законски овластувања со чија што примена се засега во сферата на човековите 
слободи и права.

Оттука, неопходно е при селекцијата и обуката на кадрите кои се ангажираат за работа во Агенциите за 
обезбедување имот и лица, да се пропишат стандарди кои ќе бидат еквивалентни на минималните стандарди за селекција 
и прием на полициските службеници.

Со години наназад, 10% од тие што се примаат на курсевите за полициски службеници, а се најниско рангирани, 
и покрај тоа што успешно го завршуваат курсот и добиваат сертификат дека се стекнале со соодветна полициска обука, 
според условите од конкурсот не се распоредуваат на работа во полициските служби. Ним треба да им се даде законска 
можност веднаш, без одлагање да се стекнат со лиценца за обезбедување лица и имот и без полагање дополнителен 
испит.

Исто така, ИНТЕГРА ќе ги мотивира детективските агенции да бидат поактивни во работењето на кривичните 
предмети, кои се водат пред судовите и во вистинска смисла да прераснат во пандан на полициските служби, но на 
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страната на одбраната. Ако Обвинителството има правосудна полиција, како алатка за обезбедување на докази за 
водење на кривичната постапка, детективските агенции нужно мора да се фокусираат и да го најдат своето место, 
работејќи во интерес на одбраната во судската постапка. На овој начин, ќе се обезбеди опортунитет во водењето на 
кривичната постапка, но воедно ќе се обезбеди и еден дополнителен механизам, кој на извесен начин ќе биде коректор 
на полициските пропусти. На овој начин, ќе обезбедиме фер судски постапки и еднаквост на правните оружја во нив.

Со ваквиот пристап ИНТЕГРА ќе обезбеди висок степен на одговорни, професионално позиционирани служби 
на внатрешната безбедност, што ќе претставуваат еден заокружен, меѓусебно поврзан функционален, ефикасен и 
ефективен систем, целосно деполитизиран, ставен во функција на спроведување на законот, заштитата на националните 
и државни интереси на Република Македонија, заштита на интересите на граѓаните и нивната безбедност и заштитата 
на корпусот човекови слободи и права на секој поединец, без разлика на неговата национална, верска, политичка или 
полова припадност и независно од неговиот социјален статус.

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНА 
РЕФОРМИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА И  МАКЕДОНСКАТА АРМИЈА

Приоритетите на ИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА во одбраната се насочени кон 
развојот на  современи и софистицирани капацитети и способности, како и подобрување на стандардот на вработените. 
Само високо мотивирана, професионална, модерно опремена и флексибилна армија може со успех да се справи со 
современите закани, ризици и предизвици. 

Развој на силна Македонска армија ќе биде највисок приоритет на државата. Интензивно опремување на 
вооружените сили со врвна воена опрема, техника и наоружување ќе биде врвен приоритет на ИНТЕГРА. 

Во тие рамки, највисок приоритет ќе бидат воздушните армиски сили кои ќе се зајакнат со 12 (дванаесет) 
најсовремени борбени хелихоптери и 6 (шест) најсовремени борбени авиони, во текот на еден изборен мандат од 4 
(четири) години. 

Останатите армиски родови ќе бидат осовременети со високо софистицирано наоружување, согласно високо 
поставената цел на ИНТЕГРА – модерна, современа и моќно опремена Македонска армија. 

Човечкиот ресурс ќе биде ставен на пиедесталот на сите реформски зафати во армиските сили.
Непосредното безбедносно опкружување, со оглед на нашата геостратегиска и геополитичка положба, е под 

силно влијание на глобалните процеси и специфичноста на балканскиот полуостров. Тоа во изминативе неколку години 
е значително подобрено. Ризиците со кои се соочувавме и понатаму се актуелни, а тоа се асиметрични, хибридни, сајбер 
закани и други невоени закани, вклучувајќи ги и оние предизвикани од недржавни актери. Природните и техничко - 
технолошките катастрофи, епидемиите и влијанието на климатските промени и понатаму претставуваат дополнителен 
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ризик. Приливот на мигранти и бегалци има потенцијал за дестабилизација, дополнително обременет со користење 
на мигрантските рути од странските терористички борци повратници, за нивен трансфер преку регионот кон западна 
Европа. 

Безбедносното опкружување, може да резултира со закани и ризици и од економски карактер, ескалација на 
социјални, етнички или верски судири и енергетски кризи. Веројатноста од конвенционални вооружени конфликти 
помеѓу државите е значително намалена, но актуелниот тренд на вооружување, дополнително придонесува за 
зголемување на поларизацијата на односите во регионот. Недржавните актери се закана од различни групи на интереси и 
мотивации, кои делуваат врз внатрешната состојба и стратегиските определби на државата. Дел од недржавните актери 
(корумпирани лица, криминални групи, странски финансирани екстремисти, странски борци, повратници, терористи и 
поединци или групи, поттикнати од национален, политички и верски екстремизам и радикализам), кои дејствуваат во 
регионот, претставуваат сериозна закана и можен дестабилизирачки фактор.

ИНТЕГРА, преку нова проценка на сегашните и идни безбедносни закани, ризици и предизвици за националната 
безбедност, кои се многу динамични, комплексни и често непредвидливи, ќе работи на подобрување на одбрамбените 
капацитети и способности и ќе ги идентификува потребните ресурси за одржување и развој на системот за одбрана, 
за негова модернизација и извршување на одбранбената мисија и задачи во земјата, но и како дел од колективниот, 
безбедносен систем на НАТО.

ИНТЕГРА ќе ги реализира следниве активности:
- ревизија на Законот за одбрана, Законот за служба, Стратегискиот одбранбен преглед и другите документи, 

поврзани со идниот развој на одбранбените капацитети и способностите;
-  динамичен план за имплементација на реформите, со забрзано темпо;
- пакет финансиски мерки за подигнување на стандардот на вработените;
- финансиска интервенција, надвор од буџетот за одбрана од цирка 700 милиони евра, за опремување и 

модернизација;
- предлог законско решение за координација со МВР, ЦУК и ДЗС односно новата Агенција за цивилна заштита 

и кризен менаџмент, со пропишани, заеднички, стандардни и оперативни процедури во областите од взаемен интерес;
- интензивирање на мерките и активностите за земја домаќин на Командата на мултинационалните мировни 

сили на Југоисточна Европа - South East European Brigade (SEEBRIG);
Потоа и на:
- реорганизација на структурата на Министерството за одбрана, поради обемните капацитети во несуштинските 

сегменти;
- ослободување од вишокот и неперспективна опрема, како и дивестирање на несуштинската инфраструктура;
- трансформација и реорганизација на вооружените сили, со развојни активности и цели;
- воведување на иновативен модел за бранителите, со цел валоризирање на нивните заслуги и трајно и 

достоинствено вреднување на нивниот придонес;
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- создавање на услови за основање на приватни агенциии за обезбедување по моделот на ПЈП, претежно 
составена од професионални војници на кои им завршил договорот (преку 45 години старост), а кои наменски ќе ги 
обезбедуваат државните објекти;

ИНТЕГРА ќе работи на реализација и на следниве приоритети:
- зголемен буџет за одбрана, соодветно на македонските национални стартегиски интереси и во согласност со 

НАТО стандардите; 
- опремување, модернизација и развој на нови одбранбени капацитети и способности;
Престижна, професионална и модерна Македонска армија, воени старешини, професионални војници и цивилен 

персонал во Министерството и во Македонската армијата, со достоинствен стандард.
Во делот на одбраната, ИНТЕГРА ќе реализира:
- првично линеарно зголемување на платите од војник до генерал, како и врзување со коефициент на раст 

согласно растот на просечната нето плата на ниво на државата;
- рационализација, со прераспоредување на воените лица од МО во АРМ;
- вбризгување на сериозна финансиска инекција за опремување и модернизација, а со цел одмрзнување на 

деценискиот застој;
- пакет мерки за ослободување од несуштински функции и имот на МО;
-  подигнување на стандардот на вработените и натамошно приближување кон НАТО стандардите;
- афирмирање на стручноста, компетентноста и мерит системот за процесите на унапредување, поставување, 

школување, упатување  во мисии, на работа во НАТО и во странство, без дискрециони права на министерот, без 
непотизам и интервенции;

- фокус на вработените – грижа за нив и за нивните семејства;
Центар за обука на пилоти
Центарот за обука на пилоти е наменет за обука на пилоти за потребите на МО и МВР, но и за други владини 

потреби. 
Центарот со својата опрема и методите кои ги применува, овозможува завршените кандидати веднаш да се 

вклучат во воздухопловната бригада, според стандардите на НАТО. Договорот е до 2021. Договорот е склучен помеѓу 
„Елбит системи“ од Израел и Министерството за одбрана, како претставник на владата.

