
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 
 
ПРОГРАМИ:  
1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ И ЈАКНЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКАТА СО ЕВРОПСКИТЕ И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 
2. ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ; 
3. ЈАКНЕЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И УЧЕСТВО ВО РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ  
4. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАСИЛУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ДИПЛОМАТИЈА, ГРИЖА ЗА ДИЈАСПОРАТА, ЈАВНА И КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА  
5. ПОДДРШКА НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ, ПОДИГНУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКО ПРИДОНЕС КОН СВЕТСКАТА  
 СТАБИЛНОСТ И ГРАДЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЗИЦИЈА И УГЛЕД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. 
6. УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ; 
 
1. ПЛАН ЗА РАБОТА 

 
А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на органот на државната управа 
 
2. ПРОГРАМА: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ И ЈАКНЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКАТА СО  
ЕВРОПСКИТЕ И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ. 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 
1. Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните  
2. Зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и мултилатералните 
односи со членките на НАТО и ЕУ и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Добрососедските односи како основа за стабилно и 
долгорочно пријателство; 
Цел на програмата: Зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и 
мултилатералните односи со членките на НАТО и ЕУ и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор. 
Показатели за успешност: Унапредена позиција на РСМ во меѓународната заедница и унапредени односи на билатерално ниво со земјите членки 
на НАТО и ЕУ и со другите земји од Европскиот и вон-европскиот регион. 

ПОТПРОГРАМА 1.1.:  Унапредување на билатералните односи и соработката со земјите од соседството, земјите членки на НАТО и ЕУ , и другите земји од 
европскиот регион 
Цел на потпрограмата: Унапредување на билатералните односи и соработката на РСМ со  земјите од соседството и другите земји од европските 
земји  
Показател за успешност:-Реализирани 
посети и средби;-Реализирани билатерални 
политички консултации со европските и 
воневропските земји; -Потпишани и 
имплементирани договори, -иницирање и 
развој на заеднички проекти во разни области, 
-развој на соработката во рамки на 
регионалните и меѓународните форуми и 
организации 

Појдовна основа:потреба за натамошно 
унапредување на билатералните односи со 
земјите од Европа и другите вон-европски 
земји преку зголемен интензитет на 
политичките контакти на највисоко ниво . 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво:Унапредување на односите и диверзификација 
на соработката како резултат на јакнење на нивниот 
развој-во континуитет  
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   



 

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски облик/лице 

 1.Продолжување на предвидените 
активности согласно основните 
насоки за соработка. 

x X x x  ДБОЕД 

 2.Интензивирање на политичкиот 
дијалог на билатерално ниво, со 
земјите членки на НАТО и ЕУ  

x X x x  ДБОЕД  

 3.Развој на односите со други 
европски земји, кои не се членки на 
НАТО и ЕУ. 

x X x x  ДБОЕД 

 4.Инструкции до ДКП-ата на РСМ 
заради континуирано и зајакнато 
презентирање на ставовите наРСМ. 

x x x x  ДБОЕД  

 5.Соработка со странски 
дипломатски мисии.  

x x x x 560.000 ДБОЕД ДБОЕД  
 

 6.Подготовка на актуелни 
информации за надворешната 
политика во  странските земји 

x x x x  ДБОЕД  

 7. Организација на официјални и 
работни посети на МНР во РСМ и на 
соодветните држави. 

x x x x 7.581,000 ДБОЕД ДБОЕД  
 

 8. Политички   консултации   меѓу 
соодветните сектори како дел од 
програмската соработка на МНР со 
овие земји.  

x x x x 2.136.500 ДБОЕД ДБОЕД  
 

 9. Одржување Зеднички седници на 
Влади со земјите од соседството 

x x x x 904.000.000 ДБОЕД 

 10. Изработка на Извештаи од 
состаноците и посетите. 

x x x x  ДБОЕД  

 11. Информација за Владата на РСМ 
во врска со реализираните 
активности 

x x x x  ДБОЕД  

ПОТПРОГРАМА 1.2.: Унапредување на билатералните односи и соработката со воневропските земји и земјите членки на НАТО од вон-европскиот 
регион 
Цел на потпрограмата: Унапредување на билатералните односи и соработка на РСМ со  вон-европските земји  
Показател за успешност:-Реализирани 
посети и средби;-Реализирани билатерални 
политички консултации со европските и 
воневропските земји; -Потпишани и 

Појдовна основа:потреба за натамошно 
унапредување на билатералните односи со 
земјите од Европа и другите вон-европски 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво:Унапредување на односите и диверзификација 
на соработката како резултат на јакнење на нивниот 
развој-во континуитет  



 

2.ПРОГРАМА: ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:  
1. Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија  

имплементирани договори, -иницирање и 
развој на заеднички проекти во разни области, 
-развој на соработката во рамки на 
регионалните и меѓународните форуми и 
организации 

земји преку зголемен интензитет на 
политичките контакти на највисоко ниво . 

 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1.Продолжување на предвидените 
активности согласно основните 
насоки за соработка. 

x X x x  ДБОВЕД 

 2.Интензивирање на политичкиот 
дијалог на билатерално ниво, со 
земјите членки на НАТО  

x X x x  ДБОВЕД 

 3.Развој на односите со 
воневропските земји 

x X x x  ДБОВЕД 

 4.Инструкции до ДКП-ата на РСМ 
заради континуирано и зајакнато 
презентирање на ставовите наРСМ. 

x x x x  ДБОВЕД 

 5.Соработка со странски 
дипломатски мисии.  

x x x x 704.000 ДБОВЕД ДБОВЕД 
 

 6.Подготовка на актуелни 
информации за надворешната 
политика во  странските земји 

x x x x  ДБОВЕД 

 7. Организација на официјални и 
работни посети на МНР во РСМ и на 
соодветните држави. 

x x x x 10.000.000 ДБОВЕД ДБОВЕД 
 

 8. Политички   консултации   меѓу 
соодветните сектори како дел од 
програмската соработка на МНР со 
овие земји.  

x x x x 3.500.000 ДБОВЕД ДБОВЕД 
 

 9. Изработка на Извештаи од 
состаноците и посетите. 

