ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА
Министерство за надворешни работи

1.

ПРОГРАМИ
I.

ПРОМОЦИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСИ ВО СТРАНСТВО И ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ
ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈАТА;

II. ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО;
III. ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ;
IV. ПРОГРАМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА НА РСМ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА;
1.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА НА РСМ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ПРЕКУ РАЗВИВАЊЕ И
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА БИЛАТЕРАЛНО НИВО СО ЕВРОПСКИТЕ И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ ШТО
СЕ ЗАЛАГААТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

2.

УНАПРЕДУВАЊЕ

НА

ДОБРОСОСЕДСКИТЕ

ОДНОСИ

ЗА

ПОДОБРА

И

ПОЕФИКАСНА

РЕГИОНАЛНА

СОРАБОТКА;
V. НАТАМОШНИ ЧЕКОРИ ЗА АКТИВНО УЧЕСТВО И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ;
VI. ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО;
VII. ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА;
VIII.

ПОДИГАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ГРИЖАТА ЗА ДИЈАСПОРАТА;

IX. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА РАБОТАТА СО
ЈАВНОСТА;
X. ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ГЕОСТРАТЕШКИ ИСТРАЖУВАЊА И НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

2.

ПЛАН ЗА РАБОТА
А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на Министерството за надворешни работи

I ПРОГРАМА: Промоција на македонските економски интереси во странство и привлекување странски инвестиции во земјата
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Развој на економијата, зголемување на продуктивното
вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Промоција на македонските економски
интереси во странство и привлекување на странски инвестиции во земјата
Цел на програмата: Зголемување на обемот на странски директни инвестиции и нивата соработка со домашни компании,
зголемување на извозот на македонски производи, развој на туризмот во Република Северна Македонија и максимално
искористување на бенефициите од членството во мултилатералните економски организации и специјализирани агенции за
финансиска и техничка соработка
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 како резултат на спроведените активности од оваа програма
ПОТПРОГРАМА 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 со домашните компании,
зголемен извоз и развој на туризмот
Показател за успешност: Зголемен број промотивни
активности и средби со потенцијални инвеститори во
земјата на службување, искажан реален интерес и
подготвеност за инвестирање, увоз на македонски
производи и туристички посети на РСМ

Појдовна основа:
Билатералните
односи на РСМ со
останатите земји

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

Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

Активно насочување, следење и

x

x

x

x

оценка на активностите на ДКП -та

за цел

во доменот на економската

потпрограм

дипломатија
Промоцијата на економските

5.814.000,00

x

x

x

x

Директорат за
економска дипломатија (ДЕД),
Хилда Колевска
Директорат за

интереси и приоритети во странство

економска дипло-

со цел да се претстави Република

матија (ДЕД),

Северна Македонија како привлечна

Хилда Колевска

дестинација за странски инвестиции
преку презентација на предностите
на правење бизнис, поттикнување на
македонскиот извоз, развој на
туризмот во Република Северна
Македонија, како и зајакнување на
позицијата на земјата како доверлив
бизнис партнер
Следење на надворешно –трговската

x

x

x

x

Директорат за

размена во земјите каде што имаме

економска дипло-

дипломатско присуство, со цел

матија (ДЕД),

согледување на реални можности за

Хилда Колевска

евентуално зголемување на
домашниот извоз во насока
намалување на трговскиот дефицит
со странство
Иницирање билатерални договори

x

x

x

x

Директорат за

за економска соработка, за

економска дипло-

поттикнување и заемна заштита на

матија (ДЕД),

инвестиции, како и одбегнување на

Хилда Колевска

двојното оданочување по однос на
данокот од доход и данокот на
капитал
Повисок степен на координација за
заеднички настап при реализација

x

x

x

x

Директорат за
економска дипло-

на економските активности

матија (ДЕД),
Хилда Колевска
x

Проценка на степенот на

x

x

x

Директорат за

економскиот интерес во земјата на

економска дипло-

службување, предизвикан од

матија (ДЕД),

големината на земјата, степенот на

Хилда Колевска

развој, можноста за странски
инвестиции, традиционалните
трговски врски со РСМ на земјата на
службување
ИнфоРСМирање на претставниците

x

x

x

x

Директорат за

на странските ДКП-а во РСМ

економска дипло-

задолжени за економска

матија (ДЕД),

проблематика во врска со

Хилда Колевска

економските потенцијали на нашата
држава
ПОТПРОГРАМА 2: Обезбедување веродостојни и актуелни информации за економската ситуација во земјата на присуство,
штитење на интересите на македонското стопанство
Цел на потпрограмата: Обезбедување веродостојни и актуелни информации за економската ситуација во земјата на
присуство, штитење на интересите на македонското стопанство
Показател за успешност: Зголемен интерес и одлуки
за воспоставување контакти со компании од земјата на
присуство,

спречување

одлуки

штетни

за

мак.

стопанство
Мерки

Активности

Засилено и стручно следење на

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

Билатералните
односи на РСМ со
останатите земји

Генерирање

точни

информации

за

економската ситуација во земјата на присуство
и спречување одлуки штетни за мак.стопанство

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

Директорат за

макроекономските движења во

економска дипло-

земјата на присуство и штитење на

матија (ДЕД),

интересите на мак. економија

Хилда Колевска

Следење на настаните во бизнис –

x

x

x

x

Директорат за

круговите во земјата на присуство

економска дипломатија (ДЕД),
Хилда Колевска

Контакти со економски експерти и

x

x

x

x

Директорат за

бизнисмени во земјата на

економска дипло-

присуство, контакти со државни

матија (ДЕД),

институции надлежни за

Хилда Колевска

економската проблематика
Подобро запознавање на

x

x

x

x

Директорат за

економските и бизнис круговите

економска дипло-

во РСМ со економската ситуација

матија (ДЕД),

во земјата на прием

Хилда Колевска

ПОТПРОГРАМА 3: Обезбедување информации за странски и македонски компании заради воспоставување деловни контакти
Цел на потпрограмата: Обезбедување информации за странски и македонски компании заради воспоставување деловни
контакти
Показател

за

успешност:

Зголемен

број

на

воспоставени контакти меѓу компании од РСМ и
односната земја

Појдовна основа:

ниво:

Билатералните
односи на РСМ со
останатите земји

Мерки

Активности

Достава на распишаните

Планиран резултат (одредница) на годишно
Зголемена

трговска

размена

меѓу

компании од РСМ и компаниите во односната
земја

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

Директорат за

меѓународни тендери во земјите

економска дипло-

каде што РСМ има ДКП –а до

матија (ДЕД),

сите заинтересирани деловни

Хилда Колевска

субјекти во РСМ

Информирање во земјите каде

x

x

x

x

Директорат за

што РСМ има ДКП-а во врска со

економска дипло-

меѓународно распишаните

матија (ДЕД),

тендери во нашата држава

Хилда Колевска

Користење на искуствата и

x

x

x

x

Директорат за

контактите на нашите успешни

економска дипло-

иселеници во странство

матија (ДЕД),
Хилда Колевска

Зголемен обем на контакти меѓу

x

x

x

x

Директорат за

стопанственици од РСМ и

економска дипло-

стопанственици од земјата на

матија (ДЕД),

приемот

Хилда Колевска

ПОТПРОГРАМА 4: 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: Зајакнување на позициите на Република Северна Македонија и максимално искористување на
бенефициите од членството во мултилатералните економски организации и специјализирани агенции за финансиска и техничк
соработка, засилено лобирање за избор на претставници од РСМ во работните тела на економските мултилатерални организаци
(СТО, ИТУ), како и подготовки за Предлог закон за спроведување на развојната соработка
Показател

за

успешност:

активности и учество
Македонија

во

Зголемен

број

на Република Северна

меѓународни

економски

организации и институции и поголема вклученост
на РСМ во проектите на меѓународните економски
организации и институции, насочени пред сè кон

Појдовна основа:
Членство

на

Планиран
РСМ

во

мултилатералните
економски организации и

резултат:

Зајакнување

на

позициите на РСМ и поголема видливост
на

РСМ

на

меѓународните

економски

организации и ООН

ООН

зголемување на економскиот раст
Мерки

Активности

Учество во економските тела за

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиск

Организациски

1

2

3

4

и средства

облик/лице

x

x

x

x

3.978.000,00

МНР-Директорат

време на ГС на ООН - покривање на

за цел

економските комитети од страна на

потпрограм

за

економска

дипломатија/

претставници на Министерството за

Хилда

надворешни работи и експерти од

Директор/ПД

Колевска,

Република Северна Македонија

Сања ЗографскаКрстеска

Активности за поголема вклученост

x

x

x

x

МНР-Директорат

на РСМ во проектите на

за

меѓународните економски

дипломатија/

економска

организации и институции,

Хилда

насочени пред сè кон зголемување

Директор/ПД

на економскиот раст

Сања Зографска-

Колевска,

Крстеска
Редовно учество на главните

x

x

x

x

МНР-Директорат

годишни настани и конференции на

за

економски мултилатерални

дипломатија/

организации и тоа:

Хилда

1.