Проектирано е да се произведат 50 пилоти. Досега, во Центарот се обучени вкупно 24 пилоти, од кои 13 за потребите 
на Армијата, девет за Министерството за внатрешни работи и два за потребите на црногорското воздухопловство (плус 
3 пилоти се на обука, а еден е примен на оглас од Војна академија).
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Капацитетот на Центарот го користеа пилоти од Босна и Херцеговина, Хрватска и Бугарија, а на комерцијална 
основа и пилоти од Полска, Нигерија и Камерун.

Центарот е опремен со најмодерни симулатори на хеликоптерите Ми-24 и Ми – 8/17.
ИНТЕГРА ќе обезбеди долгорочна одржливост на Центарот за пилоти, негово осовременување и интензивирање 

на бројот на обучени пилоти, не само за потребите на Македонската армија и македонската држава, туку и на комерцијална 
основа.

КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ
ИНТЕГРА ќе реализира радикална реформа на националниот систем за цивилна заштита и управување со кризи. 

ИНТЕГРА ќе спроведе трансформација на системот на заштита и спасување и системот за управување со кризи  - во 
единствен систем за цивилна заштита и кризен менаџмент, преку единствена Агенција за цивилна заштита и кризен 
менаџмент.

ИНТЕГРА ќе ги реализира следниве активности:
1. Отпочнување на интензивен процес на радикален институционален реинженеринг на националниот систем 

за цивилна заштита и управување со кризи, со цел да се избегне нормативно преклопување и судир на надлежности во 
системите за кризен менаџмент и заштита и спасување.

2. Утврдување на предлог за трансформација на системите во еден единствен систем на цивилна заштита, со 
етаблирање на систем за интегрирана безбедност како парцијален, безбедносен сегмент од внатрешната и надворешна 
безбедност;

3. Примена на сите меѓународни стандарди и соодветно транспонирање на директиви,  согласно легислативата 
на ЕУ и НАТО улогата на цивилно воено планирање при итни и вонредни ситуации;

4. Вклучување на сите засегнати страни по принцип на проценка на
 влијание  на регулативата  и методологија за стратешко планирање и креирање на дополнителни анализи;

5. Подготовка на нов нацрт текст Закон за цивилна заштита со усогласување кон Лисабонскиот договор, ЕУ 
земјите членки во регионот Словенија и Хрватска, CEVECO III директивата, директивата за поплави и др;

6. Усогласување со националното законодавство и подготовка на предлог текст на нов Закон за цивилна заштита. 
 ИНТЕГРА ќе ги реализира и следниве активности: 

- обединување на територијалните противпожарни единици (ТППЕ) под посебен сектор за ПП заштита, во новата 
Агенција за цивилна заштита и кризен менаџмент, со што ќе се подобри координацијата, единственоста во процедурите 
за постапување, ресурсите и капацитетите, со посебна ставка од буџетот за нивна едукација, кондиционирање, 
обновување на капацитети и сл;
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- обука и едукација на ТППЕ, единствено преку Агенција за цивилна заштита и кризен менаџмнт, за да се 
подигне и реномето и авторитетот на противпожарната служба;

- ТППЕ се единствените 24-часовно ангажирана структура, која мора да биде зајакната со дополнителни 
капацитети и ресурси, како и со континуирани обуки по различни специјалности;

- Агенцијата за цивилна заштита ќе ги доекипира тимовите по специјалности - ХБРН (хемиски, биолошки, 
радиолошки и нуклеарни) закани, пребарување и спасување од урнатини и нивно расчистување, поплави, спасување на 
планина, нуркачи, НУС (неексплодирани убојни средстава), а истите ќе се развиваат и со јавно – приватно партнерство 
на, веќе постоечки, такви во државата;

- континуирана обука, општа и специјализирана, како и освежување на знаењата на сите структури во своите 
области, заради што ќе се користат услугите на нов современ Центар за обука и едукација на командните структури на 
сите нивоа (оперативно, тактичко и стратешко);

- Системите за предупредување или рано предупредување, ќе се реформираат со цел да станат поефективни и 
поефикасни;

- За подобра координација меѓу полицијата, противпожарната заштита, цивилната заштита и итната медицинска 
служба, конечно ќе се стави во функција системот 112, кој е уникатна можност за развој и вградување на јасни процеси 
на меѓуагенциска соработка.

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
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.
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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.

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.
ИНТЕГРА ќе изврши релокација на македонската амбасада од Телавив каде што е седиштето сега, во Ерусалим.
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. 
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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.

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.

Актуелните состојби во врска со македонските напори за отпочнување на процесот на преговори со Европската 
унија и новата методологија за пристапување, како и флагрантните условувања од страна на Бугарија со негирање 
на постоењето на македонскиот јазик и нација, се доволна основа за ИНТЕГРА веднаш со преземањето на власта, да 
испрати Изјава за прекин на Спогодбата за пријателство и соработка со Репубика Бугарија. Со ваквиот недоличен однос 
на Бугарската екстремистичка официјална власт кон Македонија, Македонскиот народ и македонскиот јазик, директно 
е загрозена и одземена европската перспектива на Македонија. Оттука Македонија ќе мора да трага по нови модели за 
меѓународно репозиционирање и прогредирање на својата позиција на меѓународен план.
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ИНТЕГРА ќе продолжи да делува посветено и ќе работи на промена на екстремизмите во односите со соседите, 
на начин што ќе поставиме 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.

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.
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ЖИВОТНА СРЕДИНА
ИНТЕГРА – Македонска конзервативна партија има визија да изгради општество, кое ќе овозможи системска 

продукција на здрави, среќни и задоволни граѓани, кои ќе живеат во склад со природата и во услови на највисок степен 
на заштита на животната средина. 

Заради остварување на оваа развојна визија за државата Македонија, ќе мора да се реформира системот за 
управување со животната средина и да се создаваат услови за да при тоа не бидат загрозени нејзините витални ресурси, 
животната средина и природата;  притоа ќе се поттикнува развој на демократско општество во хармонија со највисоките 
начела за заштита на животната средина, кое ќе им овозможи рамноправен статус на секоја инддивидуа, како и 
реализација на нејзините вредности, интереси и амбиции, преку интеракција со државата и користење на вредностите 
од македонското природно и културно наследство, без притоа истите да бидат загрозени. Во таа насока, ИНТЕГРА ќе 
изврши реформи и ќе реализира голем број проекти во следниве области:

Развој на Зелена економија
ИНТЕГРА ќе се фокусира на обезбедување предуслови за транзиција на Македонската линеарна економија кон 

Зелена економија, која предвидува економски раст со одржливо и рационално искористување на ресурсите, при што се 
стреми кон намалување на влијанието врз животната средина. 

Почетната точка за реализација на оваа цел е поддршка на развојот на лидерскиот капацитет во државните 
институции и индустријата, научната мисла и иновативноста, заради создавање на нов дизајн на производни процеси, 
на производи и услуги кои ќе обезбедат поголема издржливост на материјалите, лесна поправка, можност за повторна 
работа и надградба, како и висок степен на рециклирање на компонентите и суровините, пред крајот на нивниот век на 
траење.

За да ја постигнеме оваа цел, ИНТЕГРА особено внимание ќе фокусира на вложувањата во научно - образовните 
установи и ќе се посветиме на привлекување на инвеститори и инвестициски фондови, спремни да вложуваат во нови,  
незагадувачки и енергетски-ефикасни технологии. Како поддршка на ваквите инвестиции, ќе обезбедиме даночни 
и царински олеснувања, како и брзо и ефикасно спроведување на административните процедури за добивање  на 
неопходните дозволи за работа. 

Административен капацитет во животната средина
ИНТЕГРА ќе инсистира на трансформација на Управата за животна средина во Агенција за животна средина, 

како независна институција, која ќе овозможи квалитетно, навремено и стручно спроведување на административните 
постапки и имплементација на законските одредби, кои обезбедуваат висок степен на заштита на животната средина. 
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Исто така, ќе работиме на нова методологија за наменско и транспарентно користење на финансиските средства собрани 
врз основ на имплементација на принципот „загадувачот плаќа“, со вметнување на принципот “поврат во ресорот“ на 
начин што истите ќе поттикнуваат микро, мали и средни инвестиции во комерцијални проекти од дејноста заштита и 
развој на животната средина. 

ИНТЕГРА предвидува и реформа на Агенцијата за странски инвестиции која ќе прерасне во Министерство 
за инвестиции и технолошки развој,а кое ќе се грижи и ќе овозможи еднаков третман на сите инвеститори во 
Македонија, притоа ќе претставува линк помеѓу инвеститорот и државните органи, одговорни за спроведување на сите 
административни постапки , неопходни за реализација на инвестицијата во согласност со највисоките стандарди за 
заштита на животната средина. 

