
Политичка програма на ССМ 

 

1. Причини за формирање 

Нашиот избор е потполно јасен, чесна политичка борба за демократија. 

Тоа значи, Р.М. треба да биде поставена на темели на парламентарна 

демократија, со политички уверувања над се и над лидерите на 

политичките партии. Над личните интереси и над дневно политичките 

случувања. Патот до демократијата е полн со неизвесност затоа и на тој 

пат многу партии не успеваат да стигнат. Нема демократско опшество без 

јака опозиција а таа опозиција претставува политичка сила која со 

демократијата се разликува од спротивната страна. 

-Еднаквост пред законите и рамноправен натпревар со поливичкиот живот 

се основни продукти на демократијата. Демократијата не е ништо друго 

освен систем со кој се контролира власта, а до власт се доаѓа со гласови 

на граѓаните кои гласале по сопствена желба на слободни избори. 

Меѓутоа и таа власт не е семоќна и неограничена, таа се контролира со 

цел механизам на контрола во кој водечка улога и припаѓа на опозицијата. 

Се разбира што појака опозиција демократијата е постабилна. Со одбрана 

на демократијата се брани и државата, главе столб за тоа е демократијата 

во државата и демократијата во светот. ССМ е партија на демократско 

определување и одговор на државна политика. Најефикасен вид на 

уредување на државата е парламентарен систем во кој владата ке 

одговара за својата работа во Собранието. Цел на ССМ е 

институционален демократски систем, економски, културен и секој друг 

вид на напредок на Р. М. Како самостојна држава.  

Со оглед на тоа дека нема демократија без правна држава, ССМ има 

намера да се залага за државно уредување кое ке гарантира човечки и 

политички права на сите граѓани на Р. М. Без оглед на нивна национална 

и верска припадност, раса, пол, јазик, имотна состојба, политичка и друга 

определба. ССМ смета дека основен предуслов за јакнење на правна 

држава се состои во воспоставување на независно сутство и 

деполитизација на администацијата и секако залагање да суди, јавни 

правобранители, припадници на вооружени сили и службеници на јавна и 

државна безбедност, не припаѓаат на ниту една политичка партија или 

политичка организација. Ке се залагаме да со посебен закон на кривична 

одговорност на носители на јавни функции и со закон против корупција се 

дефинира постапка за утврдување на одговорност на министите и други 

носители на јавни функции. Сите носители на функција мора да поднесат 

извештај на материјалната состојба пред превземање функција и по 

престанок на мандат.  

ССМ ке се залага за демократска, односно цивилна и парламентарна 

контрола на вооружените сили на државна и јавна безбедност. 



Единствена задача на вооружените сили е одбрана на државата. 

Вооружените сили мора да останат надвор од секоја политичка партија. 

Минестерството за одбрана е одговорно за дејствување на вооружените 

сили и треба да биде под полна контрола на Собранието на Р.М. и 

нормално да се надвор од секакво политичко влијание. Единствена 

надлежност на државната безбедност е надворешна и внатрешна 

сигурност на државата.  

Ке се залагаме за јакнење на јавната самоуправа на сите нивоа и 

пренесување на поголем број на државните функции на локалната 

самоуправа. На органите на локалната самоуправа, треба да се обезбеди 

секојдневен приход и полна самосталност во располагање со тие 

средства. 

Непосредна цел на политичко дејствување во наредниот период е 

територијална целовитост на Р.М. вработување и борба против 

сиромаштијата, рамомерен регионален развој и изедначено стопанство и 

инфраструктурен развој во сите структури на Р.М. искоренување на 

корупција во сите сегменти на општеството посебно во државната управа 

и стопанството, како и интеграција на Р.М. во Европската унија. 

 

2.  Надворешна политика 

Нашата надворешна политика треба да се заснова на меѓународното 

право, на Уставот во склад со интересите на граѓаните на Р.М. а тоа 

меѓудругото е и зачленување во Европската унија. 