Економски социјален совет на
ОН (ЕCOSOK)
2. Организација за економска
соработка и развој (OECD)
3. Светска трговска организација
(WTO)- Министерска
конференција
4. ГС на ОН
5. Светска организација за храната
и земјоделието (ФАО)
6. Конференција на ОН за трговија
и развој (UNCTAD)
7. Организација за индустриски
развој при ОН (UNIDO)
8. Светска оранизација за
индустриска сопственост (WIPO)
9. Светска царинска организација
(WCO)
10. Економска комисија за Европа
при ОН (UNECE)

економска
Колевска,

Директор/ПД
Сања ЗографскаКрстеска

11. Светска туристичка
организација (UNWTO)
12. Меѓународна
телекомуникациска
организација (ITU)
13. Светска здравствена
организација (WHO)
14. Светска програма за храната
(WFP)
15. Организација на исламската
конференција (OIC)
16. Кјото Протокол за климатски
промени
17.Комитет за економија и животна
средина
Активно следење и учество
работата
на
меѓународни
регионални економски настани

во
и

x

x

x

x

Директорат за
економска дипломатија (ДЕД),
Хилда Колевска

Подготока за имплементацијата на

x

x

x

x

Целите за одржлив развој

Директорат за
економска дипломатија (ДЕД),
Хилда Колевска

Подготовка на Стратегија за давање

x

x

x

x

Директорат за

развојна помош (дефинирање на

економска дипло-

наши географски и тематски

матија (ДЕД),

приоритети) и подготовка на

Хилда Колевска

методологија за пресметување на
доделената развојна помош и
воведување механизам за
обединување на податоците за
доделената развојна помош

Активности за прифаќање на ЕУ
регулативата
(31996R1257)
за
хуманитарна помош и усогласување
со
Европскиот
консензус
за
хуманитарна помош (52007DC0317),
со кои ќе се дефинираат начините и
условите, согласно кои, Република
Северна Македонија ќе обезбеди
соодветни капацитети за учество во
хуманитарната политика на ЕУ
Конкретни чекори:

x

x

x

x

Директорат за
економска дипломатија (ДЕД),
Хилда Колевска

x

x

- Учество на Светски економски
форум- годишен состанок

x

x

Директорат за
економска дипломатија (ДЕД),
Хилда Колевска

- Учество на Глобална платформа за
редукција на катастрофи (DRR)
- Присуство на состанок на
договорните страни на Рамковната
конвенција за климатски промени
- Учество на Виенски економски
форум (ноември )
- Присуство на еколошко собрание
на ОН (UNEA)
Учество
на
министерска
конференција на Светската трговска
организација

II ПРОГРАМА: Интеграција на Република Северна Македонија во НАТО
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Полноправно членство на Република
Северна Македонија во НАТО

Цел на програмата: Членство на Република Северна Македонија во НАТО
Показатели за успешност: Исполнување на критериумите согласно пристапниот процес за членство на Република Северна
Македонија во НАТО до приемот на покана за членство во НАТО
ПОТПРОГРАМА 1: Спроведување на пристапен процес за членство на Република Северна Македонија во НАТО
Цел на потпрограмата: Спроведување на целите произлезени од пристапните разговори со НАТО; Потпишување на
Протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО; Ратификација на Протоколот за пристапување на
Република Северна Македонија во НАТО со конечна цел стекнување на статус на Република Северна Македонија на
полноправна членка на НАТО во 2020 година.
Показател

за

успешност:

Исполнување

на

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

обврските од пристапниот процес за членство на

Спроведени цели произлезени од пристапните

Република Северна Македонија во НАТО.

разговори на Република Северна Македонија со
НАТО.

Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациск

1

2

3

4

средства

и облик/лице

Реализација на Планот за реформи

х

х

х

x

125.000,00

Изградба на административна
структура на национално ниво, која
ќе биде способна да ги носи
обврските и привилегиите од идното
членство во НАТО

х

х

х

x

Соодветно кадровско екипирање на

х

х

х

x

х

х

х

x

ДПБС и Мисијата на РСМ при НАТО
Информатичко техничко и
безбедносно прилагодување и
доопремување на просториите на
ДПБС и Мисијата на РСМ при НАТО

ДПБС /
Директор
Велкоски
ДПБС /
Директор
Велкоски

1.130.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски
ДПБС /
Директор
Велкоски

Учество на редовни министерски

ДПБС /
Директор
Велкоски

х

х

х

x

435.000,00

Усогласување со политиките на
Алијансата

х

х

х

x

ДПБС /
Директор
Велкоски

Подготовки за ратификација на
инструментот за пристапување на
РСМ во НАТО, во Собранието на РСМ
и прилагодување на националното
законодавство кон правните acquis
на НАТО

х

x

ДПБС /
Директор
Велкоски

Подготовки за потпишување на

х

х

х

х

состаноци и консултации со
релевантните служби на НАТО и на
билатерално ниво со НАТО/ЕАПС
земји, релевантните служби на
НАТО

x

250.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски

x

250.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски

Протоколот за пристапување и
негова ратификација во
Парламентите на земјите членки на
НАТО
Активности врзани за развивање на
односите со јавноста (ПР активности)

х

ПОТПРОГРАМА 2: Унапредување на улогата на Република Северна Македонија како значаен регионален актер и промотор на
безбедноста, стабилноста и соработката во регионот.
Цел на потпрограмата: Унапредување на улогата на Република Северна Македонија како значаен регионален актер и
промотор на безбедноста, стабилноста и соработката во регионот.
Показател

за

успешност:

Унапредување

на

регионалната соработка на билатерална основа и

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
-

во рамки на регионалните иницијативи.

спроведени

планови

на

билатерална

соработка со соседите преку политички
консултации
-

учество на средби и состаноци во регионален

и мултилатерален формат од областа на
евроатланската безбедност и соработка
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациск

1

2

3

4

средства

и облик/лице

х

х

х

x

900.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски

Учество на средби и состаноци во
регионален и мултилатерален
формат од областа на
евроатланската безбедност и
соработка

х

х

х

x

909.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски

Учество во активностите на САД-

х

х

х

x

250.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски

х

х

х

x

750.000,00

ДПБС /
Директор
Велкоски

Политички консултации на ниво на
ДСек, Директор, Национални
координатори

Јадранската повелба
Учество во рамките на други
регионални иницијативи од областа
на безбедноста и одбраната, меѓу кои
РАКВИАК, СЕДМ, СЕЕГРОУП, ...
(учество на Министерски и други
состаноци, Конференции,семинари,
обука и сл.)

III ПРОГРАМА: Забрзување на процесот на интеграција на Северна Македонија во ЕУ
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Започнување и успешно водење на
процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ
Цел на програмата: Успешно заокружување на процесот на Интеграција на Република Северна Македонија во Европската

унија
Показатели за успешност: Отворање на пристапните преговори / Нивно успешно спроведување

ПОТПРОГРАМА 1: Отпочнување на пристапните преговори; Зајакнување и продлабочување на билатералните односи со ЗЧ
на ЕУ во процесот на ЕУ интеграција и пристапните преговори
Цел на потпрограмата: Олеснување на процесот на водење на пристапни преговори, согласно новата воведена методологија
за пост-скрининг фазата / т.н. одредници
Показател за успешност: Број на поглавја за кои е
Појдовна основа:
Планиран резултат (одредница) на годишно
успешно спроведена објаснувачката фаза од
ниво:
5
скрининг-процесот
32
Мерки

Активности

Учество на претставници од
МНР во Р.Групи (РГ) за т.н.
експланаторна фаза од
скрининг процесот 1
(20 РГ со по 1 претставник+
8 РГ со по 2 претставници)
Учество и раководење со
работната група за ЗНБП при
скрининг процесот и
преговорите за пристапување,
учество во подготовки на
Преговарачки позиции
(4 претставници од ДЕУ , како
носител на погл,31 х 3 сост.
годишно)
Континуирано доекипирање и
јакнење на капацитетите во

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

313.000,00

Директор
Б. Јачева

x

x

1.800.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Г.АтанасоваЃоревска

x

x

x

x

629.000,00

Директор

1
Започнување со состаноци со претставници на ЕК за претставување на правото на ЕУ и согледување на степенот на усогласеност на нашето законодавство со она
на ЕУ. Процесот на скрининг во просек трае од 12 до 15 месеци.

Пост. Мисија при ЕУ во Брисел

Б. Јачева

Подготвување и учество на
состаноците во рамки на
редовниот политички дијалог
со ЕУ 2

x

Учество на претставници од
ДЕУ во експертски
консултации со претставници
од институциите на ЕУ, од
земји-членки на ЕУ и од земјите
– кандидати за членство во ЕУ 3.

x

x

x

x

1.800.000,00

Директор
Б. Јачева
МНР, ДСЕК, ДОР

x

x

x

934.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Ф.СерафимоваДушков

Јакнење на дипломатското
присуство
во земјите-претседавачи со ЕУ 4

x

x

4.614.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Г.АтанасоваЃоревска

2

Учество на двајца претставници на ДЕУ (1 дводневно патување).

3
Продолжување на воспоставената пракса на одржување редовни годишни или полугодишни експертски консултации со претставници на институциите
на ЕУ, земјите – членки и кандидати, наизменично во Скопје и странство. Експертските консултации се во функција на презентирање на постигнувањата
на РСМ и подготовка за преговарачкиот процес, како и користење на искуствата на земјите – кандидати од пристапувањето и преговарачкиот процес.
Во 2019г. се предвидуваат 7 експертски консултации со земји – членки на ЕУ и земји – кандидати и 5 со институциите на ЕУ – Брисел (9 дводневни патувања
за 2 лица), како и 2 експертски консултации во Скопје (одржување службен ручек или вечера).

Испраќањето дипломат/офицер за врска за време на шестмесечното претседателство во ДКП на РСМ во земјата претседавач е во функција на подобро
претставување на интересите на РСМ и поактивна и поквалитетна комуникација со Претседателството, во период кога ќе се одвиваат подготовките
за почеток на пристапните преговори РСМ-ЕУ (Месечни трошоци за упатување офицер за врска = ~7000 долари).
4

Посети на Министерот за
надворешни работи во
институциите на ЕУ (Брисел) и
на земјите- претседавачи со ЕУ
во 2019г. 5
Учество на претставници на
директоратот на конференции
и настани од доменот на т.н.
Берлински процес
Зајакнување на дипломатското
присуство во поголемите ЗЧ на
ЕУ преку испраќање на
дипломат задолжен за теми од
ЕУ

x

x

x

x

4.921.000,00

Директор
Б. Јачева

x

304.000,00

Директор
Б. Јачева

x

6.145.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Г.АтанасоваЃоревска

Одржување на настани од
областа на културална
дипломатија во актуелната
земја-претседавач,
во пресрет на и по повод
отворање
на пристапни преговори со ЕУ 6

5

x

x

1.555.000,00

Директор
Б. Јачева
МНР,
ДСЕК,
ДОР

Посетите се во функција на презентирање на достигнувањата на РСМ и лобирање, подготовка и одвивање на преговарачкиот процес.