ИНТЕГРА ќе изврши реформа во работењето на претпријатијата кои вршат дејности од областа на 
водоснабдувањето, комуналните услуги и управувањето со отпадот и секаде каде што е тоа опортуно ќе го примени 
моделот на приватно јавно партнерство. Ќе ја зголемиме транспарентноста на работата на истите и ќе овозможиме 
воведување на засебни сметководствени системи за секоја дејност, заради утврдување на успешноста во работењето на 
секоја од нив и избегнување на прелевање на средства од еден сектор во друг. Ваквиот пристап ќе доведе до зголемување 
на нивната ефикасност, квалитет на услугите и подобрена ликвидност. 

Управување со водите
Со оглед на тоа дека водите се национално богатство на Република  Македонија, ИНТЕГРА ќе посвети особено 

внимание на управувањето со истите. Заради рационално искористување на изворите на вода за пиење, ќе обезбедиме 
стручна надоградба и екипирање на институциите кои управуваат со истите, ќе пристапиме кон формирање на Агенција 
за води, која ќе овозможи рационално и одржливо управување на овој силен национален ресурс, потоа наменско 
користење на надоместоците, прибрани по основ на концесионирање и други начини на користење на водите.

Реформи во управување со отпадот
Воспоставувањето на интегриран систем за управување со отпадот е еден од првите приоритети на ИНТЕГРА, 

во претстојниот период. Бројот на региони заради економија на обем, ќе го сведеме на 4 (четири),  преку користење на 
постојната инфраструктура и изградба на нова. Со тоа ќе се овозможи зголемена ефикасност во собирањето, транспортот 
и третманот на комуналниот отпад и ќе се намали негативното влијание на отпадот врз животната средина.

Преку подготовка на соодветни правни акти, ќе овозможиме инвестиции на приватни компании и создавање на 
предуслови за партнерство на истите со јавните претпријатија, кои вршат дејност собирање и транспорт на отпадот. На 
тој начин, ќе овозможиме повисок степен на селектирање и преработка на отпадните материи,  при што тие ќе добијат 
пазарна вредност, заради нивното трансформирање во нови суровини или гориво од отпад. 

Имајќи го предвид јавниот интерес и неговата симбиоза со приватната иницијатива, ИНТЕГРА ќе поддржува 
иницијативи и ќе поттикнува комуникација со компании, спремни да инвестираат во иновативни технологии и управување 
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со посебните текови на отпад (отпад од пакување, електронски и електричен отпад, искористени автомобили, отпадни 
гуми, индустриски отпад).  

Контрола на аерозагадувањето
 Загадувањето на воздухот во населените места претставува горлив проблем на нашето живеење. ИНТЕГРА во 
таа насока предвидува дооформување на законската рамка од оваа област, како и доследна имплементација на истата. 
Следствено на тоа, ќе инвестираме во дооформување на државната мониторинг мрежа за квалитет на амбиентниот 
воздух, заради покривање на целата територија на државата, сите индустриски постројки, кои имаат потенцијал за 
аерозагадување, ќе ги бидат условени да воспостават континуиран 24-часовен мониторинг на емисиите во воздухот, 
кој ќе биде поврзан на државната мрежа, ќе реализираме проекти за утврдување на распределување на изворите на 
загадување на воздухот , со модели на рецептори за сите урбани средини во Република Македонија, што ќе претставува 
основ за определување на мерките и средствата неопходни за намалување на аерозагадувањето.

Намалување на загадувањето од индустријата
ИНТЕГРА ќе обезбеди услови за транзиција на македонската индустрија, особено онаа која потекнува од времето 

на социјализмот - кон Зелена индустрија,  преку зајакнување на капацитетот на институциите кои се надлежни за заштита 
на животната средина, преку обезбедување на стручна помош и финансиска поддршка, и доследна имплементација на 
принципот “загадувачот плаќа“, со што ќе се обезбедат финансиските средства за постигнување на оваа цел и ќе се 
охрабрат енергетиката, индустриските постројки и интензивното земјоделство да инвестираат во технологии за заштита 
на животната средина. 

ИНТЕГРА посветува големо внимание и ќе обезбеди услови за развој на индустриски дејности како што се 
производство на опрема или делови од опрема за искористување на обновливи извори на енергија. Ќе даваме поддршка 
преку сет на олеснувања  и поттикнување на иновативни идеи во насока на зголемување на степенот на искористување на 
суровините и горивото во индустријата, развој на индустрија за рециклирање на различни видови отпад и производство 
на гориво и користење на енергија од отпад. Иновативните и високо технолошки инвестициски проекти за развој на 
прототипи на реактори за согорување на чад од индустриски оџаци, потоа на секаков вид на индистриски отпад ќе бидат 
предмет на партнерство со Македонскиот инвестициски фонд – МЕИН.

РЕФОРМА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ
Во изминатите децении сведоци сме на многу неуспешни обиди за реформирање на здравствениот систем. 

Македонија има руиниран здравствен систем, со здравствени установи кои се оставени на заборав на времето, места 
кои го подриваат секое човечко достоинство како на вработените, така и на пациентите. Потребата да им се понуди на 
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пациентите и здравствените работници достојни места за лекување и работа е повеќе од насушна. Темелна реформа на 
здравствениот систем е неопходна. Потребни се брзи и ефикасни решенија за подобрување на условите во здравствените 
институции, како и реализација на нови и изводливи инфраструктурни проекти, но и на подобрување на улогата на 
здравствените работници во ланецот на здравствената заштита. 

Само задоволни и среќни професионалци во современи и пристојни услови за работа релизираат цел - здрави, 
задоволни и среќни пациенти.

ИНТЕГРА ќе спроведе реформа на образовниот и на здравствениот систем, ќе се донесе нов Закон за здравствена 
заштита, посебно во делот на стручното усовршување, односно специјализацијата, поттикнувањее на висок стандард во 
етичкото работење, раководење и одговорна грижа за пациентите.

ИНТЕГРА ќе ги преземе следниве чекори: 
•	 воведување на стандарди, нормативи и категоризација на здравствените установи;
•	 редефинирање на цената на здравствените услуги во примарното, сеундарното и терцијарното здравство;
•	 точна дефиниција на основен, минимален пакет на здравствени услуги, кој го покрива основното ЗО (не може 

неограничени услуги за минимални пари - тоа ги носи ПЗУ/ЈЗУ во матријална загуба, демотивација и одлив на 
лекарскиот и медицинскиот кадар);

•	 утврдување и регулација, критериуми и квалитет на здравствените услуги, односите помеѓу потребниот број 
на здравствените работници и обемот на  нивната работа, времето на извршувањето на пооделни здравствени 
услуги, потрошувачката на материјалните средства и сл. Во таа смисла, тие треба да станат основа во процесот 
на понатамошно подобрување на квалитетот на работата и посистематско следење и ангажирање на постигнатите 
резултати;

•	 принципот капитација во ПЗЗ – останува и понатаму, со фокус на пораст на вредноста на капитациониот бод, 
врзано за критериуми и услови за модернизација на инфраструктурата и современо опремување на здравствените 
установи;

•	 концесиите (надоместоците за лиценца) кои ги  плаќаат специјалистичките приватни здравствени установи на 
Министерството за здравство ќе се укинат;

•	 ќе се реформира моделот на утврдување на мрежа на здравствени дејности и установи;
•	 ќе се поедностави и олесни процедурата за влез во мрежа за специјалистите;
•	 нето платата на општите лекари, специјалисти и супспецијалисти ќе се усидри со соодветен скалест коефициент 

од просечната нето плата по вработен на ниво на државата, со цел да се гарантираат солидни и одржливи во 
растот, примања на лекарската фела и медицинскиот персонал;

•	 нулта толеранција за корупција – ќе се внесат во системот посебни механизми за превенција, контрола и 
санкционирање на секаков и најмал обид за корупција во дејноста;

•	 младите, штотуку лиценцирани доктори веднаш да бидат вклучени во здравствениот систем, на примарно 
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ниво, со вработувања во ПЗУ по општа/семејна медицина,  во траење од две години, со почетна плата врзана со 
коефициент од просечната нето плата на ниво на држава. По завршувањето на двегодишното работење, младиот 
доктор се стекнува со право на специјализација, согласно личната склоност и потребата на мрежата;

•	 пациентите да припаѓаат на правниот субјект - ПЗУ наместо на физичко лице – матичен лекар, како стратешка 
мерка во првите 100 дена, со отворена можност на секој млад доктор, по завршување на двегодишната пракса во 
ПЗУ, да си отвори своја ПЗУ или да се одлучи за специјализација според личните афинитети и склоности;

•	 користењето боледување на приватните доктори ќе се изедначи на ниво на човеково право, според ЗРО;
•	 задолжително исклучување на контактна хартиена форма на рецепти, упати, ортопедски помагала и сл. Дозволена 

контакт хартиена форма е само за извештаи и боледувања;
•	 ќе се ослободат стегите на лиценците на вертикално ниво: тоа значи дека доколку еден доктор има секундарна 