x x x x  ДБОВЕД 

 10. Информација за Владата на РСМ 
во врска со реализираните 
активности 

x x x x  ДБОВЕД 



2. Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување на Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата 
за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Финализација на стартот на преговорите со ЕУ и 
поставување на систем за политичко водење на преговорите согласно новата методологија 
Цел на програмата: Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување на Европската Унија и доследно исполнување на 
обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија 
Показатели за успешност: Започнување на пристапните преговори на РСМ со ЕУ и подготвеност за отворање на поглавја со Европската Унија 

ПОТПРОГРАМА 2.1:Навремено започнување и динамично управување со процесот на преговори за пристапување на Република Северна 
Македонија во ЕУ и паралелно зајакнување и продлабочување на билатералните односи на РСМ со земјите членки на ЕУ, пред и во 
рамките на водењето на пристапните преговори. 
Цел на потпрограмата: Олеснување на процесот на водење на пристапни преговори согласно новата методологија на ЕУ  
Показател за успешност: - Формирани 
преговарачки тимови, подготвени нацрти на 
Преговарачките позиции (НБОП и другите 
поглавја); -Одржани скрининг состаноци за НБОП и 
останатите поглавја, -Одржлив континуиран 
процес на зајакнати кадровски капацитети во ПМ на 
РСМ при ЕУ-Брисел; -Реализирани билатерални 
политички консултации со земјите-претседавачи 
на ЕУ, ЗЧ на ЕУ и земјите- кандидати; -Реализирани 
експертски консултации со земји-партнери со цел 
пренесување на искуства од процесот на преговори; 
испратени дипломати-ЕУ офицери  за врска во ДКП-
а на РСМ  во земјите претседавачи со Советот на ЕУ 

Појдовна основа: Одлука за почеток на 
преговори и усвоена нова методологија од 
страна на ЕУ за водење на пристапните 
преговори 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: -усвојување на преговарачката рамка и 
одржување на првата меѓувладина 
конференција   

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1.  Подготовки за процесот на 
преговори (фаза билатерален 
скрининг), формирање и обука на 
преговарачките тимови. 

x x x х 313.000 ДЕУ 

 2.Учество на претставници од МНР во 
работните групи за билатeралната 
фаза од скрининг процесот  

х x x x 1.800.000 ДЕУ 

 3.  Активности за подготовка на 
меѓувладините  конференци РСМ-ЕУ 

x x x x 250.000 ДЕУ 

 4.Учество и раководење со работната 
група за ЗНБП при скрининг процесот и 
преговорите за пристапување, учество 

x x x x 629. 000 ДЕУ 
 



ПОТПРОГРАМА 2.2:: Ефикасно спроведување на Втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, особено нејзините одредби 
кои се однесуваат на политичкиот дијалог, регионалната соработка и ЗНБП. 
Цел на потпрограмата: Целосна и непречена  имплементација на ССА  
Показател за успешност: Позитивни 
оценки  од состаноците на работните 
тела  од Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација , како и од Комитетот за 
стабилизација и асоцијација  (КСА) и 

Појдовна основа: 
Имплементација на 
Спогодбата за стабилизација 
и асоцијација  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Активности за комплетирање на втората фаза од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација ,  
 

во подготовки на Преговарачки 
позиции  

 5.Континуирано доекипирање и 
јакнење на капацитетите во ПМ на РСМ 
при ЕУ во Брисел. 

x x x x 2.600.000 ДЕУ 
 

 6.Учество на состаноците во рамки на 
редовниот политички дијалог со ЕУ. 

x  x  1.080.000 ДЕУ 

 7.Учество на претставници на ДЕУ во 
експертски консултации со 
претставници од институциите на ЕУ, 
земји-членки на ЕУ и од земји – 
кандидати за членство во ЕУ. 

x x x x 934.000 ДЕУ 
 

 8.Зајакнување на дипломат. присуство 
во земјите-претседавачи со ЕУ 

х  x  3 076 000 ДЕУ 

 9.Посети на МНР НА институциите на 
ЕУ (Брисел) и на земјите-членки 

х х x х 4.921.000 ДЕУ 

 10.Учество на претставници на ДЕУ на  
конференции и настани за ЕУ 
проблематика 

x x   304.000 ДЕУ 

 11.Зајакнување на дипломатското 
присуство во ЗЧ на ЕУ/ испраќање  
дипломат задолжен за теми од ЕУ 

x x x x 6.145.000 ДЕУ 

 12.Одржување промотивни 
манифестации во седиштето на ЕУ во 
Брисел и во актуелната земја-
претседавач, по повод отворање на 
пристапни преговори со ЕУ   

 х  x 1.555.000 ДЕУ 

 13.  Редовни контакти со 
дипломатскиот кор во Скопје/ЕУ-ЗЧ   

 х  х 150 000 ДЕУ 

 14.  Организирање на Скопската 
конференција   

 х   151.000 ДЕУ 

 15.Зголемување на бројот на  
вработени во ДЕУ 

 х  х 736.000              ДЕУ 



неговите работни тела, како и од 
Извештаите на ЕК и заклучоците на 
Советот на ЕУ.  
Позитивни оценки за учеството на 
Северна Мкаоеднија во регионалата 
соработка 
Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски облик/лице 

 1.Учество на претставници на ДЕУ 
состаноците на Советот за СА, 
Комитетот за СА и Заедничкиот 
парламентарен комитет РСМ – ЕУ, во 
Брисел. 

x x x x 600.000 ДЕУ 

 2.Учество на состаноците на другите 
работни тела согласно ССА 

x x x x 350.000 ДЕУ 

 3.Јакнење на дип.комуникација, 
експертски консултации и соработка 
со институциите на ЕУ ( ЕК, Совет на 
ЕУ,и ЕП) 

x x x x 500.000 ДЕУ 

 4.Унапредување на регионалната 
соработка во функција напроцесот на  
пристапување на МКД во ЕУ 

 x  x 304.000 
 

ДЕУ 

 5. Подготовка и учество на 
состаноците на Политичкиот форум 
ЕУ–ПСА и ЗБ-6 на ниво на МНР   

 x  x 1,690,000 ДЕУ 

 6. Учество на Министерот за 
надворешни работи на неформални 
состаноци  ЕУ и на земјите-
кандидати, како и на состаноците на 
МНР со трети земји/организации, на 
покана на Претседателството   

x    1 500.000 ДЕУ 
 

 7.  Учество на неформалните 
состаноци на генералните директори 
за ЕУ во МНР на ЕУ и земјите-
кандидати, на покана на земјата 
претседавач со ЕУ  

    250.000 ДЕУ 

 8.  Учество на обуки за 
спроведувањето на ССА и 
пристапниот процес.    

x x   178.000 ДЕУ 

ПОТПРОГРАМА 2.3. Дополнителна и континуирана институционално-правна надградба на капацитетите на РСМ за учество во, и исполнување на 
обврските кои произлегуваат од НБОП. 