6 посети на министерско ниво на институциите на ЕУ во Брисел и средби со членови на Европската Комисија, Европскиот Парламент и Советот на ЕУ,
како и по една посета на министерско ниво на престолнините на земјите-претседавачи со ЕУ во 2019 година. Делегацијата на Министерот
би броела 9 члена (министер, обезбедување, 3 од кабинет, 2 од ДЕУ).
6
Промовирање и афиРСМирање на достигнувањата на РСМ како земја пристапничка способна да се носи со обврските кои произлегуваат од членството
во ЕУ, со цел зголемена поддршка на јавното мислење во ЕУ за процесот на пристапување на РСМ.

Редовни контакти со
диплом.кор во Скопје/ЕУ ЗЧ 7

x

x

x

x

65.000,00

Директор
Б. Јачева

x

Организирање на Скопската
конференција 8

232.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Г.АтанасоваЃоревска

ПОТПРОГРАМА 2: Ефикасно спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (преод во 2-ра Фаза), особено
нејзините одредби кои се однесуваат на политичкиот дијалог, регионалната соработка и ЗНБП
Цел на потпрограмата: Значително приближување на земјата кон легислативните стандарди на ЕУ / дозаокружување на
евроинтегративниот процес
Показател за успешност: Спроведена одлука на
Појдовна основа:
Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Советот за стабилизација и асоцијација Р.
/
1
Северна Македонија-ЕУ (ССА), за премин
во 2-ра фаза на спроведување на ССА
Мерки

Активности

Подготовка и учество на
претставници на ДЕУ на
состаноците на Советот за СА,
Комитетот за СА и
Заедничкиот парламентарен
комитет
РСМ – ЕУ, во Брисел.
Подготовка и учество на
состаноците на другите
7

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

529.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Г.Атанасова-Ѓоревска

x

x

x

x

219.000,00

Директор

Одржување контакти и консултации за најразлични прашања со странски дипломати преку организирање заеднички настани, работни ручеци и сл.

Скопската конференција е платфоРСМа за пренесување на искуствата на Полска од пристапните преговори. Се одржува два пати годишно,
наизменично во РСМ и во Полска. Учествуваат експерти од повеќе министерства, вклучително и од МНР.

8

работни тела согласно ССА
(поткомитети итн.) 9

Б. Јачева
ПД
Г.Атанасова-Ѓоревска

Зајакнување на
дипломатската
комуникација, експертските
консултации и соработка со
институциите на ЕУ (ЕК,
Совет на ЕУ и ЕП) 10
Подготовка и учество на
состаноците на Политичкиот
форум ЕУ–ПСА и ЗБ-6 на
ниво на МНР 11
Учество на Министерот за
надворешни работи на
неформалните состаноци на
министрите за надворешни
работи на ЕУ, земјитеКандидати и земјите-Членки,

x

Учество на неформаалните
состаноци на генералните
директори за ЕУ во
министерствата за
надворешни работи на ЕУ и
земјите-кандидати, на покана

x

x

x

x

439.000,00

Директор
Б. Јачева

x

x

1.690.000,00

Директор
Б. Јачева

x

x

997.000,00

Директор
Б. Јачева
ПД
Г.Атанасова-Ѓоревска

142.000,00

Директор
Б. Јачева

Учеството на овие состаноци е редовна обврска во процесот на евроинтеграција на РСМ. ССА е основната правна рамка за односите, а нејзиното ефикасно
спроведување е еден од условите за прием во ЕУ. Во рамките на ССА, функционираат 8 поткомитети, а тие заседаваат еднаш годишно (половина во Брисел,
половина во Скопје). Средствата се однесуваат за 4 дводневни патувања за 1 лице.

9

Посетите се во функција на презентирање на достигнувањата на РСМ во пристапниот процес. Се предлагаат 8 посети на институциите на ЕУ во текот на годината,
со цел средби со експерти на ЕК, ЕП и Советот на ЕУ во врска со имплементацијата на ССА и пристапниот процес, како и 4 експертски консултации годишно во
Скопје (одржување службен ручек или вечера).

10

11

Состаноците на Политичкиот форум ЕУ-Зап.Балкан на ниво на министри за надворешни работи, кои се одржуваат во Брисел или во земјата-претседавач.

Образложение: Учеството на овие состаноци кои се одржуваат еднаш до два пати годишно е редовна обврска во рамките на евроинтегративниот процес на РСМ.
Делегацијата на Министерот би броела 9 члена (министер, обезбедување, 3од кабинет, 2 од ДЕУ). Средствата предвидуваат по 2 дводневни патувања годишно.

на земјата претседавач
со ЕУ 12
Учество на обуки за
спроведувањето на ССА и
пристапниот процес. 13

x

x

178.000,00

Директор
Б. Јачева

ПОТПРОГРАМА 3: Дополнителна и континуирана институционално-правна надградба на капацитетите на Република
Северна Македонија 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:

Процент

на

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

88

100

усогласеност на Република Северна Македонија
со ЗНБП/ЗБОП
Мерки

Активности

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

Зголемување на бројот на
вработени во Директоратот
за ЕУ (одделение за ЗНБП) и
Директоратот за
мултилатерала (Одд. за
контрола на вооружувањето)
Координација на

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

142.000,00

Директор
Б. Јачева

736.000,00

Директор
Б. Јачева,
ДСЕК,
ДОР

97.000,00

Директор

x

x

x

x

x

Учеството на овие состаноци е редовна обврска во процесот на евроинтеграција на РСМ, која произлегува од кандидатскиот статус.
НефоРСМалните состаноци на генералните директори за ЕУ се одржуваат два пати годишно.

12

Посетувањето обуки е неопходност за лицата што се активно вклучени во спроведувањето на ССА и пристапниот процес, со цел подобра подготвеност
и поголема ефикасност во извршувањето на обврските на Министерството за надворешни работи во пристапниот процес. Се предвидува 2 претставници
од ДЕУ да учествуваат на еднонеделна обука (5 работни дена) во функција на спроведувањето на ССА и пристапниот процес, во Брисел, Стразбур
или во друга ЕУ престолнина.

13

подготовките за учество на
РСМ во мисии предводени од
ЕУ
Координација во
спроведување на
заедничките позиции на ЕУ
Јакнење на дипломатската
комуникација и соработка со
институциите на ЕУ, ЗЧ на ЕУ
и ЗК, за прашања од НБОП
Учество во програми за обука
на ЕУ и земјите членки во
областа на ЗНБП и ЕБОП 14
Учество на Д.СЕК. на

Б. Јачева

x

x

x

x

97.000,00

Директор
Б. Јачева

x

x

x

x

437.000,00

Директор
Б. Јачева

x

316.000,00

Директор
Б. Јачева

x

214.000,00

ДСЕК
Директор
Б. Јачева

x

состаноци на политички
директори од земјите од
регионот со ЕЕАС-ОВА СТО
ВО СП

IV ПРОГРАМА: Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница
- Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница преку развивање и зајакнување на односите на билатерално
ниво со европските и воневропските земји што се залагаат за демократија, владеење на правото и подобрување на заштитата
на човековите права,
- Унапредување на добрососедските односи за подобра и поефикасна регионална соработка
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Република Северна Македонија да
биде суверен, почитуван и просперитетен меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и
реална, државнички и професионално водена надворешна политика што ќе доведе до надминување на предизвиците и

14
Учеството на курсевите за ЗНБП-ЕБОП на Европскиот колеџ за безбедност и одбрана, како и во Програмата за обука за ЕБОП за Зап.Балкан,
ќе придонесе за поголема ефикасност во извршувањето на обврските на Министерството во пристапниот процес.

заканите по развојот и безбедноста
Цел на програмата: Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница и натамошен континуиран развој на
добрососедските односи и регионалната соработка
Показатели за успешност: Зајакнување на позицијата на РСМ во меѓународната заедница преку развивање и зајакнување на
односите на билатерално ниво со земјите од ЈИЕ, европските, евроазиските и воневропските земји

ПОТПРОГРАМА 1:

Унапредување на билатералните односи и соработка на РСМ со земјите од ЈИЕ, европските,

воневропските и евроазиските земји
Цел на потпрограмата:

Унапредување на билатералните односи и соработка на РСМ со земјите од ЈИЕ, европските,

воневропските и евроазиските земји
Показател за успешност:
Реализирани

посети,

Проширена

договорна

билатерално

ниво;

политички

консултации
правна

Реализирани

консултации

воневропските

Појдовна основа:

земји;

со

и

средби;

рамка

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

Реализирани

на

посети 46 (ДЈИЕРИ

Реализирани возвратни посети ДЈИЕРИ 46,

билатерални

12+ 3, ДВЕД 4, ДЕД
27)

ДВЕД 10

консултации

редовни консултации ДЈИЕРИ 12, ДВЕД 4 и

европските
Потпишани

и
и

имплементирани договори

и

средби 16 ( ДЈИЕРИ
0+1, ДВЕД 4, ДЕД
11)

Продолжување на динамиката на средби и

Проширување на договорната правна рамка

како и потпишани
и имплементирани
договори

во

изминатата година
10 (ДЕД 10)
Мерки

Активности

Продолжување на
предвидените активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

Директорати за
билатерални

согласно основните насоки за

односи со

соработка.

европски
(ДБОЕД),
воневропски
(ДБОВЕД) и
соседни (ДЈИЕ)
држави/Дир.
Г.Цеков
Дир. Оливер
Крлиу
Дир. Г. Стевчевски

Интензивирање на

x

x

x

x

ДБОЕД - Г. Цеков

политичкиот дијалог на

ДБОВЕД - Оливер

билатерално ниво, особено со

Крлиу

земјите членки на НАТО и ЕУ со
цел реализација на

ДЈИЕ - Горан

приоритетите за влез на РСМ во

Стевчевски

НАТО и ЕУ.
Развој на односите со

x

x

x

x

ДБОЕД - Г. Цеков

останатите европски земји, кои

ДЈИЕ - Горан

не се членки на ЕУ.
Инструкции до ДКП-ата на РСМ

Стевчевски
x

x

x

x

ДСек В. Димовски

заради континуирано и

ДБОЕД - Г. Цеков

зајакнато презентирање на
ставовите на РСМ и усогласено

ДБОВЕД - Оливер

спроведување на стратегијата.