лиценца, тој ќе може да работи и како матичен лекар и да биде избиран од страна на пациентите, без ограничување. 
Неговото специјалистичко и супспецијалистичко образование ќе даде широка лепеза на можности за негово 
работење;

•	 на Република Македонија и недостасуваат специјалисти. Затоа, неопходни се специјализации во сите области, 
како и масовно отворање на современо опремени специјалистички ординации низ целата држава, со утврден 
минимален пакет на специјалистички и супспецијалистички здравствени услуги;

•	 трансфер и дополнителна работа на докторите помеѓу јавните и приватните здравствени установи;
•	 јасно пропишани стандарди за работење, избегнување на можност за конфликт на интереси;
•	 ФЗОМ е тело кое прибира пари и ги исплаќа за дејноста на докторите. Неговата улога ќе биде благ коректив, со 

задолжителна почит кон најважниот столб во здравствениот систем - докторите;
•	 Лекарската комора на Македонија (ЛКМ) е тело кое ги штити интересите на докторите. Законски ќе се забрани 

избор на партизирано лице за претседател, а статусот на претседателот на ЛКМ ќе биде заштитен;
•	 во контекст на либертаријанскиот модел, на пациентите и здравствените работници ќе им се понудат варијанти 

со пакети на здравствени услуги, кои ќе им се дадат на одлучување на засегнатите, истовремено почитувајќи го 
идентитетот и индивидуалноста на учесникот во здравствениот систем;

•	 пациентите однапред ќе знаат точно колку и каков тип на здравствени услуги можат да добијат за придонесите 
кои ги одвојуваат од своите плати;

•	 минимален пакет на здравствени услуги, над кој, ќе се воведе плаќање на услугата по избор на пациентот;
•	 одредувањето на социјалниот минимум за здравстевн придонес од плата и воведување во системот на нови 

столбови на дополнително осигурување од страна на приватни здравствени фондови или осигурителни компании, 
ќе бидат понудени на граѓаните како алтернатива, со соодветно законско решение;
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•	 изработка на Акциски план за мапирање и (ре)дистрибуција на постоечката и набавка на нова опрема согласно 
стандардите во секоја служба. 

•	 приватните болници ќе бидат производ на отворен пазар и здрава и лојална конкуренција;
•	 изградба на соодветен систем за известување и регистрирање на заболувања и смртност;
•	 реформи во Фондот за здравствено осигурување, со имплементирање на либертаријанскиот модел и економија 

базирана на принципите на слободниот пазар;
•	 обезбедување услови за подигнување на квалитетот на практична обука на студентите по медицина и стоматологија, 

по примерот на развиените западни универзитетските клинички центри;
•	 отворање на приватни едукативни центри за континуиран професионален развој на докторите по стоматологија и 

медицина и високообразовни институции (академии за високи студии и специјализации), места каде што науката 
и практиката ќе прават една целина;

•	 остварување на јавно - приватно партнерство во здравството на сите нивоа на здравствени услуги;
•	 специјализациите од областа на стоматологијата, наместо три години да бидат сесијални и да завршуваат  со 

трипартитен процес кој би бил составен од писмен испит, презентирање на  клинички случаи и усно испитување. 
Со тоа ќе се избегнат непотребните трошоци и ќе се зголеми интересот на докторите за нивно професионално 
усовршување;

•	 воведување/регистрирање нови здрвствени осигурителни компании и фондови, конкурентни со државниот ФЗО, 
со либерализација на можностите за склучување договори од страна на докторите, како и од страна на пациентите;

•	 временско минимизирање на постапката за регистрација на ПЗУ и комплетна поддршка од страна на МЗ и 
институциите во процесот;

•	 за категориите населениее што не работат (деца), или повеќе не работат (стари и пензионери), или се невработени, 
парите за лекување ќе се обезбедуваат од здравствени фондови на државата. За вработените да се дозволат не само 
дополнителни, туку и чисто приватни здравствени фондови, односно на оној што стопанисува и кој е целосно 
одговорен за својот живот да му се даде правото да избира и здравствен фонд (план, пакет);

•	 успехот на реформата на здравството, евентуално свртување на здравствените установи од непрофитни кон 
профитни зависи од регулирањето на прашања во врска со сопственоста во здравството во Република Македонија, 
односно кој може да биде сопственик на болници, односно на клиники и амбуланти; 

•	 понови и поеластични форми на вработување на лекарите (разни форми на ангажирање - contracting, како на 
пример, ангажирање на приватни лекари во институциите на јавното здравство и обратно);

•	 на широко разгранетиот систем од здравствени услуги треба да му се надоврзе бањското лекување со термални 
води, кое засега се користи минимално и да се промовира здравствениот туризам;

•	 спроведување на правилна регионализација на здравствените установи, притоа вклучувајќи ги и приватните 
здравствени установи на нивоа, каде што во секоја област и на секое ниво ќе има строго определени стандарди за 
инфраструктура, опрема и потребен број на кадри (човечки ресурси);
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•	 промена на програмите за специјализација и субспецијализација. Рационализирање на непотребните турнуси, 
скратување на траењето на специјализациите кои бараат субспецијализации со што ќе се намалат и трошоците. 
Инкорпорирање на периодот на стручна работа во поминати турнуси под строго дефинирани критериуми и 
после претходна детална проценка на потребите. Доделување на специјализации и субспецијализации по јасни 
критериуми, елиминирање на корупцијата при распределбата;

•	 сериозна проценка на безбедноста на болниците, изработување на елаборати за секоја установа пеодинечно со 
предлог мерки за унапредување на состојбата;

•	 спроведување на активности групирани според финансиските импликации, брзината за нивно постигнување и 
ефектите кои ќе се постигнат врз квалитетот на здравствената заштита;

•	 продолжување на процесот на акредитација на здравствените установи, што значи и почитување на Законот за 
здравствена заштита. Поттикнување и олеснување од Владата за клучни активности и процеси за постигнување 
на акредитацијата;

•	 потенцирање на стандардите и индикаторите за квалитет и безбедност;
•	 рационализирање на поединечни служби во здравствените установи, особено на тие кои се на голема близина 

(наизменично зајакнување на служби во различни установи) со цел подобро искористување на сите ресурси;
•	 вакцинациите ќе бидат доброволни, со писмена согласност на родителите, но никако мандаторни, задолжителни 

и казниво одбивање на вакцинација. Слободата на избор е највисокото човеково право.

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕФОРМА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

Поаѓајќи од фактот дека човекот претставува најзначаен капитал во општеството, образованието е клучен фактор 
за зајакнување на националната економија и благосостојбата на граѓаните. Максималното вложување во системот 
наречен образование е вложување во  образовениот капитал на нацијата и вложување во нејзината иднина.  

Образовната стратегија на ИНТЕГРА ќе ги опфати 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 демократското општество, пазарот на трудот и новите предизвици во глобалниот 
научно -технолошки амбиент. 

Ќе го вратиме достоинството на наставникот, а притоа ослободувајќи го од товарот што го носи во сите изминати 
години. Воведување на ваучеризација во образованието, изедначување на јавното и приватно образование или слобода 
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на избор на образовна установа. Со ваучеризацијата на образованието, ИНТЕГРА значително ќе ја менува доминантната 
форма на финансирање во образованието. 

Нема просперитетна држава без образована нација.
Основно и средно образование 

•	 изработка на нова Програма со европски стандарди за рано учење и развој за деца на возраст 5 - 6 години, со цел 
поддржување на нивното успешно преоѓање во основното образование; 

•	 реновирање, реконструкција и подобрување на инфраструктурата во образовните установи, како и подобрување 
на физичките и хигиенски услови; 

•	 ревизија на Наставните план и програми, со измени вклучувајќи и детална анализа на учебниците, од експертски 
тим, со ревизија на Кембриџ програмите и нивно прилагодување со нови механизми, соодветни за возраста на 
децата и нашето поднебје, 

•	 изработка на план и програма за индивидуални менторски часови;
•	 воведување можности за т.н. home schooling или лиценцирано домашно учење, по желба на детето и неговото 

семејство, со субвенционирање на еден родител, поради негово останување дома и неговата воспитно - образовна 
улога во животот на своето дете;

•	 организирање на он - лајн програми со видео презентации за децата, кои ќе одлучат да го дополнат/спроведат 
своето образование на овој начин;

•	 подобрување на ефикасноста на стручната служба;
•	 обезбедување стимулации и стипендии, како на учениците, така и на наставниот кадар;
•	 редуцирање на бројот на ученици во одделенијата;
•	 обезбедување континуиран професионален развој на просветните работници; 
•	 стоп за партиските вработување, избор базиран на квалитет односно етаблирање на мерит системот;
•	 раст на нето платите на наставниот кадар со таргет коефициент 2 до 2,5 од просечната нето плата на ниво на 

државата, зависно од нивоата на образование (основно или средно);
•	 сведување на еднакво ниво на државното и приватното образование, преку ваучеризација во образованиот 

систем;
•	 ваучер за секој ученик;
Високо образование
•	 компатибилност на студиските програми, во согласнот со европските и светските стандарди;
•	 подобрување на материјалната и методолошката основа и работа во високото образование;
•	 континуирано унапредување и професионален развој на професорите и стручните соработници, како и условите 

за работа;
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•	 пораст на нето платите на професорите и научните работници со коефициент 3,3 од просечната нето плата по 
вработен на ниво на држава;

•	 пораст на стипендии и награди за најдобрите, талентирани студенти и по други основи;
•	 формирање на систем за кариерно насочување и советување со искусни наставници со долгогодишно искуство;
•	 задржување на готовиот производ од универзитетите преку посебна национална стратегија;
•	 подобрување на капацитетите за сместување на студентите на јавните  и приватните универзитети. За таа цел 

ИНТЕГРА ќе реализира проект Студентски град во Штип, со најмодерна инфраструктура и услови за студирање; 
•	 сведување на исто ниво на државното и приватното образование, преку ваучеризација во образованиот систем. 