Цел на потпрограмата:Овозможување полесно преземање и исполнување на обврските кои произлегуваат од НБОП 
Показател за успешност:Реализација на 
активностите  во делот на НБОП од НПАА, 
проследено со учество  во мисии предводени од ЕУ, 
Билатерлани консултации   со институциите на ЕУ, 
ЗЧ на ЕУ и земјите кандидати за членство по 
прашања од НБОП, Реализирани обуки за НБОП 

Појдовна основа: 
Потреба за усогласеност 
на РСМ со ЗНБП/ЗБОП 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: ЕУ 
Високпроцент на усогласеност на Република Северна Македонија 
со ЗНБП/ЗБОП  

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Кварта

л 2 
Квартал 

3 
Кварта

л 4 
Финансиски средства Организациски 

облик/лице 
 1.Имплементација на Националната 

програма за усвојување на Правото 
на ЕУ во делот на НБОП. 

x x x x 142.000 ДЕУ 

 2.Зголемување на бројот на 
вработени во Директоратот за ЕУ 
(одделение за ЗНБП) 

   x 736.000 ДЕУ 

 3. Координација на подготовките  за 
учество на РСМ во мисии предводени 
од ЕУ 

x x x x 97.000 ДЕУ 

 4.Координација во спроведување на 
заедничките позиции на ЕУ 

x x x x 194.000 ДЕУ 

 5.Зајакнување на соработката со 
институциите на ЕУ, ЗЧ на ЕУ и ЗК, за 
прашања од НБОП 

x x x x 500.000 ДЕУ 

 6.Учество во програми за обука на ЕУ 
и земјите членки во областа на ЗНБП 
и ЕБОП  

   x 400.000 ДЕУ 

 7.Учество на состаноци на политички 
директори од земјите од регионот со 
ЕЕАС   

 x  x 304.000  ДЕУ 

 
 

3.ПРОГРАМА: ЈАКНЕЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И УЧЕСТВО ВО РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 
1. Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија 
2. Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување на Европската Унија и доследно исполнување на обврските од 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Учество во регионалната стабилност, како искрен и 
стабилен партнер на САД и ЕУ 
Цел на програмата: Јакнење на регионалната соработка и учество во регионалната стабилност  



Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување на Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија 
Показатели за успешност: Зголемена улога и влијание на Република Северна Македонија во регионалните иницијативи и активности насочени 
кон зголемена регионална и глобална стабилност, безбедност и соработка 

 

ПОТПРОГРАМА 3.1:. Регионална соработка и учество во регионалните иницијативи и активности насочени кон зголемена политичка, економска  и 
други видови проектна соработка и поврзаност во регионот 
Цел на потпрограмата: развој на регионалната соработка 
Показател за успешност: Интензивно 
присуство и учество на РСМ во регионалните 
иницијативи; -иницирање и склучување 
конкретни проекти во нови области на 
регионално ниво; - Успешно претседавање на 
Северна Македонија со Фондот за Западен 
Балкан 

Појдовна основа: Стратешки приоритет 
на МНР е интензивниот развој на 
добрососедските односи, активно учество 
во регионалните иницијативи и јакнење 
на позицијата на РСМ во рамки на 
регионалната соработка 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Активно учество во рамки на состаноците и 
активностите на регионалните иницијативи; 
Успешно претседавање на РСМ со Фондот за Западен 
Блакан; 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Кварта

л 2 
Квартал 

3 
Кварта

л 4 
Финансиски средства Организациски 

облик/лице 
 1. ПСЈИЕ учество во редовните 

активности: 
Самит, средби на високо ниво и 
др. 

x x x x  
500.000 

ДЕУ 

 2.Регионален совет за соработка 
(РСС)- учество на состаноци на 
работни тела и др.  

    3720 000 контрибуција 
500.000 

ДЕУ 

 3.ЦЕИ учество на Самити на 
шефови на влади, средби на МНР 
на земјите учеснички,  комитет 
на координтори и др. 

    248 000 контрибуција 
1.000.000  

ДЕУ 

 4. МАРРИ- состаноци на нац. 
координатори, Управувачкиот 
комитет и др. 

    357.120 ДЕУ 

 5. СЕЕХН, Здравствена мрежа на 
ЈИЕ- координација, насочување и 
поддршка 

     ДЕУ 

 6. СЕКИ / СЕЛЕК Центарот 
координација, насочување и 
поддршка 

     ДЕУ 

 7. ДППИ, Иницијатива за 
подготвеност и превенција од 

     ДЕУ 



 

катастрофи- координација, 
насочување и поддршка 

 8. Јадранска јонска иницијатива-
Состанок на ЕУСАИР, состанок 
на нац. координатори на ЈЈИ 
Министерски состанок 

                  1 000 000 ДЕУ 

 9. Фонд за Западен Балкан  
Состанок на национални 
координатори, министерски 
состанок  (МК претседава во 
2021 година) 

 х  х Контрибуција  5.580 000 
1.000.000 за тековни 
активности 

ДЕУ 

 10. Преспа форум за дијалог     15.840.000 ДЕУ 
 11. БСЕК  учество во редовните 

активности: комитет на 
координатори, министерски 
состанок   
Состаноци, средби на високо 
ниво и др  

x x x x Контрибуција 3,714,214 
 
1.000.000 ден за тековни 
активности 

ДЕУ 

ПОТПРОГРАМА 3.2:Регионална соработка и учество во иницијативите и активностите насочени кон регионалната и глобалната безбедност, стабилност 
и соработка 
Цел на потпрограмата: Зголемено учество и влијание на РСМ во активностите за заштита на мирот, безбедноста и стабилноста на  регионално и 
глобално ниво 
Показател за успешност:  Предводник на во 
спроведувањето на НАТО политиките во 
регионот, во својство на земја членка. 