Крлиу
ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

Соработка со странски
дипломатски мисии.

x

x

x

x

464.000,00

ДСек В. Димовски
ДБОЕД - Г. Цеков

ДБОВЕД - Оливер
Крлиу
ДЈИЕ - Горан
Стевчевски
Отворање на нови ДКП-а

ДБОЕД - Г. Цеков

(Амбасада на Р.М. во Словачка)

ДБОВЕД - Оливер

и Зголемување на бројот на

Крлиу

вработените во постоечките
ДКП-а.

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

Воспоставување на

ДБОВЕД - Оливер

дипломатски односи со Грузија,

Крлиу

ЕРСМенија и Кипар

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

ПОТПРОГРАМА 2: Зајакнато македонско влијание во градењето на надворешно политичките ставови на клучните
меѓународни фактори
Цел на потпрограмата: Зајакнато македонско влијание во градењето на надворешно политичките ставови на клучните
меѓународни фактори
Показател за успешност: Донесени ставови и
препораки во полза на РСМ

Појдовна основа:
Донесени
и

ставови

препораки

во

претходната

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:
Понатамошно зајакнато влијание во донесување
на ставови и препораки во полза на РСМ.

година.
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

Подготовка на актуелни

x

x

x

x

ДБОЕД - Г. Цеков

информации за

ДБОВЕД - Оливер

надворешната политика на

Крлиу

европските земји врз основа
на редовниот политички

ДЈИЕ - Горан

дијалог и континуирано

Стевчевски

следење на земјите.
Врз основа на информациите

x

x

x

x

ДБОЕД - Г. Цеков

за постојната политичка и

ДБОВЕД - Оливер

економска ситуација во овие

Крлиу

земји, дефинирање на
политиките за идна соработка

ДЈИЕ - Горан

во оваа област.

Стевчевски

Подготовка на Информаации

x

x

x

x

ДБОЕД - Г. Цеков

за постојната внатрешна

ДБОВЕД - Оливер

политичка ситуација во овие

Крлиу

земји за потребите на МНР и
другите државни органи во

ДЈИЕ - Горан

РСМ

Стевчевски

ПОТПРОГРАМА 3: Дефинирање на основните насоки на соработка и во таа насока преземање на соодветни активности за
унапредување и развој на меѓусебните односи и соработка
Цел на потпрограмата: Дефинирање на основните насоки на соработка и во таа насока преземање на соодветни
активности за унапредување и развој на меѓусебните односи и соработка
Показател за успешност: Проширена договорна
рамка

на

билатерално

ниво;

Посети

на

Претседателот на РСМ, Премиерот на РСМ и
Министерот за надворешни работи на РСМ

Појдовна основа:

ниво:

Реализирани
посети
рамка

и

Планиран резултат (одредница) на годишно

правна
во

Реализирани возвратни посети и натамошно
проширување на правната рамка

изминатат година
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

Организација на официјални

1

2

3

4

средства

x

x

x

x

11.612.100,00

и работни посети на сите

облик/лице
ДБОЕД - Г. Цеков
ДБОВЕД - Оливер

нивоа на државното

Крлиу

раководство на РСМ и на
соодветните држави.

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

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

x

x

x

x

4.029.800,00

ДБОЕД - Г. Цеков
ДБОВЕД - Оливер
Крлиу
ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

Изработка на Извештаи од
состаноците и посетите

ДБОЕД - Г. Цеков
ДБОВЕД - Оливер
Крлиу
ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

Информација за Владата на
РСМ преку подготовка на
материјали (платфоРСМа,
нацрт оперативни задачи и

ДБОЕД - Г. Цеков
ДБОВЕД - Оливер
Крлиу

Информација за Владата на

ДЈИЕ - Горан

РСМ со нацрт заклучоци) во

Стевчевски

врска со реализираните
состаноци и разговори во
однос на поставениот
политички курс на Владата
на РСМ
ПОТПРОГРАМА 4: Лобирање и континуирано наметнување на надворешно - политичките приоритети на РСМ во
градењето на надворешната политика на земјите од ЈИЕ, европските и воневропските земји на билатерална основа

Цел на потпрограмата: Лобирање и континуирано наметнување на надворешно - политичките приоритети на РСМ во
градењето на надворешната политика на земјите од ЈИЕ, европските и воневропските земји на билатерална основа
Показател

за

успешност:

Земји

кои

ја

признаваат РСМ со Уставното име; Унапредена
договорна

рамка

на

билатерално

ниво;

Официјални/работни посети на ниво ПРСМ,
ПВРСМ и Министер за надворешни работи;
Реализирани политички консултации со земји од
ЈИЕ, европски, воневропски и евроазиски земји;

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

Реализирани
посети,

Реализација на возвратни посети, продолжување

консултации

и

на динамиката на средби и редовни консултации

средби,

и

и проширување на договорната правна рамка

како

потпишани

и

имплементирани
договори

во

изминатата година
Мерки

Активности

Подготовка на актуелни

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

информации за

Дир. Г. Стевчевски
Дир. О. Крлиу

надворешната политика на
овие земји, врз основа на

ПД М. Поп-Ангелов

редовниот политички
дијалог со земјите од
југоисточна Европа, воневропскиот и евро-азискиот
регион.
Врз основа на информациите

x

x

x

x

на постојната политичка и

Дир. Г. Стевчевски
Дир. О. Крлиу

економска ситуација во овие
земји, дефинирање на
политиките за идна
соработка.
Подготовка на Информации
за постојната внатрешно-

x

x

x

x

Дир. Г. Стевчевски

политичка ситуација во овие

Дир. О. Крлиу

земји за потребите на МНР и

ПД М. Поп-Ангелов

другите државни органи во
РСМ.
Зајакнување на политичкиот

x

x

x

x

ДБОВЕД. О. Крлиу

x

x

x

x

Дир. Г. Стевчевски

дијалог и соработка на
билатерално ниво со
клучните политички фактори
од вон-европскиот регион.
Обезбедување меѓународна
поддршка за позициите на

Дир. О. Крлиу

РСМ.

Дир. Г. Цеков
Обезбедување усогласени и

x

x

x

Дир. Г. Стевчевски

x

координирани активности на

Дир. О. Крлиу

органите на РСМ вклучени во
меѓународни активности,

ПД М. Поп-Ангелов

како и усогласеност во
самото МНР
ПОТПРОГРАМА 5: Регионална соработка
Цел на потпрограмата: Јакнење на позициите на Република Северна Македонија во регионалните организации и
иницијативи
Показател за успешност: Учество на Република
Северна

Македонија

во

Појдовна основа

Регионалните

Мерки

Активности

ниво: Зајакнато учество на Република Северна

/

иницијативи

Планиран резултат (одредница) на годишно
Македонија во Регионалните иницијативи

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

Процес за соработка во ЈИЕ
(ПСЈИЕ) преку учество во
редовните активности,
според нивоа:

x

x

x

x

9.840.000,00
за сите
активности
на
Подпрограма

- Самит на шефови на држави
и влади;

5

- Средби на МНР на земјите
учеснички (неформален и
формален);

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски
Национален
координатор,
Амбасадор Јон
Ивановски
НО О. Циева

- Средби на политички
директори;
- Средби на претседавачката
тројка
- Организирање средби на
политички директори
- Организирање средби на
претседавачката тројка
- Планирање, организирање и
планска реализација на
серија тематски
конференции и работилници
Состаноци на РСС во рамки
на ПСЈИЕ- учество на
состаноците на Бордот на
Советот
Регионален совет за
соработка (РСС)

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

- учество на работилници и
состаноци на РСС –
Стратегијата ЈИЕ 2020

Национален

- учество на состаноци

Ивановски

- учество во поодделни

координатор,
Амбасадор Јон

работни тела (вкл. и
Работната група за
евалуација)
Централно европска
иницијатива (ЦЕИ) преку
учество во редовните
активности, според нивоа:

НО О. Циева

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски
Национален
координатор,

- Самит на шефови влади;

Амбасадор Јон
Ивановски

- Средби на МНР на земјите
учеснички;

НО О. Циева

- Комитетот на национални
координатори
- Состаноци на Бордот на
ЦЕИ; и
- Состаноци на постојаните и
ад хок работни тела
МАРРИ, Регионална
иницијатива за миграции,
азил и бегалци -

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски
Национален

- учество на Националниот
координатор

координатор,
Амбасадор Јон
Ивановски

- учество во Управувачкиот
комитет

НО О. Циева

- промоција на Центарот на
Скопје
СЕЕХН, Здравствена мрежа
на ЈИЕ

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

- координација, насочување и
поддршка

Национален

- дипломатска промоција на

Амбасадор Јон

координатор,

Центарот на СЕЕХН во Скопје

Ивановски
НО О. Циева

СЕКИ / СЕЛЕК Центарот

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски

- координација,
насочување и поддршка

Национален
координатор,
Амбасадор Јон
Ивановски
НО О. Циева

ДППИ, Иницијатива за
подготвеност и превенција од
катастрофи

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски
Национален

- координација,
насочување и поддршка

координатор,
Амбасадор Јон
Ивановски
НО О. Циева

Трилатералната соработка
преку:

x

x

x

x

Стевчевски

- организирање и учество на
трилатерални средби меѓу
Македонија и соседните
земји, на ниво на Шефови на
држави/влади и/или
министри за надворешни
работи на Македонија,
Албанија, Бугарија, Грција,
Србија, Црна Гора и Косово.
Проширување на членството
на РСМ во: Организација за
Црноморска соработка;
Дунавска комисија;

ДЈИЕ - Горан

Национален
координатор,
Амбасадор Јон
Ивановски
НО О. Циева

x

x

x

x

ДЈИЕ - Горан
Стевчевски
Национален

Сегедински процес.

