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Предговор 
 
 

Процесот за подготвување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион во 
Република Македонија е поддржан од проектот „Регионален економски развој на 
Источниот дел од Македонија (ГТЗ РЕДЕМ)”. Целта на проектот беше да ја поддржи 
регионалната економија и вработувањето во Југоисточниот и Источниот плански регион на 
Македонија според критериумите на ЕУ.  

Планирањето на одржливиот економски развој на Југоисточниот плански регион 
претставува процес со големи предизвици што во иднина ќе поттикнe бројни промени 
потребни во насока на регионалното управување со економските и социјалните прашања, 
како и со прашањата од животната средина. Програмата за развој на Југоисточниот 
плански регион е стратегиска водилка за донесување и имплементирање на ваквите 
одлуки на еден реален, ефективен и долготраен начин.  

Спроведувањето на мерките и активностите, предвидени во Програмата за рамномерен 
одржлив развој, ќе бидат извршени од сите засегнати страни од приватниот, невладиниот 
и општинскиот владин сектор. Тие меѓу себe интензивно ќе соработуваат со цел да се 
постигне одржлив економски пораст, кој носи економска корист и подобрување на 
квалитетот на живот за сите жители во Југоисточниот регион.  

Според тоа, овој документ се однесува на сите општини во регионот и Центарот за развој 
на Југоисточниот плански регион кои пак, ќе превземат заеднички мерки за подобрување 
на условите за инвестирање, подобрување на конкурентноста во однос на другите плански 
региони во Република Македонија, интензивна соработка со соседните региони како во 
државата, така и со пограничните региони од Република Бугарија и Република Грција, за 
да се зголеми бројот на работните места, да се подобрат приходите на граѓаните во 
Југоисточниот регион, но и за да се подигне нивото на квалитетот на живеење според 
европските и светските стандарди. 

 

Центар за развој на Југоисточниот плански регион  
на Република Македонија 
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1. Извршно резиме 

 
Рамномерниот регионален развој претставува избор на секој плански регион во Република 
Македонија, а по донесување на Законот за рамномерен регионален развој, тој е и 
обврска. Во тој контекст, овој документ го дефинира и интерпретира изборот на стратегии 
и политики за градење на економскиот капацитет на Југоисточниот плански регион за 
подобрување на економската иднина и квалитетот на животот на заедницата и граѓаните 
во регионот составен од општините: Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, 
Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица. 

Програмата за регионален развој на Југоисточниот регион ги третира следниве два  клучни 
елементи во градењето на структурата на регионалниот рамномерен економски развој: 
 

1. Главните долгорочни - стратегиски определби за идниот развој на овој регион, 
кои обезбедуваат рамка и логистика на мерки, активности и трошоци што треба 
да бидат направени. Истите се обликувани врз основа на истражувања за 
природата на економските и социјалните проблеми во овој регион, како и врз 
начините на кои економската политика може да помогне во нивното надминување. 

2. Мерките т.е. програмите и активностите (проектите) што се однесувааат на 
реализација на конкретните развојни цели и соодветни мерки т.е. програми и 
проекти за остварување на зададените долгорочни цели.  

Истовремено, направен е и сеопфатен план за имплементација и план за финансирање на 
предвидените мерки кој, од една страна, ја третира временската рамка на извршување на 
активностите, а од друга страна, изворите на финансирање на тие активности (сопствени 
буџетски средства на општините, средства од Централниот буџет на Република 
Македонија, ИПА програмата на ЕУ, кредити или заеми, други финансиски институции во 
Република Македонија или агенции за развој). 
 
Визијата, како долгорочна стратешка определба кон којa се стреми Југоисточниот регион е 
следнава: 
 
 
 
 
 
 

Остварувањето на визијата за развој на регионот е поврзана со реализација на следните 
долгорочни и приоритетни цели за одржлив регионален развој: 
 
1.0. Југоисточниот регион да произведува квалитетни, брендирани градинарски, лозови 

и овошни производи и преработки барани на регионалните и глобални пазари. 
2.0. Да се зголеми вработеноста преку зголемување на бројот на МСП, развој на 

конкурентноста и активни мерки за развој на човечки ресурси. 
3.0. Да развие нова и да се подобри постојната физичка инфраструктура, особено онаа 

поврзана за транспортот, енергијата и ИТ, со цел да го поддржи економскиот раст и 
да ја подобри целокупната конкурентност на регионот. 

4.0. Да се развие бањскиот, културно – историскиот, селскиот и алтернативниот туризам 
преку соработка со соседните региони и држави. 

5.0. Да се заштити и подобри животната средина преку искористување обновливи 
извори на енергија и одржлив развој. 

Југоисточниот регион до 2013 ќе биде посакуван регион за 
живеење, инвестирање и носител на сопствениот економски 
развој 
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6.0. Да се промовира регионот и да се привлечат директни инвестиции за одржлив 
развој. 

 
Секоја од шесте наведени стратешки цели за рамномерен регионален развој ќе биде 
реализиранa преку дизајнирање конкретни програми (мерки) и проекти (активности) што 
истовремено ги реализираат и конкретните развојни цели дефинирани за остварување на 
секоја долгорочна цел. Конкретните цели пак, ги дефинираме и понатаму ги мериме преку 
соодветни индикатори на учинок.  

Програмата за развој на Југоисточниот регион опфаќа и план за спроведување на секоја 
долгорочна цел посебно со временска рамка (од 2008 до 2013 година) и буџет за 
извршување на секоја посебна конкретна мерка.  

 
 

Во однос на оперативната структура за регионалниот развој, во Југоисточниот регион 
формиран е Регионален Центар и општински ЛЕР канцеларии кои беа и се главен ресурс и 
носител на изработката на овој развоен документ. 

Клучно е да потсетиме дека Регионалниот плански развоен документ е од перспектива на 
јавниот сектор т.е. мерки (програми и проекти) дизајнирани, финансирани и спроведувани 
од разни органи и агенции на единиците на локалната самоуправа од целиот Југоисточен 
регион, а исто така и од централната власт односно од Бирото за рамномерен регионален 
развој. Голем дел од мерките, ќе бидат спроведувани од менаџерски тимови кои ќе бидат 
контролирани од Советот на Градоначалници од Југоисточниот регион.  

Методологијата на изработка на Програмата за регионален развој е врз основа на 
методологијата за изработка на програми за развој на планскиот регион од 
Министерството за локална самоуправа на Република Македонија, и од заедничката 
работа со претставниците на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од регионот низ 
бројни работилници во регионот, и во однос на дефинирањето и разработката, пред сé на 
стратешките определби, како и плановите за нивна имплементација. 

Во 2010 година усвоена е Националната стратегија за стари лица на Република 
Македонија со којa се идентификуваат приоритетните области и задачи за работење со 
цел, подобрување на квалитетот и квантитетот на живеење на старите лица. Комисијата 
на Советот на Европа го идентификува активното стареење, како едно од трите 
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приоритетни области чија цел ќе се постигне преку брза акција што треба да се испорача 
преку Лисабонската стратегија. Врз основа на тој документ, Програмата за развој на 
Југоисточнот плански развоен регион е дополнета (во Прилог 1 – А.1.1.) за да биде во 
согласност со Националната стратегија за стари лица на Република Македонија и во 
согласност со стратешките определби кои произлегуваат од нашата меѓународна положба 
и аспирациите за членство во Европската Унија. Дополнителните мерки и активности од 
Прилог 1 се насочени кон подобрување на животот на старите лица во Југоисточниот 
плански развоен регион.  

Во текот на истата година, Стратегијата за развој на Југоисточниот плански регион е 
дополнета (во Прилог 1 – А.1.2.) со подетални мерки и активности за унапредување на 
вработувањето млади и жени во Југоисточниот регион. Генерално, мерките што се 
употребени за унапредување на вработувањето во Југоисточниот плански регион се 
однесуваат на: а) понудата на работна сила и б) побарувачката на работна сила. Во 
прилог 1 – А.1.1.3. од овој стратешки документ на Југоисточниот плански регион, дадени се 
дополнителни конкретни мерки за подобрување на условите на лицата со посебни 
потреби, намалување на семејното насилство и намалување на пороците кај младите. 
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2. Вовед 
 

2.1. Опис на Проектот за регионален развој 
 
Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион, односно 
стратешкото планирање претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на 
мисијата на Регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на  процесот 
на регионалниот развој кој значи идентификување, поттикнување, управување и 
искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион. Политиката на 
регионалниот развој на Југоисточниот регион е систем на цели, инструменти и мерки 
насочени кон намалување на регионалниот диспаритет и остварување рамномерен и 
одржлив регионален развој и подигнување на квалитетот на живот на сите граѓани во 
регионот.  Дополнителен фактор што влијае врз порастот на значењето на политиката на 
регионален развој е и кандидатскиот статус на Република Македонија за членство во ЕУ и 
пристапот на ЕУ во регионалниот развој како една од основните политики.  

Процесот на планирањето на регионалниот развој започна по иницијатива на проектот 
„Регионален економски развој на Источниот дел на Македонија (РЕДЕМ)”, поддржан од 
ГТЗ во Македонија. Една од главните проектни цели беше поддршката на регионалната 
економија и вработувањето во планските региони од Источниот и Југоисточниот регион на 
Македонија според критериумите на ЕУ. Во рамките на Југоисточниoт регион влегуваат 
општините: Гевгелија, Струмица, Валандово, Ново Село, Василево, Дојран, Богданци, 
Босилово, Радовиш и Конче, или графички прикажан на следната општинска карта на 
Република Македонија. 
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Во рамките на проектот, беше и поддршката на процесот на дефинирање регионални 
развојни концепти за двата региони. Главните развојни чекори (фази) во процесот на 
дефинирање на развојните концепти или програмите за развој на планските региони се: 

1. Дефинирање развојни приоритети и предлог проекти на III Регионално Собрание на 
Градоначалниците одржано во Богданци во октомври 2006 година 

2. Јакнење на капацитетите за регионален менаџмент, во Пробиштип, 06 - 08.02.2007 

 Запознавање со процесот на елаборација на концептот за регионален 
развој и 

 Дискусија за можните области за Регионални развојни концепти (РРК) 

3. Планирачка работилница за елаборација на РРК – Гевгелија, 28 - 29.03.2007 

 Планирање на процесот на елаборирање на концептите и 

 Селекција на тематски области за концептите 

4. Јакнење на капацитетите за регионален менаџмент во Струмица, 11 - 13.04.2007 

 Разгледување на тематските области за регионите 

 Презентирање на VIII Регионално собрание на Градоначалници во 
Гевгелија, 12.04.2007 и 

 Усогласување и започнување на процесот на изработка на концептите 

На работилницата за елаборација на концептите или Програмите за развој на планскиот 
регион се дефинираа приоритетните тематски области, улогите и задачите на засегнатите 
страни во процесот на изработка на Програмите за развој на планскиот регион. 
Дефинираните развојни тематски области се: 

o Инфраструктура 

o Туризам и културно наследство 

o Животна средина и обновлива енергија 

o Земјоделство и преработка на земјоделски производи 

o Стопанство, мали и средни претријатија (МСП), развој на човечки ресурси и 
вработување 

o Промоција на регионот и привлекување инвестиции 

Во три циклуси работилници за секоја тематска област одделно или вкупно 20 
работилници, засегнатите страни од Југоисточниот регион учествуваа во изработката на 
Програмата за развој на Југоисточниот плански регион. Резултатите од секоја работилница 
се преточени во овој документ. 

Улогата на овој документ е да обезбеди и дефинира развојна рамка на реално 
спроведливи и ефективни програми, мерки и активности со цел постигнување на 
поставените цели на развој и посакуваните резултати.  

2.2. Тековни програми и проекти  
 
Во текот на изработката на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 
започнати се или се во фаза на имплементација следните програми и проекти по тематски 
области: 
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o Инфраструктура 

 МЕАП – Водоснабдување – ЕБРД  
 Систем за преработка на вода за пиење 

o Туризам и културно наследство 

 Туристички инфо центри  
 Реконструкција на Амам 
 Прекугранична културна размена 
 Реконструкција на Цареви Кули 

o Животна средина и обновлива енергија 

 МЕЛС – Република Италија 
 Кјото Протокол 
 Управување со цврст отпад 
 ЈПП – Ветрова енергија 
 Оцена на потенцијалите на геотермалните води во регионот 

o Земјоделство и преработка на земјоделски производи 

 Инфо систем за следење на понудата и побарувачката на 
земјоделски производи во регионот 

 ИФАД 
 МААСП – СИДА 

o Стопанство, мали и средни претријатија (МСП), развој на човечки ресурси и 
вработување 

 Стажирање 
 Субвенции на плати   
 УСАИД – ПЕП АЕД 
 Пријателски библиотеки – УНДП 

o Локален Економски Развој 

 ЛЕР – УНДП 
 Агенција за локален развој – УНДП 
 Развој на Стратегии за Локален економски развој  
 ИМГ – Микро кредити  
 МДГ – УНДП 

o Промоција на регионот и привлекување инвестиции 

 Регионален водич за инвестиции  
 Водопад Колешино 

 

2.3. Засегнати страни  
 
Претставници од главните засегнати страни учествуваа во процесот на планирање на 
регионалниот развој и тоа според тематски области: 

o Инфраструктура 

 Граѓанско општество - НВО 
 Подрачни единици на Министерство за животна средина и просторно 

планирање  
 Подрачни единици на Министерство за транспорт и врски  
 Општински јавни претпријатија 

o Туризам и културно наследство 
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 Хотел „Аполонија” 
 Аквила Аурела Македоника  
 Кластер туризам  
 Здружение „Кожув” 
 Факултет за туризам 
 Агенција за локален развој – Гевгелија  
 Музеј за заштита на споменици на култура 
 Хотам Атам  
 Аквила М – продажба на сувенири 

o Животна средина и обновлива енергија 

 Јавни претпријатија  
 ЕД „Планетум” – Струмица 
 ГЕФ/СГП 
 Ветропарк  
 МЖСПП 
 Програма за енергетска ефикасност 

o Земјоделство и преработка на земјоделски производи 

 МААСП 
 Здружение „Вега Мак” - трговија 
 Македонско здружение за преработка 
 Здружение „Еко-храна” 
 Федерација на фармери на Македонија 
 Винарство:  Маркудов, Анска Река и Струмичко Поле  
 Здружение „Флора Mак” 
 МЗШВ  
 Водни заедници 

o Стопанство, мали и средни претријатија (МСП), развој на човечки ресурси и 
вработување 

 Регионални комори 
 Здруженија 
 Занаетчиски комори  
 Агенции за локален развој  
 Агенција за вработување  
 Ваучер центри   
 НВО Центар 

o Промоција на регионот и привлекување инвестиции 

 Маркетинг агенции 

 Евро Регион 

 Агенција за привлекување инвестиции 

 Регионални комори 

 Банки и финансиски институции 

 Катастар  
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3. Природни карактеристики 
 

3.1. Географска местоположба на регионот 
 
Регионот се наоѓа во југоисточниот дел од Република Македонија и се простира помеѓу 
географска ширина 22о 59’ 6” и 22о 26’ 6” и географска должина 41о 07’ и 41о 40’. Регионот е 
со вкупна површина од 2.835 km2. Со јужниот дел се граничи со Република Грција, на исток 
со Република Бугарија, а на север и запад со Источниот и Вардарскиот регион. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Југоисточниот плански регион ги опфаќа басенот на Струмичко-Радовишката и Гевгелиско-
Валандовската котлина, односно, сливното подрачје на Струмичка Река и долното сливно 
подрачје на реката Вардар (јужно од Демир Капија). Вкупната површина на планскиот 
регион е приближно 11% од територијата на Република Македонија.  
Регионот целосно ги опфаќа спомeнатите котлини и масивите на планините Беласица на 
југ, Огражден на исток, Плачковица на север, Серта во централниот дел и источната 
страна на планината Кожув. Долините на реките Вардар и Струмица овозможуваат 
комуникациско поврзување на регионот со соседните земји Грција на југ и Бугарија на 
исток, како и со останатите подрачја од државата (Тиквеш, Овче Поле и други). 
 

3.2. Релјеф 
 
Целокупниот Југоисточен регион е поделен на ридско планински и рамничарски дел, во 
кои се застапени скалестите и рамничарски почви, како и алувијалните, смолниците, 
гајњачите и карбонатните видови почви. Поголем дел, односно 46% од обработливите 
површини припаѓаат на рамничарскиот релјефен дел што се наоѓаат на надморска висина 
од 250 до 300 m и се од првостепено значење за земјоделството во регионот. Тоа се 
површините покрај речното корито на реките Вардар, Струмица, Тркања и Крива Река. 
Останатите 52% од површините припаѓаат на падинскиот дел, а 2% на ридскиот релјефен 
дел. Ваквата бонитетна и почвена карактеристика на Југоисточниот регион го определува 
и начинот на користење на земјиштето од страна на земјоделските субјекти.  
Надморската висина се движи од 64 m до 2.157 m  (врв Зелен Брег на Кожув). 

Општина Население Површина  
хектари 

Населени 
места 

Богданци 8.707 11.438 4 

Босилово 14.260 15.000 16 

Валандово 11.890 33.140 29 

Василево 12.122 22.100 18 

Гевгелија 22.988 48.343 17 

Дојран 3.426 13.200 13 

Конче 3.536 22.370 14 

Ново Село 11.567 25.000 16 

Радовиш 28.244 68.000 36 

Струмица 54.676 32.149 25 

Вкупно 171.416 28.350 188 
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3.3. Клима 
 
Специфичната географска и топографска положба на Струмичкиот микрорегион ја 
карактеризираат две зонални клими. Субмедитеранска, со поголемо или помало 
вкрстосување со источно - континентална клима, чија испреплетеност на регионот му 
даваат посебен белег - долги топли лета со високо среднодневни температури и намалено 
годишно количество врнежи, намалени зимски температури и појава на ветрови од сите 
насоки. Карактеристични за тој регион се северозападниот, југозападниот, а поретко 
северецот и јужниот топол ветер. Во однос на светлината, Струмичкиот микрорегион се 
одликува со долг период сончеви денови и со висок светлосен интензитет што позитивно 
влијае на фруктификацијата. Има околу 230 сончеви денови. Сончевиот сјај трае просечно 
2.377 часа годишно. Во просек, магла има најмногу 20 дена. Поради субмедитеранските 
влијанија од Егејското Mоре и влијанието на континенталната клима, климатските услови 
во Струмичкиот микрорегион се карактеризираат со намалено годишно количество врнежи, 
засилена аридност, и менлив плувометриски режим со намалена зимска температура. 
Микрорегионот Радовиш - Конче се карактеризира со умерено-континентална клима. 
Поради изразената висинска разлика (400 - 707 m надморска височина), одделни 
климатски елементи варираат меѓу изменетата медитеранска клима во полето и 
планинска клима по планините. Просечните годишни температури во рамничарскиот дел 
се движат од 12,5 до 13°С, а на највисоките делови од планинските масиви до 7,5°С. 
Најтопли месеци се јули и август, со просечна температура од 23°С, а најстуден месец  е 
јануари со 1,2°С. 
Просечните годишни врнежи изнесуваат 563 mm, со големи варирања од година во година, 
но постои разлика меѓу планинските и рамничарските реони. Во однос на годишниот 
вкупен број на сончеви часови, микрорегионот има вкупно 2.326 сончеви часови годишно, 
т.е. 6,4 часови дневно. 
Гевгелискиот микрорегион се карактеризира со медитеранска и континентална клима, која 
во текот на целата година условува топли денови. Овој микрорегион има повеќе од 240 
сончеви денови во годината што претставува најсончeв крај во Република Македонија. 
 

3.4. Хидрографски карактеристики 
 
Сливното подрачје на Струмица е во југоисточниот дел и се протега во сливните подрачја 
на реките Струмица, Циронска и Лебница до бугарската граница. Зафаќа површина од 
1.649 km2, или 6,4% од територијата на Република Македонија. Главни притоки на реката 
Струмица се Водоча, Турија, Радовишка и Подарешка. Ова подрачје е најсиромашно со 
водни ресурси и недостатокот на вода ги погодува сите сегменти на активностите на 
луѓето: водоснабдувањето на населението (особено во руралните области), индустријата 
и наводнувањето. Ова ја влошува и состојбата со квалитетот на водата и протекот на 
водата е често под биолошкиот минимум во периодите во кои реките пресушуваат. 
Вкупното годишно количество вода во ова сливно подрачје е околу 132 милиони m3. 
Дојранското Езеро е лоцирано во југоисточниот дел на земјата. Дојранското Езеро, трето 
по важност, но најмало природно езеро во Република Македонија, исто така припаѓа на 
сливното подрачје на реката Вардар. Тоа, исто така, е заедничко со Грција. Неговата 
вкупна површина изнесува 43 km 2, од кои 25,62 km 2 припаѓаат на Република Македонија, а 
17,07 km2 на Грција. Во изминативе 15 години неговата водна маса опадна поради 
природна хидролошка појава, циклусите на сува клима и искористувањето од страна на 
луѓето. Дојранското Езеро е изолиран екосистем со мошне специфични флора и фауна, 
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коишто се загрозени. Во последниве две години нивото на водата во езерото се зголеми, 
како резултат од подобрената хидролошка состојба, но се уште е под своето првично ниво. 

Од површинските води главен водотек е реката Луда Мара која не се одликува со 
поголеми и постојани протеци. На реката е изградена акумулацијата „Паљурци“ чија 
намена е наводнување на обработливите површини. Акумулацијата е со корисен волумен 
од 2,8х106 m3. По изградбата на акумулацијата, коритото на реката Луда Мара често е 
суво. 

На реката Луда Мара во општината Стар Дојран изградена е уште една акумулација 
„Чинарли” со корисен волумен од 0,25х106 m3. 

 

3.5. Вегетација  
 
Богатството и хетерогеноста на видовите екосистеми се основни обележја на биолошката 
разновидност во Југоисточниот регион. Ваквата состојба е резултат на специфичната 
географска положба, климатските, педолошките, геоморфолошките и другите 
карактеристики, како и на промените што се случувале во изминатите геолошки периоди 
на оваа територија. Југоисточниот регион се карактеризира со рецентна флора, фунгија и 
фауна, за што потврда се многубројните реликтни видови и екосистеми, вклучувајќи ги 
големиот број регистрирани заедници во нив. Тоа богатство се одликува со огромна бројка 
таксони од фунгија, флора и фауна, од кои голем број се ендеми. Шумските екосистеми се 
простираат по територијата на планините Беласица и Огражден, каде главно доминираат 
листопадните шуми претежно со даб, црн и бел габер, костен и бука. Зимзелените шуми се 
поретки и се наоѓаат претежно на повисоките делови од планините каде доминираат бор, 
ела и смрeка. Мешаните шуми се наоѓаат на помали површини и можe да се сретнат 
поретко. 
 