Појдовна основа:Учество во 
регионалните безбедносни иницијативи и 
преземање активности во насока на 
продлабочување на безбедносната 
соработка во регионт во функција на 
поддршка за негова европска и евро-
атлантска интеграција. 

Планиран резултат (одредница)на годишно 
ниво:Натамошноунапредување на безбедноста во 
регионот и опиплив прогрес во интегративните 
процеси. 
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Кварта

л 2 
Квартал 

3 
Кварта

л 4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1. Политички консултации на ниво 
на државни секретари, директори,  
национални координатори 

х х х х 900.000 ДМОБС 

 2. Учество на средби и состаноци во 
регионален формат на работно и на 
министерско ниво и учества на 
Самити 

х х х х 909.000 ДМОБС 

 3. Учество во aактивностите на САД - 
Јадранската Повелба 

х х х х 250.000 ДМОБС 



 
* 
 

4. ПРОГРАМА: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАСИЛУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ДИПЛОМАТИЈА, ГРИЖА ЗА ДИЈАСПОРАТА, ЈАВНА И КУЛТУРНА 
ДИПЛОМАТИЈА 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:  
Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Ревитализација и засилување на економската дипломатија 
согласно економските приоритети на Владата и со вклучување на дијаспората 
Цел на програмата: Зголемување на обемот на странски директни инвестиции преку директна поддршка на инвестициони активности на 
компании, унапредување и олеснување на инвестициската клима и интернационализација на бизнисите 
Показатели за успешност:  
- Зголемен број странски директни инвестиции и нивна деловна соработка со македонски компании, зголемен обем на извозот и зголемен број на 
странски туристи 
- Зголемен број  активности и учество  на Република Северна Македонија во меѓународни економски организации и институции 
- Зголемен број на проекти за соработка со дијаспората 
- Поголема промоција на РСМ во медиумите, во научните и културните средини во светот. Поголема препознатливост на РСМ во странство, на 
нејзините национални вредности, нејзиниот идентитет, јазик, 
ПОТПРОГРАМА 4.1:Привлекување странски директни инвестиции и пораст на соработката со домашните компании, поттикнување на 
извозот и развој на туризмот 
Цел на потпрограмата: Зголемени странски директни инвестиции и пораст на соработката на домашните компании, зголемен  извоз и развој на 
туризмот 
Показател за успешност: Зголемен број 
промотивни активности и средби со потенцијални 
инвеститори со искажан реален интерес и 
подготвеност за инвестирање, извоз на 
македонски производи и туристички посети на 
РСМ.  
–склучени нови договори за конкретна економска 
соработка на билатерално и мултилатерално ниво; 

Појдовна основа:  
Потребата за јакнење и 
диверзификација на  
економската соработка на РСМ на 
билатерално и мултилатерално 
ниво   

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: -
Реализирани промотивни активности и средби со 
потенцијални инвеститори во земјата на службување, -
зголемен извоз на македонски производи и зголемен број 
туристички посети на РСМ – во континуитет 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1. Активно насочување, следење и 
оценка на активностите на ДКП -та 
во доменот на економската 
дипломатија. 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

  
Вкупна сума за  

сите 
активности на 

ДЕЈД 

 4. Учество во  рамките на други 
регионални иницијативи од 
областа на безбедноста и 
одбраната, меѓу кои РАКВИАК, 
СЕДМ, СЕЕГРОУП 

х х х х 750.000 ДМОБС 



 2. Промоција нанационалните 
економски интереси и приоритети 
во странство на РСМ преку 
упатување на економски советници 
во ДКПата 

x x x x потпрограмат
а 
 

     
34.360.500,00 

 

ДЕЈД 

 3. Следење на надворешно –
трговската размена во земјите со 
цел согледување можности за 
зголемување на домашниот извоз. 

x x x x ДЕЈД 

 4. Иницирање билатерални 
договори за економска соработка, за 
поттикнување и заемна заштита на 
инвестиции, како и одбегнување на 
двојното оданочување 

x x x x ДЕЈД 

 5. Информирање на странските ДКП-
а во РСМ за економските 
потенцијали на нашата држава. 

x x x x ДЕЈД 

ПОТПРОГРАМА 4.2: Јакнење на позицијата на Република Северна Македонија во меѓународните економски организации и институции со 
засилено  учество и афирмирање на ставовите и интересите на  државата 
Цел на потпрограмата: Јакнење на позициите на Република Северна Македонија и максимално искористување на бенефициите од членството во 
мултилатералните економски организации и специјализирани агенции за финансиска и техничка соработка, засилено лобирање за избор на 
претставници од РСМ во работните тела на  економските мултилатерални организации (СТО, ИТУ), како и подготовки за Предлог закон за 
спроведување на развојната соработка. 
Показател за успешност: Зголемен број  активности и 
учество  на РСМ во меѓународни економски организации и 
институции и поголема вклученост на РСМ во проектите на 
меѓународните економски организации и институции, 
насочени пред сè кон зголемување на економскиот раст. 

Појдовна основа: Членство 
на РСМ во мултилатералните  
економски организации. 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Зајакнување на позициите на РСМ и поголема 
дипломатска активност на РСМ во меѓународните 
економски организации. 
 
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта

л 1 
Кварта

л 2 
Кварта

л 3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1. Активности за поголема 
вклученост на РСМ во 
проектите на меѓународните 
економски организации и 
институции 

х х х х  
 
 
 
 
Вкупна сума за  
сите активности 
на 

ДЕЈД 

 2. Учество  на  главните 
годишни настани и 
конференции на економските 
мултилатерални организации  

х х х х  



 3. Активно следење и учество во 
работата на меѓународни и 
регионални економски настани. 