Цената на школување на еден студент на државен универзитет во моментов изнесува цирка 50.000 евра, зависно 
од областа на студии, а цената на школување на студент на приватен универзитет изнесува 5.000 евра по студент. 
Ваквите големи разлики ќе мора да се испеглаат и да се воведе балансиран модел кој првенствено ќе фаворизира 
квалитетни студии и врвно образование на сите универзитети во Македонија;

•	 ваучер за секој студент;
Образование и воспитание 
1. Промена и подобрување на образовниот систем,  кој не продуцира кадри со соодветни компетенции, стручности 

и вештини за реалните потреби на општеството.
2. Ревизија и носење на нови наставни планови и програми во сите степени на образовниот систем, преку 

изработка на функционална анализа со детектирање на проблемите, кои го обременуваат процесот, а со целпостигнување 
компатибилност со најсовремените достигнувања на просперитетните држави.

Промена на стереотипниот начин на држење на часовите во одделенската настава, преку менување на 
времетраењето на часовите, поттикнување и подготовка на талентираните ученици за нивно дополнително мотивирање, 
преку групирање во напредни групи преку максимална поддршка на наставниот кадар, за искористување на креативноста 
на сите.

3. Враќање на достоинсвото на наставниот кадар, преку будење и ослободување на духот на креативноста на 
наставникот, преку ослободување од непотребните обврски, со кои се губи смислата и суштината на часот.

4. Креирање и стартување на пилот проект во неколку училиштата од градските и руралните средини, за 
подобрување на пристапот кон талентираните ученици, за целосна примена на проектот во идните годишни програми 
на образованиот процес.

5. Анализа на условите во кои и со кои работат наставниците и децата, со цел за нивно соодветно подобрување, 
преку опремување на училиштата со анатомски столчиња и друга соодветна опрема на местото на дотраените (маси, 
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столчиња, табли, подови, протечени кровови, спортски сали итн, кои придонесуваа за разни деформитети во фазата на 
раст и развој кај оваа популација).

6. Осовременување на школските и студентските мензи за исхрана на учениците и студентите и правење 
норматив за квалитетот на храната,  како највисок приоритет во овој дел од процесот.

7. Враќање на детските градинки во надлежност на Министерството за образование и наука, и креирање на 
програма за нивна работа, на која особен акцент ќе се стави на воспитните содржини. На тој начин, ќе се создадат и 
претпоставки за соодветно усовршување и кариерно унапредување на вработените во градинките.

8. Реновирање на постојните студентски и ученички домови и разгледување на можностите за изградба 
на студентски град со соодветна инфраструктура за животот на студентите и учениците (библиотеки со читални со 
потребната литература, спортски сали и трим патеки, теретани базени, како и простории за културни настани).

9. Совети за начини за користење на слободното време на учениците и студентите, преку ангажирање на 
ученици и студенти кои се напредни во одредени области и, преку форми на групна работа, ќе помагаат со консултации 
и предавања, преку флаери и едукативни кратки видеа итн.

10. Ревитализација на сите детски одмаралишта и нивно ставање во функција за потребите на образованиот 
процес, во делот на зимските и летни школи, кои се предвидени во годишните програми на училиштата и факултетите, 
а кои досега се само на хартија.

11. Стандардизирање на училишните објекти со обезбедување услови за целодневен престој со соодветни 
програмски и просторни содржини, кои ќе овозможат потткнување на креативните можности на учениците проследен 
со континуирани, физички активности, посебно во раната фаза на раст и развој кај оваа популација.

12. Стипендирање на талентирани ученици и студенти, како и на ученици и студенти кои потекнуваат од 
ранливите категории на население. Стипендираните ученици и студенти задолжително да се обврзат со договор, по 
завршувањето на школувањето да останат на работа во институциите на државата или во фирмите кои ги стипендирале 
најмалку двојно од времето, потрошено за школување.

13. Поврзување на образованието со практиката.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Социјалната политика низ илустрација е всушност месечината што ја држи земјата, така и таа ја држи државата. 

Просперитетните општества со развиена т.н. “полна демократија“ секогаш водат сметка за ранливите категории на 
населени, за тие кои сами не можат да се грижат за себе од низа на објективни причини, од зачетокот во утробата 
на мајката, бебињата, децата и младите до полнолетство, децата без родители, потоа лицата со посебни потреби и 
инвалидизираните лица, лица со физички и психички недостатоци, возрасните кои се со потешки дијагнози, пензионерите 
и старите лица кои не можат да се грижат самите за себе. 
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Државата има задача, да “подметне рамо“ и“ да подаде рака“ токму на тие категории индивидуи, кои не се 
способни поради бројни недостатоци, да водат сметка за себеси и за сопствениот живот. Ваквиот концепт не се однесува 
и не смее да се однесува на лицата кои имаат две раце и две нозе и се способни за работа. Ним треба, само да им се даде 
шанса за работа и пристојни и достоинствени услови за да го вложат трудот и праведно да ги жнеат плодовите од истиот. 

Работодавачите треба да се ставени во позиција на дефиниран праг на морална грешка, кој ќе ја содржи и 
границата која ја дава тасот на Божјата праведност. Или конкретно, трудот треба да се помести во третманот и се́ повеќе 
да добива на значење, какво што има капиталот. И оттаму да се подобрува квалитетот на животот на секоја индивидуа 
која живее од својот труд.

Трудот, знаењето и умеењето, како и физичкиот труд особено ќе мора да имаат еднаква шанса и стартна основа, 
но не и ограничувања кои ќе фаворизираат кој од нив ќе успее на пазарот.

Оттука ИНТЕГРА ќе води социјална политика која ќе се грижи посветено за ранливите категории на население. 
Притоа, ќе извршиме сериозна институционална реформа во конципирањето на статусот на трудот во однос на капиталот 
и истиот ќе биде предмет на делување во економските ресори.

Клучните социјални прашања за сиромаштијата, нараснатата нерамноправност поради политички влијанија 
и криминиогени однесувања на политичките елити во изминативе 30 години, невработеноста, лошата структура на 
вработените, бранот на иселување особено на високо образованата работна сила, се предизвиците на кои треба да 
работи реформираното Министерство за социјална политика.

Целта кон која ИНТЕГРА ќе го движи општеството, со иновативни и реформски социјални стратегии и 
политики е искоренување на сиромаштијата, создавање на услови за еднакви шанси на секој да успее согласно своите 
лични потенцијали и капацитет, етаблирање на моделот на Божјата правда во секоја сфера од ресорот, зголемување на 
поддршката која државата ја дава за ранливите категории на население, а секој кој е здрав, прав и способен за работа ќе 
треба да си одработи со својот труд, знаење и умеење на пазарот, со цел да опстане и бележи личен раст и развој, се́ до 
достигнување на статус на среќен и задоволен од постигнатото во својот живот, во својата татковина.