Основните принципа на надворешната политика се почитување на 

суверенитетот и територијален интегритет на меѓународно призната 

држава. На тој принцип, како и немешање на внатрешните работи се 

основи на Р.М. во сите земји во светот а посебно со земјите од 

соседството и регионот. Р.М. е земја во Европа а со самото тоа да има 

тесна соработка со европските земји, учествување во работата на 

Европските организации и вклучување во интеграциските процеци со 

крајна цел Р.М. да има рамноправни услови да стане членка на 

Европската унија. Освен тоа, Р.М. ке соработува со сите други земји од 

светот како балканска и средноевропска држава Р.М. има првенствено 

интерес на Балканот и Средна Европа. Со својата местоположба се 

упатува на сите видови, како стопански, културен и спортски вид на 

соработка со сите балкански и средноевропски земји. 

Како членка на обиденетите нации нашата земја се залага на безусловно 

почитување на повелбата на обидинети нации и мирно решавање на сите 

спорови кои можат негативно да влијаат на мирот и безбедноста во 

регионот. Соработка и учество во работата на светски а посебно европски 

организации како што е Совет на Европа и организација за европска 

безбедност и соработка која е неопходен услов за успешна надворешна 



политика. ССМ ке се залага за соработка со сите демократски партии во 

светот, со искрено и заедничко почитување и рамноправност. 

3. Човечки права, правосуден систем и заштита на 

безбедноста 

Ке се залагаме да се намали ризикот по безбедноста на земјата и во 

блиска иднина да станеме клучен фактор за мир во регионот и југоисточна 

европа. 

Наша цел ке биде и повисок степен на професионалноста и реформи во 

армијата, во зависност од ризикот од опасностите во современото време, 

воспоставување на нови организациски структури во системот на 

одбрана, модернизација на вооружувањето и војната опрема и 

подобрување на материјалната состојба на аријата на Р.М. 

Сметаме дека е неопходна потполна цивилна, односно парламентарна 

контрола на армијата на Р.М.  

Систем на одбрана на АРМ треба да се изгради како сигурен државен 

орган способен во секој момент да гарантира стабилен развој на Р.М. 

Меѓународни интегративни процеси како што е партнерство за мир кои ке 

осигурат целовитост и севкупна положба на Р.М.  

Р.М. влегува во овие процеси заради своите државни и национални 

интереси. 

-Сметаме дека никој не може, ниту има право да донесе одлука за 

зачленување на Р.М. во било кој сојуз без согласност од граѓаните и 

одлука донесена по пат на референдум. 

Секакво учество на вооружените сили на Р.М. во меѓународни мисии вон 

границите на државана,  одлука мора да донесе Собранието на Р.М. 

4. Стопанство и економија 

Своја економска политичка  и развој на стопанство ССМ ја заснова на 

верба во силата на државата и способност на граѓаните да ги остваруваат 

своите планови. Потребни се промени во стопанството, финансиската 

стабилност и стабилност на цените. Стопански развој може да се оствари 

со подобрување на правниот и економскиот амбиент за неометано 

функционирање на слободниот пазар. Не смеат да се заборават правна, 

економска и здравствена заштита на потрошувачите. 

Еден од условите за здраво национално стопанство е рационализација на 

државниот апарат и смалување на јавна потрошувачка. 

Приватизацијата треба да се изврши со почитување на принцип на 

економска рационалност и социјална правда. 

Програма на реконструирање на големите претпријатија е во пратење на 

програма на развој на мали и средни претпријатија. Социјална политика 

треба да води држава а не стопанство. 

Државата треба да донесе програма за смалување на невработеноста, да 

обезбеди средства за нејзина реализација и да утврди мерки за 

потикнување на производството. 



Даночните оптеретувања мора да бидат рамноправни и рамномерни и да 

овозможат побрз економски раст на помалку развиените краеви. 

Банките треба да одобруваат кредити со минимални каматни стапки и да 

се намали задолжувањето или во моментот презадолжувањето на 

граѓаните.  

Ке се залагаме државата да помага домашни и странски вложувања и 

појака конкуренција на домашните сопанственици на светскиот пазар. 

Особено внимание ке посветиме на развој на поедини општини каде 

стопанството не дало до сега поголеми резултати. Да се искористат 

рационално природните ресурси во земјоделието, како и во туризмот, 

развој во собраќајната мрежа и телекомуникацијата. 