3.6. Фауна 
 
Фауната во Југоисточниот плански регион е комплексна, автохтона до реликтно 
ендемична. Присутни се: мечка, волк, лисица, срна, елен, дивокоза, дива свиња, куна, дива 
мачка, невестулка и др. Од птиците застапени се орел, сокол, јастреб, тетреб и многу 
други видови. Особено значајно е присуството на повеќе видови фунги меѓу кои вргањ, 
лисичарка, смрчка и др. Тревестите екосистеми се јавуваат во низинскиот појас, опфаќајќи 
поголем број ливадски, халофитни и степолики заедници. Во нив од фаунистички аспект 
присутни се степски гуштер, песочна боа, поскок, балкански смок, зајак, полска еребица, 
потполошка, фазан, како и присуство на разни видови инсекти. Водните екосистеми се од 
клучно значење за Југоисточниот регион. Постоењето повеќе вештачки езера, развиената 
сливна мрежа, особено сливот на реката Струмица, помалите околни рекички, бари и 
мочуришта, најзначајно од нив Моноспитовското Блато, резултираат со повеќе видови 
екосистеми. Нив ги карактеризираат добро развиена биофлора и алгална флора со 
развиена мочуришна вегетација на големи површини уште во минатото. Денес главно се 
среќаваат во фрагментарна состојба, по крајбрежјата како остатоци од некогашното езеро, 
поточно сегашното Моноспитовско Блато. Промените што Моноспитовското Блато ги 
претрпе со мелиоративните зафати, со кои големи површини се претворени во 
обработливи површини, секако имаат огромно влијаније на мочуришните заедници и 
сегашните состојби. Сепак, флората и фауната сеуште се богати. Моноспитовското Блато 
располага со многу видови водни растенија, трски, разновидна мочуришна вегетација, како 
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и разновиден алгален диверзитет, значаен за опстанокот на многубројните видови риби, 
меѓу кои и ретката штука. Огромен е бројот на преселните видови птици кои овде се 
задржуваат привремено, како и постојаните меѓу кои познатата чапја лажичарка, патки, 
лебеди и лиски. Во езерските водни екосистеми во Југоисточниот регион се среќаваат 
повеќе видови рибa меѓу кои крап, црвеноперка, караш, а водната акумулација Турија е 
порибена и со пастрмка. Неа ја има и во реката Лебница, длабоко во планината Огражден. 
Во речните екосистеми присутни се мрена, бојник, клен, како и други видови риби и голем 
број водоземци. Но, сепак, речните корита како главни реципиенти на отпадните води, 
особено оние што се вливаат во Моноспитовскиот канал, имаат огромно негативно 
влијание врз постоjните екосистеми, кои секако се под голем антропоген притисок, со што 
се доведува до редукција на популацијата на различните видови риби и останатата флора, 
фунгија и фауна. 
Шумите во Радовишкиот микрорегион како заедница на сите живи организми, се богати со 
ловен дивеч. Животинскиот свет изобилува со ловностопански видови, a евидентирани се 
преку 50 животински видови. Можат да се издвојат куна златка, срна, дива мачка, видра, сур 
орел, орел зајачар, ветрушка, бел мршојад, волк, дива пајка, дива свиња и др.  
 

3.7. Шуми 
 
Во микрорегионот Радовиш - Конче, од фитоценозите во шумите најдоминантни се заедниците 
на дабот горун, црните јасенови шуми, заедницата на подгорска бука, буковата шума, со 
учество на брезата на кисели почви, заедница на горска бука, заедница на подалпска букова 
шума, заедница на дабот благун, дабот плоскач, дабот благун со бели габерови шуми.  Во 
општина Конче, шумските комплекси зафаќаат околу 9.429 хектари под шума и 2.313 хектари 
под пасишта. Општина Конче се вбројува во првата група во која, површините со шуми и 
шумско земјиште заземаат од 50 до 82% од географската површина на општината. 
Квантитативните мерки - пошумувањето необновени површини (голини) и реконструкција на 
деградирани шуми ќе овозможат да се збогати шумскиот фонд во општината, а со тоа и 
перспективната експлоатација на истиот (изградба на погони за преработка на дрво како 
производство на споредните производи од шумата). Во општина Радовиш, шумските комплекси 
зафаќаат околу 21.000 хектари. Поголеми шумски комплекси се наоѓаат околу Стара Река и 
Ораовичка Река каде се застапени дабова, букова и четинарска шума. Според формата на 
одгледување, има високостеблени разновозрaсни насади, високостеблени едновозрасни 
насади, нискостеблесни насади и шумски култури. 
 
Шумите спаѓаат во групата средно отворени шуми со сообраќајници. Подигнувањето на 
шумите, освен за збогатување на шумскиот фонд, има цел и заштита на шумското и на 
земјоделското земјиште од ерозивните процеси. 
Освен дрвната маса, од шумата се искористуваат и други (второстепени) шумски производи 
како што се: дабовиот лишај, кантарионот, ајдучката трева, печурката вргањ и слично.  
 

3.8. Расположиви суровини и други ресурси 
 
Микрорегионот Радовиш - Конче се карактеризира со наоѓалишта на минерални 
неметални суровини како што се декоративните камења што се користат за градба, како 
кварцот и  глината. Од минералните метални суровини, во општина Радовиш има железно-
цинкова руда, бакар, злато, сребро, хром и ураниум, а во општина Конче има варовник, 
мермер и бакар. 
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Во Струмичкиот микрорегион, рудникот за експлоатација на фелспад Хамзали, е од 
натриумски карактер и е единствен во Република Македонија и на Балканот. Настанат е во 
услови на интензивна супституција на К2О компонента од гранит Na2O со високо 
темературни гасно-течни раствори во периодот долна креда (пред 111 милиони години), 
што го вбројува наоѓалиштето во метасоматски тип. Петрографски албитските рудни тела 
се карактеризираат со бела боја, масивна текстура и варијабилна структура. 
Минералошкиот состав на албитите е албит 89-94%, кварц 4-8%, серицит 0,5%, како и 
мали вклучувања на рутил, титанит и алкритал. 

Рудникот за експлоатација на CaCO3 – Mемешли е наоѓалиште што во основа претставува 
мермеризиран варовник и е еден од ретките во Република Македонија. Потеклото на 
мермеризираниот варовник е маринско. Настанат е како резултат на депонирање на 
микроорганизми чии остатоци се претежно составени од CaCO3, за време на херцинската 
и алпската ерогенеза, во услови на низок степен на регионален метаморфизам, каде што 
варовничките седименти се потполно прекристализирани во мермери. Петрографски се 
карактеризира со бела до сиво бела боја, гранобластична структура и масивна текстура. 
Минерaлошки, претставува калциски тип со над 98% калцит и 0,5% нерастворлив остаток.  

Испитувања се вршат на планината Огражден во непосредна близина на населеното 
место Иловица, каде постојат индикации за потенцијални наоѓалишта. 
Струмичкиот микрорегион е еден од ретките во Република Македонија кој располага со 
термоминерален хидропотенцијал. На околу 12 km југоисточно од градот Струмица, под 
планината Беласица се наоѓа селото Банско, а во негова непосредна близина и 
термоминералните извори на Бања Банско. Поврзана со асфалтен пат на надморска 
висина од 250 m, со изменета континентална клима, Бања Банско е најзначаен локалитет 
во регионот во однос на бањскиот туризам. 

Има пет термоминерални извори од кои, само едeн и тoa најголемиот, е стручно каптиран. 
Останатите четири слободно се изливаат без посебна каптажа. Температурата на водата 
во изворите е 71 °С во главниот извор и 56 °С во останатите. Во однос на минералниот 
состав, сите се со ист минерaлошки состав, што потврдува дека сите потекнуваат од еден 
ист извор. 

4. Население 
 

4.1. Вкупно население 
 
Номенклатурата на статистички територијални единици (NUTS) во Македонија е донесена 
во 2001 година. Во согласност со неа, целата територија на Македонија е една единица на 
NUTS нивоата 1 и 2, додека на NUTS нивото 3 има осум статистички региони: 
Пелагониски, Вардарски, Североисточен, Југозападен, Скопски, Југоисточен, Полошки и 
Источен. 
 
Бројот на населени места во Југоисточниот регион е 188. Бројот на населението по 
региони е претставен во следната табела (Извор: Државен завод за статистика – попис од 
2002 година). 
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Регион 1994 2002 2006 1994/2002 2002/2006

% %

Македонија 1.945.932,00 2.022.547,00 2.040.228,00 3,79% 0,87%

Пелагониски 242.614,00 238.136,00 236.088,00 -1,88% -0,87%

Вардарски 131.035,00 133.180,00 154.230,00 1,61% 13,65%

Североисточен 163.841,00 172.787,00 173.982,00 5,18% 0,69%

Југозападен 211.226,00 219.741,00 222.385,00 3,88% 1,19%

Скопски 545.228,00 578.144,00 590.455,00 5,69% 2,09%

Југоисточен 168.481,00 171.416,00 171.972,00 1,71% 0,32%

Полошки 281.982,00 305.930,00 310.178,00 7,83% 1,37%

Источен 201.525,00 203.213,00 180.938,00 0,83% -12,31%

Вкупно население
Промена на број на 

население

 
 
Густина на население - состојба 30 јуни 2008 година 

 
Статистички регион  Население  Густина на население  

Република Mакедонија  2.046.898  79,6  

Вардарски регион  153.902  38,1  

Источен регион  180.260  51,0  

Југозападен регион  222.142  66,5  

Југоисточен регион  172.362  62.9  

Пелагониски регион  234.902  49,8  

Полошки регион  312.607  129,4  

Североисточен регион  174.276  75,4  

Скопски регион  596.447  329,0  

Извор:Државен Завод за Статистика 

 
Површината по општини и број на жители (илјади) како и густината на населението по 
општини (број на жители на km2) е даден во следната табела.  

 
Општини површина во Км2 жители  /100

г у с т и н а

Богданци
1 1 4 . 3 8 8 9 7 7 . 8 1

Д о ј р а н 1 3 2 3 4 . 2 6 2 5 . 9 5

Р а д о в и ш 6 0 8 2 8 2 . 4 4 4 6 . 4 5

К о н ч е 2 2 3 . 7 3 5 . 3 6 1 5 . 8 1

С т р у м и ц а 3 2 2 5 4 6 . 7 6 1 6 9 . 8 0

Н о в о  С е л о 2 5 0 1 1 5 . 6 7 4 6 . 2 7

Б о с и л о в о 1 5 0 1 4 2 . 6 4 9 5 . 0 9

В а с и л е в о 2 2 1 1 2 1 . 2 2 5 4 . 8 5

Г е в г е л и ј а 4 8 3 2 2 9 . 8 8 4 7 . 5 9

Валандово
3 3 1 1 1 8 . 9 3 5 . 9 2

Вкупно
2 8 3 5 . 0 8 1 7 1 6 1 3 6 1 . 5 6

 

4.2. Витални карактеристики 
 
Од графикот подолу се гледа дека општина Радовиш е со најголема површина, а општина 
Струмица е со најголем број жители и е најгусто населена во Југоисточниот регион. 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

18 

 
 

 

 
 

 

4.3. Миграциони движења 
 
За Република Македонија во последните години, посебно се карактеристични внатрешните 
миграции. Така, во 2008 година се забележани 7.216 внатрешни миграции од кои, најголем 
број се во Скопскиот регион. Со тоа се потврдува концентрацијата на целокупното 
население во главниот град на Републиката, па аналогно на тоа, настанува депопулација 
на населението во останатите региони. Посебно се забележува напуштањето на 
руралните средини од страна на помладото население, со што голем број  старо 
население останува во руралните средини. 
 
 

Статистички региони  Доселени граѓани  Отселени граѓани  

Република Македонија 7.216 7.216 

Вардарски регион  532  647  

Источен регион  612  739  

Југозападен регион  670  652  

Југоисточен регион  612  640  

Пелагониски регион  660  708  

Полошки регион  591  629  

Североисточен регион  485  536  

Скопски регион  3.054  2.665  

Извор:Државен Завод за Статистика 

 
Иако со помал интензитет, во Република Македонија не отсуствуваат и надворешните 
миграции. Следено по региони, најмногу надворешни миграции на иселени граѓани во 
периодот од 1994 до 2002 година има во Полошкиот регион, дури 8.472, а по него следува 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

површина во km
2
 

114.38 132 608 223.7 322 250 150 221 483 331 
жители 89 34.26 282.44 35.36 546.76 115.67 142.64 121.22 229.88 118.9 
густина на население 77.81 25.95 46.45 15.81 169.80 46.27 95.09 54.85 47.59 35.92 

Богданци Дојран Радовиш Конче Струмица Ново Село Босилово Василево Гевгелија Валандово 
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Југозападниот регион со 6.191 иселени граѓани. Најмалку надворешни миграции на 
иселени граѓани има во Вардарскиот и Североисточниот регион. 
 

Миграции

Регион 1994/2002

Македонија -30.992

Пелагониски -5.297

Вардарски -1.670

Североисточен -1.557

Југозападен -6.191

Скопски 243

Југоисточен -4.743

Полошки -8.472

Брегалнички -3.305

Согласно 
резултатите од 
Анкета на работна 
сила во 2004 
година 
спроведена од 
Државниот завод 

Во отсуство на реални показатели за вкупна ангажираност 
на работна сила во земјоделството што би се добиле со 

 
 

4.4. Население  по  пол  и возраст 
 
Половата структура на старото население е важен сегмент за утврдување на 
квантитативниот однос на машкото и женското население. Таа има големо значење не 
само за демографските, туку и за економските проучувања на населението, и посебно е 
важна за планирањето мерки за заштита и грижа на старите лица, во согласност со 
проблемите и потребите на машкото и женското старо население. 

Половата структура на населението во Република Македонија покажува речиси 
изедначено учество на двата пола. 

Според податоците од Пописот во 2002 година, процентот на старото население над 60 
години, во однос на останатото население изнесува 15%, или 303.534 стари лица. Од нив, 
163.898 лица се од женски пол, а 139.636 лица се од машки пол. Ова значи дека ако во 
севкупното население учеството на машкото население е поголемо, со тенденции на 
изедначување, во старото население над 60 години, учеството на машкото население е 
помало во однос на женското население. Претставено во проценти тоа изнесува 46% 
машко население и 54 % женско население. 

 
Статистички регион  60+  

Вкупно Мажи Жени 

Република Македонија  340.310  155.196  185.114  

Вардарски регион  27.875  12.778  15.097  

Источен регион  32.643  14.884  17.759  

Југозападен регион  32.944  14.868  18.076  

Југоисточен регион  32.643  13.305  16.172  

Пелагониски регион   48.843  21.922  26.921  

Полошки регион  38.238  17.629  20.609  

Североисточен регион   27.275  12.597  14.678  

Скопски регион  103.015  47.213  55.802  

   Извор: Државен Завод за Статистика 
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Раст на 

населението
 

(во 2004) 

Внатрешни 
миграции

 

(во 2004) 

Надворешни 
миграции

 

(во 2004) 

% од 
населението 

над 65 
(во 2004) 

% 
населението 

под 15          
(во 2004) 

Република 
Македонија 

5.417  712   

Пелагониски 
регион 

-553 -30 153 16,3 9,9 

Вардарски 
регион 

195 -72 7 7,0 5,9 

Северозапаен 
регион 

693 -191 79 8,2 9,2 

Југозападен 
регион 

385 -10 129 10,3 11,9 

Скопски регион 2.571 650 296 27,9 28,0 

Југоисточен 
регион 

484 -50 -121 8,5 7,9 

Полошки 
регион 

1.594 -210 533 11,2 18,4 

Источен 
регион 

48 -87 -364 10,6 8,7 

 
 

4.7. Национална структура 
 

1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002

Македонија 1.945.932 2.022.547 66 64,2 22,7 25,2 4,0 3,9 2,2 2,7 0,4 0,5 2,1 1,8 0,4 0,9 1,6 1,1

Јогоисточен Регион 168481 171416 90,9 90,4 0,1 0 7,3 7,4 0,2 0,3 0,1 0,1 1,2 1,2 0 0 0,3 0,4

Вкупно население Македонци Албанци Турци ОстанатиРоми Власи Срби Бошњаци

 
 
 

4.8. Културно - образовно и просветно ниво 
 
Податоците што се однесуваат на степенот на образование во Југоисточниот регион 
укажуваат дека сеуште постои значителна потреба за инвестиции во едукацијата на 
младите луѓе. Според статистичките податоци за 2002 година, само 7,3% од населението 
над 15 - годишна возраст имало високо образование, што е трет најмал процент во 
државата, после Полог со 5,0% и Североисточниот регион со 6,7%. Аналогни се 
податоците што се однесуваат на населението со низок степен на образование. 
Југоисточниот регион  со 58,9% од населението со низок степен на образование, спаѓа во 
помалку образованите региони во државата. 
 
Стапки на неписменост во Република Македонија, вкупно и по пол и по региони  
(НУТС 3), во 1994 и 2002 година 
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Региони Вкупно Мажи Жени 

 1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Р. Македонија 5,4 3,6 2,5 1,7 8,3 5,5 

Пелагониски 5,1 3,8 2,5 2,0 7,7 5,5 

Вардарски 4,8 3,5 2,5 2,0 7,2 5,1 

Североисточен 8,2 5,2 3,4 2,2 13,0 8,2 

Југозападен 5,8 3,5 2,5 1,3 9,1 5,6 

Скопски 3,9 2,8 1,7 1,2 6,1 4,4 

Југоисточен 5,1 4,0 3,0 2,4 7,3 5,6 

Полошки 6,8 3,9 3,1 1,7 10,4 6,1 

Источен 6,1 4,0 3,2 2,0 9,0 6,0 

Извор: Пресметано врз основа на податоци на ДЗС: Попис на населението, домаќинствата, 
становите и земјоделските стопанства во Република Македонија, 1994 (книга И) и 2002 година 
(книга В) 

 
Структура (во %) на населението според школска подготовка, во Р. Македонија, 
вкупно, по региони (НУТС 3), во 1994 и 2002 година 
 

  

Вкупно население на 
возраст од 15 и 
повеќе години 

Ниско ниво на 
образование 

Средно ниво на 
образование 

Високо ниво на 
образование 

Региони 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Р. Македонија 1.454.082 1.596.267 58,8 53,2 32,3 36,9 8,7 10,0 

Пелагониски 191.335 195.688 57,4 49,7 32,7 39,0 9,6 11,3 

Вардарски 100.645 108.061 56,3 48,4 35,8 42,8 7,8 8,8 

Североисточен 121.924 133.710 66,5 59,7 27,5 33,6 5,9 6,7 

Југозападен 145.567 168.564 64,8 60,6 27,5 30,8 7,5 8,6 

Скопски 417.143 460.739 44,7 39,8 42,5 45,5 12,7 14,8 

Југоисточен 127.562 137.433 65,6 58,9 27,8 33,9 6,6 7,2 

Полошки 194.098 226.111 76,6 73,9 18,9 21,2 4,4 4,9 

Источен 155.808 165.961 61,0 51,7 31,1 39,3 7,8 9,0 

Извор: Пресметано врз основа на податоци од ДЗС: Попис на населението, домаќинствата, 
становите и земјоделските стопанства во Р. Македонија, 1994 (книга И) и 2002 година (книга В). 

 
Структура на населението според стручната подготовка во Југоисточниот регион, 
вкупно по општини, во 2004 година 

Општина
Без 

училиште

Некомплетно 

основно 

образование

Основно 

училиште

Средно 

училиште

Виша 

школа

Висока 

школа, 

факултет, 

академија

Магистратура Докторат

Сеуште се во 

процес на 

основно 

образование

Богданци 106 1.462 2.352 2.892 172 227 / / 10

Босилово 541 3.681 4.272 2.478 170 130 1 1 4

Валандово 313 2.495 2.859 3.416 235 311 1 3 4

Василево 713 3.424 3.319 1.675 93 53 1 / 12

Гевгелија 221 2.428 5.829 8.797 709 1.129 23 3 14

Дојран 74 715 907 928 61 85 / / 1

Конче 257 1.149 958 387 13 12 / / 1

Ново село 479 3.218 3.206 2.163 177 149 2 / 7

Радовиш 1.457 5.257 6.776 6.845 745 841 14 5 12

Струмица 1.997 8.569 11.858 17.007 1.617 2.828 31 8 38
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5. Стопанство 
 
Регионот е со најдинамичен раст во Македонија, воден од малите бизниси што 
доминираат со близу 70% учество во производството и над 70% учество во 
вработувањата.  

Најзначајни сектори се текстилната индустрија, тутунската, земјоделството, 
градежништвото, угостителството и трговијата. Иако доминира индустријата, со 
исклучително динамичниот раст сé позначајно учество имаат услугите, градежништвото и 
земјоделството. Во овој регион се креираат најголем број нови работни места чиj  
генератор се градежништвото, услугите и индустријата. 

Стопанските активности во општина Струмица имаат интензивен развој. Од примитивно 
занаетчиство и земјоделство, стопанството во општината уште во првите повоени години 
бележи интензивна развојна динамика, постигнувајќи значајни резултати во економијата на 
Републиката. Бројот на новоизградени  производствени и продажни капацитети рапидно се 
зголемува и тоа со посебен акцент врз индустријата и земјоделството, а истовремено 
суштествуваат и во развојот и осовременувањето на трговијата, градежништвото, 
угостителството и туризмот. Својот најзначаен подем и растеж Струмица го доживеа во 
времето на слободниот повоен развој, кога и израсна во значаен политичко 
административен, научен и стопански центар на Република Македонија. Застапени се сите 
стопански сектори. Општина Струмица има релативно развиена индустрија. За преработка 
и повисока финализација на примарното земјоделско производство постојат капацитети за 
производство на конзервиран зеленчук, преработка на млеко и месо, фабрика за 
обработка и ферментација на тутун, мелничко-пекарска индустрија, мини производствени 
погони за производство на слатки и слично. Дрвната индустрија во општината е 
претставена преку повеќе производствени капацитети за мебел, столарија и дрвена 
амбалажа. Најзастапена индустриска гранка е текстилната-производство на предиво, 
тешка и лесна конфекција. Во oпштина Струмица постои фабрика за санитарна керамика 
втемелена врз суровинската основа на рудникот за неметали, како и фабрика за 
производство на тули. Електроиндустријата и металопреработувачката индустрија се 
застапени преку микропроизводствените капацитети со следниве производи: струјомери, 
пресувани делови и производство на метална галантерија од лим, каси, сефови, 
сигурносни врати, противпожарни ормари, алуминиумска браварија и друго. 

 

5.1. Пораст  и  ниво  на  развој 
 
Динамичниот раст на малите бизниси во Југоисточниот регион се потврдува со брзиот раст 
на бројот на активни мали бизниси кој за само две години е зголемен за 23%. Порастот се 
движи од 11% во земјоделството, до 32% во индустријата. Сепак, постои висока 
концентрација на малите бизниси во услужниот сектор кој учествува со 71%, следен од 
индустријата со 19%.   
 

 
Табела: Број на мали претпријатија 

2003 2004 2005 
Вкупно 3.025 3.517 3.727 
Земјоделство 184 209 204 
Индустрија 550 654 725 
Градежништво 114 131 138 
Услуги 2.177 2.523 2.660 
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Југоисточниот регион има БДП по жител од 4.598 ЕУР (во 2002 година) што е 88% од 
просекот за Македонија и 23% од просекот во ЕУ 27. Со тоа, тој се наоѓа на третото место, 
а учествува со 7% во создавањето на македонскиот БДП.  