х х х х потпрограмата 
2.983.000 

ДЕЈД 

 4. Подготвителни активности за 
давање развојна помош  

х х х х ДЕЈД 

 5.  Активности за прифаќање на 
ЕУ регулативата за хум. помош 
и усогласување со Европскиот 
консензус за хум.помош  

х х х х ДЕЈД 

ПОТПРОГРАМА 4.3: Подигање на квалитетот на грижата за дијаспората 
Цел на потпрограмата:Јакнење на комуникацијата и збогатување на содржините на соработката со дијаспората 
Показател за успешност: Финансирани проекти 
на годишно ниво на македонски здруженија и 
асоцијации во странство; -финансирани проекти 
за изучување на македонскиот јазик; -
организирање на летниот камп „Ја сакам мојата 
татковина“;-отворени културни катчиња во 
повеќе урбани центри надвор од РСМ 
 

Појдовна основа: Стратешкиот 
приоритет на МНР за јакнење на 
комуникацијата и збогатување на 
содржините на соработката со 
дијаспората 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
-Проекти од интерес за дијаспората -Учество на деца 
од дијаспората-Отворање културни катчиња и 
културна промоција 
 
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Кварта

л 2 
Кварта

л 3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1.Финансирање годишни 
проекти на македонски 
здруженија и асоцијации во 
странство;  

х х х х      24.000.000 ДЕЈД 

  2. Финансирање на проекти за 
изучување на македонскиот 
јазик преку различни 
модалитети  

х х х х 5.000.000 ДЕЈД 

  3. Реализација на летниот камп 
“Ја сакам мојата татковина” за 
деца на училишна возраст од 
дијаспората 

х х х х 3.000.000 ДЕЈД 

  4.Отворање културни катчиња 
во урбани центри надвор од 
РСМ 

х х х х 3.000.000 ДЕЈД 

 5. Спроведување на Акциски 
план на Националната 
стратегија на РСМ за соработка 
со дијаспората 2019-2023  

x x x x                      / ДЕЈД 

ПОТПРОГРАМА 4.4: Зајакнување на капацитетите на јавната и културната дипломатија  



Цел на потпрограмата:Обезбедување поголема присутност на РСМ во институциите на ЕУ, медиумските, академските, научните и културните 
кругови на членките на ЕУ 
Показател за успешност: - промоција на РСМ  во 
медиумите, во научните и културните средини во 
светот. Поголема препознатливост на РСМ во 
странство, на нејзините национални вредности, 
нејзиниот идентитет, јазик, култура,- изработка и 
дистрибуција на дипломатските печатени 
публикации на англиски јазик. 

Појдовна основа: Јакнење 
на капацитетите и  
активностите за поголема 
промоција и присуство на 
РСМ во земјите на ЕУ и НАТО, 
во  медиумите,  и културната 
сфера  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: -
Поголема препознатливост на РСМ во странство, на нејзините 
национални вредности, нејзиниот идентитет, јазик, култура-
во континуитет. 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Кварта

л 2 
Кварта

л 3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

  1. Македонски дипломатски 
билтен Macedonian Diplomatic 
Bulletin 

х х х х 1.470. 000 ДЕЈД 

  2. Crossroads  х   370.000 ДЕЈД 
  3. Macedonian business monthly х х х х 830.000 ДЕЈД 
  4. Изработка на вести на 

англиски јазик 
х х х х 330.000 ДЕЈД 

  5. Поголема промоција на РСМ  
во медиумите, во научните и 
културните средини во светот.  

х х х х 3.000.000 ДЕЈД 

 
 

5.ПРОГРАМА: ПОДДРШКА НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ, ПОДИГНУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАКО 
ПРИДОНЕС КОН СВЕТСКАТА СТАБИЛНОСТ И ГРАДЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЗИЦИЈА И УГЛЕД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:  
1.Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандарт и квалитет на живот на граѓаните.  
2.Целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на 
меѓусебна толеранција и почитување.  
3.Зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и мултилатералните 
односи со членките на НАТО и ЕУ и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Зголемено учество на Република Северна Македонија во 
активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации 
Јакнење на позицијата на Република Северна Македонија на мултилатерален план преку активно учество и подобра соработка со меѓународните 
организации  
Цел на програмата: Создавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во мултикултурализмот 
и интеркултурната комуникација. Задржување на финансиската и макроекономската стабилност, зголемување на конкуретноста на економијата и 
вработеноста  
Показатели за успешност:Зголемена соработка на Република Северна Македонија со меѓународните организации и профилираност како 
одговорен член во меѓународните организации 



 2.Учество  на  главните годишни 
настани и конференции на сите 
меѓународни организации, како и во 
работата на експертските тела 

x x x x 2.186.000 

 

ДМОБС 

 3.Учество на Делегација на Република 
Северна Македонија на генералната 
дебата на ГС на ОН (септември 2021г.)   

  x  1.260.000 

 

ДМОБС 

 4.Учество на првиот дел на 
заседанијата на ГС на ОН и  на сесиите 
на комитетите на ОН (76ГС на ОН) 

x x x x 240.000 

 

ДМОБС 

 5.Учество на делегација од Република 
Северна Македонија на Министерскиот 

x x x x 547.666 ДМОБС 

ПОТПРОГРАМА 5.1: Поактивно учество и подобра соработка со меѓународните организации и  претседавање на РС Македонија со ОБСЕ 
Цел на потпрограмата: Зголемено учество на Република Северна Македонија во активностите на меѓународните организации и јасно 
демонстриран капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации 
Показател за успешност: Зголемен 
број на претставници од РСМ и број на 
учества во работата на меѓународните 
организации, зголемен број на 
реализирани проекти со 
меѓународните организации и  
 

Појдовна основа: Приоритет на МНР е активното 
учество и подобрата соработка со меѓународните 
организации преку партиципирање, 
формулирање и презентирање на нашите ставови 
во однос на главните теми на агендата на 
меѓународните организации 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Остварена поширока и поцврста мултилатерална и во 
тие рамки и билатерална соработка -во континуитет 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиск
и средства 

Организациски облик/лице 

 1.Унапредување на соработката со ОН, 
ОБСЕ, СЕ и  други МО, и  со нивните 
претставништва во РСМ/ 
Спроведување на меѓународно - 
правните обврски кои   произлегуваат 
од меѓународни договори вклучувајќи 
ги и конвенциите за човекови права,  
како и конвенциите за контрола на 
оружје.  Зајакнување на капацитетите 
за известување  по  конвенциите за 
човекови права и контрола на оружје 

x X x x Програма10    
Програма20 

ДМОБС 



совет на ОБСЕ и  учество на редовните 
сесии на ОБСЕ 

 6. Консултации со земјите учеснички 
поранешни и актуелни претседавачи 
во ОБСЕ / Активности поврзани со 
подготовка и реализација на 
претседавањето на РС Македонија со 
ОБСЕ 

x x x x 2.500.000 ДМОБС 

 7.Учество на редовната годишна сесија 
на Комитетот на министри на Совет на 
Европа 

 x   316.333 

 