координатор,
Амбасадор Јон
Ивановски
НО О. Циева

V ПРОГРАМА: Натамошни чекори за активно учество и интензивирање на соработката со меѓународните организации
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Понатамошни чекори за поактивно
учество и подобра соработка со меѓународните организации
Цел на програмата: Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран
капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации
Показатели за успешност: Зголемена соработка на РСМ со меѓународните организации и профилираност како одговорен
член во меѓународните организации

ПОТПРОГРАМА 1: Поактивно учество и подобра соработка со меѓународните организации
Цел на потпрограмата: Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран
капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации
Показател

за

успешност:

Зголемен

број

на

Појдовна основа:

претставници од РСМ и број на учества во работата

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

на меѓународните организации, зголемен број на
реализирани

проекти

со

меѓународните

организации
Мерки

Активности

Понатамошно засилување на
активностите и подобрување на

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

1.000.000,00

-Дир. Игор Џундев

соработката со ОН, ОБСЕ, СЕ и
други МО, соработката со
нивните претставништва во
РСМ, како и на учеството и
застапеноста на РСМ во разни
нивни тела:

-ПД Светлана
Гелева
-ПД Душко
Узуновски
-НО Кире Делов
-НО Игор
Поповски
-НОЗоран

-Зајакнување на учеството во
првиот дел од ГС на ОН

Барбутов

- Покривање на одредени
комитети од страна на
експерти од РСМ
- Редовно учество на главните
годишни настани и
конференции на сите
меѓународни организации, како
и во работата на експертските
тела
Редовно учество на

x

x

x

x

500.000,00

консултациите на државите

Дир. Игор Џундев
ПДСветлана

кандидати за прашањата од

Гелева

ООН и човекови права со
Европската служба за
надворешни работи
Спроведување на политичките
заложби и меѓународно правните обврски кои
произлегуваат од
меѓународните договори
вклучувајќи ги и конвенциите
за човекови права, како и
конвенциите за контрола на
оружје. Зајакнување на
капацитетите за известување

x

x

x

x

500.000,00

Дир. Игор Џундев
ПД Светлана
Гелева
ПД Душко
Узуновски
НО Кире Делов
НО Игор

по конвенциите за човекови

Поповски

права и контрола на оружје

НОЗоран
Барбутов

ПОТПРОГРАМА 2: Партиципирање, формулирање и презентирање на ставовите на РСМ во меѓународните организации и
следење на работата на нивните тела и органи
Цел на потпрограмата: Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран
капацитет за придонесување на агендата на меѓународните организации
Показател

за

успешност:

Зголемен

број

на

Појдовна основа:

претставници на РСМ и број на учества во работата на

Планиран

резултат

(одредница)

на

годишно ниво:

меѓународните организации
Мерки

Активности

Сесии на Советот за човекови

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

Дир. Игор

права, специјализираните агенции

Џундев

на ОН, како и на состаноците на

ПД Светлана

меѓународните организации за

Гелева

контрола на оружје

НО Кире Делов
Редовно учество на главните
годишни настани и конференции
на сите меѓународни организации,
како и во работата на експертските
тела

x

x

x

x

2.186.000,00

Дир. Игор
Џундев
ПД Светлана
Гелева
ПД Душко
Узуновски
НО Кире Делов
НО Игор
Поповски
НО Зоран
Барбутов

Учество на Делегација на РСМ на

x

1.220.000,00

генералната дебата на ГС на ОН

Дир. Игор
Џундев

(септември 2019 г.)

ПД Светлана
Гелева
Други
институции

Редовно учество на првиот дел на

x

x

x

x

240.000,00

заседанијата на ГС на ОН и учество

Дир. Игор
Џундев

на претставници од МНР на

ПД Светлана

сесиите на комитетите на ОН (74 ГС

Гелева

на ОН)

НО Кире Делов
Учество на делегација од РСМ на

x

x

x

x

547.000,00

Министерскиот совет на ОБСЕ

Дир. Игор
Џундев

(редовно се одржува кон крајот на

ПД Душко
Узуновски

декември 2019год.) и редовно
учество на редовните сесии на
ОБСЕ

НО Игор
Поповски

Учество на делегација од РСМ на

x

316.000,00

редовната годишна сесија на

Џундев

Комитетот на министри на Совет на
Европа

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

Дир. Игор

x

x

61.500,00

ПД Душко
Узуновски
НО Зоран
Барбутов
ПД Светлана
Гелева

Состаноци на Меѓународна

x

x

511.000,00

алијанса за сеќавање на

Амб. Јован
Теговски

Холокаустот
Учество во редовната работа на

x

x

x

x

746.000,00

Постојаниот Совет на

Дир. Игор
Џундев

Франкофонијата, и учество на

ПД Светлана

Делегација на РСМ на годишната

Гелева

министерска конференција на
Франкофонијата.

Национален
кореспондент за
МОФ

VI ПРОГРАМА: Подобрување на конзуларните услуги на Република Северна Македонија во странство
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Обезбедување на повисок квалитет на
конзуларни услуги на македонските државјани во странство
Цел на програмата: Имплементација на предвидените проекти со цел забрзување на процесите за полноправно членство на
Република Северна Македонија во ЕУ како и спроведување на законските одредби за издавање патни исправи на
македонските граѓани во странство.
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 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: Натамошно надградување на НВИС и негово поврзување со други информатички системи
Показател за успешност: Усогласување на Регулативите
на ЕУ во постапката за издавање визи

Појдовна основа:

Планиран

резултат

(одредница)

на

годишно ниво: Повисок степен на визна
хармонизација со ЕУ, како и поврзување на

двата система (МНР и МВР) со цел размена на
определени податоци
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

10.000.000,00

Набавка и инсталирање на опрема
(хардвер и софтвер) за обработка и

Доколку

чување на биометриски податоци

бидат

(отисоци од прсти) во рамките на Н-

обезбедени

ВИС
Приклучување на НВИС кон ИБАС

х

Директорат за
конзуларни
работи, директор
Звонимир
Поповиќ
Директорат за

Доколку

конзуларни

ИБАС

работи, директор

стане

Звонимир

функци

Поповиќ

онален
Тековно одржување на Н-ВИС

х

х

х

х

1.200.000,00

Директорат за
конзуларни
работи, директор
Звонимир
Поповиќ

ПОТПРОГРАМА 2: Набавка, инсталирање и одржување на базни станици за прием на барања и издавање на пасоши во ДКП-та
на Северна Македонија во Мелбурн, Њујорк, Чикаго и Торонто
Цел на потпрограмата: Отпочнување на процес на воведување на тн. “базни станици” во ДКП-та на Северна Македонија за
прием на барања и издавање на пасоши
Показател

за

успешност:

Олесната

и

забрзана

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно

постапка за издавање на пасоши преку ДКП-та на Р.

ниво:

Воведување

на

поедноставен

Северна Македонија во прекуокеанските земји

поефикасен начин на поднесување на барања и
издавање на пасоши преку наведените ДКП-а

и

Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

х

2.500.000,00

Набавка, инсталирање и
одржување на базна станица во

Доколку

ДКП-то на РСМ во Мелбурн

МВР ја
заврши

Доколку бидат
обезбедени

тендерс.

Директорат за
конзуларни
работи, директор
Звонимир
Поповиќ

постап.
ПОТПРОГРАМА 3: Набавка и инсталирање на софтвер за електронска евиденција на издадените дипломатски и службени
пасоши и визи
Цел на потпрограмата: Дополнително обезбедување на електронски податоци сврзани со издадените дипломатски и
службени пасоши
Показател за успешност: Воведена електронска
евиденција

согласно

потребите

на

МНР

Појдовна основа:

за

ниво:

издадените дипломатски и службени пасоши и визи
Мерки

Активности

Набавка и инсталирање на

Планиран резултат (одредница) на годишно
Подобрени

статистики

во

поглед

на

издадените дипломатски и службени пасоши

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

х

100.000,00

Директорат за

софтвер за електронска

конзуларни

евиденција на издадените

работи, директор

дипломатски и службени

Звонимир

пасоши и визи

Поповиќ

Обука на вработените во ДКР за

х

Директорат за

работа со електронската

конзуларни

евиденција на издадените

работи, директор

дипломатски и службени

Звонимир

пасоши и визи

Поповиќ

ПОТПРОГРАМА 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: Продлабочување на конзуларната соработка
Показател

за

успешност:

Иницирани

билатерални спогодби за конзуларно застапување
во трети земји

Појдовна основа:

Планиран резултат: Продолжување на

Одржани конз. консултации
со неколку држави и разговарано за потпишување на
три спогодби за конзуларно
застапување во трети земји

Мерки

Активности

Конзуларани консултации со

праксата

на

конзуларни

одржување

на

консултации,

редовни
како

и

усогласување/евентуално потпишување на
спогодби за конзуларно застапување во
трети земи

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиск

Организациски

1

2

3

4

и средства

облик/лице

x

x

x

400.000,00

Директорат за

Косово, Турција, Србија, Црна Гора,

конзуларни

Албанија, Белорусија и Украина

работи, директор
Звонимир
Поповиќ

Иницирање на потпишување на

x

x

x

Директорат

за

билатерални договори за

конзуларни

конзуларно застапување во трети

работи, директор

земји со Србија, Хрватска, Црна Гора,

Звонимир

Украина

Поповиќ

VII ПРОГРАМА: Дипломатска едукација
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Реформи во образованието и инвестирање во иновации и
информатичка технологија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Натамошно развивање на
воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел нивна континуирана

обука за ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив
Цел на програмата: Развивање и усовршување на сопствен систем на едукација во МНР за организирање и спроведување на
дипломатски испит со цел создавање на обучен дипломатски кадар во МНР на РСМ
Показатели за успешност: Стручен и квалификуван млад дипломатски, како и конзуларно-административен кадар,
едукативно надградување на искусните дипломатски кадри, подготовки пред упатување на дипломатите во странство,
соработка и размена на искуства со дипломатски аакдемии и институти во светот, вклучување на дипломатска едукација при
Министерството во мрежата на дипломатски академии и институти во светот
ПОТПРОГРАМА 1: Организирање и спроведување дипломатски испит и советнички испит, како и обуки за стручно
усовршување и оспособување
Цел на потпрограмата: Стручно усовршување и оспособување на вработените во МНР со соодветни дипломатски знаења и
вештини
Показател за успешност: Стручен и квалификуван млад

Појдовна основа:

дипломатски кадар и едукативно надградување на

Планиран

1.Организирање предавања согласно

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

Правилниците за начинот на
спроведување на
дипломатски/советнички испит 15 и
согласно Правилникот за стручно
оспособување и унапредување
2. Утврдување на листа на предавачи
за дипломатски/советнички испит за

x

2019 година и потпишување договори
со експерти и професори

15

на

15

10
Активности

(одредница)

годишно ниво:

дипломатски кадри

Мерки

резултат

Во зависност од потребите за организирање предавања за дипломатски/советнички испит.