 Сето она кое ке води кон успешна политика и рамномерен развој во 

стопанството во целата држава. 

5. Енергетика 

Ефикасно функционирање и константер развој на енергетските системи 

се основни услови на подобрување и понатамошен развој на нашето 

стопанство и општество во целина. 

Главна цел на енергетската политика  ирационално и сигурно снабдување 

со енергија. Оваа цел може да се постигне само со долгорочна политика 

на развој на енергетика, рударство и геолошки истражувања кои ке 

придонесат на неминовна промена на преструктуирање на стопанството 

со домашни енергетски потенцијали, зголемување на ефикасноста на 

производството и потрошувачка на енергијата, рационално 

искористување на сите енергетски извори како и воведување на нови 

технологии. 

Експлоатацијата на рудното богатство и на енергетските системи несмее 

негативно да влијае на животната средина и неконтролирано 

искористување на домашните енергетски ресурси.  

Планираните развојни активности треба да се засноваат на резултат на 

научни истражувања во сите зобласти на рударството и енергетиката, 

вклучувајки и алтернативни извори на енергија. 

Уназадување во развојот на машинството и инженерство како и 

проектирање во областа на енергетиката, треба да се поправат со 

одредени мерки во политиката во економијата. Улогата на државата треба 

да биде во заштита на домашниот енергетски систем, заштита на 

животната средина и царинска политика на увоз, додека значајна улога во 

планирање и спроведување на енергетска политика, треба да добијат 

локалните самоуправи кои ке створат локални енергетски и 

водостопанствени системи во склад со своите потреби. Посебно 

внимание ке посветиме на искористување на извори на енергија како што 

се геотермални, ветер, сонце, биодизел итн. 

6. Земјоделие 

Единствено со примена на европските стандарди, производството во 



земјоделието и може да стане конкурентно. За успешен развој на 

земјоделско производство потребно е планирање и финансирање на 

земјоделието од страна на државата.  

Државата треба да створи услови за развој на пазарот со земјоделски 

кредити, обезбедување на неповратни средства за унапредување на 

производството, заштита на нивната средина, помагање во пласман на 

домашните производи на нови пазари, развој на технологијата во 

земјоделието, континуирано зголемување на буџетот за земјоделие и 

давање што поголеми супвенции на земјоделците. 

Производство, промет и преработка на земјоделските производи, треба 

да се либерализира со истовремена политика како и политика на 

усмерени супвенции, со кои ке се стимулираат и заштита домашните 

земјоделки произведители. 

Посебно требада се стимулира развој на сточарско производство, како и 

поголемо ниво на реализација на примарното земјоделско производство 

при што државата треба да земе обврска за создавање поволни услови за 

извоз. 

Ке се залагаме за заштита на геогравско производство и брендирање на 

домашните производи со што ке се овозможи нивна препознатливост на 

странските пазари. 

Државата има должност да створи квалитетна и стручна инспекциска 

земјодејка и ветеринарна служба. 

Заради заштита на домашните земјоделски производи како и заради 

здравјето на граѓаните, ке се залагаме за забрана на увоз и производство 

на генетска модифицирана храна. 

7. Социјална политика 

Нашата социјална политика се заснова на начелата на социјална правда. 

На сите граѓани мора да им биде дадена можност за личен развиток, 

образование, создавање на семејство и квалитет на условите за живеење. 

Синдикатите треба слободно да се организираат и потполно независно од 

државата заради заштита и застапување на економските и социалните 

интереси на своите членови. 

Со ефикасен сисем на социјална заштита ке овозможиме да им се помогне 

на потребите на граѓаните во нови околности и да помогнеме ранливи 

поединци и групи на кои им е неопходна организирана помош од страна 

на државата, како и граѓани кои не се во состојба со сопствено учество во 

економските активности да обезбедат своја егзистенција. 

Приоритетни задачи на нашата социјална политика ке бидат донесување 

на годишна програма на активна политика на вработување на републичко 

и локално ниво, реформа на завод за вработување, обединување на 

информации и воспоставување на модел усмерен према потребите на 

невработените и работодавците.  