ДМОБС 

 8.Учество на полугодишни 
консултации во Брисел со Европската  
служба за надворешни работи со 
земјите кандидати за човековите 
права и за прашањата во рамки на ОН 

 x  x 185.000 

 

ДМОБС 

 9.Состаноци на Меѓународна алијанса 
за сеќавање на Холокаустот 

 x  x 511.000 ДМОБС 

 10.Учество во редовната работа на 
Постојаниот Совет на Франкофонијата, 
и учество на Делегација на РСМ на 
годишната министерска конференција 
на Франкофонијата.  

x x x x 746.660 ДМО 

 11. Учество во редовни активности и 
министерски состаноци на Заедницата 
на демократии 

x x x x 80.000 

 

ДМОБС 

 12. Зачленување и учество во 
активностите на Европската 
организација за меѓународно право 

x x x x 20.000 ДМОБС 

ПОТПРОГРАМА 5.2.:Учество на Република Северна Македонија во активностите на НАТО, како полноправна членка 
Цел на потпрограмата: Зголемено учество на Република Северна Македонија во активностите на НАТО и јасно демонстриран капацитет за 
придонесување кон регионалната и глобалната безбедност 
Показател за успешност:Успешно 
исполнување на обврските кои 
произлегуваат од членството во НАТО 
 

Појдовна основа: Полноправно членство на 
Република Северна Македонија во НАТО 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Редовно учество  на  главните состаноци, настани и 
комитети на НАТО 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   



Квартал 1 Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиск
и средства 

Организациски облик/лице 

 1.Унапредување на административните 
капацитети на национално ниво, со цел 
квалитетно исполнување на обврските 
на РСМ како членка на НАТО 

Х х Х x Програма10 
Програма20 

ДМОБС 

 2.Соодветно кадровско доекипирање 
на ДМОБС и Мисијата на РСМ при НАТО 

Х х Х x 1.130,000 ДМОБС 

 3.  Информатичко, техничко и 
безбедносно прилагодување и 
доопремување на просториите на 
ДМОБС и Мисијата на РСМ при НАТО 

Х х х x 1.000,000 
 

ДМОБС 

 4.Учество во работата на комитетите 
на НАТО и на другите редовни средби и 
состаноци на Алијансата 

Х х х x 435.000 ДМОБС 

 5. Финализирање на нормативно 
правната рамка за полноправно 
членство на земјата во НАТО 

Х х х х  ДМОБС 

 6.Активности врзани за развивање на 
односите со јавноста во НАТО 
контекст   

Х х х х  ДМОБС 

 
6. ПРОГРАМА: УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:  
1. Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандарт и квалитет на живот на граѓаните 
2. Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
Ревитализација и засилување на економската дипломатија согласно економските приоритети на Владата и со вклучување на дијаспората 
Цел на програмата: Повисок квалитет на конзуларните услуги и имплементација на предвидените проекти со цел забрзување на процесите за 
полноправно членство на РСМ во ЕУ. 
Показатели за успешност: 
-Комплетна оперативност и надоградба на на Визниот центар, 
-Ефикасен систем за издавање на пасоши во ДКП-та на РСМ, 
-Воведување електронска евиденција во МНР на издадените дипломатски и службени пасоши и  визи, 
-Продлабочување на конзуларната соработка со државите во светот од аспект на  конзуларно застапување во трети земји. 
ПОТПРОГРАМА 6.1: Набавка и инсталирање на опрема (хардвер и софтвер) за обработка и чување на биометриски податоци (отисоци од 
прсти) во рамките на Н-ВИС 
Цел на потпрограмата: 
Унапредување на конзуларните услуги и усогласување на Регулативите на ЕУ во постапката за издавање визи. 
Показател за успешност: 
Набавена и инсталирана опрема 

Појдовна oснова: Обезбедување 
висок квалитет на конзуларни услуги 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Опремување 12 ДКП-а на годишно ниво 



за македонските државјани во 
странство 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1.Набавка и инсталирање на 
опрема (хардвер и софтвер) за 
обработка и чување на 
биометриски податоци 
(отисоци од прсти) во рамките 
на Н-ВИС 

          х          х 10.000.000 
 

ДМПКР 

 2.Поврзување на НВИС и ИБАС    х  ДМПКР 
 3.Тековно одржување на Н-ВИС х х х х 1.200.000 ДМПКР 
ПОТПРОГРАМА 6.2:Набавка, инсталирање и одржување на базни станици за прием на барања и издавање на пасоши во 10 ДКП на РСМ  
Цел на потпрограмата:Олесната и забрзана постапка за издавање на пасоши преку ДКП-та на РСМ во прекуокеанските земји 
Показател за успешност:  
Кратење на времетраење на постапката за 
издавање на патни исправи во ДКП-та 

Појдовна основа: 
Обезбедување висок квалитет на 
конзуларни услуги за македонските 
државјани во странство 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Поставување и ставање во функција на базни станици во 10 
ДКП-а на РСМ 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1.Набавка, инсталирање и 
одржување на базна станица во 
ДКП-тa на РСМ во Стокхолм, 
Брисел, Берн, Рим, Бон, Берлин 

х х x x 5.000.000 ДМПКР 

 2.Набавка, инсталирање и 
одржување на базна станица во 
ДКП на РСМ во Мелбурн, 
Торонто, Њујорк, Чикаго 

х х х x 2.500.000 ДМПКР 

ПОТПРОГРАМА 6.3:Набавка и инсталирање на софтвер за електронска евиденција на издадените дипломатски и службени 
                                             пасоши и визи 
Цел на потпрограмата:Воведување електронска евиденција за издадените дипломатски и службени пасоши и визи 
Показател за успешност: 
Прецизна електронска евиденција за издадени 
и поништени дипломатски и службени пасоши 
и визи 

Појдовна основа: 
Обезбедување висок квалитет 
на конзуларни услуги за 
македонските државјани во 
странство 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Набавен и инсталиран софтвер за воведување електронска 
евиденција за издадени дипломатски и службени пасоши и 
визи 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 