5.2. Човечки ресурси 
 
Што се однесува до стапката на невработеност, индикаторите што се на располагање 
укажуваат дека стапката на невработеност кај жените е значително повисока од таа на 
мажите, 38,2% наспроти 31,9%. Стапката не невработеност на младите (67,2%) според тие 
податоци е една од пониските во државата.  

Брзиот раст на производството придонесе за отворање на околу 2 илјади нови работни 
места во регионот. Притоа, во овој двегодишен период малите бизниси креираа околу 4 
илјади нови работни места што е пораст од 32%, додека кај средните претпријатија беа 
загубени 700, а кај големите 1.300 работни места. Со тоа, малите бизниси го зацврстија 
водечкото место на најголем работодавец во Југоисточниот регион со учество од 71% во 
вкупниот број вработени.  

 
 

 
Графикон 

 
Во набљудуваниот период (од 2003 до 2005 година), трошоците за работната сила по 
вработен на бизнис секторот се зголемени за минимални 3%. Интересно е да се забележи 
дека трошоците за работната сила по вработен кај малите бизниси се намалени за 2%, 
додека кај средните и големите претпријатија тие се зголемени за 12%, односно 25% 
соодветно. Ова покажува дека малите бизниси главно отвораат нови ниско платени 
работни места. Исто така, тие се пофлексибилни и побрзо реагираат на пазарните 
движења и соодветно ги приспособуваат  трошоците во производството.  

Според анкетата на УСАИД во 2006 година, фирмите од регионот имаат добар до одличен 
квалитет на работна рака. 
 

5.3. Примена  на  технологии  и  иновации 
 
Ваквите движења откриваат дека средните претпријатија се реструктуираат 
приспособувајќи го бројот на вработените кон реалните потреби на производствениот 
процес. Со затворање на понископродуктивните работни места, тие успеваат трошоците 
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за работна сила по единица производ да ги држат под контрола. Ова охрабрува дека во 
наредниот период средните претпријатија исто така можат да придонесуваат во 
креирањето нови работни места во Југоисточниот регион.  
Динамичниот раст на малите бизниси во Југоисточниот регион се потврдува со брзиот раст 
на бројот на активни мали бизниси, кој за само две години е зголемен за 23%. Порастот се 
движи од 11% во земјоделството, до 32% во индустријата. Сепак, постои висока 
концентрација на малите бизниси во услужниот сектор кој учествува со 71%, следен од 
индустријата со 19%.   
 

5.4. Претприемништво 
 
Малите бизниси имаат апсолутна доминација во Југоисточниот регион со учество од 67% 
во производството на нефинансискиот сектор, наспроти учество од 23% на средните и 
10% на големите претпријатија. Тие се карактеризираат со исклучително динамичен раст 
на производството од 108% во периодот од 2003 до 2005 година, со што се генератори на 
растот од 56% на бизнис секторот во Југоисточниот регион.  
 
Бројот и видовите деловни субјекти по општини во Југоисточниот регион се дадени во 
следната табела. 
 

Претпријатија
Трговски 

друштва

Трговци 

поединци
Останато

Богданци 249 223 88 46

Дојран 69 81 30 27

Радовиш 885 999 98 217

Конче 39 64 5 52

Валандово 334 302 33 203

Гевгелија 940 883 279 213

Струмица 2.626 2.394 646 290

Ново Село 336 260 45 73

Босилово 335 209 41 53

Василево 184 126 34 50

Вкупно за регион 5.997 5.541 1.299 1.224

Македонија 67.207 64.750 19.664 13.585

% 8,92% 8,56% 6,61% 9,01%

Видови деловни субјекти

Трговски 
друштва

Трговци 
поединци

9%

 
 

5.5. Секторска  структура 
 
Најзначајни сектори се текстилната и тутунската индустрија, земјоделството, 
градежништвото, угостителството и трговијата. Иако индустријата доминира со 48% 
учество во производството и 55% во вработувањето, со исклучително динамичниот раст се 
позначајно учество во производството имаат услугите. Во овој регион се креираат најголем 
број нови работни места чиј генератор се индустријата, градежништвото и услугите. 
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Земјоделство Рибарство Рударство
Преработувачка 

индустрија

Снабдување со 

ел енергија гас и 

вода

Градежништво

Богданци 101 0 0 47 2 6

Дојран 13 7 0 26 1 0

Радовиш 96 2 1 284 5 84

Конче 24 0 1 5 0 0

Валандово 238 0 0 55 2 3

Гевгелија 302 2 0 307 3 41

Струмица 189 1 2 746 2 137

Ново Село 51 2 0 63 1 24

Босилово 53 0 0 44 1 21

Василево 27 0 0 23 0 5

Вкупно за регион 1.094 14 4 1.600 17 321

Македонија 4.633 68 178 19.888 157 7.322

% 23,61% 20,59% 2,25% 8,05% 10,83% 4,38%  
 
  

Tрговија на 

големо и 

мало

Хотели и 

ресторани

Сообраќај 

складирање и 

врски

Финансиско 

посредување

Работа со 

недвижен 

имот

Јавна 

управа
Образование Здравство 

Други 

комунални 

дејности

Екстериторија

лни 

организации и 

тела

Богданци 294 53 50 0 10 6 3 2 35 0

Дојран 97 26 9 0 3 9 1 1 14 0

Радовиш 1.121 103 251 0 33 30 8 30 151 0

Конче 56 4 33 0 0 11 1 0 15 0

Валандово 364 36 45 2 9 19 4 9 86 0

Гевгелија 1.036 112 200 2 73 21 13 29 174 0

Струмица 3.740 235 336 4 183 24 20 84 253 0

Ново Село 400 59 43 0 3 20 3 4 41 0

Босилово 403 13 51 0 3 17 3 3 26 0

Василево 252 11 28 0 6 19 1 1 21 0

Вкупно за регион 7.763 652 1.046 8 323 176 57 163 816 0

Македонија 85.675 7.722 14.576 307 7.420 2.107 1.125 2.231 11.751 35

% 9,06% 8,44% 7,18% 2,61% 4,35% 8,35% 5,07% 7,31% 6,94% 0,00%

 

Секторска структура на вработеноста по региони, 2002 година 

 
Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2002 
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5.6. Земјоделство 
 
Вкупното обработливо земјиште во Југоисточниот регион е околу 10% од вкупното 
обработливо земјиште во Републиката, а процентот на нивите е нешто повисок од 11%. 
Табеларно е прикажана површината на обработливо земјиште, ниви, лозови насади и 
овоштарници. 
 

Oбработливо Ниви Лозови насади Овоштарници Пасишта 

Богданци 3.914 3.199 632 84

Дојран 1.893 1.475 263 59 207

Радовиш 14.275 12.837 752 686 11.605

Конче 2.360 2.200 72 88 2.300

Валандово 3.990 3.500 400 90 1.500

Гевгелија 4.360 3.260 1.000 100 3.980

Струмица 7.788 7.557 130 101 353

Ново Село 5.327 5.105 67 155 2.204

Босилово 6.309 6.069 195 45 300

Василево 6.724 6.567 112 45 90

Вкупно за регион 56.940 51.769 3.623 1.453 22.539

Македонија 560.000 461.000 26.000 15.000 58.000

% 10,17% 11,23% 13,93% 9,68% 38,86%

 
Производството на зеленчук, особено на ран зеленчук, е едно од најзначајните 
потенцијали на земјоделството во Југоисточниот регион. Производството на зеленчук е 
лоцирано во Струмичкиот микрорегион и Гевгелискиот регион, на приближно 52.000 
хектари ниви. Околу 300 хектари припаѓаат на стакленици и пластеници опремени со 
системи за греење во Гевгелискиот регион и oпштина Богданци. Доминантни култури се: 
домат, пиперка, краставица, зелка, кромид, дињи и лубеници. Тие традиционално се 
произведуваат во оваа област заедно со приносите кои се произведуваат во помали 
количини како: грашoк, лук, праз, зелена салата, модар патлиџан, морков, карфиол, а од 
неодамна почнаа да се засадуваат и нетрадиционални производи: брокули, бриселски 
прокељ, аспарагус, кинеска зелка и други. Зеленчукот има мошне забележителна шема на 
сезонски цени, највисоките се во периодот од јануари до април, а најниските од јули до 
септември. Југоисточниот регион е нето извезувач на зеленчук и тој има вишок 
производство од 60% за потребите на Република Македонија. Во извозот доминираат пет 
главни производи: домати, пиперки, лубеници, зелки и краставици, а главни дестинации  
се пазарите во ЕУ (Република Чешка, Словачка, Полска, Грција, Германија, Словенија), но 
и соседните земји (главно од поранешна Југославија). Раниoт зеленчук доаѓа еден месец 
порано во Македонија, отколку во соседните земји. Карактеристични производи за 
Валандовскиот регион се јапонското јаболко и калинката. Главен пазар за овие овошни 
производи е Руската Федерација.  

Дистрибутивниот систем не е многу добро организиран, па подобрувањата во оваа област 
би можеле значително да го стимулираат производството. 

 

 

 

 

Ветеринарна 
управа 2004 

Говеда Овци Кози Свињи Живина 

Вкупно РМ 211.260 863.669 118.406 263.323 2.343.300 

Југоисточен 23.104 84.690 23.253 26.542 422.000 
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Производството на добиток главно се изведува во ридестите области во северниот и 
јужниот предел од регионот. Производството на добиток се спроведува од страна на мали 
земјоделски домаќинства, главно за нивно сопствено производство, неколку комерцијално 
ориентирани семејни фирми чиј број расте, како и неколку големи компании за добиток, чиј 
број се намалува. Стадата во агрокомбинатите се намалуваат, а се зголемуваат оние на 
приватните земјоделски домаќинства, и тоа особено кравите и прасињата. Бројот на овци 
драматично е намалено, за 25% во рок од седум години. Главниот проблем беше поради 
болести во периодот од 1996 до 1998 година, што предизвика сериозен проблем во однос 
на извозот на јагнешко месо.  

Бидејќи регионот е рурален, програмите за развој на регионот ќе се фокусираат на ИПА 
инструментот и ќе се финасираат од ИПАРД програмата. За таа цел, направена е 
приближна анализа колку финансиски средства годишно би се очекувале од оваа 
програма за регионот. Земени се историски податоци од искуствата од Унгарија, Чешка, 
Бугарија и Словенија. Финансиските средства од САПАРД програмите во овие земји се 
движелe приближно од 5 ЕУР до 13 ЕУР по хектар земјоделска површина. Врз основа на 
овие податоци добиени се годишни суми што треба да се обезбедат и да се подготват 
проекти од регионот за да се искористат фондовите од ИПАРД програмата и тоа, 
приближно од 157.000,00 до 400.000,00 ЕУР. Анализата на сценаријата е дадена на 
следната табела. 
 

  

  
ЕУ ИПАРД фондови за регионот 
  
  

Вкупна површина 283.508 ha     

Земјоделска 
површина 
приближно 60% 170.104,8 ha     

    IPARD 
Вкупно локално 

учество 
Регионално 

учество 

Песимистичко 
сценарио - 
Унгарија € 5,00 € 850.524,00 € 314.693,88 € 157.346,94 

Реално сценарио € 9,00 € 1.530.943,20 € 566.448,98 € 283.224,49 

Оптимистичко 
сценарио - 
Словенија € 13,00 € 2.211.362,40 € 818.204,09 € 409.102,04 

 

5.7. Шумарство 
 
Површините под шуми и шумско земјиште во Југоисточниот плански регион заземаат 
170.814 хектари или 62% од вкупната територија на регионот. Овој регион претставува 
релативно добро пошумено подрачје, меѓутоа овдe широко сe распространети 
нискостеблените шуми и шикарите кои заземаат 2/3 од површините под шуми во регионот.  
Дрвната маса изнесува 18,5 милиони m3 и учествува со 21% во вкупната дрвна маса на Р. 
Македонија, додека сечивиот етат на дрвна маса од 315.000 m3  годишно  учествува  со 
само 22% од дрвната маса на Република Македонија. Југоисточниот регион се одликува и 
со најголемиот годишен прираст дрвна маса во сите категории и видови шумски насади.  



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

28 

5.8. Вработеност 
 

Показатели за невработеноста, промена 1994/2002 

Региони 

Активно 
население 

Број на 
невработени лица 

Стапка на 
невработеност Пораст на 

активно 
население 

Пораст 
на број 

на 
невраб. 

лица 

Пораст на 
стапка на 
невраб. 

1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Република 
Македонија 

779.097 743.676 186.689 283.132 24,0 38,2 -4,5 51,7 59,4 

Пелагониски 105.553 104.016 23.814 41.465 22,6 39,9 -1,5 74,1 76,7 

Вардарски 66.690 65.250 16.767 28.401 25,1 43,5 -2,2 69,4 73,1 

Североисточен 62.524 60.020 18.111 29.179 29,0 48,6 -4,0 61,1 67,8 

Југозападен 68.423 68.789 17.835 29.200 26,1 42,4 0,5 63,7 62,9 

Скопски 232.336 222.581 53.045 67.666 22,8 30,4 -4,2 27,6 33,2 

Југоисточен 79.967 77.056 14.736 26.497 18,4 34,4 -3,6 79,8 86,6 

Полошки 82.598 71.089 23.007 35.451 27,9 49,9 -13,9 54,1 79,0 

Источен 81.006 74.875 19.374 25.273 23,9 33,8 -7,6 30,4 41,1 

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население, станови и домаќинства 1994 и 2002. 

 
 

Регион
Вработени

Земјоделство 

како % 

Индустрија 

како % 
Услуги како % 

Непознато 

како % 

Македонија 460.544 10,9 36,4 50,9 1,8

Пелагониски 62.551 17,7 41 40,9 0,3

Вардарски 31.672 12,9 40 46,6 0,5

Североисточен 30.841 8,3 43 46,8 1,9

Југозападен 39.589 4,5 40,3 52,3 2,9

Скопски 154.915 1,5 31 66 1,5

Полошки 35.638 9,9 31,2 50 8,9

Источен 54.779 12,3 49 38,4 0,4

Југоисточен Регион 50.559 35,7 28,2 35,6 0,5  
 

6. Инфраструктурни системи 

6.1. Сообраќај 
 
По долината на реката Вардар, долж планскиот регион,  води автопатот Е-75, познат  како 
коридор 10 со европско и балканско значење, а низ Струмичко-Радовишката Котлина 
магистралниот патен правец М-6 (граница со Р. Бугарија – Струмица – Радовиш - Штип) на 
кој се надоврзуваат регионалните и локалните патишта. 
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Слика     

Поважни автопати, магистрални и регионални правци во Република Македонија * Извор Фонд за 
патишта на Република Македонија 

 

 
Слика     

Патна инфраструктура во Југоисточниот регион * Извор Просторен план на Република Македонија 

 

6.2. Енергетика 
 
Југоисточниот регион е сиромашен со енергетски суровини и можности. Овој регион 
речиси нема можности за ископ на јаглен, а хидропотенцијалот е сосема мал и се базира 
на мали ХЕЦ кои главно се планираат.  

Strumica 

Gevgelija 
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Овој регион има можности за експлоатација на геотермалните води од Банско за 
искористување и загревање на земјоделските култури под пластеници. 
Како регион што изобилува со голем број сончеви часови, постои можност за 
искористување на сончевата енергија за производство на термална енергија (топла вода) 
или за производство на електрична енергија преку фотоволтаични системи. 
 
Низ Југоисточниот регион поминуваат електричните далноводи 220 kW до Република 
Бугарија и 400 kW до Република Грција. Регионот има доволна развиена мрежа од 110 и 
220 kW далноводи низ поголемите урбани средини. Постојат можности за поврзување на 
регионот со гасовод од Република Бугарија (слика). 
 

Региони 
Потрошувачка 

(GWh) 
Потрошувачка 

(%) 

1 Пелагониски 593 12,42 

2 Вардарски 336 7,03 

3 Североисточен 325 6,80 

4 Југозападен 468 9,79 

5 Скопски 1.711 35,83 

6 Југоисточен 369 7,72 

7 Полошки  568 11,89 

8 Источен 407 8,53 

ВКУПНО 4.774 100,00 

Табела: Преглед на дистрибуција на потрошувачка на електрична енергија по региони во 
Македонија 

6.3. Водостопанство 
 
Регионот припаѓа на две водостопански подрачја Струмица и Долен Вардар и многу мал 
дел од Водостопанство Средна и Долна Брегалница. Регионот нема значајни потенцијални 
извори на вода, така што водоснабдувањето за идниот период треба да се решава со 
изградба на брани и акумулации, за што постојат можности на Подарешка Река 
(акумулација Подареш) и на Ораовечка Река (акумулација Ораовечка), како и доградба на 
постоjниот систем Мантово. Акумулацијата Подареш има потенцијал за водоснабдување и 
наводнување, додека Орaовeчка само за водоснабдување. И во овој регион постои 
можност за искористување на потенцијалот на реката Треска, преку изградба на 
регионален водоснабдителен систем и префрлување на водите од Западна во Источна 
Македонија.  
 
Во општина Радовиш, системот за наводнување од најголемата акумулација во регионот 
(акумулацијата Мантово) го сочинуваат два магистрални канали: лев магистрален канал со 
должина од 29.762 m, со пропустлива моќ на водата 24,3 m3/sek и десен магистрален 
канал со должина од 19. 220 m, со пропустлива моќ од 0,30,8 m3/sek. Деталната каналска 
мрежа има должина од 208 km. Предвидено е да се изврши дооформување на системот и 
на другите површини, со што ќе се зголеми површината за наводнување на 7.500 хектари. 
Со тоа ќе се намали непотребното трошење на водата за нејзино доведување до 
соодветните парцели. За потребите на земјоделството годишно се трошат од 8.000.000 до 
10.000.000 m3 вода, додека за потребите на рудникот Бучим се трошат од 1.000.000 до 
1.500.000 m3 вода.  
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Покрај споменатите ресурси за наводнување, општина Радовиш располага и со други 
водни потенцијали. Постои потенцијал за изградба на десетина мали акумулации за кои 
веќе има идејни проекти, како на пример, за Ораoвeчка Река и за реката Плаваја. 

Во општина Конче, во однос на хидрографијата, постојат две помали вештачки 
акумулации, Конче 1 и Конче 3 и една поголема  вештачка  акумулација Мантово што 
зафаќа површина од 356 хектари или 50.000.000 (50 милиони) m3. 

- ХМС „Јужна Вардарска Долина“ 

  (960 хектари, пред употреба) 

-ХМС „Конска брана“ во Гевгелија 

6.4. Комуникации 
Развиена телефонска мрежа ISDN линии  PSTN 
 
Југоисточен регион – развиена ИТ мрежа, интернет провајдери, голем број корисници на 
интернет. 

7. Општествен стандард 

7.1. Животен стандард 
 
Според пописот во 2002 година во следните неколку точки дадени се некои основни 
параметри за животниот стандард на населението од овој регион; 
 
o Процент на домаќинства кои живеат во станови со бања и тоалет, според Пописот во 

2002 (во однос на вкупниот број домаќинства)      55,8% 
 
o Број на пунктови во примарната здравствена заштита       92% 
o Процент на домаќинства кои живеат во станови со приклучок на јавна канализација (во 

однос на вкупниот број домаќинства)          51,2% 
o Процент на домаќинства кои живеат во станови со приклучок на јавен водовод (во 

однос на вкупниот број домаќинства)       83,9% 
 
o Трошоци по глава на жител (МКД)        513,00 
o Јавни трошоци за здравство по глава на жител (МКД)    5.213,00 
o Јавни трошоци за образование по глава на жител (МКД)    3.389,00 
 
Според УНДП од 2002 година, бруто домашниот производ за регионот е околу $ 6.050,00 
или споредбено со останатите плански региони во Република Македонија. 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

32 

Бруто домашен 

производ

Регион 2002

Македонија $6.850,00

Пелагониски $6.905,00

Вардарски $5.591,00

Североисточен $3.541,00

Југозападен $4.192,00

Скопски $11.964,00

Струмички $6.050,00

Полошки $3.075,00

Брегалнички $5.104,00  

7.2. Невработеност 
 
Согласно Анкетата на пазарот на трудот направена од страна на Државното биро за 
статистика, во 2005 година стапката на невработеност изнесувала 34,4%, а на вработеност 
43,2%. Некои од структурните карактеристики на невработеноста се следните: (1) 
половата структура на невработените (56,1% мажи, наспроти 43,9% жени) целосно не 
кореспондира со половата структура на активното население (53,2% жени наспроти 76,6% 
мажи); (2) невработеноста кај најмладата група на возраст под 25 години изнесувала 
67,2%; (3) времетраењето на статусот на невработеност има тенденција да биде многу 
долго, околу 84% од невработените лица го задржуваат статусот на невработеност повеќе 
од 1 година. 

Владата и локалните самоуправи од регионот континуирано спроведуваат политики и 
програми за борба против овој огромен проблем. Сепак, резултатите недостасуваа сé до 
минатата година. Од неодамна (пред една година) донесениот Закон за работни односи се 
смета за многу флексибилен од кој се очекува да охрабри раст, инвестиции и постепена 
промена во вработувањата од неформалната кон формалната економија, со истовремено 
зајакнување на правата на работниците.  

 

9. Состојба на животната средина 

9.1. Заштитени подрачја 
 
Природното наследство во регионот е бројно и разновидно. Постојат многу поединечни 
споменици на природата и природни резервати. Особено вредни и значајни се водопадите 
во Смолари и Колешино, Моноспитовско Блато и др. Дојранското Eзеро е заштитено со 
Закон за езера во Република Македонија. 

9.2. Депонии 
 
Југоисточниот регион не располага ниту со една санитарна депонија, но затоа има многу 
диви депонии, кои се огромен проблем за регионот. Решавањето на управувањето со 
цврстиот отпад е едно од приоритетните задачи на регионот. Во 2009 година изработена е 
Физибилити студија за интегрирано управување со цврстиот отпад за Југоисточниот 
регион.  
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9.3. Пречистителни станици 
 
Регионот има само една пречистителна станица за отпадни води и тоа во Дојран и во 
некои мали населени места. Пречистителната станица во Струмица е зaпочната со 
изградба, но изведбата на работите e застаната. Комплетна техничка документација за 
изградба на пречисителна станица за отпадни води направена е и за градот Гевгелија и 
има најава дека таа ќе се финансира од европските фондови. 

9.4. Квалитет  на  воздух, води  и  почви 
 
Рудникот Бучим во општина Радовиш претставува “hot spot” односно жешка точка или 
големо потенцијaлно жариште на загадување на почвата и реките.  
Единствен рудник за бакар во Македонија е Бучим што се наоѓа во непосредна близина на 
Радовиш и кој е во употреба од 1979 година. Концентрацијата на бакарот, златото и 
среброто од рудата се постигнува со процесот на флотација во кој се користат соединенија 
на натриум, калиум, сулфурна киселина и бактеријата (Bacillus Ferrooxidacae). Во минатото 
цијаниди се употребувале во процесите на флотација. Секоја година од рудникот се 
создаваат повеќе од 70.000 тони цврст отпад кој содржи тешки метали од процесот на 
флотација што се чуваат во одреденото место за складирање на отпадот во долината, во 
непосредна близина на рудникот.  
 