300.000,00

ДДА

3. Утврдување на испитните прашања
од страна на предавачите за 2019

x

година и на потребната литература
4.Спроведување

на

полагањето
x

(писмен и устен и општ дел) кои се
составен

дел

на

дипломатски/советничкиот
или

издавање

на

испит

потврда

за

работилници

и

реализирана обука
Организирање

х

х

х

х

проекти
ПОТПРОГРАМА 2: Продолжување на постојната соработка на полето на дипломатската едукација со реномираните
дипломатски академии и институти во светот, воспоставување контакти со нови институции и правно регулирање на
соработката
Цел на потпрограмата: Интегрирање на системот на дипломатската едукација при Министерството во светската мрежа на
институции кои се бават со оваа проблематика
Показател за успешност: Едуциран и квалитативно

Појдовна основа:

надграден дипломатско – конзуларен кадар, согласно

ниво:

30

програмите на реномираните странски дипломатски

Планиран резултат (одредница) на годишно

35

академии и институти
Мерки

Активности

Упатување

Временска рамка за спроведување

на

кадри

од

Министерството на дипломатски
курсеви и семинари во странство
организирани

од

дипломатски

академии и институти во рамките
на воспоставената соработка со
следните земји:

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

1.794.000,00

ДДА

Кралството Холандија, Република
Австрија,Обединета Арапска
Република Египет, Кралство
Шпанија, Република Турција,
Република Хрватска, Црна Гора,
Република Бугарија, Кралството
Белгија,Германија, Чешка,
Сингапур, Индија, Кина, Јапонија,
Казакстан, Грција
х

Членарина за IFDD (International

12.500,00

ДДА

Forum on Diplomatic Training)
Потпишување на протоколи
односно меморандуми за меѓусебна
соработка
ПОТПРОГРАМА 3: Натамошно развивање на воведениот организиран пристап на подготовки на вработените во
Министерството пред нивно упатување на работа во ДКП-та на РСМ во странство
Цел на потпрограмата: Стручно оспособување на вработените во МНР за работа во ДКП
Показател

за

подготвеност

успешност:
на

Соодветна

македонските

и

стручна

дипломатско

Појдовна основа:

–

10

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

конзуларни претставници во странство за нивна работа

15

во ДКП-ата
Мерки

Активности

Организирање подготовки-средби

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

х

х

на упатени кандидати на работа во
Дипломатско конзуларни
претставништва на РСМ во
странство
ПОТПРОГРАМА 4: Организирање курсеви по странски јазици за вработените во МНР

ДДА

Цел на потпрограмата: Подобрување на јазичните вештини
Показател за успешност: Унапредување на нивото на

Појдовна

познавање на странските јазици

бројот

основа:
на

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

слушатели варира
во

зависност

од

интересот бидејќи
е на принцип на
самофинансирање
Мерки

Активности

Организирање на курсеви по

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

х

х

х

х

ДДА

странски јазици за вработените во
Министерството за надворешни
работи

VIII ПРОГРАМА: Подигање на квалитетот на грижата за дијаспората
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Реформи во образованието и инвестирање во иновации и
информатичка технологија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Зајакнување на комуникацијата и
збогатување на содржините на соработката со иселеништвото
Цел на програмата: Унапредување на наставата по македонски јазик за целната група и зголемување на бројот на лицата
опфатени со разните модалитети за изучување на македонскиот јазик (курсеви, онлајн настава итн.);
- Отворање на културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од Република Северна Македонија со значителна
концентрација на наша дијаспора;
- Редовно организирање и проширување на опфатот со летниот камп “Ја сакам мојата татковина” за децата на училишна
возраст од редот на дијаспората;
Показатели за успешност: Финансиска поддршка на најмалку 20 проекти годишно од интерес на дијаспората од Северна

Македонија, согласно Правилникот за доделување на проектни средства за потребите на дијаспората, како и имплементација
на проектите “Летен камп ”, “Стажирање на студенти од дијаспората во државните институции”
ПОТПРОГРАМА 1: Финансиски поддржани акции, по принципот на проектно финансирање, како и реализација на проектите
од Програмата на Владата на Република Северна Македонија
Цел на потпрограмата: Финансиски поддржани акции, по принципот на проектно финансирање, како и реализација на
проектите од Програмата на Владата Република Северна Македонија
Показател за успешност:

Појдовнa основа:

- Финансирани најмалку 10 проекти

Јавен

годишно на македонски здруженија и

апликации наменет за правни и

асоцијациите во странство;

физички лица од дијаспората

-

Финансирани

најмалку

10

повик

Планиран
за

резултат

(одредница)

на

годишно ниво:

проектни

20 проекти од интерес на дијаспората

проекти

годишно на здруженијата и асоцијациите
на дијаспората во европските земји и
прекуокеанските земји;
- Континуирано зголемување на бројот на
добиени проектни пријави од дијаспората;
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Финансиск

Организацис

и средства

ки
облик/лице

Финансирани

Јавен

најмалку 10

проектни

одобрени

проекти

апликации, рок до

поддржани

спроведени

од

годишно на

1 март 2019

проекти

проектни

одобрени

активности

средства

македонски

за

Избор

Уплата

здруженија и

на

Евалуација

на

Уплата

и

извештајот

за

втора рата

на

на

8.000.000,00

Дир.Стојческ
и
ПД
Апостолова
НО Ѓорчев

прва рата од

асоцијациите

одобрени

во странство
Финансирање

повик

средства
Како

Како

Како

Како

8.000.000,00

Дир.Стојческ

најмалку 10

горенаведеното

горенаведено

проекти

горенаведеното

то

горенаведе

и

ното

ПД

годишно на

Апостолова

здруженијата
и асоцијациите

НО Ѓорчев

на дијаспората
во европските
земји и
прекуокеански
те земји
ПОТПРОГРАМА 2: Македонскиот јазик во странство
Цел на потпрограмата: Македонскиот јазик во странство
Показател за успешност:
-

Финансирани

изучување

на

најмалку

10

македонскиот

проекти
јазик

за

преку

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

Јавен повик на МНР за

10 проекти за изучување на македонскиот јазик

проектни апликации

различни модалитети (курсеви по македонски
јазик,

онлајн

настава,

квизови,

културни

катчиња);
- Редовно годишно организирање на летниот
камп “Ја сакам мојата татковина”, наменет за
деца на училишна возраст од дијаспората.

Информација

за

организирање

на

Летен камп ,,Ја сакам
мојата

татковина”

2019,
годишната

–

согласно
програма

на Владата
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал 1

Квартал

Квартал 3

Квартал 4

2
Финансирани

Јавен повик за

Избор на

Евалуација на

Уплата

втора рата од

најмалку

10

проектни

одобрени

извештајот

проекти

за

апликации, рок

и

спроведени

за

одобрени

изучување

на

до 1 март 2019

поддржа

проектни

средства

на

Финансиск

Организациск

и средства

и облик/лице

3.000.000,00

Дир.Стојчески
ПД Апостолова
НО Ѓорчев

македонскиот

ни

јазик

проекти

преку

различни

Уплата на

модалитети
(курсеви

прва рата

по

од

македонски јазик,
онлајн

активности

одобрени

настава,

средства

квизови,
културни
катчиња, квизови)
Oрганизирање на

Усвојување

од

15

летниот камп “Ја

Влада

на

2019

сакам мојата

Информацијата

татковина”

за
организирање
на кампот

Избор

мај

Обезбеду
вање

на

Влада

хотел до крајот

Информација

на јули 2018

та

2.000.000,00

на

Дир.Стојчески
ПД Апостолова

за

НО Ѓорчев

реализирање

наставни
ци,

Усвојување од

соодветен

на кампот

10

Набавка

јуни 2019

на

училишен
прибор

Реализирање
во август 2019
ПОТПРОГРАМА 3: Малцинствата, поттикнување на човековите права и зајакнување на врските со матичната држава
Цел на потпрограмата: Отворање на културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од Р. Северна Македонија со
значителна концентрација на дијаспората
Показател за успешност:

Појдовнa основа:

- Отворени културни катчиња во повеќе

Јавен

урбани центри надвор од Република

проектни апликации

Северна

Македонија

со

значителна

концентрација на дијаспора, чија цел е
промоција на националната култура и

повик

на

Планиран резултат (одредница) на годишно
МНР

за

ниво:
Отворање
промоција

културни

катчиња

и

културна

фолклор,

организирање

на

разни

културни настани и манифестации со
цел поголема видливост на нивните
активности во овие земји.
- Контунирана отвореност на Јавниот
повик

за

стажирање

институции

на

во

државните

Република

Северна

Македонија за студенти во завршни

Јавен оглас за стажирање

Најмалку 10 стажанти на годишно ниво

години од дијаспората.
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал 1

Отворање
културни
катчиња

во

за проектни

одобрени

апликации,

поддржани

спроведени

одобрени

проекти

проектни

средства

рок

центри

надвор

март 2019

Северна
Македонија

со

значителна
концентрација
на
чија

дијаспора,
цел

промоција

е
на

националната
култура

и

фолклор,
организирање
на

разни

културни
настани

и

до

1

Уплата

на

Квартал 4

Избор

урбани

Република

Квартал 3

Јавен повик

повеќе
од

Квартал 2

и

на

прва рата од
одобрени
средства

Евалуација на

Уплата

извештајот

втора рата од

активности

за

на

Финансиск

Организациски

и средства

облик/лице

2.000.000,00

Дир.Стојчески
ПД Апостолова
НО Ѓорчев

манифестации
со цел поголема
видливост

на

нивните
активности

во

овие земји.