 1.Набавка и инсталирање на 
софтвер за електронска 
евиденција на издадените 
дипломатски и службени 
пасоши и визи 

х х х x 100.000 ДМПКР 

 2.Обука на вработените во ДКР 
за работа со електронската 
евиденција на издадените 
дипломатски и службени 
пасоши и визи 

х х х x  ДМПКР 

ПОТПРОГРАМА 6.4:Интензивирање и продлабочување на конзуларната соработка со странските држави по пат на одржување на конзуларни 
консултации, иницирање на конзуларно застапување во трети земји 
Цел на потпрограмата:Интензивирање на конзуларна соработка 
Показател за успешност: 
Остварена конзуларна соработка, одржани 
конзуларни консултации и склучени спогодби 

Појдовна основа: Обезбедување 
висок квалитет на конзуларни 
услуги за македонските 
државјани во странство 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
во континуитет 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1.Редовни конзуларани 
консултации со Турција, Србија, 
Црна Гора, Албанија, 
Белорусија, Украина и 
Азербејџан 

х x x x 340.000 ДМПКР 

 2.Иницијални конзуларани 
консултации со Косово, 
Грузија, БиХ, Кина, Русија, ОАЕ 

х x x x 1.100.000 ДМПКР 

 3.Иницирање на склучување 
бил. договори за конзуларно 
застапување во трети  земји со 
Србија, Хрватска, Црна Гора, 
Украина 

х x x x  ДМПКР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Б. Иницијативи на органот на државната управа утврдени во Годишната програма за работа на Владата 

Иницијатива 
Временска рамка за подготвување  

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал  
4 

Организациски 
облик/лице 

Информација за одржување на прва заедничка владина седница со Република Косово x    ДБОЕД 
Информација за одржување на втора заедничка владина седница  со Република 
Бугарија 

x    ДБОЕД 

Информација за одржување на трета заедничка владина седница со Република Србија  x   ДБОЕД 
Информација за одржување на втора заедничка владина седница со Република 
Албанија 

x    ДБОЕД 

Информација за одржување втора седница на заедничкиот совет за соработка со 
Република Грција    

 x   ДБОЕД 

Информација за одржување заедничка владина седница со Република Словенија  x   ДБОЕД 
Информација за одржување прва заедничка владина седница со Република Хрватска  x   ДБОЕД 
Информација за одбележување на 25-год.од воспоставување на дипломатски односи со 
Република Латвија 

x    ДБОЕД 

Информација за одбележување на 25-год. од воспоставување на дипломатски односи 
со Република Србија 

 x   ДБОЕД 

Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со 
Кралството Бахреин 

   x ДБОВЕД 

Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со 
Држава Катар    

 x   ДБОВЕД 

Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со ОАЕ  x   ДБОВЕД 
Информација за воспоставување дипломатски односи со Република Филипини  x   ДБОВЕД 
Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со 
Канада   

 x   ДБОВЕД 

Информација за одбележување 20-год. од воспоставување дипломатски односи со 
Соединетите Мексикански Држави  

   x ДБОВЕД 

Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со 
Државата Израел          

x    ДБОВЕД 

Информација за организирање бизнис форуми во САД и Канада во соработка со 
дијаспората и мрежата на Почесни конзули на Република Северна Македонија, како и 
со американските/канадските бизнис заедници. 

 x   ДЕЈД 

Информација за организирање Бизнис форум: ,,Diaspora Investment Forum 2021“             x ДЕЈД 
Информација за отварање “национална куќа на Република Северна Македонија” во 
Брисел 

x    ДЕЈД 



Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката 
надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1 јануари  - 30 
јуни 2021 година 

   x ДЕУ 

Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката 
надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1 јули  - 31 
декември 2021 година 

   x ДЕУ 

Информација за предлог-платформа за настап на состанокот на Советот за 
стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија 

  x  ДЕУ 

Информација за програмата и приоритетите на Претседавањето на Португалската 
Република со Советот на ЕУ, со календар за одржување на неформалните министерски 
состаноци на Европската Унија 

x    ДЕУ 

Информација за програмата и приоритетите на Претседавањето на Република 
Словенија со Советот на ЕУ, со календар за одржување на неформалните министерски 
состаноци на Европската Унија 

  x  ДЕУ 

Информација за  подготовките за учество на делегација на Република Северна 
Македонија на Конференцијата на високо ниво за Западен Балкан -Берлински процес, 
со предлог платформа за настап на делегацијата 

  x  ДЕУ 

Информација за претседателството на Република Северна Македонија со Фондот за 
Западен Балкан 

 x   ДЕУ 

Информација за зачленувањето на Република Северна Македонија во Организацијата 
за Црноморска економска соработка 

 x   ДЕУ 

Информација за Петтиот периодичен извештај по Меѓународниот Пакт за економски, 
социјални и културни права 

   x ДМОБС 

Информација за Комбинираниот единаесетти, дванаесетти, тринаесетти и 
четиринаесетти извештај по Конвенцијата за елиминација на расна дискриминација 

   x ДМОБС 

Информација  за Предлог - платформа за учество на делегацијата на Република Северна 
Македонија на 76-то редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите 
Нации 

  x  ДМОБС 

Информација за реализација на обврските на Република Северна Македонија како 
полноправна членка на НАТО 

   x ДМОБС 

Информација за подготвителните активности во пресрет на претседавањето на 
Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа  
во 2023 

x    ДМОБС 

Информација за Предлог - Уредба за протоколарните правила, вршењето на 
протоколарните работи и начинот на нивното реализирање во Република Северна 
Македонија 

 x   ДДП 

Предлог-уредба за определување на држави чии државјани мора да поседуваат виза 
кога ја преминуваат границата на Република Северна Македонија и на оние држави чии 
државјани се изземени од таа обврска 

 x   ДМПКР 

Предлог-уредба за листа на држави чии државјани треба да поседуваат аеродромска 
транзитна виза кога поминуваат меѓународна транзитна  зона на аеродромите во 
Република Северна Македонија  

 x   ДМПКР 



Предлог закон за ратификација на Хашка конвенција за договорите за избор на 
надлежен суд од 30 јуни 2005 

x    ДМПКР 

Предлог закон за ратификација на Kонвенцијата за меѓународна издршка на деца и 
други облици на семејна издршка и на Протокол од 23 ноември 2007 година за правото 
што се применува на обврските за издржување 

 x   ДМПКР 

Информација за Акционен план за периодот 1 јануари - 31 декември 2021 година, за 
прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните 
претставништва на Република Северна Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, 
Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин вклучително и Конзуларното одделение во Бон, 
Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, 
Љубљана  

x    ДМПКР 

Информација со предлог за поведување постапка за водење на преговори за 
потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата 
на Обединетите Арапски Емирати за укинување на визи за носители на дипломатски и 
службени пасоши.  