Оперативниот сет на мерки е поврзан со образовната реформа и градинките ќе бидат префрлени во ресорот 
образование. Инфраструктурата ќе биде предмет на прватно јавно партнерство со цел ставање во функција на 
дополнителни дејности и активности за правилен раст и развој на претшколската генерација деца (спорт, морална 
едукација, етички воспитни категории на настава и образовни активности во претшколската настава). Моделот на 
приватно јавно партнерство ќе биде применет при реформата на претшколскиот систем на воспитно образовниот процес, 
како и при делегирање на дел од надлежностите во постојниот ресорски сегмент и рационализацијата на кадровскиот 
потенцијал.
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 Невработените ќе добијат шанса за пристојно вработување, соодветно на своето образование и струка, 
а социјалните случаи кои не се во состојба да работат од здравствени причини или поради физички или психички 
недостатоци ќе бидат предмет на делување со посебни програми за едукација и справување со недостатоците.
 ИНТЕГРА ќе се грижи за зачувување на човечкото достоинство на секоја индивидуа која е родена по обличјето 
Божјо, од зачетокот во утробата на мајката, па се до смртта. Тоа подразбира и рестриктивен модел на политиката за 
превенција на зачнување и контрацептивниот сет на мерки, потоа рестриктивни политики за абортуси и достапноста 
на истиот, нагласена грижа за пензионерите и темелна реформа на пензискиот систем со цел оддржливи пензии и 
достоинствена старост на возрасната популација, изградба на ланец од Слободни зони за старски центри на подрачја 
кои се над 600 метри надомрска висина, посебна програма за деца без родители и нов концепт на сиропиталишта, 
посебен проект за бездомниците и питачите по улица, како и за лицата со посебни потреби и инвалидизираните лица.
 Од степенот на грижата на државата за овие ранливи категории на население според Божјата правда, зависи и 
успехот на државата и општеството и оттука востановените предиспозиции за просперитетно општество и нација.
 ИНТЕГРА ќе се посвети на демографските политики со цел да обезбеди одржлив демографски раст и развој на 
Македонската нација. Притоа ќе воведе механизми, мерки и инструменти на “позитивна дискриминација“ кои ќе дадат 
предимство на подрачјата на изразена депопулација, каде стапката на природен прираст на населението е испод 2,1. 
 Во делот на трудот, ИНТЕГРА ќе ги реализира следниве задачи:

- Ќе ги зголемиме платите во клучните сектори на јавната администрација (здравство, образование, безбедност, 
правда).

- Наша цврста определба е трудот на работниците ќе биде почитуван, ценет и соодветно вреднуван.
- На младите ќе им овозможиме можност за вработување, продолжување и дооформување на образованието, 

пракса и тренинг за подготовка за вработување, мерки кои ќе го отворат патот на нивниот професионален развој.
- Ќе воведеме механизми и критериуми кои ќе овозможат распределба на дел од добивката, на работниците, 

во сите фирми од приватниот сектор во вид на 13-та плата, К-15, бонуси и слично (т.н. правична распределна на ново 
стекнатиот доход). Праведната прераспределба на доходот и богатството е основа за извлекување од сиромаштија.

- Во првата година ќе донесеме нов Закон за работните односи (ЗРО), целосно усогласен со Европската 
регулатива, како и со конвенциите на МОТ, базиран на позитивни искуства од Европските земји. Ќе воведеме плата по 
час. Новиот ЗРО ќе овозможи вистинска заштита на работничките права.

- Ќе воведеме сукцесивно намалување на работната недела од 40 на 36 часа неделно до крајот на четиригодишниот 
мандат, без намалување на висината на платата и додатоците кои ги примаат работниците.

- Нема да дозволиме експлоатација на работниците и кршење на нивните права.
- Ќе овозможиме побезбедни и похумани услови на работните места преку имплементација на Европското 

законодавство во системот за безбедност и здравје при работа.
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- Ќе го ограничиме периодот за вработување на определено време до една година, при што истиот автоматски ќе 
се трансформира во работен однос на неопределено (работа на проекти и сл. да биде посебно третирана).

- Ќе воспоставиме механизам за контрола на прекувремени работни часови во УЈП.
- Колективните договори ќе станат задолжителни за сите правни субјекти со над 20 вработени.
- Ќе овозможиме вистинско функционирање на пазарот на труд согласно практиките во најразвиените земји, ќе 

воведеме отпремнини, преквалификација и доквалификација и осигурување во случај на невработеност.
- Континуирано ќе го следиме здравјето на работниците кои работат на работни места со зголемена опасност 

и ризик. Преку регистар на професии коишто се изложени на определен степен на ризик, ќе се креираат специфични 
мерки на заштита за секоја професија.

- Ќе воведеме можност за предвремено пензионирање до максимум 5 години пред остварувањето на правото на 
пензија, со пропорционално намалување на надоместокот за пензија.

- Ќе го зголемиме породилното отсуство на жените работнички, и ќе воведеме задолжително враќање на истото 
работно место по завршувањето на породилното отсуство. Ќе воведеме скратено работно време во првите две години по 
породилното отсуство, без кратење на плата а преку субвенционирање на трошоците од страна на државата.

- Ќе ја укинеме законската можност за продолжување на договорот за вработување по исполнувањето на условите 
за стекнување на пензија, освен за дефицитарните кадри.

- Ќе ги зголемиме за 50 %  буџетските издвојувања за активните политики на пазарот на труд. Преку соодветна 
методологија ќе овозможиме следење на имплементацијата, ефикасноста и ефектите од самите политики.

- Со закон ќе овозможиме претставници на работниците да бидат членови на управните одбори на јавните 
претпријатија.

КУЛТУРА
Во секое општество и нација, културното наследство претставува корен и основа за просперитетна иднина. Кога 

станува збор за македонското културно наследство и богатство, според неговата значајност и вредност, претставува 
мошне значаен сегмент во светското културно наследство и претставува значаен меѓународен интерес. Најголемиот 
археолошки локалитет на светско ниво е познат и се простира  скоро на целата територија на Македонија.

Од досегашната недоволна и несоодветна грижа за културното наследство во Македонија, културното наследство 
и богатство има претрпено огромни штети и е оставено во незавидна состојба. Државата во сиве изминати 30 години 
од осамостојувањето не посвети должно внимание на македонскат култура во сите нејзини компоненти. Со таквиот 
пристап, особено и кон македонското културно наследство и богатство, причинета е огромна материјална и духовна 
штета, со трајни последици. 
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Безброј археолошки локалитети низ целата територија се оставени отворени на работ на времето каде што,  
под дејство на атмосферските влијанија, неповратно се уништува културното наследство; не се евидентирани и не 
се заштитени безброј недвижни објекти: цркви и манастири со значајни движни, културни добра; уништување на  
кириличното писмо на добар дел на територијата на Македонија; нефункционирање на национална културна стратегија; 
атак врз целокупното национално културно наследство и богатство видно во сите сфери од културата, кое се случува на 
пример: јазикот, писмото, топонимите, името на нацијата и државата, артефактите. 

Сето духовно и материјално, културно наследство е нападнато посебно последниве 30 год. Отсуство на 
соодветни механизми за награда,  наспроти казнени мерки на пријавувачите на новооткриените артефакти по случаен 
пат; непостоење на посебно проценително и откупно тело; непостоење посебен фонд за откуп на артефакти; незапочнат 
процес за враќање на артефактите од музеите од Белград, Софија и други центри, каде што со војни најчесто, се 
приграбиле од туѓинци и се пренеле во нивни музеи; несоодветен третман на самите археолошки артефакти во музеите; 
незаштитени авторски права на безброј музички и други културни добра; слаба едукација на населението; немање 
доволно квалитетни, национални претстави во културата; неводење на сметка околу подигањето на националната 
свест на помладата популација; недостаток од национални претстави во балетот, театрите, филмот и други културни 
манифестации што ќе ја збогатуваат и надградуваат традицијата и културата на Македонците.

ИНТЕГРА - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА  има визија, поседува знаење и умеење за моќно 
и правилно менаџирање на културата, со најсовесно и најкомпетентно воздигнување на културното наследство во 
Македонија, на светски ранг.

ИНТЕГРА ќе формира стручни тела од врвни докажани експерти за секоја, поединечна единица во културата, 
нивно екипирање кое ќе изработи oриентациона проценка од состојбата на штетите за секој елемент од културата и ќе 
припреми план за понатамошни санации на истите.

ИНТЕГРА ќе ги покрене институциите да се изработи физибилити студија за културното наследство, во која 
ќе се  извршат попрецизни проценки на штетите настанати до 2020 година, причината за истата, нивната природа и 
финансиска вредност. Ќе изготвиме план и проекти за нивна ревитализација. За таа цел ќе извршиме екипирање на 
стручни тела, пред се од постоечките човечки и материјално технички ресурси, кои ќе изготват краткорочни, среднорочни 
и долгорочни планови, со проекти и програми за секој сегмент од културата. Ќе се насочиме и кон привлекување на 
меѓународни финансиски фондови за реализација на проекти од областа на културата. По длабоките стручни анализи 
ќе извршиме и измена и дополнување на некои законски одредби во законот за културното наследство и богатство. Ќе 
извршиме анализи за потесна соработка со другите министерства, во делот што ги спојува.

