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З А П И С Н И К  

од седница на Национален совет за одржлив развој 

одржана на 25.12.2018 година 

 

Седницата  на Националниот совет за одржлив развој се одржа на 25-ти декември 2018-та 
година, во просториите на Владата на Република Македонија, во Свечена сала, со почеток во 

11.00 часот. На седницата присуствуваа претсавници на државните институции, приватниот 

сектор и академската фела- листа на присутни членови/ заменици членови на Националниот 
совет за одржлив развој е прилог на овој Записник. Воедно, на Седницата присуствуваа и дел 

од членовите на Техничката работна група на Советот. 

Седницата ја отвори и со неа претседаваше Заменикот на претседателот на Владата на 
Република Македонија задолжен за економски прашања и координација на економски ресори, 

д-р Кочо Анѓушев.  

На самиот почеток, беше ставен на гласање Предлог- Дневниот ред за Седницата кој беше 

доставен до членовите на Советот заедно со поканата за Седницата. Истиот беше усвоен од 
присутните без забелешки по однос на предложените точки. По усвојување на Дневниот ред за 

Седницата се помина кон разгледување и дискусија по однос на точките од Дневниот ред.  

Најпрво, во насока на дефинирање на активностите на Националниот совет за одржлив развој, 
беше разгледан и усвоен Деловникот за работа на Советот кој е подготвен согласно Одлуката 

за формирање на Националниот совет за одржлив развој и усогласен со коментарите добиени 

од страна на институции. 

По усвојување на Деловникот за работа на Советот, се премина кон следната точка од 

Дневниот ред, односно презентација на активности кои ги превзема Република Македонија за 

имплементација на Националната стратегија за одржлив развој и Имплементација на целите за 

одржлив развој на Обединетите нации од страна на г-а. Сандра Андовска, советник за одржлив 
развој на Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за 

економски прашања. Од страна на г-а. Андовска беше даден краток осврт на активностите кои 

ги има преземено Советот и Техничката работна група во изминатиот период и беа 
презентирани дел од активностите кои Република Македонија ги има превземено за одржлив 

развој. Воедно, од страна на претседавачот беше побарана отворена соработка од сите 

институции и беше истакната важноста од вклучување на сите во овој процес. Истот така, беше 

побарано сите институции да дадат придонес и активно да се вклучват кон ажурирањето на 
Документот за степенот на имплементација на Целите за одржлив развој во националното 

стратешко планирање. 

По претставувањето на кратката хронологија на активности кои се превземени во изминатиот 
период поврзани со одржлив развој и активностите поврзани со изработка и ажурирање на 

Документот за степенот на имплементација на Целите за одржлив развој во националното 

стратешко планирање, следеше презентација на Иницијативата за предлог приоритетни Цели 
за одржлив развој за периодот 2019-2020, од страна на г-а. Олимпија Христова Заевска, 

Советник за меѓународнa економија и развој на Претседателот на Владата на Република 

Македонија. Г-а. Заевска ги претстави 17-те Цели поединечно, изврши презентација на 

Индексот за Целите за одржлив развој кој го креираат и следат Обединетите нации, при што 
како приоритетни Цели за одржлив развој, за Република Македонија во периодот 2019-2020 

година беа предложени следните цели: 

 Цел 1: Да се стави крај на сиромаштијата, во сите нејзини форми, насекаде; 

 Цел 4: Да се обезбеди инклузивно и правично квалитетно образование и да се 

промовираат можности за доживотно учење за сите; 
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 Цел 8: Да се промовира инклузивен и одржлив економски пораст, целосно и 

продуктивно вработување и достојни работни места за сите; 

 Цел 11: Градовите и човечките населби да бидат инклузивни, безбедни, отпорни и 

одржливи; 

 Цел 13. Да се преземат итни дејства за борба против климатските промени и нивните 

влијанија. 