Контунирана

Јавен

повик

отвореност на

на МНР, под

Јавниот повик

услов

за стажирање

обезбедени

во државните

средства

да

се

Стажирање

1.000.000,00

Јули-август

Дир.Стојчески
ПД Апостолова
НО Ѓорчев

институции на
Република
Северна
Македонија за
студенти во
завршни
години од
дијаспората.

IX ПРОГРАМА: Зајакнување на капацитетите на јавна дипломатија и интензивирање на работата со јавноста
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската Унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Натамошно развивање на
воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел нивна континуирана
обука за ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив
Цел на програмата: Обезбедување поголема промоција и присутност на Република Северна Македонија не само во
институциите на ЕУ туку и во медиумите, академските, научните и културните кругови на членките на ЕУ
Показатели за успешност: Интензивирање на активностите на јавната дипломатија со цел поголема препознатливост на
Република Северна Македонија во странство, на нејзините национални вредности, нејзиниот идентитет, јазик, култура,

природни убавини, економски потенцијали, во функција на нејзината европска и евроатланска интеграција
ПОТПРОГРАМА 1: Редовно издавање публикации, врз основа на спроведен јавен тендер и склучување на годишен договор за
соработка
Цел на потпрограмата: Промоција и присутност на Република Северна Македонија не само во институциите на ЕУ туку и во
медиумите, академските, научните и културните кругови
Показател за успешност:

Појдовна основа:

- Издадени изданија на Македонски дипломатски

11 изданија на

билтен

Македонски

- 11 изданија на Македонски дипломатски

дипломатски

билтен

- Издадени Crossroads

ниво:

билтен

- Издадени изданија на Macedonian business monthly
- Дневен пакет вести на англиски јазик

Планиран резултат (одредница) на годишно

- Crossroads - 1

- Crossroads - 1

- 11 изданија на Macedonian business monthly-

- 11 изданија на
Macedonian

- Дневен пакет вести на англиски јазик

business monthly- Дневен пакет
вести на англиски
јазик
Мерки

Активности

Македонски дипломатски билтен

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

x

x

x

1.220.000,00

ДАЈД – Сашко
Тодоровски

Macedonian Diplomatic Bulletin
Crossroads

x

270.000,00

ДАЈД

–

Сашко

Тодоровски
Macedonian business monthly

x

x

x

x

785.000,00

ДАЈД

–

Сашко

Тодоровски
Дневен пакет на вести на англиски

x

x

x

x

225.000,00

ДАЈД

–

Сашко

јазик

Тодоровски

ПОТПРОГРАМА 2: Издавање на ад хок списанија, брошури, флаери, постери
Цел на потпрограмата: Промоција и присутност на Република Северна Македонија не само во институциите на ЕУ туку и во
медиумите, академските, научните и културните кругови
Показател за успешност:

Појдовна основа:

- Издадено издание од Годишната програма за членство

1 издание од

на РСМ во НАТО

Годишната

Издадено 1 издание од Годишната програма за

програма за

членство на РСМ во НАТО

- Опфатени сите позначајни датуми со ад хок списанија,
брошури, флаери и постери

ниво:

членство на РСМ
во НАТО
-

Планиран резултат (одредница) на годишно

- Опфатени сите позначајни датуми со ад хок
списанија, брошури, флаери и постери

Опфатени

сите

позначајни датуми
со

ад

хок

списанија,
брошури, флаери и
постери
Мерки

Активности

Годишна програма за членство на

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

122.800,00

РСМ во НАТО
Други ад хок списанија кои ги
објавува и печати МНР согласно
годишен договор за соработка, по
спроведена јавна тендерска
постапка
На пр.: Списанија, брошури,
флаери, лифлети, постери и сл

ДПБС

–

Дејан

Велковски
x

x

x

x

420.000,00

ДАЈД – Сашко
Тодоровски

X ПРОГРАМА: Програма за активности за геостратешки истражувања и надворешна политика
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и
Европската Унија
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: Република Северна Македонија да биде
суверен, почитуван и просперитетен меѓународен субјект со иницијативи и конкретни чекори на добро осмислена и реална,
државнички и професионално водена надворешна политика што ќе доведе до надминување на предизвиците и заканите по
развојот и безбедноста
Цел на програмата:
Развој на истражувачките капацитети за прашања од државен и општ интерес и прашања од интерес на Министерството за
надворешни работи;
Меѓународна промоција на Република Северна Македонија преку организација на меѓународни конференции, трибини и дебати
на различни теми со реномирани учесници од земјата и од странство;
Идентификација, истражување и проучување на регионалните и глобалните теми и процеси кои се од
стратешко и национално значење, и давање на соодветни препораки за делување
Показатели за успешност: Генерирање на стратешки насоки од државен интерес и нивно промовирање пред домашната и
странската јавност, воспоставување на соработки и реализирани проекти, како и давање на соодветни препораки за делување
ПОТПРОГРАМА 1: Изготвување на сеопфатни геополитички истражувања, геополитички прегледи и геополитички вести со
цел редовно информирање на Кабинетите на ПРСМ, ПВРСМ, СЕП, МНР и други надлежни институции, како и ДКП-ата на РСМ
за актуелни и значајни теми
-Изготвување на Геополитички истражувања кои опфаќаатпошироки аспекти, случувања, согледувања и анализи на
конкретни, актуелни и специфични теми од геополитички карактер (со фокус на нивното влијание врз меѓународната
позиција на Република Северна Македонија , заштита на националните интереси, безбедносни прашања и слично);
-Изготвување на Геополитички прегледи во вид на пошироки анализи и проценки во однос на значајни геополитички
збиднувања од интерес за Република Северна Македонија ;
-Изготвување на Геополитички вести во вид на кратки вести фокусирани на актуелни геополитички збиднувања и настани
Цел на потпрограмата: Квалитетно и навремено информирање на Кабинетите на ПРСМ, ПВРСМ, СЕП, МНР и други надлежни
институции, како и ДКП-ата на РСМ за актуелни и значајни теми
Показател за успешност: Зголемен број на подготвени
геополитички
прегледи,
геополитички
вести,
геополитички истражувања и изготвување на тековни

Појдовна основа:
40

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

документи од стратешко значење за Р. Северна
Македонија, каде што се третираат актуелни
политички, економски, регионални и меѓународни
текови и нивното влијание врз РСМ и нејзината
надворешна политика.
Мерки Активности
Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

2

1

2

1

Програма 10 од

МНР

Изготвување на сеопфатни
геополитички

41

истражувања во

Буџетот

вид на пошироки анализи

на

МНР

Изготвување на Геополитички

10

10

10

5

Програма 10 од

прегледи во вид на пошироки

Буџетот

анализи и проценки во однос на

МНР

МНР

на

значајни геополитички збиднувања
од интерес за Република Северна
Македонија;
ПОТПРОГРАМА 2: Квалитетно и навремено информирање на Кабинетите на ПРСМ, ПВРСМ, СЕП, МНР и други надлежни
институции, како и ДКП-ата на РСМ за актуелни и значајни теми со соодветни информации, анализи, студии, проценки, policy
papers, position papers.
Цел на потпрограмата: Изготвување на тековни документи за МНР во вид на информации, анализи, студии, проценки, policy
papers, position papers, како и документи во вид на обраќања
Показател за успешност: Зголемен број на изготвени

Појдовна основа:

документи информации, анализи, студии, проценки,
policy

papers,

position

papers,

преку

давање

ниво:

6

на

Планиран резултат (одредница) на годишно

7

соодветни препораки за делување
Мерки

Активности

Изготвување на тековни документи

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

1

1

1

Програма 10 од

МНР

за МНР во вид на информации,

Буџетот на МНР

анализи, студии, проценки, policy
papers, position papers.
Подготвување на документи во вид

1

1

1

1

на обраќања

Програма 10 од

МНР

Буџетот на МНР

ПОТПРОГРАМА 3: Меѓународна промоција на

Република Северна Македонија

преку организација на меѓународни

конференции, трибини и дебати на различни теми со реномирани учесници од земјата и од странство
- Координација и реализација на проекти за заедничка соработка со други институти, научно-истражувачки центри и thinktank организации;
- Реализација на проекти во соработка со научни соработници, експерти и аналитичари од Република Северна Македонија и
странство
Цел на потпрограмата: Продлабочување и интензивирање на севкупната билатералната и регионалната соработка на
Република Северна Македонија со земјите од регионот, Европа и пошироко преку заедничко организирање на конференции,
тркалезни маси, дебати, трибини
Показател

за

успешност:

Зголемен

број

на

Појдовна основа:

реализирани настани дебати, конференции, предавања

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

8

и сл. со други национални и меѓународни институти,

9

научно-истражувачки центри, think-tank организации,
и

нивниот

придонес

во

меѓународна

промоција

Република Северна Македонија.
Мерки

Активности

Координација и реализација на

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

1

2

1

1

780.000,00

МНР

1

1

1

1

600.000,00

МНР

проекти за заедничка соработка со
други институти, научноистражувачки центри и think-tank
организации
Реализација на проекти во
соработка со научни соработници,

експерти и аналитичари од РСМ и
странство
ПОТПРОГРАМА 4: Меѓународно етаблирање преку воспоставување соработка со други институти и организации во странство
-

Потпишување на Меморандуми за соработка

-

Заедничко реализирање на проекти

-

Учество на меѓународни конференции и на настани

-

Размена на кадри во насока на развој на истражувачките капацитети

Цел на потпрограмата: Проширување на соработката на Институтот со воспоставување соработка со други сродни Институти
и организации во странство
Показател за успешност: Зголемен број на потпишани
Меморандуми,

реализирани

проекти,

учества

Појдовна основа:

на

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

2

конференции и настани и заедничка истражувачка

3

работа и сл.
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

1

1

2.250.000,00

МНР

Потпишување на Меморандуми за

Програма 10 од

МНР

соработка

Буџетот на МНР

Меѓународно етаблирање на преку

1

воспоставување соработка со
Институти и организации во
странство

Заедничко реализирање на проекти

800.000,00

ПОТПРОГРАМА 5: Соработка со академската заедница во РСМ и други државни институции
-