 

9.5. Недостиг  на  вода  за  пиење 
 
Регионот е сиромашен со природни извори на вода и се чувствува недостиг за санитарна и 
вода за пиење. Покрај недостигот, утврдена е висока водоснабдувачка норма и големи 
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загуби на вода во дотраените водоснабдувачки мрежи. Водоснабдувачката норма  е 350 – 
450 l/жител/ден – големи загуби на вода, застарена мрежа, неефикасни и слабо 
организирани јавни претпријатија и слаба наплата (под 40%). Стратегискиот пристап за 
решавање на овој проблем би требало да се одвива во насока на рехабилитација на 
водоводните мрежи, нивна модернизација и намалување на техничките и ненаплатени 
губитоци на вода со постепено зголемување на тарифите за вода и подобрување на 
услугите од јавните претријатија. 
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10. SWOT анализи 
 
Генералната SWOT анализа на Југоисточниот регион (во точка 10.1) е резултат од серија 
работилници и учество на засегнатите страни во анализата на споредбените параметри на 
регионот. Во текот на мај и јуни 2007 година, регионалните работни групи по тематски 
области извршија анализа на регионалната конкурентност на тематските области преку 
дискусии, предлози и вежби, користејќи ги регионалните тематски податоци и алатки за 
анализа, за да ја проценат моменталната состојба на регионот, односно внатрешната 
состојба (силни и слаби страни) и влијанијата од надворешното опкружување (можности и 
закани). Силните страни се фактори што ги потенцираат конкурентните предности на 
регионот како атрактивно место за живот и стопанисување. Слабите страни се фактори 
или тренд на појави коишто се пречки во економскиот развој. Можностите се состојби со 
чие извршување или искористување на придобивките се олеснува и зголемува развојот на 
регионот. Заканите се непосакувани надворешни влијанија или трендови што водат кон 
назадување на процесот или можат да бидат пречки и ризици во развојот на регионот. 

Крајната сумирана анализа на регионот е добиена од анализата на шесте тематски 
области (инфраструктура, туризам и културно наследство, МСП, човечки ресурси и 
вработување, животна средина и обновлива енергија, промоција и инвестиции и 
земјоделство и преработка). Синтезата од сите анализи ги даде вкупните заклучоци 
односно главни проблеми за развој, можности за просперитет и развој на регионот. 

Развојот на регионот зависи од начинот на искористување на силните страни, со 
надминување на слабите страни и искористувањето на можностите во иднина. 

Регионална соработка/поврзаност – Изработката и имплементацијата на стратегиските 
планови за развој на локално и микрорегионално ниво, поддржано од разни донатори и 
програми во Македонија, а особено во овој регион, овозможи и даде први видливи 
резултати и подлога за соработка на регионално ниво за надминување на слабите страни 
и искористување на можностите за развој. Сите општини во регионот имаат формирано 
канцеларии за локален економски развој, а и поинтензивна е меѓуопштинската соработка 
на заеднички регионални проекти. Главна пречка е соработката со институциите од 
централната власт во решавање на проблемите на регионално и локално ниво. Потребно 
е зајакнување на регионалната комуникација и соработка на локалните власти и ЛЕР 
канцелариите во идентификација, планирање и имплемeнтација на регионални проекти. 
Со оформување на регионалниот центар би требало да се надминат овие проблеми и да 
се овозможи потесна соработка меѓу локалната и централната власт. Како алатка и 
појдовна точка за соработка претставува и овој документ за развојно планирање. 
Соработката на регионално ниво претставува огромна можност за промоција на регионот и 
привлекување директни инвестиции, а во исто време и можност за подобрување на 
регионалната инфраструктура. 

Инфраструктура - економската инфраструктура се состои од четири големи сегменти: (1) 
транспортна инфраструктура, (2) енергетска инфраструктура, (3) еколошка 
инфраструктура, (4) телекомуникации и информатичко општество. Постоjната патна 
инфраструктура е единствена транспортна комуникација со другите региони во Македонија 
и соседните држави, членки на ЕУ. Сегашната регионалната патна инфраструктура е 
запоставена веќе подолг период. Отежнат е пристапот до коридорот 10 и коридорот 8, 
поради неодржување и неинвестирање во проширување и модернизација на регионалната 
патна мрежа. Поинтензивен ќе биде развојот на регионот со реализирање на можностите и 
искористување на ЕУ фондовите во развој на регионалната инфраструктура, особено на 
модернизација и проширување на патната регионална мрежа. Можност за развој на 
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регионот во поглед на енергетската инфраструктура е гасификација на регионот и 
искористување на алтернативните извори на енергија. 

Локација на регионот, климатски услови и земјоделство - Поволната географска 
местоположба на регионот е голема предност и можност за развој на регионот. Близината 
со земјите членки на ЕУ (Грција и Бугарија) и главниот коридор (север југ – коридор 10) 
овозможуваат иден подем на развојот и почетоци на влез на странски директни 
инвестиции во регионот. Особено голема предност се и климатските регионални услови за 
развој на полјоделството и познатите земјоделски брендови и полјоделски производи. Но, 
застарениот начин на производство, неединството на примарните земјоделци, изгубените 
регионални пазари, непостоењето стандарди за квалитет и преработка се голема пречка и 
слабост на регионалниот развој. Анализирајќи ги сите шест тематски области ќе заклучиме 
дека најсилни страни имаат земјоделството и преработката на земјоделски производи во 
споредба со останатите тематски области и со право најголемо внимание и приоритет 
треба да се дoдаде на оваа развојна гранка. 

Човечки ресурси и (не)вработеност – Регионот располога со млад и добро образован 
кадар особено во информатичката технологија, земјоделството и градежната индустрија. 
Особено е конкурентна и цената на работната сила, но мала е нивната продуктивност и 
менаџерските вештини кај управителите на фирмите. Присутноста на високообразовните 
институции и тренинг центри овозможуваат брза преквалификација и формирање кадар 
според потребите на идниот развој. Загрижува големата невработеност во регионот, над 
34% - особено кај младите (над 67% од невработените се млади). Досегашните пасивни 
мерки за вработување не дадоа резулатати. Потребни се нови директни инвестиции и 
активни мерки за вработување. 

Промоција и инвестиции во регионот - Една од важните компоненти за привлекување  
директни инвестиции е промоција на регионот и создавање услови за инвестиции. Од 
направената анализа, заклучокот е дека има многу малку активности поврзани со 
промоцијата на регионот и создавањето услови за инвестирање. Една од главните пречки 
е неможноста за управување со градежното земјиште во државна сопственост и 
несредените правни и урбанистички планови и правилници. 

Финансии – Претприемачите од регионот се погодени од неповолните услови за 
кредитирање и другитe извори на финансирање на бизнисите, и покрај присутноста и 
доволно развиената мрежа од финансиски институции. Високите каматни стапки, 
неповолните хипотеки како банкарски гаранции (еден спрема два) и неможноста за 
добивање кредит за start up бизниси, се еден од главните причини за бавниот развој на 
МСП и индустриите. 

Овие се главните проблеми и можности за развој, но анализирани се и други параметри, а 
предложени се и заклучоци: 

 Главни проблеми  

o Недостаток на финансиски средства за развој на земјоделството 
o Слабо управување со водните ресурси – големи загуби во водоводните мрежи 
o Непостоење регионална стратегија за управување со цврст отпад 
o Државна стратегија за економски развој 
o Застарена земјоделска механизација и технологија во преработувачката 

индустрија 
o Несоодветна едукација – според потребите на пазарот 

 Главни можности  

o Формирање Агроберза и дистрибутивни центри 
o Брендирање на земјоделски производи 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

37 

o Развој на селскиот, бањскиот и културно историскиот туризам 
o Стратегија за регионален развој 
o ИПАРД Фондови на ЕУ – и останатите инструменти - регионален развој и 

прекугранична соработка 
o Искористување на алтернативни извори на енергија 
o Воведување стандарди во производството 

 

 Заклучоци и препораки: 

o Зајакнување на регионалните човечки ресурси и институции за искористување 
на ИПА фондовите 

o Да се искористи регионалната и прекуграничната соработка за развој на 
туризмот, земјоделството, соработката на МСП 

o Воведување ЕУ стандарди за квалитет кај сите производители 
o Да се формираат регионални здруженија,  асоцијации, тренинг центри 
o Да се формира/зајакне регионалната агенција за економски развој – и да се 

подобри соработката меѓу централната и регионалната/локалната власт 
o Да се зголеми примарното земјоделско производството 
o Да се здружат примарните земјоделци и да се регистрираат примарните 

земјоделци - преодна форма 
o Целосно искористување на ИПАРД фондовите од ЕУ 
o Потреба од  поинтензивно изучување странски јазици  
o Изучување на информатичка технологија 
o Промовирање на регионот и привлекување странски инвеститори (во 

земјоделството и во туризмот) 
o Повеќе работилници за невработените - Да се преквалификуваат невработените 

според потребите на пазарот 
o Подобрување на соработката меѓу Aгенцијата за вработување и ЛЕР центрите/ 

регионалните центри 
o Заштита на речните тeкови (од Струмички Слив) 
o Изградба на регионална депонија и управување со цврст отпад 
o Да се подобри патната инфраструктура 
o Да се подобри регионалната бизнис клима 
o Да се формираaт Агроберза и дистрибутивни центри (ЈПП) 
o Да се искористат и поддржат програмите и проектите за алтернативните извори 

на енергија 
o Да се развијат регионалните и локални индустриски зони 
o Да се искористат и поддржат програмите и проектите за развој на селскиот, 

културно историскиот и бањскиот туризам 
 

10.1. Југоисточен регион 
 
Во следната табела е дадена вкупната SWOT анализа за Југоисточниот регион. 
 

Силни страни 
o Добра географска позиција и врска 

со европските граници и пазари 
(гранични премини кај Гевгелија, 
Дојран, Ново Село) 

o Поволни климатски и почвени 

Слаби страни 
o Расцепканост на обработливите 

површини 
o Застарена земјоделска механизација 
o Неорганизиран пласман на 

земјоделски производи 
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услови 
o Најголем и најпознат регион за 

производство на земјоделски 
производи 

o Изработени стратегиски планови на 
локално ниво 

o Препознатлив регион по своите 
производи – брендови 

o Преработувачката индустрија на 
земјоделски производи е извозно 
ориентирана гранка во регионот 

o Регионот располога со водни 
ресурси за наводнување 

o Квалитетни градежни материјали 
o Патна поврзаност на општините 
o Постоечки просторен план (програма 

за инвестиции) 
o Градежни фирми со долгогодишно 

искуство во изведба на 
инфраструктурни проекти 

o Се граничи со две држави – членки 
на ЕУ 

o Еврорегион 
o Археолошки локалитети, водопади, 

минерални води, карневали, 
фолклор (изворен), цркви и 
манастири 

o Флексибилни МСП и лесно 
приспособливи според 
побарувачката на пазарот 

o Воспоставени работни навики (кај 
земјоделците) 

o Геотермални води 
o Формирани ЛЕР канцеларии на 

локално ниво 
o Голем број сончеви денови во 

годината 
o Езеро (туризам, рибарство, 

туристички информативни точки) 
o Постоење на студија за обновливи 

извори на енергија 
o Подготвени проекти за 

искористување на термални води 
o Ефтина работна сила (земјоделство, 

текстилна индустрија) 
o Користење на основна ИТ 

технологија (Струмица) 
o Ски центар Кожув – подготвен за 

промоција и привлекување на 
Странски директни инвестиции 

o Нема Агроберза и дистрибутивни 
центри 

o Недоволна искористеност на водни 
потенцијали 

o Застарена водоводна мрежа – 
големи загуби 

o Недоволна електрична структура во 
руралните средини 

o Немање капацитет за спроведување 
на проекти финансирани од ЕУ 

o Слаба промоција на народниот 
фолклор и туристичките потенцијали 

o Недоволно заштитени културно-
историски локалитети  

o Недоволно истражени арехеолошки 
локалитети 

o Недостаток на стручен кадар 
o Недостаток на финансии – 

неповолни кредити 
o Голем број невработени без стручна 

квалификација 
o Работа на црно 
o Слаба координација меѓу 

работодавци и работници 
o Немање пречистителни станици за 

отпадна вода 
o Отсуство на стимулации за 

обновлива енергија 
o Слаба регионална соработка 
o Регионален маркетинг 
o Недефинирана сопственост на 

земјиштето 
o Слаба соработка меѓу централната и 

локалната власт 

Можности Закани 
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o Искористување на ЕУ фондовите – 
ИПА финансиски инструмент 

o Воведување стандарди во органско 
производство 

o Брендирање на производите од 
регионот 

o Воведување на ЕурепГАП во 
примарното земјоделско 
производство, HACCP и други 
стандарди во производство 

o Формирање регионална 
лабoраторија за микробиолошки 
испитувања 

o Нови технологии за наводнување – 
капка по капка 

o Нови пазари во Европа - Освојување 
на пазарите на ЕУ преку соседните 
држави – Грција и Бугарија 

o Јавно Приватно партнерство 
o Формирање референтен центар за 

сертифицирано производство 
o Алтернативни извори на енергија 
o Развој на туризам (селски, 

здравствен, спортски, планински) 
o Развој на претпријатијата преку 

подобрена конкуренција 
o Развој на кластери 
o Соработка преку регионални проекти 

и прекугранични проекти 
o Изградба на регионални депонии 
o Потенцијал за подобрување на 

инфраструктурата, вклучувајќи 
меѓуопштинска патна структура, 
регулација на речни корита 

o Модернизација на патна 
инфраструктура – зголемена 
комуникација 

o Регионално поврзување на ЛС 
o Можности за нови економски зони 
o Регионален тренинг ценар - Обуки и 

преквалификации за млад кадар 
o Децентрализација и нови 

надлежности на единиците на 
локалната самоуправа 

 

o Визен режим со земји од ЕУ 
o Корупција 
o Неефикасно судство 
o Политичко влијание 
o Безбедносна нестабилност на 

регионот 
o Недеклариран семенски и саден 

материјал 
o Мал број на странски директни 

инвестиции 
o Одлив на стручен кадар – brain drain 
o Често менување на правната 

регулатива 
o Загадување на животната средина - 

Климатски промени 
o Неконтролирана употреба на 

пестициди и минерални ѓубрива 
o Нелојална конкуренција 
o Неконтролиран увоз на евтини 

земјоделски производи од Турција 
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10.2. Земјоделство  и  преработка 
 
Една од најважните регионални гранки на развој е земјоделството, но и преработката на 
земјоделски производи. Поради тоа, посебно внимание е дадено на анализата на оваа 
тематска област и како заклучоци од анализата на состојбите следуваат: 
 
Главни проблеми и слаби страни: 

o Недостаток од финансиски средства за развој кај сите гранки од земјоделството 
o Слабо управување со водните ресурси – и застарена технологија за 

наводнување 
o Неповолни банкарски услуги - Високи каматни стапки и гаранции 
o Застарена технологија, механизација во примарното земјоделство и кај 

производителите 
o Непостоење финансиски инструмент за наплата 
o Неединство на примарните земјоделци – недоволно здружување 
o Нископродуктивен сточен фонд 
o Недостаток на сточна храна 
o Слаб пласман на сточните производи 
o Слаб квалитет на производите 
o Неедуцираност на фармерите и земјоделците 
o Немање државни стимулации за нови инвестиции 
o Слабо производство и пласман на полупроизводи 

 
Можности за развој: 

o Формирање Агроберза и дистрибутивни центри 
o Стратегија за регионален развој 
o ИПАРД фондови на ЕУ  
o Формирање слободни индустриски зони во регионот 
o Воведување стандарди за квалитет 
o Зголемување на бројот на вискоквалитетни сорти 
o Зголемување на површините за производство на компоненти за сточна храна 
o Брендирање и  маркетинг на производите 
o Постепено воведување на ЕУ стандарди во сточарството 
o Едукација на фармерите 
o Поддршка на централната власт во нови инвестиции  

 

Силни страни 
o Поволни климатски и почвени 

услови 
o Најголем и најпознат регион за 

производство на земјоделски 
производи 

o Препознатлив регион по своите 
производи – брендови 

o Регионот располога со водни 
ресурси за наводнување 

o Квалификувана земјоделска работна 
сила 

o Се граничи со две држави – членки 
на ЕУ 

o Квалитетен суровински материјал – 

Слаби страни 
o Расцепканост на обработливите 

површини 
o Непланско производство 
o Недоволно едуцирани земјоделци 
o Застарена механизација 
o Неорганизиран пласман 
o Непостоење на Агроберза 
o Недоволна искористеност на водни 

потенцијали 
o Непостоење соодветни стручни 

служби во процесот на производство 
o Немање и недостиг на амбалажа 
o Непланско производство 
o Здружување на производители од 
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од примарно производство 
o Доволно стручен кадар 
o Организиран настап на саеми преку 

здруженија 
o Соработка со министерствата за 

разни проекти 
o 90% извозно ориентирана гранка во 

регионот 
o Доволни површини со пасишта 
o Поволни еколошки и микро 

климатски услови за развој на 
сточарство 

 

регионот 
o Неисполнување на кооперантски 

договори 
o Застарени правилници 
o Високи цени и непостоење 

ветеринарни услуги и стандарди 
o Недоволна сточна храна 
o Недоволно обучени фармери 
o Слаб квалитет на сточен фонд 
o Немање објекти – кланици со 

застарена технологија 
o Слаб интерес за сточарство 
o Немање регионална лабoраторија за 

испитување на квалитет на суровини 
и производи 

Можности 
o Воведување стандарди во органско 

производство 
o Брендирање на производите од 

регионот пошироко од Република 
Македонија 

o Формирање регионална 
лабoраторија за микробиолошки 
испитувања 

o Нови технологии за наводнување – 
капка по капка 

o Нови пазари во Европа 
o Формирање референтен центар за 

сертифицирано производство 
o Воведување на EurepGAP во 

примарното производство 
o Освојување на пазарите на ЕУ преку 

соседните држави – Грција и 
Бугарија 

o Заеднички регионален настап на 
пазари 

Закани 
o Недеклариран семенски и саден 

материјал 
o Загадени водни изворишта 
o Неконтролирана употреба на 

пестициди и минерални ѓубрива 
o Глобализација на пазарите – 

нелојална конкуренција 
o Увоз на евтини земјоделски 

производи од Турција 
o Високи цени за сточна храна 
o Нелојална конкуренција 
o Нерегистрирани фармери 
o Високи стандарди на ЕУ HACCP 
o Пренамена на пасиштата во 

обработлива или градежна 
површина 

o Скапа опрема и нејзино одржување 
o Зголемување на цената на 

електрична енергија 
o Високи кредитни камати 

 

10.3. Стопанство, МСП, човечки ресурси и вработување 
 
Од анализата на оваа тематска област добиени се следните резултати:  
 
Главни проблеми/слаби страни во развој: 
 

o Застарена технологија 
o Недостаток на стручен кадар 
o Лоша наплата  
o Нефункционирање на центрите за кариера 
o Несоодветна професионална ориентација на човечките ресурси 
o Високи даноци и придонеси за вработени 
o Неинформираност на населението за бенефиции 
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o Неповолни кредити 
o Работа на црно и сива економија 

 
Можности за развој: 
 

o Регионална соработка на МСП 
o Формирање Регионална комора за МСП 
o Можност за брза преквалификација и доквалификација 
o Стручен избор 
o Зголемување на конкуретноста 

 
Заклучоци од анализата и препораки: 
 

o Регионалните МСП се слабо организирани 
o Потребно е подобрување на условите за добивање финансиски средства 
o Потребно е да се воведат стандарди за производство и управување ISO и  

доквалификација 
o Регионално здружување и настап на пазари 
o Потребен е регионален фонд за поддршка на МСП 
o Да се поврзат центрите за кариера со ЛЕР центрите, бизнисите и 

претприемачите 
o Зајакнување на центрите за кариера 
o Нови насоки во образовниот систем – практична обука 
o Едукација на наставниот кадар – потреби на бизнисите 
o Едукација на менаџерскиот кадар и индивидуалните земјоделци 
o Поголем број обуки за претприемништво и вработени 
o Задолжителна професионална ориентација 
o Да се изучуват поинтензивно странските јазици – грчки  јазик 
o Изучување на информатичка технологија 
o Привлекување странски инвеститори (во земјоделство, туризам) 
o Повеќе работилници за невработените 
o Поголема мобилност на инспекторатот 
o Да се преквалификуваат невработените според потребите на пазарот 
o Соработка меѓу Aгенцијата за вработување и ЛЕР центрите или 

регионалните центри 
 

Силни страни 
o Флексибилни се и лесно 

приспособливи според 
побарувачката на пазарот 

o Имаат нови идеи за развој 
o Заеднички настап на пазар – со 

кофинансирање 
o Поврзани – лесно соработуваат 
o Има доволен број работна рака 
o Флексиблна работна сила 
o Средно квалификуван кадар 
o Високо образован млад кадар 
o Воспоставени работни навики (кај 

земјоделците) 
o Континуирана имплеменација на 

Слаби страни 
o Непланско производство 
o Бавен технолошки развој 
o Непостоење инвестиции 
o Недостаток на финансии  
o Слаб бонитет 
o Несоодветна професионална 

ориентираност 
o Недоволен број стручен профил нa 

кадри 
o Непостоење центри за кариера 
o Слаба мобилност на трудов 

инспекторат 
o Голем број невработени без стручна 

квалификација 
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активната политика за вработување 
o Поволна образовна структура 
o Местоположба на регионот и 

инфраструктурна поврзаност 

o Работа на црно 
o Сива економија 
o Непостоење анализа на пазар на 

труд 
o Слаба координација меѓу 

работодавци и работници 

Можности 
o Лизинг и франшиза 
o Развој на претпријатијата преку 

подобрена конкуренција 
o Развој на глобализацијата 
o Претпристапни ЕУ фондови 
o Соработка преку регионални проекти 
o Преквалификација и 

доквалификација 
o Соработка со странски локални 

самоуправи  
o Развој на селски туризам 
o Бенефиции за регистрирани 

земјоделци 
o Обуки и преквалификации 
 

Закани 
o Сива економија 
o Високи банкарски камати 
o Стареење на населението 
o Одлив на млади кадри – brain drain 
o Мал број инвестиции и странски 

вложувања 

 

10.4. Животна средина и обновлива енергија 
 
Од анализата на оваа тематска област добиени се следните резултати:  
 
Главни проблеми/слаби страни во развој: 

o Неадекватни депонии 
o Непостоење регионална депонија 
o Непостоење  фабрика за рециклирање и искористување на отпадот 
o Непостоење места за депонирање на мрши и конфискати од стока 
o Застарена механизација за собирање отпад 
o Слаби капацитети (човечки, технички, материјални) 
o Недостаток на конкурентно Јавно Приватно партнерство 
o Недоволно промовирање на обновливи извори на енергија 
o Поместување на речното корито на реките 
o Опаѓање на подземните води 
o Загрозување на инфраструктурните објекти и земјоделското земјиште 
o Нарушување на биодиверзитетот во регионот 