ИНТЕГРА ќе преземе мерки за да: 
- ги заштити од атмосферски влијанија скоро сите позначајни археолошки отворени и ранливи локалитети;
- ги заштити и реставрира културните објекти, кои се на раб на исчезнување;
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- воспостави соработка со други институции од културата со повеќе земји во светот;
- изврши едукација и доусовршување на кадар во престижни универзитетски центри во светот;
- отпочне со попис и проценка на оригиналноста и вредноста на сите расположливи артефакти, кои се во музеите 

и заводите;
- изврши попис, евидентирање и проценка на целокупниот духовен движен и недвижен имот од културата;
- основа фонд за проценка и откуп на артефакти;
- настојува и помага за заштита на авторски права и меѓународно брендирање на духовни и материјални добра, 

во сите сфери од културата; 
- формира правно стручно и етичко тело за следење на компетентноста на вработените и постигнатите резултати 

во работењето;
- доделуваме награди и признанија и соодветни стимулативни унапредувања на примерни вработени, за 

резултати постигнати со својот придонес во министерството;
- се ангажираме кон истражни активности за позначајни историски личности од Македонија, од кои и како 

проект ќе го актуелизираме истражувањето и откривање на гробот на Крале Марко и отворање на мавзолеј во еден 
црковен објект од тој период во Прилеп;

- се формира стручно тело за оценка и проценка на новооткриени движни и недвижни културни споменици и 
артефакти;

- се изврши техничка модернизација;
- ги ставиме под посебна заштита на културното богатство, како што се: водите, минералите, рудите, шумите и 

други реткости, кои се на Македонско тло.
- се постигне зголемена национална гордост и свест;
- враќање во полн сјај на македонската забавна и народна песна, фестивалите, заштита и промоција на аворските 

права, македонската драма и уметностите, книжевноста и творењето и на се́ што има македонско обележје и потенцијал 
за промоција на македонскиот национален стратегиски интерес;

- се постигне интензивен развој на туризмот, со потреба од зголемена изградба на хотели и ресторани и современи 
туристички комплекси;

- развој на транспортната мрежа до секоја позначајна локација поврзана со културата и до туристичките центри;
- зголемена национална и меѓународна почит кон Македонија и македонскиот народ;
- отворање нови работни места со кои ќе се придонесе за  задржување на младите, со тенденција и младите 

иселени да се вратат во Република Македонија; 
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Се препознаваат вредностите, обичаите, конвенциите и нормите на Јудео-Христијанската традиција и 

демократијата, како одлика на современата цивилизација и основа за градење на одржливо 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 во 
сферите на индивидуалните слободи, унапредувањето на традиционалните и семејни 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.

РАЗВОЈ НА ВРСКИТЕ СО МАКЕДОНЦИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ
ИНТЕГРА ќе формира посебно Министерство за иселеништво, кое ќе има примарна цел да ги јакне врските на 

Македонците од татковината со Македонците иселеници низ светот, како и да се грижи за сите државјани на Македонија 
кои од разни причини ја напуштиле татковината.
 Во таа насока, ИНТЕГРА ќе работи на:
1. Унапредување на положбата и правата на иселениците од Македонија
- следење, анализирање и предлагање и мерки за унапредување на положбата и правата на иселениците од Македонија.
2. Запознавање на иселениците од Македонија со измените на Изборниот законик, вклучување во изборниот процес и 
остварување на нивното активно и пасивно избирачко право
- Измени во законот за гласање на иселеништвото
- Овозможување на гласање по интернет.
3. Доставување на прописи до иселениците од Македонија по електронска пошта.
4. Постојано збогатување на интернет страницата на МИМ со нови интегрални закони и други прописи, кои се од 
витално значење и интерес на иселениците.
5. Одржување редовна системска мрежа преку комуникација со единиците на локалната самоуправа по телефон, пошта 
и непосредни посети.
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6. Ажурирање и средување на информациите за економски потенцијали, по стопански гранки, на ниво на единиците на 
локалната самоуправа и за инвестиции на иселениците во тие општини.
7. Информирање на иселениците од Македонија за сите расположиви информации за економските потенцијали на 
татковината по стопански гранки и единиците на локалната самоуправа, непосредно и преку интернет страница. 
8. Редовни контакти со иселениците и давање стручно - техничка помош во процесот на инвестирање во бизнисите во 
земјава како и упатување на иселениците до надлежните институции во Македонија, во решавање на нивните потреби 
и барања.
10. Формирање на Национален бизнис совет од бизнисмени - повратници инвеститори во Македонија.
11. Враќање и реинтеграција на иселениците.
 ИНТЕГРА ќе работи на следниве прашања:
- информирање и издавање на државјанства на иселеници по потекло од Република Македонија;
- известување и подготовка на македонските иселеници на сите континенти (во рок од една година за пријавување на 
заинтересираните за стекнување на македонско државјанство);

- Активно учество на вработените во МИМ при реализација на најголемиот проект ДРЖАВЈАНСТВО ЗА СЕКОЈ 
МАКЕДОНЕЦ. Критериумите за издавање на македонско државјанство ќе бидат: 

- потполнување на Изјава за припадност на Македонската нација во етничка смила, по крв, по род или по 
самосвест и 

- копија од Извод на матична книга на родени, со кој се докажува дека лицето е родено на една точка од картата 
на историска Македонија;

ИНТЕГРА ќе преземе активности и за:
1. Подготовка за одржување на бизнис форум во РМ помеѓу бизнис 

иселеници од САД, Канада, Австралија и Европа и бизнисмени од Европа (со нивно непосредно учество) со цел да ги 
информира, мотивира и поттикне за активно вклучување во МАТ стратегијата за иселениците Македонци.

2. Изработка на дигитални носачи „Инвестирајте во Македонија“, во 
сите земји каде што живеат иселеници, а со цел меѓу другото и за прикажување на бизнис потенцијалите во Република 
Македонија и во единицата на локалната самоуправа поединечно.

3. Поттикнување на културен развој на иселениците;
- Активности за реализација на проект наменет за изучување на македонскиот јазик и азбука, наменет за 

најмладата генерација на иселеници (проширување и омасовување на истиот);
- Одржување  летна школа за деца на иселеници во Република Македонија;
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4. Организирање и одржување традиционален, иселенички, 
фолклорен фестивал во Република Македонија, на кој ќе земат учество сите пријавени иселенички фолклорни друштва 
од иселеништвото низ светот;

5. Изработка во електронска форма, умножување и дистрибуција на 
материјал на изворни македонски песни и ора, за потребите на иселениците;

6. Избор и набавка на документарни филмови од образовен карактер 
во електронски облик, умножување и дистрибуција;

7. Отворање на телевизиски канал при МРТВ, специјално за 
иселениците;

8. Издавање и на месечен весник, наменет за иселениците;
9. Издавање на публикации на автори од иселеништвото 

(литературни дела како и дела кои обработуваат теми од областа на иселеништвото, култура и историја на Македонија);
- Претставување на македонската култура во средините каде што живеат иселениците (правење изложби, концерти, 
литературни настапи и сл.) во соработка на Министерството за култура; 

10. Активности поврзани со одбележување на значајни настани и 
истакнати личности, од национален интерес;

11. Изработка и дистрибуција на постери, календари, знамиња, 
фотографии, пропаганден материјал,за потребата на иселениците;

12. Организирање на годишна конференција во Република 
Македонија на сите иселенички организации во светот;

13. Обезбедување на информации за попис на иселениците, 
податоци од МВР и од МНР од амбасадите на РМ во странство и евидентирање на статистички податоци на иселеници 
од Македонија на интернет страница;

14. Ажурирање на постоечки адресар на иселеници, иселенички 
организации и црковни општини;

15. Мапирање на иселениците од Македонија и креирање на база на податоци, каде иселениците доброволно би 
се регистрирале по разни професии, преку секојдневно телефонско јавување или преписка преку електронска пошта, со 
користење на говорни телефони, во соработка со иселенички организации или државни органи.
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СПОРТ
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.

ИНТЕГРА ќе формира ново Министерство за спорт со единствена цел да му даде тежина на овој сегмент од 
општеството, кој е еден од клучните за здравјето и виталноста на нацијата. Општеството ќе се грижи од најмали нозе да 
се всадува спортски дух кај популацијата. Посебна Агенција за борилачки вештини ќе работи со најмладите започнувајќи 
од 5 годишна возраст, потоа со категориите деца и младинци, но и со сите припадници на безбедносниот систем.

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.

ИНТЕГРА ќе поттикнува иницијативи за приватно – јавно партнерство за изградба на:
- современи спортски центри со олимписки базени и спа услови во 

за таа намена, посебни зони во секоја општина;
 - поттикнување на инвестиции по моделот на ПЈП за најмодерни голф терени со сета потребна хотелско – 
рекреативна инфраструктура;

- базени во градинки и училишта кои имаат доволно дворно место за таа намена;
- реконструкција и изградба на спортски сали во училишните комплекси;
- модерни фитнес и боди билдинг центри;
- фудбалски терени, ракометни и кошаркарски игралишта;

 ИНТЕГРА ќе работи на грандиозен проект за привлекување на приватен инвестициски фонд за изградба на 
Формула 1 стази за организација на Гранд при брзински трки, до цирка 5 километри должина на стаза, со сета потребна 
пропратна инфраструктура на посебно одбрана за таа намена, соодветна локација. 
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Спортот станува стратегиски приоритет кој ќе има за задача да го подигне спортскиот дух на нацијата, да 
поттикне дисциплина во животите на младата популација, да влијае врз подобрување на здравјето на населението, но и 
да придонесе значајно за меѓународна афирмација на татковината Македонија.