Ке стимулираме создавање на нови работни места со смалување на данок 



како и развивање кредитни линии особено во помалку развиени општини 

и општини со поголема стапка на невработеност. 

Потребна е реформа на платниот систем во јавните служби како би се 

привлекле стручни лица кои квалитетно ке ги извршуваат своите работи. 

Со одредување на правец на стопански развој и остварување на 

финансиска издржливост основни цели се нашите стратегии за реформа 

на пензискиот систем. 

Приоритет е обезбедување на економска сигурност кај пензионерите 

преку одржување на стабилен однос на просечна пензија и просечна 

плата. Интензивно ке работиме на унапредување на системот на 

безбедноста и заштита на работа, намалувањ на повреди и 

професионални заболувања. Ке се залагаме за еднакви можности при 

вработување на граѓаните со инвалидитет и укинување на таа 

дискриминација. 

Обезбедување на работно место на секој полнолетен граѓанин е 

најефикасен вид на социјална заштита, тука спаѓаат жени, млади и 

постари лица како лица со инвалидитет. Нашата социјална политика се 

заснова на уверување на развиен пазар и стабилно семејство кое е 

најдобар извор на социјална заштита. 

Најдобра е онаа социјална полита која на граѓаните ке им гарантира дека 

никогаш во животот нема да бидат загрозени од државата. 

8. Демографска политика 

Демографска политика има значајно место во Р.М. бидејки за една држава 

може да се каже дека е успешна ако е демографската состојба добра. 

Постоечката демографска политика е во многу лоша состојба и секако да 

се обрне внимание да младиот кадар останува во својата земја и тука го 

оформува своето семејство. Со мерки на демографската политика да се 

обрне внимание на стареењето на граѓаните во Р.М. доколку не се посвети 

внимание на оваа состојба Р.М. би била меѓу водечките земји по број на 

стари лица. Да се посвети внимание на наталитетот и подобрат условите 

за живот на постарите  лица. 

А да дојде до подобрување на наталитетот ке се залагаме за економски 

мерки кои покрај зголемување на детскиот додаток ке опфатат и посебни 

буѓетски средства со траен карактер за секое трето и четврто дете. Од 

буџетот треба да се издвојат средства и за невработени мајки и да се 

формира посебен фонд од кој ке се даваат поволни кредити за млади 

брачни парови кои имааат деца, наменети за решавање на нивно 

стамбено прашање или вработување. 

Треба да се предвидат даночни олеснувања за животни намирници и 

други производи за деца. Прифаќањето на деца од улица треба да 

поправи така што на тој начин да се поедностави процедурата на 

усвојување на деца без родители, развој на сите сегменти во државата со 

кои ке се подобри демогравската политика. Сите облици на стопански, 



социјален, просветен, здравствен и културен план како и политика на 

рамноправен и регионален развој и заштита на животната средина треба 

долгорочно да бидат во функција на планирана демографска стратегија 

на државата.  

9. Здравство 

Адекватна и постојана здравствена заштита на сите граѓани, зачувување 

и унапредување на здравјето на граѓаните на Р.М. поучени од искуството 

на развиени здравствени системи во светот, цел е на нашето здравство. 

Граѓанин како корисник на здравствена услуга мора да биде поставен во 

средина на здравствениот систем. Систем на здравствена заштита треба 

ефикасно да се организира на три нивоа: примарно, секундарно и 

терцијално. Посебен е важен развој на примарното здравство кое 

претставува врата на здравствениот систем за поголема здравствена 

заштита на граѓаните, заснована на матичен лекар. Примарната 

здравствена заштита треба својата услуга да ја насочи кон домаќинско 

работење кое ке овозможи континуитет на здравствената заштита. Секако 

во здравствената заштита да учествуваат и приватни здравсвени 

установи. Неопходно е да се воспостави нов систем на строго наменско 

финансирање на здравствената заштита. Ке се вложува во развој на 

здравствениот систем, секое вложување ке има своја намена за подобро 

здравство на граѓаните, и со самото тоа непосредно се влијае на поголема 

продуктивност, пораст на производство и побрз развој на опшеството во 

целина. Ке се обрне внимание на жените во текот на бременоста, 

породувањето, деца, студенти и постари лица кои ке бидат опфатени во 

посебна програма на здравствената заштита. Посебен значај и акцент се 

става на наталитетот. Ке се залагаме за развој и модернизација на 

медицинските установи на цела територија на Р.М. тука спаѓа и развој и 

унапредување на фармацевската индустрија по пат на контрола на 

квалитет и намалување на цената на медикаментите, а со тоа и 

нерационалното трошење на лековите треба да е под строга контрола.  