 
Заклучоци од анализата и препораки: 
 

o Изградба на регионална депонија по ЕУ стандарди 
o Формирање регионално комунално претпријатие 
o Подигање на јавната свест и стимулации 
o Користење искуства од ЕУ региони 
o Вклучување на граѓаните во изготвување стратешки документи 
o Заедничка стратегија за регионална заштита на животната средина 
o Развиена јавна свест – здрава животна средина 
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o Поголема кампања за штедење вода 
o Пофлексибилни рокови за реализација 
o Доследно спроведување на закони за отпад и животна средина 
o Зголемување на фондовите 
o Поволни кредитни линии 
o Остручување на кадарот 
o Прецизирана законска регулатива 
o Промовирање на ресурсите 
o Регионална агенција за алтернативни извори 
o Дата база со информации 

 

Силни страни 
o Регионот располага со квалитетна 

почва 
o Опасен отпад во мали количини 
o Мала количина на отпад во регионот 

во споредба со соседните земјите и 
од некои земји членки на ЕУ (ново 
влезените) 

o Геотермални води 
o Воден потенцијал 
o Голем број сончеви часови 
o Голем потенцијал органски остатоци 
o Биомаса 
o Релативно ветровит регион 
o Постоење студија за обновливи 

извори на енергија 
o Постоење (делумно и инцидентно) 

на сончеви колектори, ветерници 

Слаби страни 
o Неконтролирана употреба на 

пестициди и вештачки ѓубрива 
o Неедуцираност на земјоделците 
o Диви депонии 
o Нема можности за лабораториски 

испитувања на почвата 
o Непланско урбанизирање на 

земјоделски површини 
o Неконтролирано испуштање отпадни 

материи 
o Наводнување со загадени води 
o Употреба на хормонски препарати 
o Непрописна депонија 
o Неселектирање на отпадот 
o Неунифицирани садови за отпад 
o Дотраена и застарена механизација 

за собирање на отпад 
o Мал процент на наплата 
o Ниска јавна свест 
o Непостоење стимулации за 

селектирање и производство на 
отпад 

o Недоволна покриеност на целиот 
регион за изнесување отпад 

o Дисперзија на остатоци 
o Немање технологии 
o Неедуцираност  
o Прецизирање на законска 

регулатива 
o Слаба регионална соработка 
o Недостаток на информации 
o Отсуство на институционална 

координираност 

Можности 
o Можности за органско производство 
o Користење ИПА фондови за заштита 

на животна средина и земјоделство 
o Формирање регионални 

лаборатории за контрола 

Закани 
o Уништување на флора и фауна 
o Промена на структура на почва 
o Влијание на локална политика 
o Слаба економска моќ на граѓаните 
o Ригидна администрација 
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o Отворање регионални центри за 
едукација  

o Едукација и мотивација на граѓаните 
o Спроведување на законската 

регулатива за депонирање отпад 
o Рекултивација на постоечките и 

дивите депонии 
o Намалување на фосилни горива 
o Користење туѓо искуство 
o Прекугранична соработка 
o Постоење на фондови 
o Потписници на Кјото Протокол 
o Регионално акумулирање на 

обновливи енергенси 
o Постоење на индустриски 

капацитети (лесно приспособливи) 
за производство на солариуми 

o Инертни државни институции 
o Долг процес за влез во ЕУ 
o Глобални климатски промени 
o Природни непогоди 

 

10.5. Туризам 
 

Силни страни 
o Автентични села 
o Артефакти 
o Археолошки локалитети 
o Бизнис зони 
o Високо образован кадар 
o Водопади 
o Географска положба (транзит) 
o Езера 
o Еколошки регион 
o Карневали 
o Конфекциски брендови 
o Културно-историски локалитети 
o Лов и риболов 
o Лозарство и овоштарство 
o Минерални води 
o Митови и легенди 
o Планинско-рамничарски релјеф 
o Ран зеленчук 
o Рачни ракотворби 
o Ресторани 
o Сместувачки капацитети (средна 

категорија) 
o Специфична кујна 
o Фестивали 
o Фолклор (изворен) 
o Цркви и манастири 
o Шуми 

Слаби страни 
o Загадени реки (Струмичка Река) 
o Застарена водоводна мрежа 
o Иселени села 
o Лоша патна инфрастуктура 
o Лоша телефонска мрежа (мобилна и 

фиксна) 
o Мал број на сместувачки капацитети 
o Недоволна меѓуопштинска 

соработка 
o Недоволна поврзаност на НВО 

секторот 
o Недоволна промоција на народниот 

фолклор 
o Недоволна промоција на 

туристичките потенцијали и 
културно-историското наследство 

o Недоволно заштитени културно-
историски локалитети 

o Недоволно истражени арехеолошки 
локалитети 

o Недостаток на културни 
манифестации 

o Недостаток на културно-историски 
водичи низ регионот 

o Недостаток на регионални центри за 
развој на култура и туризам 

o Недостаток од сувенири 
o Неинтергирана туристичка понуда на 

регионално ниво 
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o Немање интернет страница за 
туризам и култура за регионот 

o Немање канализација во 
туристичките центри 

o Немање организиран настап на 
меѓународни саеми 

o Немање патокази 
o Немање планински рекреативни 

центри 
o Немање регионална стратегија за 

развој на туризмот и културното 
наследство 

o Неразвиена свест за можностите на 
туризмот 

o Изумирање на старите занаети 
o Слаба електрификација на 

археолошките локалитети 
o Слаба промоција на народните 

ракотворби 
o Слаба промоција на традиционални 

јадења  
o Несоодветна услуга од страна на 

локалното население  
o Мала финансиска поддршка од 

локалната власт  
o Неразјаснети имотно-правни односи 

Можности 
o Анимирање на дијаспората 
o Зголемена побарувачка за бањски 

туризам 
o Брошури 
o Интернет страница 
o Велнес (wellness) туризам 
o Езерски туризам 
o Екстремни спортови 
o Изработка на народни носии 
o Изработка на сувенири 
o Искористување на ИПА фондовите 
o Каталози 
o Ловен туризам 
o Манастирски туризам 
o Митови и легенди 
o Планински туризам 
o Подобрување на туристичката 

инфраструктура 
o Привлекување инвеститори 
o Регионална туристичка мапа 
o Рели трки 
o Саеми 
o Селски туризам 
o Симпозиуми 

Закани 
o Диви копачи 
o Емиграција на стручните кадри 
o Загадување на водата и почвата 
o Намалување на нивото на водите 
o Незаинтересираност за инвестиции 
o Неконтролирано сечење на шума 
o Прекин на комуникација меѓу 

централна и локална власт 
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o Стари занаети 
o Тематски фестивали 
o Традиционална храна 
o Туристички информативни центри 
o Укинување визен режим 
o Финансиски аранжмани кои ги нуди 

Законот за рамномерен регионален 
развој 

o Флора и фауна 

 

10.6. Инфраструктура 
 

Силни страни 
o Близина на населени места 
o Густина на население 
o Делумно изградени системи за 

наводнување 
o Постоење на заеднички проекти за 

рехабилитација и проширување на 
патна инфраструктура 

o Квалитетни градежни материјали 
o Квалификуван кадар/Човечки 

ресурси 
o Патна поврзаност на општините 
o Постоење на градежни фирми 
o Постоечки просторен план (програма 

за инвестиции) 
o Превенција на девијантни појави кај 

младите 
o Природни ресурси 
o Соработка на градоначалници 
o Транзитна географска положба 
 

Слаби страни 
o Високи цени на телефон и интернет 
o Градежно земјиште во сопственост 

на централната власт 
o Застарена водоводна мрежа 
o Мал капацитет на канализациона 

мрежа 
o Недоволен број изградени станбени 

објекти 
o Недоволна електрична структура во 

руралните средини 
o Недоволно одржување на постојната 

инфраструктура 
o Немање капацитет за 

преструктуирање на регионалните 
медиуми 

o Немање капацитет за спроведување  
проекти финансирани од ЕУ 

o Немање подземен катастар 
o Немање уредени депонии, постоење 

на диви депонии 
o Непостоење на пречистителни 

станици за канализација 
o Непостоење на служба за брза 

помош 
o Непостоечки, неусогласени или 

застарени ГУП и ДУП 
(Генерален/Детален Урбанистички 
План) 

o Непочитување на програмата за 
јавни инвестиции 

o Непочитување на технички 
стандарди 

o Непримена на современа 
технологија за изградба на 
инфраструктура 

o Неразрешени односи меѓу 
централна и локална власт во однос 
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на системите за наводнување 
o Несоодветна локација на болниците 

во некои општини 
o Неуредени паркинзи 
o Нефункционирање на железницата 
o Низок стандард 
o Одбегнување на обврската за 

плаќање комуналии 
o Слаба соработка меѓу централната и 

локалната власт 
o Слабо и неразгрането 

водоснабдување 
o Неподготвеност за ИПА фондовите 

Можности 
o Алтернативен туризам 
o Воведување современи технолошки 

методи во реализацијата на 
инфраструктурни проекти 

o Зголемување на буџетската ставка 
за јавни инвестиции 

o Изградба на регионални депонии 
o Искористување на природните 

ресурси, особено на водниот 
потенцијал 

o Јавно Приватно Партнерство 
o Модернизација на патишта 
o Поставување наплатни рампи на 

патиштата 
o Претпристапни ЕУ фондови 

Закани 
o Економска неодржливост на 

локалните јавни комунални 
претпријатија 

o Административни препреки 
o Мал интерес за образование од 

областа на инфраструктурата 
o Неусогласеност на законската 

регулатива 
o Одлив на населението 
o Отпор на локалното население кон 

изградбата на регионални депонии 

 

10.7. Промоција  на  регионот  и  привлекување  инвестиции 
 
Од анализата на оваа тематска област добиени се следните резултати:  
 
Главни проблеми и можности за развој: 
 

o Отстапување на државното земјиште во ингеренции на локалната власт 
o Отворање Агроберза 
o Катастарски реформи 
o Недоволна промоција на регионот 
o Да се подобри соработката со централната власт 
o Можност за органско производство 

 

Заклучоци и препораки: 

o Регионот сеуште не е подготвен за промоција и привлекување инвестиции, 
освен поединечни случаи 

o Да се формира Регионална агенција за промоција и инвестиции 
o Функционален едношалтерски систем 
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o Инвестирајте во Струмичкиот регион 
o Поголема присутност на централната власт во регионот 
o Изготвување на ГУП и ДУП од страна на општините 
o Да се заврши процесот на децентрализација 
o Воведување  едношалтерски систем 
o Поагресивен регионален настап 

 

Силни страни 
o Поволна регионална местоположба 
o Стручен кадар 
o Ски центар Кожув – подготвен за 

промоција и привлекување странски 
директни инвестиции 

o Подготвени проекти за 
искористување на термални води 

o Развиено земјоделство 
o Фабрики за преработка на 

земјоделски производи 
o Чиста животна средина 
o Природни ресурси 
o Ефтина работна сила (земјоделство, 

текстилна индустрија) 
o Квалификувана работна сила 
o Близина до ЕУ – Бугарија, Грција 
o Земјоделски површини 
o Геотермални води 
o Постоечки инвеститори 

Слаби страни 
o Регионален маркетинг  
o Лоша состојба со регионална патна 

инфраструктура - неодржувана 
o Недефинирана сопственост на 

земјиштето 
o Слаба соработка меѓу централната и 

локалната власт 
o Неповолни кредити 
 

Можности 
o Развој на туризам  
o Производство на органска храна 
o Искористување на нус производи 
o Искористување на ЕУ фондовите 

Закани 
o Корупција 
o Политичко влијание 
o Безбедносна нестабилност на 

регионот 
o Локални профитери 
o Визен режим 
o Неефикасно судство 
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11. Стратегија, цели и приоритети  

11.1. Визија за развој на регионот 
 
Изјавата од Визијата на Југоисточниот регион ја отсликува саканата дестинација и 
насоките за развој на регионот. Од неа јасно се гледа врската меѓу политиките за 
економски развој (стратегиските/долгорочни цели) и зацртаната крајна цел (визијата) – 
како атрактивен бизнис регион за развивање на аграрот со конкурентни брендирани 
производи, развој на ИТ инфраструктурата (интернет на секоја нива), развој на човечки 
ресурси и нови знаења (лаптоп за секој земјоделец), со одржлива животна средина 
(посакуван регион за живеење) и најважно е привлекувањето директни инвестиции преку 
градење партнерски односи со инвеститорите, развој на конкурентноста кај МСП и 
зајакнување на локалната и регионалната власт во служба на регионалните/локалните 
бизниси. 
 
 
 
 
 
 
 
Останатите предлози од работните групи по тематски области; 
 
Регион, еколошки чист со подобрен животен стандард и одржлив рурален развој. 
Југоисточниот регион во 2013 е регион со натпросечна стапка на економски развој. 
 

11.2. Долгорочни  и  конкретни  цели 
 
Визијата и компаративните предности на регионот се дефинирани за период подолг од 10 
години. Долгорочните цели се дефинирани погенерално и ги опфаќаат севкупните потреби 
на регионот за решавање на речиси сите регионални проблеми. Овие цели не може да се 
постигнат за кусо време, но со имплементирањето на приоритетните стратегии и 
конкретните цели во првите пет години, овој регион ќе има видлив напредок и подобра 
економска иднина. Врската меѓу изјавата на визија и (шесте) стратегиски/долгорочни цели 
се прикажани графички на следниот дијаграм. 

Југоисточниот регион до 2013 ќе биде посакуван регион за 
живеење, инвестирање и носител на сопствениот економски 
развој 
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Главната цел за земјоделскиот и рурален развој во Југосточниот регион за периодот од 
2008 до 2013 година е да се создадат предуслови за подобро користење на земјоделскиот 
потенцијал на регионот преку подобро раководење со земјата, оптимална употреба на 
земјишните ресурси на еколошки одржлив начин и изградба на институционален капацитет 
на секторот; преку брендирање на земјоделските регионални производи; и преку 
воспоставување услови за безбедно производство на храна и трговија, а со тоа и зголемен 
извоз на земјоделски производи во земјите од ЕУ и во целиот свет. Целта е целосно во 
согласност со стратешката цел на Република Македонија да се постигне одржлив 
економски раст, придружуван со повисока стапка на вработеност во земјоделството и 
зголемена меѓународна конкурентност на Република Македонија. За остварување на оваа 
долгорочна цел, учесниците/засегнатите страни од оваа тематска област идентификуваа и 
предложија девет краткорочни цели со времетрање до 5 години.  
 
 
 
 
 
 
Невработеноста била и продолжува да биде проблем број еден, како за развојот на 
Југоисточниот регион, така и на Република Македонија. Регионот не се карактеризира само 
со многу високото ниво на невработеност, туку и многу непогодни структурни 
карактеристики поврзани со овој феномен. Голем дел од невработените се млади луѓе, 
голем дел имаат ниско квалификационо ниво, постои голема пропорција на долгорочно 
невработени – што се само некои од карактеристиките на невработеноста во регионот. 
Што се однесува до вработените, поточно менаџерскиот кадар, тој не ги задоволува 
критериумите за успешно управување со фирмите и развој на конкуретноста на нивната 

Југоисточниот регион до 2013 ќе биде посакуван регион за живеење, инвестирање и носител на 

сопствениот економски развој 

Интернет на секоја нива – лап топ за секој земјоделец 

 

Југоисточниот 
регион да 

произведува 
квалитетни, 
брендирани 
градинарски, 

лозови и 
овошни 

производи и 
преработки 
барани на 

регионалните и 
глобални пазари 

Да се зголеми 
вработеноста 

преку 
зголемување на 
бројот на МСП, 

развој на 
конкурентноста 
и активни мерки 

за развој на 
човечки ресурси 

Да развие нова 
и да ја подобри 

постоечката 
физичка 

инфраструктура, 
особено онаа 
поврзана за 
транспортот, 

енергијата, ИТ, 
со цел да го 

поддржи 
економски раст 
и да ја подобри 

целокупната 
конкурентност 

на регионот 

Да се развие 
бањскиот, 
културно – 

историскиот, 
селскиот и 

алтернативниот 
туризам преку 
соработка со 

соседните 
региони и 
држави 

Да се заштити и 
подобри 

животната 
средина преку 
искористување 
на обновливи 

извори на 
енергија и 

одржлив развој 

Да се 
промовира 
регионот и 
привлечат 
директни 

инвестиции за 
оддржлив развој 

2.0 Да се зголеми вработеноста преку зголемување на бројот на МСП, развој на 
конкурентноста и активни мерки за развој на човечки ресурси. 

 

1.0 Југоисточниот регион да произведува квалитетни, брендирани градинарски, лозови и 
овошни производи и преработки барани на регионалните и глобални пазари. 
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дејност. Познавањето и користењето менаџерски вештини во развојот на конкуретноста кај 
МСП, исто така e голем проблем во Југоисточниот регион. 

Со постигнувањето на целите од претходната долгорочна цел, делумно би се надминал и 
овој проблем, но само во секторот на земјоделството. Со цел поопсежно да се пријде на 
овој проблем е и поставената долгорочна цел кон зголемување на вработеноста преку 
бројот и конкурентноста кај МСП, преку интензивирање широк опсег поддршка и реформи 
што се поволни за економски развој и создавање работни места, а во исто време и развој 
на човечките ресурси. Целосното искористување на постоjните и продолжување со 
надградба на потенцијалите на човечките ресурси во овој регион за зајакнување на 
локалната/регионалната и меѓународна конкурентност, претставува стратешка цел на овој 
развоен приоритет.  

 
 
 
 
 
 
Една од најважните стратегиски цели од која зависи и понатамошниот развој на регионот е 
развојoт на физичката, односно на патната инфраструктура. Исто така, со исполнување на 
оваа цел се зајакнува и регионалната конкурентност на патниот транспорт, а тоа ќе се 
постигне  преку: изградба и/или модернизација на регионалните патишта - Југозападните 
коридори до Република Бугарија и Грција, како и со цел да осигура подобра комуникација 
на патиштата меѓу регионалните центри (од Удово до Струмица, од Радовиш преку 
Струмица до Ново Село); со зајакнување на безбедноста на патниот сообраќај и со 
оганичување на штетните ефекти на патниот сообраќај врз животната средина. Понатаму, 
остварувањето на оваа цел вклучува и зголемување на одржливиот капацитет за 
генерирање на хидроелектрична енергија преку мали и средни хидроцентрали, 
зaпочнување со гасификација на регионот (природен гас од Бугарија), како и подобрување 
на енергетската меѓуповрзаност и трансмисиската инфраструктура, како и 
дистрибутивните мрежи. Во оваа цел вклучени се и развојот на ИТ инфраструктурата 
преку воведување нови телекомуникациски технологии во инфраструктурата, инвестиции 
во изградба и/или модернизација на физичката и помошна ИТ инфраструктура, како што 
се протоколите, стандардите и преку постојан развој на персоналот за ИТ кој ја управува и 
aдминистрира оваа инфраструктура. Најважно е и наводнувањето на земјоделските 
површини и управувањето со водите за да се осигура дека има доволно количини вода со 
добар квалитет во согласност со одржливото користење на водите преку обезбедување 
ефикасен систем за рационална употреба на регионалните водни потенцијали (вештачки 
езера – Турија, Водоча и други, реки, подземни води, атмосферски води), преку 
намалување на загубата на мелиоративните системи, заштита од поплави и воведување 
нови технологии на наводнување. 
 
 
 
 
 
Развојот на туризмот се смета за важен развоен приоритет на Југоисточниот регион затоа 
што нуди бројни можности за развој на бизниси и нови работни места, но и затоа што ја 
поддржува целта на регионалниот развој во извозот и директните инвестиции. Иако 
регионалниот туризам во последните неколку години има доживеано пораст (присуство на 
грчки капитал – хотели и казина), има неколку тешкотии што го попречуваат 

3.0 Да развие нова и да ја подобри постоечката физичка инфраструктура, особено 
онаа поврзана за транспортот, енергијата, ИТ, со цел да го поддржи економски раст и 
да ја подобри целокупната конкурентност на регионот. 
 

4.0 Да се развие бањскиот, културно – историскиот, селскиот и алтернативниот 
туризам преку соработка со соседните региони и држави. 
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спроведувањето на целиот потенцијал на регионот во овој сектор од економијата. Овие 
тешкотии се резултат нa недоволно обучениот кадар, неискористенитe и слабо управувани 
комплекси и др. Развојот на туризмот обезбедува нови и алтернативни можности за развој 
на микрорегионите во Југоисточниот регион. Иако најголемиот дел од проектитe во 
секторот туризам во регионот се предмет на бизнис иницијативи и заради тоа се 
финансирани од приватниот сектор, се очекува многу големи проекти да бидат 
финансирани или кофинансирани и од јавни регионални извори. Оваа стратегиска цел ќе 
се постигне преку неколку краткорочни и среднорочни цели, како што e развој на бањскиот, 
селскиот, културно-историскиот и спортскиот туризам во регионот. 
 
 
 
 
Оваа долгорочна цел е да се создадат поволни услови за следење одржлив развој во 
однос на животната средина, а кој во исто време е конзистентен со барањата на ЕУ во 
оваа тематска област. Достигнувањето на оваа цел се извршува со спроведување  мерки 
во конкретните цели, односно преку осигурување на адекватни количини вода за пиење и 
собирање преку реконструкција на водоводните системи и инстиуционално зајакнување на 
јавните претпријатија, заштита на подземните и површински води, преку третман на 
отпадните води (индустриски и комунални); понатаму обезбедување услови и поддршка за 
регионално/локално управување и отстранување на цврстиот отпад преку инвестирање во 
нови проекти и подобрување на инвестиционата клима и поддршка за воведување 
обновливи извори на енергија. 
 
 
 
 
 
Од анализата на сегашната состојба на Југоисточниот регион донесени се заклучоци за 
непоходна потреба за промоција на производите/брендовите од регионот, интензивен 
настап и создавање услови за привлекување директни инвестиции за натамошниот развој 
на регионот. Освен промоцијата на земјоделските производи и услови за земјоделско 
производство, промоцијата на туристичките брендови, културно-историските места во 
Југоисточниот регион како туристичка дестинација преку меѓународни туристички размени 
и преку медиумска презентација со помош на различни медиуми, може да донесе 
афирмација на туристичките квалитети и вредности на регионот како атрактивна и сеуште 
неоткриена туристичка цел. Во рамките на оваа долгорочна цел влегува формирање  
регионална агенција за промоција, интензивно лобирање преку афирмирани личности од 
регионот, создавање услови за привлекување директни инвестиции, формирање 
индустриски зони или преку остварување три краткорочни и среднорочни мерки. 
 

11.3. Стратегија  на  развојот 
 
Спроведувањето на целите што се зацртани погоре во текстот, налага флексибилен 
пристап и збир на регионални политички мерки и инвестициски интервенции што ќе 
преземаaт одговорност рапидно да ја менуваат економската и социјалнатa средина во 
регионот. Поконкретно или групирано, со целите на Југоисточниот регион треба да се 
постигнат следните четири приоритети за развојот на регионот:  
 

 Земјоделски и рурален развој 

5.0 Да се заштити и подобри животната средина преку искористување на обновливи 
извори на енергија и одржлив развој. 
 