Притоа беше дадено опсежно обаснување за начинот и приоретизирањето на овие 5 Цели како 

предлог-иницијатива за приоритетни Цели за одржлив развој за Република Македонија за 

период од две години.  Имено, согласно согледувањата на активностите кои ги презема 
Владата, приоритетите дефинирани во Програмата за работа на Владата, Препораките и 

Извештаите на Европската Комисија за Македонија, како и врз основа на процесот на 

ажурирање на Документот за степенот на имплементација на Целите за одржлив развој во 
националното стратешко планирање овие 5 Цели за одржлив развој во овој момент се 

издвојуваат како најзначајни во процесот од аспект на Република Македонија.  

По презентацијата, следеше дискусија од страна на присутните. Дискусијата ја започна 
Министерката за труд и социјална политика, г-а. Мила Цароска, со тоа што посочи дека во 

рамките на координативното тело за Програмата за поддршка за развој на државата од страна 

на Обединетите нации (UNDAF) во кое членуваат Министерот за надворешни работи и 

Постојниот претставник на Обединетите нации во Република Македонија, а во кое нема 
претставници на Кабинетот на Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски 

прашања, ниту на другите институции, дека било одлучено како стратешки приоритети за 

Република Македонија да бидат земени во предвид следните 5 Цели за одржлив развој: 

 Цел 1: Да се стави крај на сиромаштијата, во сите нејзини форми, насекаде; 

 Цел 4: Да се обезбеди инклузивно и правично квалитетно образование и да се 

промовираат можности за доживотно учење за сите; 

 Цел 5: Да се постигне родова еднаквост и еманципација на сите жени и девојчиња; 

 Цел 8: Да се промовира инклузивен и одржлив економски пораст, целосно и 

продуктивно вработување и достојни работни места за сите; 

 Цел 16: Да се промовираат мирни и инклузивни општества за одржлив развој, да се 

обезбеди пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, отчетни и инклузивни 
институции на сите нивоа. 

Имено, беше заклучено дека три Цели, односно Цел 1, Цел 4 и Цел 8 се идентификувани како 

приоритетни цели и во двата процеси. По однос на Цел 5, беше образложено дека всушност 

родовата еднаквост е интегрален дел од реализацијата на сите преостанати цели и дека истата 
во периодот што следува во Република Македонија ќе биде опфатена преку останатите цели. 

По однос на Цел 16, за која што беше даден аргументиран став дека е основен приоритет на 

државата во процесот на реформите потребни за приближување кон Европската Унија беше 
даден предлог истата да биде земена во предвид на местото на Цел 11.  

Потоа, од страна на претставникот на Министерство за животна средина и просторно 

планирање, г-дин. Бетим Љамалари, советник на Министерот беше предложена Цел 6: Да се 
осигури достапност и одржлив развој на вода и санитација за сите како еден од приоритетите 

на Министерството, кој исто така треба да се разгледа и како приоритет за државата. 

Предлогот беше поддржан од страна на претставникот на Собранието на Република 

Македонија г-дин. Реџаил Исмаили, пратеник. По однос на овој предлог беше заклучено дека 
за истиот потребно е подолго време за реализација на предвидените таргети бидејќи станува 

збро за повеќе годишни проекти со инфраструктурни зафати.  

Од страна на претставникот на Министерството за образование и наука г-дин. Сафет Незири, 
државен советник беше искажана поддршка за предлогот Цел 4: Да се обезбеди инклузивно и 

правично квалитетно образование и да се промовираат можности за доживотно учење за сите, 

да биде дел од приоритетните Цели на државата. Од страна на претстаникот на Секретаријатот 

за европски прашања г-а. Орхидеа Каљошевска, државен советник беше истакнато дека треба 



3 

 

да се размислува и за понатамошните фази на воспоставување на индикатори за следење на 

приоритетите за избраните приоритетни Цели. Од страна на претставникот на Министерството 
за надворешни работи, беше дадена поддршка за предлог- Иницијативата за предлог- 

приоритетните Цели за одржлив развој за периодот 2019-2020.  

По исцрпувањето на дискусијата Претседавачот на Седницата предложи следните Цели за 

одржлив развој да бидат разгледани како Иницијатива која би се доставила до Владата за 
периодот 2019-2020 година.  