ПОРАКА:

ВИЗИЈАТА на ИНТЕГРА е голема идеја. Мислете на неа, сонувајте за неа, живејте за таа идеја. Дозволете 
вашиот мозок, вашите мускули, нерви, секој дел од вашето тело да е исполнет со таа идеја. Тоа е патот за 
успехот на идејата, тоа е патот за успехот на визијата на ИНТЕГРА, тоа е патот за вашиот  успех, за успехот 
на татковината Македонија.
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„Го паметиме АМАНЕТОТ кој ни го оставија 
нашите претци, тој ни е во крвниот запис - 
АМАНЕТ за силна и моќна Македонија, за свои 
на своето во своја татковина. Ние во ИНТЕГРА 
сме исполнување на АМАНЕТОТ, но и нов 
ЗАВЕТ кој денес станува АМАНЕТ  за децата и 
внуците, за  генерациите после нас.
Изборната платформа 2020 на ИНТЕГРА - 
МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА: 
НОВАТА МАКЕДОНСКА РЕНЕСАНСА е 
нашиот ЗАВЕТ со Бога и со Македонскиот народ, 
нова политичка визија која е нашиот АМАНЕТ 
за богата и просперитетна татковина, за горди и 
достоинствени Македонци.
Станете дел од новата ренесанса, бидете и вие 
остварување на АМАНЕТОТ ЗА МАКЕДОНИЈА. 
Нека е благословено од Бога!“

ПРОф. Д-Р ЉуПчО РИСТОВСКИ
ПРЕТСЕДАТЕЛ

кандидатСка лиСта за пратеници 2020
интегра - македонСка конзервативна партија 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1

1. ЉУПЧО РИСТОВСКИ

2. ЗОРАН РИСТЕСКИ
3. СОЊА ЧАДИКОВСКА
4. ЈАНЕ ВАНГЕЛОВСКИ
5. МИХАИЛ КОЧУБОВСКИ
6. СОЊА АНЧЕВА
7. СТОЈАНЧЕ ГЕРОВСКИ
8. ЈОРДАН НИКОЛОВ
9. ИРЕНА ДИНОВА
10. ВАЛЕНТИНА ЗЛАТАНОВСКА
11. КИРЕ МИНОВСКИ
12. ЉУБЕН АВРАМОВСКИ
13. САЊА САВИЌ
14. ДЕАН ЛАЗАРЕСКИ
15. МИЛЕ КОСТАДИНОВ
16. АЛЕКСАНДРА АДАМС 
17. АЛЕКСАНДРА ДИМОВА
18. ВАСИЛ ВАНГЕЛОВСКИ
19. РАДА СПАСЕВСКА
20. ПЕТАР ТРАЈКОВСКИ

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3

1. СУЗАНА ЧЕСМАЏИСКА

2. НИКОЛА ДИМИТРОВСКИ
3. ВАНЧЕ КОЦЕВ
4. ГРОЗДАНКА НАУМОВСКА
5. КОСТА ЈАНЕВ
6. СТОЈЕ АРСОВСКИ
7. ЕЛЕНА БРАУН  
8. АНГЕЛ ДИМОСКИ
9. ДОБРИН ДОНЧЕВСКИ
10. ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВСКА
11. ИЛЧО ГИОВСКИ
12. ДРАГАН КОЛЕВСКИ
13. ЕМАНУЕЛА ДИМИТРОВСКИ 
14. ОРЦЕ МИТРЕВ
15. НИКОЛА АНЧЕВ
16. ВАЛЕНТИНА ПЕШЕВСКА
17. ИВАН ЛАЗАРОВ
18. РИСТО САМОНИКОВ
19. АЛЕКСАНДРА НИКУШЕВА 
20. МИМИЦА ЦИЕВА ЈАНЕВА

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5

1. НИКОЛЧЕ ТАЛЕВСКИ

2. ДИВНА ЈАНКОВА
3. ЈОВАНЧО СПИРОСКИ
4. ЈАГОДА ДИМИТРОВСКА
5. БЕНИТО ПЕТРЕСКИ
6. БИЉАНА АНДОНОВСКА  
7. АНТОНИО РИСТОВСКИ
8. АЦО КРСТЕСКИ
9. КАТАРИНА ХАЏИЕВСКА
10. МИРЕ ДИМИТРИЕВСКИ
11. ИЛИЈА БЕНДЕВСКИ
12. ИРЕНА РИСТЕСКА
13. СТОЈАНЧЕ ПАВЛОВСКИ
14. ТОМИСЛАВ ТАЛЕВСКИ
15. СУЗАНА ИЛИЕВСКА - КЕРИМОВА
16. ЈАНЕ ПЕТРЕВСКИ
17. БОБИ МИТРЕВСКИ
18. СИЛВАНА ЈАНЕВСКА
19. ИЛЧЕ ДИМОВСКИ 
20. АНГЕЛА ПАНДИЛОВСКА

1. АЛЕКСАНДАР ГЛАВИНОВ

2. ВИОЛЕТА АРСОВСКА
3. ЉУПЧО СПАСЕВСКИ
4. СТОЈАН ВЕЛКОСКИ
5. АЛЕКСАНДАР ГИГОВСКИ
6. СОКИЦА ИЛИЕВСКА
7. ЖИКО ЈОВАНОВСКИ
8. ФИЛИП ИВАНОВ
9. НАТАША СТОЈАНОВСКА
10. ДУШИЦА СТАМЕНКОВСКА
11. АНДРЕЈА СТЕФАНОВСКИ
12. ВЛАТКО ВАСИЛЕСКИ
13. АНИЦА СТАНКОВСКА
14. ДАЛИБОР АНГЕЛОВСКИ
15. МАРЈАН КУЗМАНОВИЌ
16. СЛАЃАНА РАЈЕВСКА
17. ВАСИЛ ФОТИУ
18. ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА
19. МИРЧО МУЧЕВ
20. ДУНАВКА АНТОНИЕВИЌ

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4

1. ВОИСЛАВ   ЗАФИРОВСКИ

2. ДРАГИЦА ВАСИЛЕВА
3. ТОНИ ТОДОРОВ
4. ВАСИЛ КОЧЕВ
5. БОРИС МАНАСИЕВ
6. ЕМИЛИЈА БОГДАНОСКА - ТРИФУНОВСКА 
7. ГОРАН БОШКОВ
8. ВЕЛЕ КОЦЕВ
9. КАТЕРИНА КАРАЃОРГИЕВА
10. БЛАГИЦА ТАНЧЕВСКА
11. ПЕТАР ЦРВЕНКОСКИ
12. СЛАВЕ ЗДРАВКОВ
13. ЗЛАТКО КАМЧЕВ 
14. ОРЦЕ МИТРЕВ
15. ТРАЈЧЕ АРСОВ
16. ИЛИНКА МАРКОСКА
17. МИМОЗА СТОСИК
18. ПЕТАР СИМЕВСКИ
19. ТОМЕ ПЕТРЕСКИ 
20. АНА ПОПОВСКА ГИГОВСКА

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6

1. ВИОЛЕТА СРБИНОСКА

2. БЛАГОЈА НОВЕСКИ
3. КОЧО ВАСИЛЕВСКИ
4. АНИТА ТАЛЕСКА-КИТАНОВСКА
5. МИРОСЛАВ КРСТЕСКИ
6. ЕМИЛИЈА ГОЧЕВА-ГОРИЧАН   
7. СТОЈАНЧЕ ЛАЗАРОСКИ
8. ЛИНДА МЕМЕДИ
9. БОБАН ИЛИЕСКИ
10. ДРАГАН СТАМЕНКОВСКИ
11. МИТРА КРСТЕСКА
12. ЃОРЃИ НОВЕСКИ
13. БОРИС ТАЛЕВСКИ
14. СНЕЖАНА ГРОЗДАНОВА
15. ЈОРДАН ТРАЈАНОСКИ
16. ГОРАН ИЛИЕВСКИ
17. БОБАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
18. УБАВКА ВАСИЛЕВСКА 
19. ВЛАДИМИР ИВАНОВСКИ
20. МАКЕДОНКА КОСТОВА
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ИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2020 НА

ИНТЕГРА
МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА

НОВА МАКЕДОНСКА РЕНЕСАНСА MMXXI - MMXXX

www.conservatives.mk
www.integra.org.mk

www.integra.mk
Тел: +389 (02) 3110885 | +389 (02) 3155020 | +389 70 755 215

Ул.Даме Груев 16-3/1 Скопје, ДТЦ Палома бјанка
E-mail: contact@integra.org.mk