6.0. Да се промовира регионот и привлечат директни инвестиции за одржлив развој. 
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 Физичка инфраструктура, особено транспортна инфраструктура  

 Конкурентност на корпоративниот сектор и зголемување на вработеноста 

 Развој на човечки ресурси и намалување на невработеноста 
 
Ова не значи дека останатите цели не се важни за развојот на регионот, напротив нивното 
постигнување е исто толку важно, но поради обемноста на програмата за развој и 
недоволниот капацитет на Регионалниот центар, како и недостигoт на финансиски 
средства за реализација на целите за петгодишен период, најголема важност треба да се 
даде на насочените приоритети, а во нив се вклучени и некои од среднорочните и 
краткорочни цели од заштита на животната средина (заштита на водите за пиење - 
водоснабдувањето, управување со цврст отпад, како дел од физичката инфраструктура), 
туризмот, промоција на регионот и привлекување директни инвестиции. 

11.4. Приоритети  на  Програмата 

 
Врз основа на проценката на тековната развојна позиција на Југоисточниот регион 
претставена во точка 10.0, не е за изненадување тоа што четирите развојни/инвестициони 
приоритети - конкурентност на корпоративниот сектор и зголемување на вработеноста, 
зголемен развој на физичка инфраструктура особено транспортната инфраструктура, 
земјоделство и рурален развој - беа избрани за приоритети на Програмата за развој во 
Југоисточниот регион на Република Македонија. Тие кореспондираат со истите групи 
приоритети артикулирани во документите за програмирање на неколку држави членки на 
ЕУ, нови и стари и на земјите кандидати за влез во ЕУ. Понатаму, извршената анализа и 
листа од општините во регионот на приоритетни мерки и активности од програмата ги 
покажа истите резултати претставени на следниот графикон (помал коефициент значи и 
поголем приоритет на дологорочната цел). 
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Приоритети по долгорочни цели

2.83

4.17

3.00

7.33 7.33

4.83

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Југоисточниот регион да

произведува квалитетни,

брендирани градинарски,

лозови и овошни

производи и преработки

барани на регионалните и

глобални пазари

Да се зголеми

вработеноста преку

зголемување на бројот на

МСП, развој на

конкурентноста и активни

мерки за развој на човечки

ресурси.

Да развие нова и да се

подобри постоечката

физичка инфраструктура,

особено онаа поврзана за

транспортот, енергијата,

ИТ, со цел да го поддржи

економски раст и да ја

подобри целокупната

конкуреност на регионот.

Да се развие банскиот,

културно – историскиот,

селскиот и

алтернативниот туризам

преку соработка со

соседните региони и

држави.

Да се заштити и подобри

животната средина преку

искористување на

обновливи извори на

енергија и одржлив развој.

Да се промовира регионот

и привлечат директни

инвестиции за оддржлив

развој.

 

 

Првиот приоритет е земјоделскиот и рурален развој. Овој приоритет е вклучен во повеќе 
стратегиски цели од развојната Програма, но најмногу е разработен и целосно интегриран 
во рамките на првата долгорочна цел. Изготвената Програма ИПАРД за претпристапна 
поддршка на земјоделството и руралниот развој на Република Македонија е во согласност 
со краткорочните цели и мерките за земјоделство и рурaлниот развој кои треба да станат 
предмет на финансиска поддршка. Ќе биде предвидено оваа мерка да користи најголем 
дел од средствата за активноста на руралниот развој – повеќе од 90 проценти од 
вклучените „инвестициони потреби“ на овој приоритет.  

Вториот приоритет се инвестициите во физичката инфраструктура. Со цел да се достигнат 
напредните држави членки на ЕУ, вообичаено на помалку развиените држави членки на 
ЕУ им е обезбедувана значителна инвестициона помош во рамките на ова прашање - 
ISPA/Phare програмата. Ова е уште повеќе случај со новите држави членки на ЕУ кои ги 
карактеризира пазарна несоодветност на нивната основна инфраструктура, бидејќи 
инвестициите во оваа област во годините пред да влезат во ЕУ биле запоставувани. Ова е 
случај и со Југоисточниот регион на Република Македонија. Приоритетните мерки се 
содржани во неколку долгорочни цели и конкретни краткорочни цели во земјоделството, 
привлекувањето инвестиции и инфраструктурата. 

Третиот инвестиционен приоритет се однесува на конкурентноста на корпоративниот 
сектор. Имено, познато е дека јавните интервенции во таа област се од клучно значење за 
зголемување на економскиот пораст и конкурентноста, за генерирање нови вработувања, 
како и за промоција на регионалниот развој и привлекување директни инвестиции.           



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

56 

Во Југоисточниот регион, овој приоритет вклучува не само инвестиции во 
преработувачкиот сектор, туризмот и услугите, туку и во земјоделскиот сектор. 

Последниот инвестиционен приоритет, кoj исто така e најважен во овој документ е развој 
на човечките ресурси и намалување на невработеноста. Со цел да се разрешат бројни 
структурни слабости во работната сила, Југоисточниот регион треба да обезбеди 
значителна поддршка за инвестициите во рамките на овој горлив проблем.  

Реализацијата на приоритетните цели би требало да се имплементира паралелно и 
истовремено со меѓузависност од краткорочните цели по тематски области. 

За финансирање на активностите од оваа развојна програма што би требало да се во 
согласност со приоритетите на програмата - треба да се усвојат и општи критериуми  т.е. 
критериуми кон кои сите проекти што ќе бидат селектирани и одобрени за финансирање 
во рамките на Програмата за развој на Југоисточниот регион, мораат да се придржуваат.     
Tие се следните: 

o Мерките, активностите или проектот мора да се во согласност со 
стратешките/долгорочни цели и мерки од овој документ за развој на 
Југоисточниот регион и на другите локални стратегиски документи во регионот; 

o Проектот мора да покажува конзистентност со другите мерки и цели на 
развојниот приоритет на програмата на Југоисточниот регион во рамките на кој 
се аплицира за финансирање; 

o Проектот/активноста мора да биде релевантна во смисла на проектната намера 
и решавањето на проблемите во регионот за остварување на целите;   

o Проектот/активноста мора да биде исплатлива, финансиски ефективна и да 
создава трајна или долгорочна додадена вредност, односно со еден збор - да 
биде одржлив(a). 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

57 

12. Краткорочни до среднорочни  цели, мерки и акции 

12.1. Југоисточниот регион да произведува квалитетни, 
брендирани градинарски, лозови и овошни производи и 
преработки барани на регионалните и глобални пазари 

Краткорочни цели и мерки за развој на земјоделството и 
преработувачката индустрија  

- 9 Краткорочни цели 
- 26 Програми 
 

1.1. Да се воведат едукативни процеси за примарни земјоделци 
 

Број на програмата: 1.1.1. 

Име на програмата:  Запознавање на земјоделците со стандардите и нивни 
придобивки 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на промотивни 
материјали 

 Иницијативи за здружување на 
земјоделците 

 Организирање трибини, 
семинари и работилници за 
придобивки од стандарди 
HACCP и Eurep GAP и други 

 Број на материјали 
и прирачници 

 Одржани 
семинари 

 Одржани 
работилници 

 Број на успешни 
посетители (се 
полага на крај на 
работилници) - 
1000 

1 година 80.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.1.2. 

Име на програмата:  Едукација за подигање на квалитетот и намалување на 
трошоците за производство и конкурентност 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Работилници за менаџмент 
 Работилници за бизнис 

менаџмент во земјоделството 
 Работилници за нови 

технологии во земјоделството 
 ИТ во земјоделство и 

преработка 
 Примена на методи и вештини 

во менаџирање – подучување 
(coaching) 

 Број на земјоделци 
 Број на менаџери 

од преработувачка 
индустрија 

 Зголемено 
земјоделско 
производство 

2 години 150.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.1.3. 

Име на програмата:  Едукација за ИПАРД фондови 
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Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Промоција на ИПАРД програма 
 Работилници за примарни 

земјоделци 
 Работилници за производители 
 Работилници за здруженија 

 Број на 
работилници 

 Број на учесници 
 Број на апликации 

за ИПАРД 
програма 

3 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.1.4. 

Име на програмата:  Едукација за амбалажа на преработувачите за големи извозни 
количини според барање на пазарот    

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Анализа на различни пазари – 
земји 

 Работилници за амбалажа 
 Работилници за примeна на 

стандарди при складирање 
 Маркетинг работилници – 

настап на странски пазари 
 Работилници за технологии и 

нивна примена 

 Број на 
работилници 

 Број на 
претпријатија 
учесници 

 Oсновни податоци 
за пазари 

6 месеци 50.000,00 ЕУР 

 
1.2. Да се воведе  стандардизирано производство и воспоставување 

сертифицирано производство 
 

Број на програмата: 1.2.1. 

Име на програмата:  Едукација за стандарди и сертификати 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Ангажирање професори и 
вработени во Агенцијата за 
поддршка на земјоделствотo 

 Организирање трибини во 
населените места Eurep GAP 

 Вклучување на преработувачите 
во едукацијата - HACCP 

 Сертифицирање на примарни 
земјоделци и преработувачи 

 Број на 
работилници  

 Број на 
сертифицирани 
примарни 
производители 

 Број на 
сертифицирани 
преработувачи 

5 години 300.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.2.2. 

Име на програмата:  Креирање берза на земјоделските производи од регионот за 
извоз 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Искуства од други земји 
 Студија за работа на берза 
 Креирање откупно 

дистрибутивни пунктови 
 Финансиска рамка со Јавно 

Приватно партнерство 

 Посетени саеми 
 Изработена 

студија 
 Бројни 

дистрибутивни 
центри 

5 години 300.000,00 ЕУР 
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 Формирана берза 

 

Број на програмата: 1.2.3. 

Име на програмата:  Поддршка на соработката меѓу преработувачите и примарните 
земјоделци 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Воведување стандардни 
договори за кооперантски 
односи 

 Стимулирање на 
инвестирањето на 
преработувачите во примарното 
производство 

 Здружување примарни 
производители - преработувачи 

 Број на правни 
услуги 

 Број на 
стандардни 
договори 

 Број на 
реализирани 
договори 

 Формирани 
здруженија 

2 години 150.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.2.4. 

Име на програмата:  Развој и сертификација на медитерански култури 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Воведување стандарди кај 
одгледувачите и производство 
на медитерански култури  

 Стимулирање на 
производителите на 
медитерански култури 

 Елаборат за развој на 
медитерански култури 

 Засадени 
површини 

 Зголемен профит 
од медитерански 
култури 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 
1.3. Да се формираат  кластери во градинарството, лозарството и 

овоштарството во регионот 
 

Број на програмата: 1.3.1. 

Име на програмата:  Дефинирање на шесте земјоделски кластери: 

Предлози: Домат, зелка, краставица, грозје, слива, пиперка, 
вишна 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Анализа на потребата за 
земјоделските производи во 
регионот и Европа  

 Анализа на почвата 
 Анализа на традицијата и 

знаењето на земјоделците  
 Реонизација на регионот 
 Лабoрaтории за агрохемиски, 

микробиолошки и педолошки 

 Формирани 6 
кластери за 6 
земјоделски 
култури 

 Број на направени 
анализи 

3 години 200.000,00 ЕУР 
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испитувања на почвата и 
производите 

 Стратегија за понуда на 
поголеми земјоделски количини, 
заеднички настап 

 Систем за точна проценка на 
идни количини за секоја култура 

 План за кои производи може да 
се произведуваат 9 месеци 
континуирано 

 Анализа на начинот на кој 
големите синџири се 
снабдуваат со земјоделски 
производи 

 Стандардизирани семиња 

 

Број на програмата: 1.3.2. 

Име на програмата:  Креирање систем за реални податоци во реално време за 
засадени површини на ниво на кластер 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Креирање систем за 
континуирано прибирање 
податоци 

 Список на примарни 
производители со над 1,5 
декари 

 Редовна анкета преку 
здруженијата, Агенцијата и 
месните заедниците 

 Креирање база на податоци на 
ниво на кластер 

 Креирана база на 
податоци 

 Воспоставен 
систем за 
комуникација и 
собирање на 
податоци 

1 година 50.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.3.3. 

Име на програмата:  Фонд за организирање кластери 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Анимирање – лобирање во 
регионот/општините и кај 
централна власт 

 Активност за зачленување на 
сите учесници од кластерот 

 Банки 
 Донаторски проекти 
 Формирање основачки капитал 
 Организационо и 

институционално формирање 
на фондот 

 План за работа на кластерите 
(организациона структура, 
учесници, правила) 

 Дефинирање на 
учесници: супермаркети 

 Формиран фонд 
 Оснoвачки капитал 
 Број на членови 
 Број на апликации 
 Изготвени планови 
 Изготвен статут 

3 години 150.000,00 ЕУР 
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и синџири маректи, 
трговци на големо, 
шпедитери,  
преработувачи, 
примарни земјоделци 
преку здруженија, банки 
итн.   

 Статут, програма 

 Годишен план   

 
1.4. Да се обнови и модернизира механизацијата во примарното 

земјоделство и да се воведат нови технологии во преработувачката 
индустрија 

 

Број на програмата: 1.4.1. 

Име на програмата:  Едукација за нови земјоделски технологии 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Анализа на постоjната 
механизација и технологии во 
регионот 

 Список на заинтересирани 
земјоделци 

 Анализа за можности за набавка 
на механизација и технологии 

 Едукации и примена на нови 
технологии 

 Посета на саеми во Германија и 
Србија  

 Број на 
работилници 

 Подготвена 
студија за 
постојната 
состојба 

 Вклучени банки 
 Вклучени донатори 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.4.2. 

Име на програмата:  Обнова и примена на нови технологии во преработка и 
механизација кај примарни земјоделци 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Формирање фонд за обнова на 
технологии и механизација кај 
земјоделци и преработувачи 

 Работилници за користење на 
средства од фондот 

 Промоција на фондот 

 Формиран фонд 
 Висина на 

средства за 
инвестирање 

 Поднесени 
апликации  

 Одобрени 
апликации 

5 години 150.000,00 ЕУР 

 
1.5. Да се зголеми процентот на органското производство во регионот 

 

Број на програмата: 1.5.1. 

Име на програмата:  Предлог за стимулации за органско производство од страна на 
регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 
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 Изработка на анализа за 
потенцијалите на органското 
производство и барањата од ЕУ 

 Претворање во план за 
стимулации 

 Усвојување на Програмата и 
финансиска рамка 

 Изработен план 
 Изработена 

анализа 
 Финансиска рамка 

1 година 50.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.5.2. 

Име на програмата:  Едукација за органско производство 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обука на Агенцијата за 
земјоделство за идни обучувачи 
(ТоТ) 

 Организирање трибини, јавни 
настапи, работилници 

 Број на трибини и 
учесници 

 Број на успешно 
обучени лица 

1 година 50.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.5.3. 

Име на програмата:  Анализа на странските пазари за потребата од органско 
производство 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Барање странски синџири кои 
бараат органско производство 

 Студија за потреби од органско 
производство, можност за извоз, 
и количини 

 Формирање база на податоци 
 Промоција на базата на 

податоци 

 Извршена анализа 
 Изработена 

студија 
 Изработена база 

на податоци 
 Број на 

заинтересирани 
корисници на 
базата на 
податоци 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 
1.6. Да се зголеми бројот и да се поддржат постојните мали фарми што ќе 

бидат функционални, одржливи и конкурентни на домашниот и 
регионалниот  пазар 

 

Број на програмата: 1.6.1. 

Име на програмата:  Формирање регионален фонд за поддршка на мали фармери, 
кланици и сточарски производители 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Институционално  зајaкнување 
на фондот 

 Организација и структура 
 Изнаоѓање средства 
 Промоција на регионалниот 

фонд 
 Едукација за користење на 

 Регистриран фонд 
 Број на апликации 
 Одобрени 

средства 
 Вкупни средства 

во фондот 

2 години 50.000,00 ЕУР 
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средства од фондот 

 

Број на програмата: 1.6.2. 

Име на програмата:  Здружување на фармери 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Промоција на придобивки од 
здружување  

 Формирање нови здруженија и  
поддршка на новите и 
постоjните здруженија 

 Формирање регионалeн сојуз – 
размена на информации и 
знаење (know - how) 

 Број на здруженија 
 Формиран сојуз 
 Број на членови 
 Позитивно 

финансиско 
работење на 
здруженијата 

4 - 5 години 

континуирано 

50.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.6.3. 

Име на програмата:  Едукација на мали фармери 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Користење ИПАРД програми 
 Бизнис планирање 
 Финансиско работење 
 Сертифицирање 
 Производство на храна 
 Тренинг и обука за маркетинг  
 Воведување стандарди кај мали 

фарми 
 Ветеринарна заштита и 

превенција 

 Број на завршени 
курсисти 

 Број на зголемени 
и новоотворени 
мини фарми 

 Број нa 
реализирани обуки 

4 - 5 години 

 

континуирано 

150.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.6.4. 

Име на програмата:  Програма за опремување и човечки ресурси на регионална 
лабораторија за поддршка на сточарите 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за сертифицирање 
 Опремување 
 Организација 
 Институционално зајакнување 
 Oбука на вработени 
 Промоција 

 Број на корисници 
 Формирана 

лабoраторија 
 Издадени 

сертификати 
 Број на проби 
 Палета на услуги 
 Број на вработени 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 
1.7. Да се поддржат постоjните кланици и да се изградат производствени 

погони на сточарски производи за традиционална преработка и да се 
зголеми пристапот до домашните и регионалните пазари 

 

Број на програмата: 1.7.1. 

Име на програмата:  Програма за едукација и сертификација на кланици и 
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производители 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 HACCP 
 Обука маркетинг и пласман на 

производи за производителите 
на сточарски производи 

 Нови технологии 

 Број на HACCP 
производи 

 Број на учесници 
 Имплементирани 

стандарди 
 Палета, број на 

обуки 

Континуирано 
во циклуси по 2 
години 

100.000,00 ЕУР 
за 2 години 

 

Број на програмата: 1.7.2. 

Име на програмата:  Програма за поддршка за воведување нови технологии 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Саеми посета – регионални – 
Нови Сад, Грција, Пловдив 

 Членство во меѓународни мрежи 
производители/корисници на 
технологии 

 Едукации за нови технологии 
 Промоција на нови погони 

 Број на посетени 
саеми 

 Број на воведени 
нови технологии 

 Број на едуцирани 
производители 

 Број на промоции 
за воведени нови 
технологии 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 
 

1.8. Да се започне квалитетно алтернативно сточарство - одгледување и 
преработка на ноеви, полжави и друго 

 

Број на програмата: 1.8.1. 

Име на програмата:  Поддршка за отворање нови капацитети за одгледување и 
производство на алтернативно сточарство 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Едукација 
 Маркетинг 
 Сертифицирање 

 Број на нови 
фарми 

 Број на обуки 
 Количество на 

произведени и 
извезени 
производи 

3 - 5 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата:  

Име на програмата:  Поддршка за отворање нови капацитети за преработка од 
алтернативно сточарство 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Едукација 
 Маркетинг 
 Сертифицирање 

 Број на нови 
погони за 
преработка 

 Број на обуки 
 Количество на 

4 години 100.000,00 ЕУР 
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преработени и 
извезени 
производи 

 
 
 
 
1.9. Да се развие пчеларството и рибарството во регионот 

 

Број на програмата: 1.9.1 

Име на програмата:  Поддршка на постоjните производители на мед 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Нови технологии 
 Сертифицирање 
 Здружување 
 Тренинг и обуки – воведување  

Интердисциплинарни предмети 
на Факултет за сточарство и 
земјоделство 

 Формирање Регионален 
репроцентар 

 Отворање погон за пакување на 
прoизводи од мед 

 Брендирање 

 Капацитет на нови 
погони за 
пакување 

 Број на производи 
 Број на брендови 

од мед 
 Број на обуки 
 Количество 

преработени и 
извезени 
производи 

4  години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 1.9.2. 

Име на програмата:  Поддршка на рибарството 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Порибување на Дојранско Езеро 
и вештачките езера во регионот 

 Мали рибници 
 Тренинг и обуки  
 Брендирање 
 Спортски/туристички риболов 
 Промоција на традиционален 

лов на риба во Дојранско Eзеро 
 Заштита на ендемски видови 

риба 

 Број на порибени 
езера и видови 
риба 

 Количество 
подмладок - 
парчиња 

 Количина на 
произведена риба 

 Подзаконски акти 
за заштита на 
ендемски видови 

 Број на туристи 
 Број на спортски 

настани 

4 години 100.000,00 ЕУР 

 
 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

66 

12.2. Да се зголеми вработеноста преку зголемување на бројот 
на МСП, развој на конкурентноста и активни мерки за развој на 
човечки ресурси 

Краткорочни цели и мерки за развој на конкурентноста на МСП, развој на 
човечки ресурси и вработување 

- 5 Краткорочни цели 
- 13 Програми 
 

2.1. Да се формираат Фондови за финансирање и основање МСП и да се 
зголеми конкурентноста на МСП на домашните и странските пазари 

 

Број на програмата: 2.1.1. 

Име на програмата:  Формирање Регионален фонд за поддршка на МСП 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Институционалнo зајакнување 
на фондот 

 Организација на фондот 
 Опремување на фондот 
 Донесување статут и 

правилници за работа на 
фондот 

 Собирање средства 
 Промоција на фондот 
 Обуки за начини на аплицирање 

 Формиран фонд 
 Број на вработени 
 Вкупни средства 

за поддршка на 
МСП 

 Број на обуки 
 Број на промоции 
 Број на пријавени 

апликации 
 Број на одобрени 

апликации 
 Новоформирани 

фирми 

2 години 80.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 2.1.2. 

Име на програмата:  Програма за пренос на нови технологии и воведување  
стандарди 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за воведување ISO 
стандарди 

 Проект за нови технологии 
 Проект за обуки за стандарди 
 Проект за обуки за нови 

технологии 

 Број на обуки 
 Број на 

заинтересирани 
фирми за 
воведување 
стандарди 

 Број на воведени 
нови технологии 

 Подигнати 
средства од 
фондот 

 Број на 
нововработени 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 2.1.3. 

Име на програмата:  Програма за зголемување на конкурентноста и формирање  
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регионални кластери 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поддршка и зајакнување на 
регионалните МСП и 
инкубатори за МСП 

 Промоција и придобивки од 
кластерско здружување 

 Формирање кластер за туризам 
 Формирање регионален кластер 

за градежништво 
 Развој на консултантскиот 

сектор за поддршка на МСП 

 Формирани 
кластери 

 Број на 
регионални фирми 
по кластери 

 Формиран 
регионален 
инкубатор 

 Број на 
регионални 
консултанти 

 Зголемен извоз од 
МСП 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 2.1.4. 

Име на програмата:  Програма за поттикнување на извозот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поддршка на прекуграничен 
фонд 

 Проект за меѓугранична 
соработка 

 Поддршка на фирми кои се 
извозно ориентирани 

 Број на саеми 
 Поддржани фирми 

во извоз 
 Број на фирми кои 

соработуваат (од 
Бугарија и Грција) 

1 година 80.000,00 ЕУР 

 
2.2. Да се формира Универзитет за менаџмент, маркетинг, продажба, дизајн, 

туризам и земјоделство, да се формира истражувачки и развоен 
институт и да се поддржат постоjните центри за кариера на пазарно 
ориентирано стручно средно образование 

 

Број на програмата: 2.2.1. 