 Цел 1: Да се стави крај на сиромаштијата, во сите нејзини форми, насекаде- каде 

носечка институција се предложи да биде Министерството за труд и социјална 

политика; 

 Цел 4: Да се обезбеди инклузивно и правично квалитетно образование и да се 

промовираат можности за доживотно учење за сите- каде носечка институција се 

предложи да биде Министерство за образование и наука; 

 Цел 8: Да се промовира инклузивен и одржлив економски пораст, целосно и 

продуктивно вработување и достојни работни места за сите- каде носечка институција 
се преложи да биде Министерството за економија; 

 Цел 13. Да се преземат итни дејства за борба против климатските промени и нивните 

влијанија- каде носечка институција се преложи да биде Министерството за животна 

средина и просторно планирање; 

 Цел 16: Да се промовираат мирни и инклузивни општества за одржлив развој, да се 

обезбеди пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, отчетни и инклузивни 
институции на сите нивоа- каде носечка институција се предложи да биде 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

Ваквиот предлог беше ставен на гласање и истиот беше изгласан. По изгледувањето на 
приоритетните Цели за одржлив развој за Република Македонија за периодот 2019-2020 беше 

кажано дека за истите ќе следат форумски дискусии со пошироката јавност со цел да се 

зголеми инклузивноста на сите чинители и да се утврди најсоодветниот начин за понатамошна 
имплементација на овие цели, начинот на нивно следење и придонесот кој секој актер во 

општеството може да го даде.  

 

 

Заклучоци  

од Седница на Националниот совет за одржлив развој  

одржана на 25.12.2018 година 

 

1. Националниот совет за одржлив развој го разгледа и усвои Деловникот за работа на 

Советот 
2. Националниот Совет за одржлив развој ја реафирмираше заложбата и посветеноста на 

Република Македонија за имплементација на Агендата 2030 на Обединетите нации и 

заложбата на државата за интегрирање на Целите за одржлив развој на Обединетите 

нации во севкупното функционирање на државата. 
3. Националниот совет за одржлив развој го разгледа статусот на Документот за степенот 

на интегрираност на Целите за одржлив развој во националното стратешко планирање, 

пришто Националниот совет за одржлив развој ги задолжи претставниците на 
институции активно да се вклучат во процесот, а од страна на Министерството за 

економија, Министерството за локална самоуправа, Министерството за информатичко 

оптество и администрација и Министерството за животна средина и просторно 

планирање да се достават коментари по однос на Документот за степенот на 
имплементација на Целите за одржлив развој во националното стратешко планирање. 
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4. Националниот совет за оджлив развој ја разгледа и усвои иницијативата за 

Приоритетни цели за периодот 2019-2020, со следните приоритетни Цели: 

 Цел 1: Да се стави крај на сиромаштијата, во сите нејзини форми, насекаде- 

каде носечка институција се предложи да биде Министерството за труд и 

социјална политика; 

 Цел 4: Да се обезбеди инклузивно и правично квалитетно образование и да се 

промовираат можности за доживотно учење за сите- каде носечка институција 

се предложи да биде Министерство за образование и наука; 

 Цел 8: Да се промовира инклузивен и одржлив економски пораст, целосно и 

продуктивно вработување и достојни работни места за сите- каде носечка 

институција се преложи да биде Министерството за економија; 

 Цел 13. Да се преземат итни дејства за борба против климатските промени и 

нивните влијанија- каде носечка институција се преложи да биде 
Министерството за животна средина и просторно планирање; 

 Цел 16: Да се промовираат мирни и инклузивни општества за одржлив развој, 

да се обезбеди пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, отчетни и 

инклузивни институции на сите нивоа- каде носечка институција се предложи 
да биде Министерството за информатичко општество и администрација,  

и заклучи истите да се достават на разгледување и усвојување до Владата на Република 

Македонија. 

5. Националниот совет за одржлив развој ја задолжи Техничката работна група на 
Советот да изработи План за имплементација на Приоритетните цели за периодот 2019-

2020 најдоцна до март 2019 година. 

6. Националниот совет за одржлив развој заклучи за приоритетните Цели за одржлив да 
се организираат форумски дискусии со засегнати чинители во процесот. 

7. Националниот совет за одржлив развој ги разгледа и усвои планот за имплементација 

за идни активности за првиот семестар за 2019 година. 