Соработка со Македонската Академија на науките и уметностите

-

Соработката со високо-образовни институции во РСМ

-

Соработка со други државни институции

Цел на потпрограмата: Соработка со академската заедница во РСМ и други државни институции

МНР

Показател за успешност: Зголемен број на учество на
конференции,

семинари,

изготвени

учество

во

документи,

проекти

Појдовна основа:

и

Планиран резултат (одредница) на годишно
ниво:

8

иницирани

9

соработки/партнерства
Мерки

Активности

Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

Програма 10 од

МНР

Соработка со академската

2

заедница во РСМ и други државни

Буџетот на МНР

институции
Соработка со Македонската

1

2

1

1

академија на науките и

Програма 10 од

МНР

Буџетот на МНР

уметностите
Соработка со високо-образовни

2

Програма 10 од

институции во РСМ

МНР

Буџетот на МНР

ПОТПРОГРАМА 6: Издавање на публикации и Аудио-визуeлна продукција
-

Годишен зборник на сите материјали (резултат од работата, дебатите, анализите, истражувањата, обраќањата);
Научна публикација, со текстови од академски тип, со длабински анализи на теми од стратешко значење за Република
Северна Македонија ;
- Аудио-визуeлна продукција
Цел на потпрограмата: Развој на истражувачките капацитети за прашања од државен и општ интерес и прашања од интерес
на Министерството за надворешни работи
Показател за успешност: Зголемен број на издадени

Појдовна основа:

Планиран резултат (одредница) на годишно

публикации и Аудио-визуeлна продукција и нивна

ниво:

соодветна промоција
Мерки

Активности

2
Временска рамка за спроведување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

Издавање на публикации

1

Научна публикација, со текстови од
академски тип, со длабински
анализи на теми од стратешко
значење за Република Северна
Македонија;
Аудио-визуeлна продукција

1

1.550.000,00

МНР

850.000,00

МНР

Б. Иницијативи на Министерството за надворешни работи утврдени во Годишната програма за работа на Владата
Временска рамка за подготвување
Иницијатива

Информација за придонес на Република

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

x

Дејан Велкоски,

Северна Македонија во доверителните

директор

на

фондови на НАТО во Авганистан, Украина,

Директорат

за

Грузија, Ирак, Јордан

политичко
безбедносна
соработка

во

МНР
Информација за статусот на процесот за

x

Дејан Велкоски,

пристапување на Република Северна

директор

на

Македонија во НАТО

Директорат

за

политичко
безбедносна
соработка

во

МНР
Платформа за настап на Петнаесеттиот
состанок на Советот за стабилизација и
асоцијација меѓу Република Северна

x

Бети

Јачева,

директор на
Директорат

за

Македонија и Европската унија

ЕУ, МНР

Резултати од Петнаесеттиот состанок на

x

Бети

Советот за стабилизација и асоцијација меѓу

директор на

Република Северна Македонија и Европската

Директорат

унија
Учеството на Република Северна Македонија

Јачева,

за

ЕУ, МНР
x

x

Бети

во Заедничката надворешна и безбедносна

Јачева,

директор на

политика

Директорат

за

ЕУ, МНР
Програма и приоритети на Претседавањето на

x

Бети

Романија со Советот на ЕУ, со календар за

директор на

одржување на неформалните министерски

Директорат

состаноци на Европската Унија

за

ЕУ, МНР

Програма и приоритети на Претседавањето на

x

Бети

Финска со Советот на ЕУ, со календар за

Јачева,

директор на

одржување на неформалните министерски

Директорат

состаноци на Европската Унија
Информација за актуелни состојби и поважни

Јачева,

за

ЕУ, МНР
x

Бети

политики на Европската Унија во 2018 година

Јачева,

директор на
Директорат

за

ЕУ, МНР
Информација за подготовките за учество на

x

Бети

делегација од Република Северна Македонија

Јачева,

директор на

на конференцијата на високо ниво за Западен

Директорат

Балкан (Берлински процес) во Полска (Познан),

за

ЕУ, МНР

јули 2019г., со предлог-платформа за настап на
делегацијата
Конференција за креирање на
институционална култура за родово-

x

Буџет на МНР

Бети

Јачева,

сензитивна надворешна политика и родов

директор на

мејнстриминг во севкупното општествено

Директорат

живеење преку користење на компаративни

за

ЕУ, МНР

искуства од западно-европските и нордиските
држави
Одржување на годишни летни кампови за

x

Буџет на МНР

Паскал

помладата генерација Македонци кои живеат

Стојчески,

надвор од Република Северна Македонија

директор

Отворање на резидентно Дипломатско

x

Буџет на МНР

Горан

Цеков,

конзуларно претставништво на Република

директор

Северна Македонија во Братислава, Словачка

Директоратот за

Република

билатерални
односи

на

со

европски
држави во МНР
на

Република

Северна
Македонија
Предлог - платформа за учество на

x

Буџет на МНР

Игор

Џундев,

делегацијата на Република Северна

директор

Македонија на 74-то редовно заседание на

мултилатерални

Генералното собрание на Обединетите Нации

односи

Извештај за работата на Меѓуресорското тело

x

Игор

за човекови права за 2018

за

Џундев,

директор

за

мултилатерални
односи
Извештај за работата на Националното

x

Игор

Џундев,

координативно тело за превенција,

директор

намалување на ризиците и заштита од

мултилатерални

хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни

односи

оружја и материјали во 2018 година, како и за
имплементацијата на Националниот акционен

за

план за спроведување на Резолуцијата 1540 на
Советот на безбедност на ОН
Предлог стратегија за надворешна политика

x

Виктор
Димовски,
Државен
секретар

Состанок на Заедничката меѓувладина

x

Буџет на МНР

комисија согласно Член 12 од Договорот за

Горан
Стевчевски,

пријателство, добрососедство и соработка со

директор

Република Бугарија (ноември 2019)

на

Директоратот за
билатерални
односи со JIE и
РИ

Спроведување на процесот на сукцесија на

x

x

x

x

Буџет на МНР

поранешната СФРЈ – Анекс Б

Борчо Дамјанов,
директор на
Директорат

за

организациони
работи
Продажба на објекти во сопственост на

x

x

x

x

Буџет на МНР

Република Северна Македонија, добиени од

Борчо Дамјанов,
директор на

Сукцесија на СФРЈ

Директорат

за

организациони
работи
Купување на објекти на дипломатско
конзуларни претставништва

x

x

x

x

Буџет на МНР и

Борчо Дамјанов,

од продажба на

директор на

имоти стекнати
од сукцесија на
СФРЈ

Директорат

за

организациони
работи

Градба на објекти за дипломатско конзуларни

x

x

претставништва на РСМ

x

x

Буџет на МНР и

Борчо Дамјанов,

од продажба на

директор на

имоти стекнати
од сукцесија на
СФРЈ
Предлог на Закон за надворешни работи во

x

Директорат

за

организациони
работи
Борчо Дамјанов,

функција на унапредување на работењето на

директор

за

Министерството за надворешни работи

организациони
работи

Конференција во РСМ за почесните конзули на

x

РСМ во странство

Буџет на МНР

Хилда Колевска,
директор

за

економска
дипломатија
Подготовка на нов концепт за економска

x

Хилда Колевска,

промоција во странство, во соработка со

директор

кабинетот на ЗПВРСМ Анѓушев и АСИПИ

економска

за

дипломатија
Нова рамка за развојна соработка на ОН со

x

Северна Македонија за периодот 2021-2025 (што
претставува петгодишна програма за
поддршка на развојот на РСМ од системот на
ОН)

Уредба за определување на држави чии

x

Сања
ЗографскаКрстеска,
помош.
директор
за
мултилатерални
економски
односи
Звонимир

државјани мора да поседуваат виза кога ја

Поповиќ,

преминуваат границата на Република Северна

директор

Македонија и на оние држави чии ржавјани се

Директоратот за

изземени од таа обврска (Визен режим на

конзуларни

Република Северна Македонија).

работи

-Листа на држави од чиишто државјани се бара

на

да поседуваат аеродромска транзитна виза
кога поминуваат меѓународна транзитна зона
на аеродромите во Република Северна
Македонија (Виза А).
-Одлука за укинување на визите за
краткорочен престој на странeц кој поседува
дозвола за привремен престој во земја членка
на Европската Унија или потписничка на
Шенгенскиот договор
Градење на систем на т.н. „виртуелен конзулат“

x

Звонимир
Поповиќ,
директор

на

Директоратот за
конзуларни
работи
Информација за продолжување на

x

Звонимир

Едностраната одлука за времено укинување на

Поповиќ,

визите за краткорочен престој на државјаните

директор

на Азербејџан за периодот 16.03.2019 –

Директоратот за

15.03.2020 година

конзуларни

на

работи
Информација за продолжување на еднострана

x

Звонимир

одлука за времено укинување на визите за

Поповиќ,

краткорочен престој на државјаните на Руската

директор

Федерација за периодот 16.03.2019 – 15.03.2020

Директоратот за

година

конзуларни

на

работи
Информација за продолжување на Одлуката за

x

Звонимир

краткорочен престој на државјаните на трети

Поповиќ,

земји носители на британска, канадска или

директор

американска виза за периодот 01.01.2020 –

Директоратот за

31.12.2020 година

конзуларни

на

работи

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 во надлежност на МНР
Активност

Временска рамка за извршување
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

Финансиски

Организациски

1

2

3

4

средства

облик/лице

1.Годишен план за вработување

x

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

2.Правилник за систематизација на

x

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

работните места во МНР
3.Измена на Правилникот за плати и

х

надоместоци на определени трошоци на
вработените во ДКПата на РСМ
4.Нов Правилник за дежурства

x

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

5.Измена на Правилник за внатрешен ред

x

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

6.Измена на Правилник за Упатување

х

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

7.План за јавни набавки

х

Буџет на МНР

ДОР/Дир. Б. Дамјанов

8.Годишен план за ревизија

x

Буџет на МНР

Внатрешна
ревизија/Р.Живковска