Име на програмата:  Формирање Универзитет за менаџмент, маркетинг, дизајн, 
земјоделство и туризам 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Лобирање за отворање  
универзитет 

 Обезбедување кадар 
 Обезбедување објект 
 Институционално зајакнување 
 Опремување на факултетите 

 Формирање 
факултети 

 Обезбеден кадар 
 Број на 

потенцијални 
студенти 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 2.2.2. 

Име на програмата:  Формирање Регионален институт за истражување и развој 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за кадровско 
опремување 

 Проект за институционално 

 Оформен Институт 
 Број на вработени 
 Број на научен 

2 години 100.000,00 ЕУР 
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организирање 
 Проект за опремување на 

Институтот 
 Обезбедување на објект 

кадар 
 Број на проекти 

(истражувања и 
развој) 

 

Број на програмата: 2.2.3. 

Име на програмата:  Зајакнување на центри за кариера 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обезбедување простории 
 Обезбедување наставен кадар 
 Обуки и работилници 
 Промоција на центарот 

 Број на обуки 
 Број на 

работилници 
 Број на наставен 

кадар 

2 години 60.000,00 ЕУР 

 
2.3. Формирање  Револвинг фондови за развој на човечки ресурси (Tренинг 

центри) за обука на возрасни според барањата на пазарот 
 

Број на програмата: 2.3.1. 

Име на програмата:  Програма за квалитетни човечки ресурси 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обезбедување  простории и 
консултанти 

 Обука за менаџерски 
способности 

 Обука за маркетинг способности 
 Обука за странски јазици 
 Обука за комуникациски 

вештини и преговарање 
 Обука за тимска работа 
 Обуки за компјутерски вештини 

и интернет 

 Број на обуки 
 Број на успешно 

завршени курсисти 
 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 2.3.2. 

Име на програмата:  Програма за обука на вработени, претприемачи и менаџери 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Напредни обуки за менаџерски 
способности 

 Напредни обуки за маркетинг 
способности 

 Напредни обуки за 
комуникациски вештини и 
преговарање 

 Обука за тимска работа 
 Обука за напредно познавање  

странски јазици 

 Број на обуки 
 Број на успешно 

обучени лица 
 Зголемено 

производство и 
договори 

2 години 100.000,00 ЕУР 
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2.4. Да се поддржат активните мерки според барањата на пазарот на трудот 
за вработување како што се преквалификација, доквалификација, 
самовработување, јавни работи, барање работа, обуки за невработени, 
и др.   

 

Број на програмата: 2.4.1. 

Име на програмата:  Програма за агенции за вработување 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поддршка за отворање 
приватни агенции за 
вработување и нивно 
вмрежување 

 Обука на лица кои бараат 
работа 

 Проект за преквалификација и 
доквалификација 

 Барање работа преку интернет 
 Професионална ориентација на 

младите од регионот за нивно 
насочување во избор на идна 
професија 

 Отворање бизнис центар 

 Број на агенции за 
вработување 

 Број на обуки за 
барање работа 

 Број на 
нововработени 

 Број на 
консултативни 
сесии со млади 

 Отворен бизнис 
информативен 
центар 

2 години 150.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 2.4.2. 

Име на програмата:  Програма за самовработување 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Пилот проекти – финансиска 
поддршка  

 Услови и критериуми за 
започнување сопствен бизнис 

 Обуки за невработени лица за 
да можат да ги реализираат 
своите бизнис идеи 

 Најмалку два 
пилот проекти (500 
самовработувања) 

 Зголемување на 
вработените 

 Број на обуки 
 Изработени start - 

up бизнис планови 
 Поддржани start - 

up бизнис планови 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

2.5. Да се воведат мерки за подобрување на условитe за  работа, 
регистрирање на земјоделците, намалување на работатa на црно и 
намалување на сивата економија 

 

Број на програмата: 2.5.1. 

Име на програмата:  Програма за превземање ингеренции од Државниот трудов 
инспекторат на локално и регионално ниво 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Институционално зајакнување 
на трудовиот инспекторат на 
локално ниво 

 Број на нови 
вработувања 

 Број на инспектори 

1 година 50.000,00 ЕУР 
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 Организација на инспекторатот 
и правилници за работа 

 Број на инспекции 
кај локални фирми 

 

Број на програмата: 2.5.2. 

Име на програмата:  Програма за субвенционирање на нови вработувања 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поедноставување на  
процедурите за вработување 

 Намалување на давачките кај 
вработените 

 Број на 
нововработени 

Во циклус од по 
2 години 

100.000,00 ЕУР 

 

12.3. Да развие нова и да ја подобри постоjната физичка 
инфраструктура, особено онаа поврзана за транспортот, 
енергијата, ИТ, со цел да го поддржи економски раст и да ја 
подобри целокупната конкурентност на регионот 

Краткорочни цели и мерки  за развој на регионалната инфраструктура 

- 4 Краткорочни цели 
- 12 Програми 
 

3.1. Да се реконструира и модернизира патната регионална мрежа М-6 
 

Број на програмата: 3.1.1. 

Име на програмата:  Регионален пат Удово - Струмица 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студија 

 Изработка на техничка 
документација 

 Имплементација на програмата 
– изведба на пат 

 Евалуација 

 Изработени 
документации 

 Изведен/ 
реконструиран пат 
35 km 

 Број на возила 

3 години 5.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 3.1.2. 

Име на програмата:  Регионален пат Конче - Радовиш, Струмица - Ново Село – до 
граничен премин со Република Бугарија 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студија 

 Изработка на техничка 
документација 

 Имплементација на програмата 
– изведба на пат 

 Евалуација 

 Изготвена 
документација 

 Обновен пат ( 80 
km) 

 Зголемен број 
возила  

3 години 8.000.000,00 
ЕУР 
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Број на програмата: 3.1.3. 

Име на програмата:  Регионален пат до грчка граница (Дојран – Богданци - Гевгелија: 
Валандово – Марвинци; Валандово - Грчка граница - Дојранско 
Езеро) 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студија 

 Изработка на техничка 
документација 

 Имплементација на програмата 
– изведба на пат 

 Евалуација 

 Изготвена 
документација 

 Обновен пат (60 
km) 

 Зголемен број 
возила 

5 години 6.000.000,00 
ЕУР 

 
 

3.2. Да се реконструира и прошири руралната патна инфраструктура до 
сите населени места и важни туристички и културно-историски места 

 

Број на програмата: 3.2.1. 

Име на програмата:  Програма за обнова и проширување на рурални патишта во 
Југоисточниот регион  

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студиии 

 Изработка на технички 
документации 

 Имплементација на програмата 
– изведба на патишта (мин. 100 
km) 

 Изготвени 
документации 

 Обновен пат (120 
km) 

 Зголемен број  
возила 

6 години 10.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 3.2.2. 

Име на програмата:  Програма за обнова и проширување на патиштата до 
туристичките места  во Југоисточниот регион 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студија 

 Изработка на техничка 
документација 

 Имплементација на програмата 
– изведба на патишта (мин. 30 
km) 

 Изготвена 
документација 

 Обновен пат (40 
km) 

 Зголемен број 
возила 

 Зголемен број 
туристи 

 Површина на 
паркинг простор 

5 години 3.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 3.2.3. 

Име на програмата:  Програма за обнова и проширување на патиштата до културно-
историските места во Југоисточниот регион  
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Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студија 

 Изработка на техничка 
документација 

 Имплементација на програмата 
– изведба на патишта и 
паркиралишта 

 Изготвена 
документација 

 Обновен пат (30 
km) 

 Зголемен број 
возила 

 Зголемен број 
туристи 

 Површина на 
паркинг простор 

5 години 2.000.000,00 
ЕУР 

 
3.3. Да се развие енергетската инфраструктура – гасификација на регионот, 

развој на  мали и средни хидроцентрали, искористување на термалната 
енергија 

 

Број на програмата: 3.3.1. 

Име на програмата:  Програма за гасификација на регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Иницијативи, барање и средби 
со надлежни државни органи и 
Јавни претпријатија 

 Елаборат за можни корисници 
претфизибилити студија  

 Физибилити студија 
 Изработка на проект 
 Имплементација на 

гасификација 

 Изработени анкети 
и претфизибилити 
студија 

 Изработена 
физибилити 
студија 

 Формирано 
регионално јавно 
претпријатие за 
дистрибуција на 
гас 

 Изведена 
гасификација во 
km 

9 години 10.000.000,00 
ЕУР 

 
 

Број на програмата: 3.3.2. 

Име на програмата:  Програма за искористување на геотермална енергија во аграр и 
туризам 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии  
 Дефинирање компании кои 

прават истражувања за 
геотермални води и туризам и 
нивно поканување во регионот 

 Промоција на проектот за 
искористување на 
геотермалните потенцијали во 
регионот (веќе постоjни) 

 Поволности за инвеститорите во 
овие сектори  

 Изработка на успешни приказни 

 Изградени 
капацитети 
минимум 1 по 
извор 

 Број на концесии 

2 години 30.000,00 ЕУР 
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од овие сектори и нивна 
промоција  

 

Број на програмата: 3.3.3. 

Име на програмата:  Програма за искористување хидроенергетски потенцијал и 
ветерници 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии  
 Концесии 
 Поволности за инвеститорите во 

овие сектори  
 Изработка на успешни приказни 

од овие сектори и нивна 
промоција  

 Изградени 
капацитети 

 Број на концесии 
 Број на 

физибилити 
студии 

2 години 40.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 3.3.4. 

Име на програмата:  Водостопанство - надградба на Хидромелиоративниот систем 
„ПАЉУРЦИ“ 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изведба на физибилити студија 
 Изработка на техничка 

документација 

 Изработена 
физибилити 
студија 

 Изработена 
техничка 
документација 

 Објавен тендер за 
изведба 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 
3.4. Да се модернизира телекомуникациската и помошна ИТ 

инфраструктура 
 

Број на програмата: 3.4.1. 

Име на програмата:  Програма за модернизација на телекомуникациската и радио -
дифузната мрежа 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии  
 Концесии 
 Анкети 
 Поволности за воведување нови 

технологии 
 Обука на човечки ресурси 
 Изработка на успешни приказни 

од овие сектори и нивна 
промоција  

 Изградени 
капацитети 

 Нови телефонски 
приклучоци 

 Број на нови 
инвеститори 

 Број на концесии 
 Број на 

физибилити 
студии 

 Број на обуки 

2 години 25.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 3.4.2. 
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Име на програмата:  Програма за ИТ инфраструктура 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обука за ИТ систем оператори 
 Обука за ИТ Интернет  
 Концесии за интернет 

провајдери 
 Поволности за инвеститорите во 

овие сектори  
 Изработка на успешни приказни 

од овие сектори и нивна 
промоција  

 Број на обуки 
 Обучени 

оператори 
 Обучени ИТ 

одржувачи на 
мрежи 

 Број на концесии 

2 години 80.000,00 ЕУР 

12.4. Да се развие бањскиот, културно – историскиот, селскиот 
и алтернативниот туризам преку соработка со соседните 
региони и држави 

Краткорочни цели и мерки  за развој на регионален туризам 

- 5 Краткорочни цели 
- 14 Програми 
 

4.1. Да се развие бањскиот туризам 
 

Број на програмата: 4.1.1. 

Име на програмата:  Анализа на бањскиот туризам 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на студија за 
потенцијалите на бањскиот 
туризам 

 Пилот проект 

 Број на студии 
 Број на 

реконструирани 
бањи 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 4.1.2. 

Име на програмата:  Едукација за подигање на јавна свест 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за човечки ресурси за 
бањски туризам 

 Обуки за медицински персонал 
 Подигање јавна свест 

 Број на обуки 
 Број на 

кофинансирање на 
обуки 

 Број на завршен 
персонал за бањи 

2 години 60.000,00 ЕУР 

 

4.2. Да се развие еко и селскиот туризам 
 

Број на програмата: 4.2.1. 

Име на програмата:  Анализа на можности за селски и еко туризам 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

75 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Студија за избор на локалитети 
за селски туризам 

 Студија за избор на локалитети 
за еко туризам 

 Пилот проект за селски туризам 
(рехабилитација на селски куќи) 

 Пилот проект за еко туризам 
(рехабилитација на селски куќи 
и фарми) 

 Број на студии 
 Број на подготвени 

рехабилитирани 
опремени селски 
куќи 

 Број на туристи 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

 

Број на програмата: 4.2.2. 

Име на програмата:  Едукација за подигање на јавна свест 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за човечки ресурси за 
селски туризам 

 Подигање на јавна свест 

 Број на обуки 
 Број на 

конфинансирање 
на обуки 

 Број на завршени 
курсисти за 
туристички 
менаџмент 

1 година 30.000,00 ЕУР 

 
4.3. Да се развиe казино туризмот и езерскиот туризам во Дојранското 

Езеро и вештачките езера во регионот 
 

Број на програмата: 4.3.1. 

Име на програмата:  Анализа на можности за развој на езерски туризам и 
водопадите во регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Анализа за езерски туризам на 
Дојранско Езеро 

 Анализа за развој на езерски 
туризам на вештачките езера и 
давање под концесија 

 Пилот проект 
 Риболов со помош на птици – 

мандра 
 Смоларски и Колешински 

водопади и Мокрински извори 

 Изготвени студии 
 Барем еден пилот 

проект на 
Дојранско Езеро 

 Барем еден проект 
на вештачките 
езера 

 Број на рибарски 
колиби 

 Број на туристи 
кои ги посетуваат 
овие природни 
убавини т.е. 
локалитети 

2 години 180.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 4.3.2. 

Име на програмата:  Едукација за подигање на јавна свест 
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Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за човечки ресурси за 
езерски туризам 

 Подигање на јавна свест 

 Број на обуки 
 Број на 

кофинансирање на 
обуки 

 Број на обучени 
лица за туристички 
менаџмент 

1 година 25.000,00 ЕУР 

 
 
 
 

Број на програмата: 4.3.3. 

Име на програмата:  Едукација и развој на казино туризмот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за човечки ресурси за 
казино туризам 

 Промоција на казино туризмот 
во Гевгелија, Дојран и 
останатите места од регионот 

 Број на обуки 
 Број на 

кофинансирани 
обуки 

 Број на обучени 
лица за крупије 

 Број на туристи 

1 година 50.000,00 ЕУР 

 
4.4. Заштита и претставување на културното наследство 

 

Број на програмата: 4.4.1. 

Име на програмата:  Археолошки локалитети 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Откривање и истражување 
 Заштита и конзервација 
 Промоција и уредување на 

локалитетите 

 Број на нови 
археолошки 
локалитети 

 Број на заштитени 
постоjни 
археолошки 
локалитети 

 Број на туристи 

2 години 50.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 4.4.2. 

Име на програмата:  Културно-историско наследство 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Откривање и истражување 
 Заштита и конзервација 
 Промоција и уредување музеи 
 Уредување на локалитет „Исар“ 

– Марвинци  
 Стакина чешма – археолошки 

локалитет Манастир, Извор, 
Кула 

 Број на нови 
културно-
историски 
локалитети 

 Број на заштитени 
постоjни културно-
историски 
локалитети 

 Број на туристи 

2 години 200.000,00 ЕУР 
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Број на програмата: 4.4.3. 

Име на програмата:  Едукација на менаџери и туристички водичи 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обука на менаџери на музеи и 
архелошки места 

 Обука на туристички водичи 

 Број на менаџери 
 Број на туристички 

водичи 

1 година 30.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 4.4.4. 

Име на програмата:  Регионални карневали 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поддршка на Струмичкиот 
карневал 

 Поддршка на други регионални 
карневали 

 Организација на етно саеми 
 Негување на фолклор од 

регионот 

 Број на карневали 
 Број на туристи 
 

4 години  100.000,00 ЕУР 

 
4.5. Да се подобри туристичката инфраструктура со изградба на нови и 

реконструкција на постојните спортско - рекреативни центри 
 

Број на програмата: 4.5.1. 

Име на програмата:  Масовни спортски туристички центри 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поддршка на Ски центар Кожув 
 Поддршка за развој на Дојран 

како спортски подготвителен 
центар 

 Поддршка за отвoрање 
Aкваленд во Гевгелискиот 
микро регион 

 Број на туристи 
 Број на спортисти 
 Остварени 

приходи 

2 години 300.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 4.5.2. 

Име на програмата:  Изградба на спортски сали и олимписки базени 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изградба на спортски сали 
 Изградба на олимписки базени 
 Изградба на трим патеки 

 Број нa изградени 
базени (од 
приватен сектор) 

 Број на трим 
патеки (km) 

 Број на спортски 
сали 

5 години 300.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 4.5.3. 
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Име на програмата:  Вмрежување на туристичките агенции 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Поддршка на туристичките 
агенции и промоција на 
здружувањето 

 Заеднички настап на саеми 

 Број на туристички 
здруженија 

 Број на настап на 
саеми 

2 години 50.000,00 ЕУР 

12.5.  Да се заштити и подобри животната средина преку 
искористување на обновливи извори на енергија и одржлив 
развој  

Краткорочни цели и мерки за Одржливо влијание врз животната средина 

- 9 Краткорочни цели 
- 23 Програми 
 

5.1. Да се подобрат  условите за квалитетна вода за пиење во регионот 
 

Број на програмата: 5.1.1. 

Име на програмата:  Програма за нови водоводни системи во руралните средини во 
регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии 
 Технички документации 
 Проект за формирање јавни 

претпријатија 
 Создавање услови за 

акумулирање тековни води  
 Прочистителни станици за вода 

за пиење 

 Број на 
новоизградени 
водоводни 
системи 

 Број на 
домаќинства 
опфатени со 
водоводна мрежа 

 Изработени 
документации 

9 години 10.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 5.1.2. 

Име на програмата:  Програма за подобрување на постоjните  водоводни системи во 
руралните средини во регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии 
 Технички документации 
 Проект за подигање на 

капацитетите на јавните 
претпријатија 

 Изведба на проектите 
 Фабрики за производство на 

вода за пиење 

 Број на 
рехабилитирани 
водоводни 
системи 

 Број на 
домаќинства 
опфатени со 
водоводна мрежа 

 km 
рехабилитирана и 
проширена мрежа 

 Изработени 

5 години 5.000.000,00 
ЕУР 
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документации 

 
 
 

5.2. Да се заштитат сите површински и подземни води во регионот 
 

Број на програмата: 5.2.1. 

Име на програмата:  Проширување за целосно опфаќање на отпадните води и 
обновување на постоjната канализациона мрежа во регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии 
 Изработка на технички 

документации врз основа на 
најисплатливите решенија 

 Изградба на канализација и 
рехабилитација на постоjната во 
регионот 

 Број на 
новоизградени 
канализациони 
мрежи (km) 

 Број на обновени 
канализациони 
мрежи (km) 

 Број на 
домаќинства 
опфатени со 
канализациона 
мрежа 

 Изработени 
технички 
документации 

9 години 10.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 5.2.2. 

Име на програмата:  Изградба на пречистителни станици за отпадни води 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Физибилити студии  
 Реконструкција на постоjните 

станици во регионот (Дојран и 
Струмица) 

 Изработка на техничка 
документација 

 БПК 5 на 
Струмичка Река 

 Број на станици во 
регионот (кои 
работат 
константно) 

 Квалитет на вода 
на Дојранското 
Езеро 

9 години 20.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 5.2.3. 

Име на програмата:  Програма за заштита на подземните води од прекумерна 
употреба на пестициди, минерални ѓубрива и други токсични 
материи 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Институционални активности – 
зајакнување на инспекции за 
употреба и контрола на 
загадувачки материи од 

 Број на обуки 
 Број на инспектори 

во регионот 
 Изработен 

2 години 80.000,00 ЕУР 
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земјоделството 
 Обука на земјоделци 
 Изработка на регистри и 

катастар на загадувачи 

подземен катастар 
во регионот – 
подземни води 

 
5.3. Да се заштити и подобри квалитетот на воздухот во регионот 

 

Број на програмата: 5.3.1. 

Име на програмата:  Програма за заштита, одржување и обнова на шумските појаси 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Формирање Регионална шумска 
полиција 

 Проект за противпожарна 
заштита 

 Пошумување подрачја 
зафатени од пожари 

 Формирана 
шумска полиција 

 Хектари шума 
 Противпожарни 

возила и авиони – 
канадери 

 Површина 
обновена шума 

5 години 2.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 5.3.2. 

Име на програмата:  Програма за еко зони во регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Дефинирање на заштитени зони 
 Заштита на еко зони – движење 

на моторни возила и 
воведување други транспортни 
средства 

 Заштита на Смоларски и други 
водопади 

 Површина 
заштитена зона 

 Намалување на 
Co2, N0x,SO2 во 
воздухот 

2 години 80.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 5.3.3. 

Име на програмата:  Програма за намалување на употребата на фосилни горива во 
регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Подигање на јавната свест кај 
населението 

 Јавни трибини 
 Печатење материјали и 

пропаганден материјал 
 Набавка на возила за јавен 

транспорт на електричен погон 
во заштитени места и 
туристички места 

 Проект за централно греење во 
населените места во регионот 
(1 пилот проект)  

 Број на возила на 
електричен погон 

 Број на 
пропаганден 
материјал 

 Број на 
топлификации во 
регионот 

 Намалување на 
Co2, N0x,SO2 во 
воздухот 

4 години 500.000,00 ЕУР 
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5.4. Да се изврши едукација на населението и фирмите за примена и 

искористување на технологии за обновлива енергија 
 

Број на програмата: 5.4.1. 

Име на програмата:  Едукација на население и фирми за технологии - обновлива 
енергија 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за едукација за 
искористување на води 

 Проект за едукација за 
искористување на зелена маса 
и други остатоци од растително 
и животинско потекло 
(растителен и животински свет) 

 Проект за изработка на студии 
за обновливи извори на енергија 

 

 Број на предавања 
и обуки 

 Број на изработени 
студии 

 Усвоени 
технологии 

2 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 5.4.2. 

Име на програмата:  Програма за усвојување технологии на обновливи извори на 
енергија 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за усвојување  
технологии на обновливи 
извори на енергија 

 Можности за воведување  
технологии кај населението  

 Можности за воведување 
технологии кај фирмите 

 Број на 
потенцијални 
корисници кај 
домаќинства 

 Број на 
потенцијални 
корисници кај 
фирми 

 Извршени анкети 

1 година 20.000,00 ЕУР 

 

5.5. Да се обезбедат средства за поддршка, воведување и развој на 
технологии за обновлива енергија 
 

Број на програмата: 5.5.1. 

Име на програмата:  Програма за формирање фонд за поддршка на обновлива 
енергија 

Активности Индикатори Времетраење Износ 
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 Институционално зајакнување 
на фондот 

 Изработка на план и статут на 
фондот 

 Промоција на фондот 
 Собирање средства 
 Обука на население и фирми за 

аплицирање до фондот 

 Формиран фонд 
 Собрани средства 
 Број на поднесени 

апликации 
 Број на одобрени 

апликации 
 Висина на 

поддржани 
апликации 

2 години 60.000,00 ЕУР 

 
 
 

Број на програмата: 5.5.2 

Име на програмата:  Програма за формирање оддел во Институтот за истражување 
и развој на обновлива енергија 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Формирање оддел во  
Регионалниот институт за 
истражување и развој  

 Опремување на одделот за 
истражување и развој 

 Изработка на студии за 
воведување и развој на нови 
технологии 

 Формиран оддел 
во регионалниот 
институт 

 Број на млади 
научници 

 Број на студии 
 Финансиска 

оддржливост на 
одделот 

2 години 60.000,00 ЕУР 

 
5.6. Да се воведе регионално управување со цврстиот отпад 

 

Број на програмата: 5.6.1. 