   x ДМПКР 

Информација за постапка за водење преговори за потпишување на Спогодба меѓу 
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Грузија за заемно укинување 
на визи за носители на биометриски патни исправи, со нацрт - текст на Спогодбата на 
македонски и англиски јазик  

   x ДМПКР 

Информација за склучување Договор помеѓу Владата на Република Северна 
Македонија и Владата на Кралството Тајланд за укинување на визи за носители на 
дипломатски и службени пасоши.  

   x ДМПКР 

Информација за поведување  постапка за водење на преговори за потпишување на 
Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република 
Азербејџан за ослободување од визи на носителите на дипломатски и службени пасоши 
со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик.  

   x ДМПКР 

Информација за постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу 
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за 
услови за заемни патувања на државјаните на двете земји со нацрт - текст на 
Спогодбата на македонски и англиски јазик. 

   x ДМПКР 

Информација за активностите и очекуваните резултати во 2021 година од сукцесијата 
на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

   x ДОР 

Информација за  активностите и проектите на МНР планирани за 2021 година за 
консолидација на дипломатско-конзуларниот имот во сопственост на Република 
Северна Македонија во странство 

   x ДОР 

Предлог закон за надворешни работи  x   ДОР 
 
 

 

 



 

 

 

В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на Министерството за надворешни работи 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА :  Донесување на законска регулатива, планови и програми 

Показател за успешност: Број на донесени законски и подзаконски акти, извештаи, планови и други документи за непречено извршување на 
работата на МНР 

Активност Временска рамка за извршување    

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски средства Организациски 
облик/лице 

1. Годишен план за вработување   x  Буџет на МНР ДОР 

2.Правилник за систематизација на 
работните места во МНР 

 x   Буџет на МНР ДОР 

3.План за јавни набавки -се подготвува во декември претходната 
година со рок за извршување од јануари до 
декември 2021  

Буџет на МНР ДОР 

8.Годишен план за ревизија -се подготвува во декември претходната 
година со рок за извршување од јануари до 
декември 2021 

Буџет на МНР Внатрешна ревизија 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

П О И М Н И К  Н А  Н А Ј Ч Е С Т О  У П О Т Р Е Б У В А Н И  Т Е Р М И Н И 
 
 
ПРСМ – Претседател на Република Северна Македонија 
ВРСМ – Влада на Република Северна Македонија 
ПВРСМ – Претседател на Владата на Република Северна Македонија 
ЗПВРСМ – Заменик претседател на Владата на Република Северна Македонија 
МНР – Министерство за надворешни работи / министер за надворешни работи 
ДСек – Државен секретар 
Дир. – Директор   
ПД – Помошник директор 
НО – Началник на одделение 
ПК – Почесен Конзул 
МО – Министерство за одбрана 
ЦУК – Центар за управување со кризи  
ДБКИ – Дирекција за безбедносни класифицирани информации 
НАТО – Организација на Северно-Атлантскиот Договор  
ЕУ – Европска Унија 
АПЧ – Акционен план за членство 
ЕАПС – Евро-атлантски партнерски совет 
ГНПЧ – Годишна национална програма за членство на РСМ во НАТО 
ПЗМ – Партнерство за мир 
РАКВИАК-  Регионален центар за безбедносна соработка 
СЕДМ –  South-East Europe Defense Ministerial (SEDM) – Процес за соработка на министрите за одбрана од ЈиЕ 
СЕЕГРОУП –  Управна група за безбедносна соработка во ЈиЕ 
ССА - Спогодба за стабилизација и асоцијација 
ЗНБП – Заедничка надворешна безбедносна политика 
НПАА /-  Национална програма за усвојување на правото на ЕУ 
ГС на ОН – Генерално собрание на Обединетите Нации 
ЕКОСОК - Економски социјален совет на ОН  
ОЕЦД - Организација за економска соработка и развој 
ФАО - Светска организација за храна и земјоделие  
УНКТАД - Конференција на ОН за трговија и развој  
УНИДО - Организација за индустриски развој при ОН  
СЗО - Светска здравствена организација  
БСЕК- Организација за црноморска економска соработка 
ДКП- Дипломатски Конзуларни Претставништва 
РСМ- Република Северна Македонија 
НБОП- Надворешна безбедносна и одбранбена политика 
ЗЧ- Земји членки 
ЗНБП-Заедничката надворешна и безбедносна политика  
ДЕУ- Директорат за европска унија 
ЕК- Европска комисија 
СА-Стабилизација и асоцијација 



ССА- Спогодба за стабилизација и асоцијација 
ЕП- Европски парламент 
ЗБ - Западен Балкан  
НПАА- Националната програма за усвојување на правото на Европската унија 
ЕБОП- Европска безбедносна и одбранбена политика  
 ЕЕАС- Европската служба за надворешно дејствување 
ПСЈИЕ-  Процес за соработка на Југо-Источна Европа 
СРС-Советот за регионалната соработка 
МАРРИ- Регионална иницијатива за миграција, азил и бегалци  
СЕЛЕК - Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа  
ЕУСАИР- Стратегија на ЕУ за јадранскиот и јонскиот регион 
МО- Министерство за одбрана 
СЕ- Совет на Европа 
ГС- Генерален секретаријат 
ОН -Обединетите Нации 
ОБСЕ - Организацијата за безбедност и соработка во Европа   
ДБОЕД- Директорат за билатерални односи со европски држави 
ДЕЈД- Директорат за економска и јавна дипломатија 
ДМОБС- Директорат за мултилатерални односи и безбедносна соработка 
ДМПКР- Директорат за меѓународно право и конзуларни работи 
ДОР- Директорат за организациони работи 

 