10. Образование 

Образование претставува една од најзначајните стратешки потреби на 

едно општество. Цел на нашето залагање во образованието ке биде 

функционално усогласување на истото во сите сегменти на општеството 

а посебно со стопанството со кое просветата би била на високо ниво и 

една од клучните покренувачи на нашата држава. Нашето клучно 

залагање е да образованието, од основното образование до високото, да 

се обезбеди развиток на самостално, морално, образовно, општествено 

одговорно лице. Основното и средното образование мора да бидат 

задолжителни и бесплатни. Посебно внимание треба да се посвети на 

средните стручни училишта, при што треба да се води сметка за 

потребите на соодветна општина. Потребно е да се донесе критериум и 

стандард за училиштата кои се од посебен значаен ред за самата земја 



во кои би учеле тие кои се надарени и со предиспозиција за некоја 

одредена професија. Ке се залагаме да по пат на стипендија се обезбедат 

посебни услови за младите талентирани ученици од поедини области, се 

разбира за ученици и студенти на сите нивоа на обравование. 

Високошколската мрежа мора да е во склад со потребите на државата и 

можностите на индустријата во Р.М. Факултетите и останати образовни 

установи треба да имаат полна автономија во доменот на својата научна 

работа, како на државни така и на приватните факултети. Ке посветиме 

посебно внимание на образованието на деца со пречки во развој како би 

им било обезбедено соодветно школување а со самото тоа и 

достоинствен живот. Ке се залагаме за отварање на приватни училишта, 

уметнички академии и факултети со рамноправни услови како и на 

државните. На заедниците ке им биде овозможено основно и средно 

образование на свој мајчин јазик во државните училишта. За да дојде до 

брз економски научно технолошки и општ напредок на државата, 

неопходно е воспоставување на соработка помеѓу индустријата и 

факултетите, со цел добрите идеи да се претворат во готови производи. 

Посебно внимание треба да се посвети на модернизација на наставните 

планови и програми, се со цел за подобра и продуктивна едукација. 

11. Спорт  
Поаѓајки од уверувањето дека правилниот развој е здрав физички развој 

на децата и младината, значи дека спортот завзема и си има свое место 

кое е некаде меѓу најважните. Поради тоа ке се залагаме за развој на 

спортот во училиштата, за ширење на аматерски спорт, унапредување на 

спортски клубови како и заштита на правата и материјалната положба на 

спортистите. Ке постигнуваме формирање на професионални спортски 

сојузи, асоцијации како и основање на самостојни синдикати на 

професионалниот спорт кои ке се грижат за правата и интересите на 

спортистите за време и после завршувањето на спортската кариера. 

Спортот ке биде финансиран од буџетот на Р.М. но секако и од приватни 

извори. Спортот во училиштата треба да добие поголемо внимание, 

бројот на часови на изборен спорт ке се зголеми и со тоа да се развие и 

систем на спотско натпреварување. За спортистите од национален и 

меѓунационален ранг, приемните испити на факултетите треба да се 

прилагодат према нивните обврски во доменот на тренирањето и 

натпреварувањето. Сметаме дека државата треба да помага на врвните 

спортови како со буџетски средства така и со средства од даночната 

политика. Дел од средствата вложени во спортот, треба да се ослободат 

од данок и тоа пропорционално во државен спорт во кој се вложува. Дел 

од средствата од игра на среќа треба да се вложат во спортот. Ке се 

залагаме да спортистите од меѓународен ранг добијат бенифициран 

работен стаж а на членовите односно спортистите кои се дел од 

репрезентацијата, да им се овозможи добивање на нормален работен 



стаж и секако на спортистите од меѓународен ранг да им се обезбеди 

државна стипендија. 