Име на програмата:  Изработка на физибилити студии и технички документации 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студии за регионална депонија 

 Изработка на физибилити 
студија за регионално 
управување со цврст отпад 

 Изработка на физибилити 
студија за регионално 
управување со опасен отпад 

 Изработка на физибилити 
студија за општинско 
управување со цврст отпад 

 Изработка на физибилити 
студија за општинско 
управување со цврст отпад 

 Изработка на технички 
документации 

 Број на 
физибилити 
студии 

 Изработена 
техничка 
документација 

 Издадени дозволи 
за градба на 
депонии 

3 години 200.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 5.6.2. 
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Име на програмата:  Програма за регионална депонија 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Институционално зајакнување 
на јавните регионални 
претпријатија 

 ЈПП за регионален менаџмент 
 Проект за изградба на 

регионална депонија 

 Формирано Јавно 
регионално 
претпријатије за 
цврст отпад 

 Приватни 
претпријатија за 
собирање отпад 

 Изградена 
регионална 
депонија 

3 години 3.000.000,00 
ЕУР 

 

Број на програмата: 5.6.3. 

Име на програмата:  Програма за отстранување диви депонии 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на технички 
документации 

 Рекултивирање на диви 
депонии 

 Зајакнување на општинските 
инспекциски служби 

 Број на технички 
документации 

 Број на 
рекултивирани 
диви депонии 

 Намален број на 
диви депонии 99% 

3 години 300.000,00 ЕУР 

 
 

Број на програмата: 5.6.4. 

Име на програмата:  Заштита и рекултивација на јаловиште – Бучим Радовиш 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на технички 
документации и физибилити 
студија 

 Рекултивирање и заштита на 
јаловиште и депонија – Бучим 
Радовиш 

 Заштитена и 
рекултивирана 
депонија и 
јаловиште во 
Радовиш - Бучим 

3 години 150.000,00 ЕУР 
– само за 
студии  

 
 
5.7. Да се намалат количините на цврстиот отпад 

 

Број на програмата: 5.7.1. 

Име на програмата:  Програма за управување со цврстиот отпад на локално ниво 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Институционално зајакнување 
на јавни општински 
претпријатија 

 Воведување ЈПП во собирање и 
одлагање цврст отпад 

 Изградба на собирни општински 
центри 

 Број на општински 
собирачи и 
одлагачи на 
комунален отпад 

 Број на изградени 
собирни 
општински центри 

5 години 5.000.000,00 
ЕУР 
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 Количина на отпад 

 

Број на програмата: 5.7.2. 

Име на програмата:  Програма за едуцирање на населението за селектирање на 
отпад 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Јавни кампањи 
 Пропаганден материјал 
 Обуки за селектирање отпад 
 Набавка на канти за отпадоци 

(пилот проект) 

 Број на брошури и 
пропаганден 
материјал 

 Број на јавни 
кампањи 

 Број на канти за 
селектиран отпад 

 Количина на 
селектиран отпад 
(тони) 

3 години 150.000,00 ЕУР 

 
 

Број на програмата: 5.7.3. 

Име на програмата:  Програма за рециклирање 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за поддршка на 
собирачи на секундарна 
суровина 

 Проект за поддршка на фирми 
за селектирање и обработка на 
секундарна суровина 

 Проект за поддршка на фирми 
кои рециклираат секундарна 
суровина (стакло, хартија, 
пластика, алуминиум, бакар, 
олово, моторно масло итн.) 

 Проект за искористување на 
органскиот отпад - 
компостирање 

 Количина на 
собрана и 
рециклирана 
секундарна 
суровина 

 Намален отпад во 
депонии (тони) 

 Број на фирми за 
рециклирање 

 Број на собирачи 
на секундарна 
суровина 

 Број на 
преработувачи на 
секундарна 
суровина (тони) 

3 години 120.000,00 ЕУР 

 
5.8. Подигање на јавната свест на населението 

 

Број на програмата: 5.8.1. 

Име на програмата:  Образование на деца од предучилишна и училишна возраст 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за изработка на 
образовен материјал за 
предучилишна и училишна 
возраст 

 Проект за изведба на 

 Број на 
пропаганден и 
образовен 
материјал 

 Број на одржани 

2 години 50.000,00 ЕУР 
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дополнителна настава кај 
учениците од предучилишна и 
училишна возраст 

 Анализа и eвалуација на 
проектите 

предавања 
 Анкети 

 
 

Број на програмата: 5.8.2. 

Име на програмата:  Програма за поддршка на НВО за подигање на свеста на 
населението 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на промотивен 
материјал 

 Поддршка на НВО чија мисија е 
заштита на животна среднина  

 Јавни трибини 
 Јавни кампањи 

 Број на 
пропаганден 
материјал 

 Број на одржани 
предавања 

 Број на јавни 
трибини 

 Број на јавни 
кампањи 

 Поддржани НВО 

2 години 80.000,00 ЕУР 

 

5.9. Целосно истражување на биодиверзитетот во регионот и заштита на 
одредени видови и подрачја 

 

Број на програмата: 5.9.1. 

Име на програмата:  Целосно истражување на биодиверзитетот во регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за истражување воден 
еко систем 

 Проект за истражување  
растителен свет 

 Проект за истражување дивеч 

 Број на изготвени 
елаборати и 
студии 

 Преглед на 
локалитети, 
подрачја каде што 
вегетираат/живеат 
одделни видови 

2 години 60.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 5.9.2. 

Име на програмата:  Дефинирање и заштита на одредени видови и подрачја 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Проект за заштита на 
ендемични видови 

 Проект за меѓурегионална и 
прекугранична соработка 

 Број на зачувани и 
заштитени 
подрачја 

 Број на заштитени 
видови 

2 години 80.000,00 ЕУР 
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12.6. Да се промовира регионот и да се привлечат директни 
инвестиции за одржлив развој 

Краткорочни цели и мерки за промоција и привлекување инвестиции 

- 3 Краткорочни цели 
- 12 Програми 
 
 

6.1. Да се создаде Регионална aгенција за промоција 
 

 

Број на програмата: 6.1.1. 

Име на програмата:  Формирање база на податоци за потенцијалите на регионот и 
промотивен материјал 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Список на потенцијални 
инвеститори/база на податоци 

 Соработка со Инвест 
Македонија 

 Список на постојни бизнис 
партнери  

 Контакти со aмбасади  
 Дефинирање на 5 - 10 најголеми 

компании во регионот, Европа и 
светот во клучните сектори од 
регионот 

 Промотивен материјал  
 Стратегија за агресивен настап 

пред инвеститори 
 Одржување на базата  

 Број на податоци 
во базата 

 Број на 
промотивен 
материјал 

 Остварени 
контакти 

 Стратегија за 
настап 

 Создадени услови 
за формирање 
агенција, 
канцеларија за 
промоција 

2 години 70.000,00 ЕУР 

 
 

Број на програмата: 6.1.2. 

Име на програмата:  Регионална aгенција за промоција 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Формирање тим – 
институционално зајакнување 

 Донесување акти (програма за 
работа и статут) 

 Избор на управувачки органи 
 Донесување одлуки за 

финансирање од страна на 
Советите 

 Промоција на фондот 
 Изработка на проекти за 

привлекување инвеститори 
 Дефинирање активности за 

промоција на регионот пред 
странски и домашни 
инвеститори  

 Основачки капитал 
според број на 
жители 

 Реализирани и 
остварени 
средства 

 Број на проекти 
 Број на вработени 

во агенцијата 
 

3 години 150.000,00 ЕУР 
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 Кофинансирање на физибилити 
студии што водат кон 
инвестиции   

 

Број на програмата: 6.1.3. 

Име на програмата:  Програма за Јавно Приватно партнерство 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за ЈПП на РА и бизнисите 
 Мапирање можности за ЈПП (10 

идеи) 
 Физибилити студија за 1 - 3 ЈПП 
 Дефинирање на договорна и 

правна рамка    

 Број на 
партнерства 

 Број на обуки 
 Број на изработени 

физибилити 
студии 

4 години (во 
едногодишни 
циклуси) 

160.000,00 ЕУР 

 
 

6.2. Агресивна промоција на регионот и лобирање кај конкретни 
инвеститори 

 

Број на програмата: 6.2.1 

Име на програмата:  Промоција на стопански потенцијали 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за рекламирање и 
промоција 

 Саеми/бизнис посети надвор од 
регионот  

 Интернет страница 

 Број на обуки 
 Број на посетени 

саеми 
 Изготвена 

интернет страна 
 Број на остварени 

контакти и 
потенцијални 
инвеститори 

4 години 60.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 6.2.2. 

Име на програмата:  Промоција на туристичките потенцијали 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за рекламирање и 
промоција 

 Туристички саеми - посети 
надвор од регионот  

 Интернет страница 

 Број на обуки 
 Број на посетени 

саеми 
 Изготвена 

интернет страница 
 Број на остварени 

контакти и 
потенцијални 
инвеститори 

4 години 60.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 6.2.3. 

Име на програмата:  Промоција на земјоделството и регионалните потенцијали 
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Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Обуки за маркетинг и промоција 
 Земјоделски саеми - посети 

надвор од регионот  
 Интернет страница 

 Број на обуки 
 Број на посетени 

саеми 
 Изготвена 

интернет страница 
 Број на остварени 

контакти и 
потенцијални 
инвеститори 

4 години 60.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 6.2.4. 

Име на програмата:  Привлекување инвеститори во производство на ЕКО храна 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Мапирање постојни 
потенцијални еко површини 

 Мапирање фирми што се 
занимаваат со вакво 
производство во Македонија, 
регионот и во светот 

 Вмрeжување на едните со 
другите 

 Едукација на сопствениците на 
земјиштето   

 Број на издадени 
сертификати за 
еко храна 

 Вкупни површни 
засеани со еко 
храна 

2 години 60.000,00 ЕУР 

 
 

Број на програмата: 6.2.5. 

Име на програмата:  Создавање мрежа на лобисти (лоби група) (луѓе кои веќе 
живеат и работат надвор од регионот, а имаат врски со 
регионот) на доброволна основа 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Дефинирање листа на 
потенцијални лобисти 

 Покани до лоби група и 
телефонски разговори  

 Информирање за лобистите за 
потенцијалите на регионот  

 Дефинирање насоки за работа 
на лобистите 

 Број на лобисти 
 Број на 

потенцијални 
инвеститори 

1 година 25.000,00 ЕУР 

 
6.3. Да се создадат услови за привлекување инвестиции на локално ниво 

 

Број на програмата: 6.3.1. 

Име на програмата:  Програма за дефинирање на повластици за инвеститори 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Анализа и Предлог листа на 
поволности 

 Изготвување на финален 
предлог 

 Акти донесени на 
ниво на совет на 
општини 

 Нови инвеститори 

4 години (во 
циклуси по 
една година) 

40.000,00 ЕУР 
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 Усвојување од секоја општина 
 Промоција на поволностите 

преку активности од конкретни 
цели за промоција 

по општини 

 
 

Број на програмата: 6.3.2. 

Име на програмата:  Програма за ГУП и ДУП, катастар и воведување ГИС 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Дефинирање на ГУП по 
општини и регион 

 Дефинирање на ДУП по 
општини и регион 

 Дефинирање и спроведување  
обуки за користење на ГИС 

 Набавка и инсталирање на ГИС 

 Донесени ДУП 
 Донесени ГУП 
 Број на обуки 
 Воведен ГИС по 

општини 

3 години 100.000,00 ЕУР 

 

Број на програмата: 6.3.3. 

Име на програмата:  Програма за изградба на индустриски зони 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Изработка на физибилити 
студии 

 Изработка на технички 
документации 

 Изведба на инфраструктура 
во/до индустриски зони (до 150 
хектари) 

 Изработени 
физибилити 
студии 

 Изработена 
техничка 
документација 

 Број на 
потенцијални 
фирми за 
индустриски зони 

 Површина 
подготвена 
индустриска зона 

6 години 18.000.000,00 
ЕУР 

 
 

Број на програмата: 6.3.4. 

Име на програмата:  Транспарентност, јавност во општините за промоција на 
регионот 

Активности Индикатори Времетраење Износ 

 Презентација и едукација за 
пошироко запознавање на 
локалното население со 
промоција на инвестициите во 
општината и регионот преку 
радио и ТВ 

 Медиумска промоција на 
регионот 

 Број на 
потенцијални 
фирми за 
индустриски зони 

 Број на нови 
инвестиции 

 Број на ТВ 
кампањи 

 Број на емисии 

1 година 50.000,00 ЕУР 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

90 

 

12.7. Приоритетни мерки  
 
На дводневна работилница во Штип во јануари 2008 година, претставниците на општините 
од регионот (предводени од координаторите на ЛЕР канцелариите) користејќи повеќе 
методи и алатки, направија селекција на приоритетни програми (мерки) што ќе бидат 
опфатени за реализација во периодот од 2008 до 2013 година. Од претходно 100 
идентификувани програми, како приоритетни, селектирани се 66 програми. Се користеа 
четири методи за селекција на приоритетите и тоа: 
1. Селекција на програмите од општините во регионот 
2. Споредување парови 
3. Микроселекција и 
4. Анализа на влијание од програмата 
Резултатите од поединечните анализи за приоритетни проекти се дадени во Прилог 3 

13. Организација и координација на активности за 
спроведување на Програмата 
 
Главни и одговорни носители на Програмата се Советот и Центарот за регионален развој. 
За имплементацијата на Програмата за развој потребно е да се организираат сите 
засегнати страни од централно, регионално и општинско ниво. 

13.1. Ангажирање на јавните институции и локални организации 
во областа на регионалниот развој 
 
Ангажираноста на засегнатите страни од локално и регионално ниво е следно: 

 На општинско ниво – ЛЕР канцелариите 
 На регионално ниво – Центар за регионален развој  
 Регионални институции и Фондови 
 На регионално ниво – Совет за регионален развој 

13.2. Организација и координација на активности за реализација 
на целите 
 
За постигнување на целите и реализација на мерките и активностите од Програмата ќе се 
формираат менаџерски тимови. Менаџерските тимови ќе бидат поделени по стратегиски 
цели, односно за секоја стратегиска цел по еден тим. Бројот на менџерски тимови ќе биде 
од четири до шест (за секоја стратегиска цел одделно). Управувањето, односно 
контролниот орган на менаџерските тимови ќе го има Советот за регионален развој. Еден 
менаџерски тим ќе биде составен од еден програмски менаџер и 6 - 7 проектни менаџери. 
Програмските менаџери ќе бидат вработени во Центарот за регионален развој, а 
проектните менаџери се од локалните единици (ЛЕР канцелариите или други локални 
институции). 
 
Задачи и обврски на програмските менаџери (основни, но не и конечни) 

 Детално ја(ги) формулира програмата(ите) од долгорочната цел за која е задолжен 
(најмалку 6 програми – најмногу 15) 
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 Одредува тим за имплементација според акциониот план 

 Координира активности меѓу проектните менаџери 

 Им помага на проектните менаџери (ЛЕР канцелариите) при дефинирање на проекти 

 Ги одобрува проектите (апликациите) и ги проследува за натамошна селекција и 
одобрување 

 Периодично (еднаш месечно) го известува Советот за регионален развој за 
активностите од Програмата 

 Врши мониторинг (следење и контрола) на Програмата за регионален развој при 
идентификација, дефинирање и имплементација на програмите и проектите 

 Дава контролни мерки за секој проект поодделно при имплементацијата 

 Подготвува годишен и квартален план на активности до Советот за регионален развој 
и до директорот на Центарот за регионален развој 

 
Задачи и обврски на проектните менаџери – од локални ЛЕР канцеларии, други локални 
институции НВО и локални консултанти (основни, но не и конечни) 
 

 Детално го(ги) формулира проектот(ите) за кој е задолжен  

 Формира проектен тим 

 Координира активности меѓу членовите на проектниот тим 

 Одговорен е за дефинирање (аплицирање) на проектот до Центар за регионален 
развој 

 Периодично (еднаш неделно) го известува програмскиот менаџер за активностите од 
проектниот план 

 Врши мониторинг (следење и контрола) на проектниот план при идентификација, 
дефинирање и имплементација на проектите 

 Подготвува годишен и квартален план на активности до програмскиот менаџер 

 Одржува дневни контакти/состаноци со проектниот тим 

 Одговорен е за постигнување резултати од проектот 

13.3. Извори на финансирање 
 
Меѓу идентификуваните извори на финансирање, посебно се истакнуваат следните пет:   
(1) домашни буџетски средства од централно ниво; (2) локални буџетски средства од 
општините во регионот; (3) грантови ИПА фондови од Европска Унија; (4) билатерални 
грантови од амбасади во Република Mакедонија и агенции за развој; и (5) заеми. 
Трошоците за реализација на Програмата се приближни и се движат околу 82 милиони 
ЕУР. На следниот графикон даден е финансискиот план за реализација на мерките и 
активностите според години. Најголемите финансиски средства за реализација на 
Програмата ќе бидат меѓу 2010 и 2013 година.        
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Финансиски план по години 
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На следната табела дадени се финансиските средства според години од разни извори.  

 
 
За реализација на првата долгорочна цел (земјоделство) потребни се приближно 2,4 
милиони ЕУР и тоа од изворите прикажани на следниот графикон. 

Извори на 
ф и н а н с и р а њ е  

з а  С Ц  1

11.79%

10.92%

4.90%

69.49%

0.00%
2.90%

0.00%

0.00%

Од државен буџет разни ставки / програми Од државен буџет за рамномерен регионален развој

Од локални буџети на општини Од ЕУ фондови -  ИПА

Од ЕУ фондови Од меѓународни агенции за развој

Од приватен сектор Заеми

 
За реализација на втората долгорочна цел (МСП, вработување) потребни се приближно 
околу 1,2 милиони ЕУР од изворите прикажани на следниот графикон. 
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Извори на 
ф и н а н с и р а њ е  

з а  С Ц  2

18.61%

18.61%

8.73%

46.27%

0.00%
0.00%

1.64%

6.15%

Од државен буџет разни ставки / програми Од државен буџет за рамномерен регионален развој

Од локални буџети на општини Од ЕУ фондови -  ИПА

Од ЕУ фондови Од меѓународни агенции за развој

Од приватен сектор Заеми

 
За реализација на третата долгорочна цел потребни се приближно 36,5 (инфраструктура) 
милиони ЕУР и тоа од изворите прикажани на следниот графикон. 
 

Извори на 
ф и н а н с и р а њ е  

з а  С Ц  3

30.42%

0.71%

2.42%

60.75%

0.00%
0.00%

0.00%

5.70%

Од државен буџет разни ставки / програми Од државен буџет за рамномерен регионален развој

Од локални буџети на општини Од ЕУ фондови -  ИПА

Од ЕУ фондови Од меѓународни агенции за развој

Од приватен сектор Заеми

 
За реализација на четвртата долгорочна цел (туризам) потребни се приближно 1,2   
милиони ЕУР и тоа од изворите прикажани на следниот графикон. 
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Извори на 
ф и н а н с и р а њ е  

з а  С Ц  4

35.68%

10.68%
21.81%

21.23%

4.94% 0.00%

0.00%

5.66%

Од државен буџет разни ставки / програми Од државен буџет за рамномерен регионален развој

Од локални буџети на општини Од ЕУ фондови -  ИПА

Од ЕУ фондови Од меѓународни агенции за развој

Од приватен сектор Заеми

 
 
За реализација на петата долгорочна цел (животна средина) потребни се приближно 32   
милиони ЕУР и тоа од изворите прикажани на следниот графикон. 

Извори на 
ф и н а н с и р а њ е  

з а  С Ц  5

16.28%

5.96%

5.14%

68.79%

3.19%

0.64%

0.00%0.00%

Од државен буџет разни ставки / програми Од државен буџет за рамномерен регионален развој

Од локални буџети на општини Од ЕУ фондови -  ИПА

Од ЕУ фондови Од меѓународни агенции за развој

Од приватен сектор Заеми

 
За реализација на шестата долгорочна цел (промоција и инвестиции) потребни се 
приближно 8,6 милиони ЕУР и тоа од  изворите прикажани на следниот графикон. 
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Извори на 
ф и н а н с и р а њ е  

з а  С Ц  6

19.91%

19.78%

40.31%

0.70%

9.02%

9.02%

0.00%

1.27%

Од државен буџет разни ставки / програми Од државен буџет за рамномерен регионален развој

Од локални буџети на општини Од ЕУ фондови -  ИПА

Од ЕУ фондови Од меѓународни агенции за развој

Од приватен сектор Заеми

 
 
 
Детален временски распоред и приближно чинење на програмите во разни периоди е 
прикажан во следните неколку графикони – гант табели. Деталниот финансиски план е во 
Прилог 4. 
 
 
 
 
 

А1. Прилог 1 

А.1.1. Конкретни цели и мерки за стари лица во Југоисточниот 
регион 
 
Во согласност со Националната стратегија за стари лица, Југоисточниот плански регион 
усвои конкретни цели за подобрување на животот на стари лица и тоа: 

1. Да се подобри системот за социјална заштита на старите лица 
2. Да се развие и зајакне системот на здравствена заштита во делот на заштита на 

старите лица и 
3. Да се подобри интегрирањето на старите лица во општествениот живот 

 
Врз основа на конкретните цели, усвоени се посебни мерки и активности што ќе 
придонесат за постигнување на целите.  
 
Мерките се следниве: 
 
Да се подобри системот за социјална заштита на старите лица 
 
3.1.1. Воспоставување систем за евиденција на стари лица корисници на социјални услуги 
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3.1.2. Зголемување на капацитетите за институционално сместување на стари лица 
3.1.3. Усогласување на постојните сместувачки капацитети согласно правилникот за 
нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на институции за 
социјална заштита на стари лица 
 3.1.4. Отвoрање мали групни домови за стари лица со ментална или телесна попреченост 
кои немаат соодветни услови за живеење во своето семејство 
3.1.5. Отвoрање центри за дневно и привремено прифаќање на стари лица 
3.1.6. Обезбедување топол оброк за стари лица во ризик 
3.1.7. Отвoрање центри за давање помош во домашни услови за стари лица 
3.1.8. Пропишување и почитување на соодветни стандарди во давањето услуги на стари 
лица 
3.1.9. Превземање мерки за спречување на злоупотреба и насилство на старите лица во 
семејството и надвор од него 
3.1.10. Поттикнување на меѓуопштинската соработка во остварувањето на правата и 
услугите од социјална заштита во локалната заедница 
 
Да се развие и зајакне системот на здравствена заштита во делот на заштита на 
старите лица 
 
3.2.1. Зголемување на капацитетите на институционална инфраструктура со јасно 
дефинирани надлежности на општините за подобрено здравје и здравствена грижа кон 
старите лица 
3.2.2. Подобрување на системот на здравствена заштита на стари лица со душевни 
растројства кои се на долготрајно лекување во психијатриски болници и нивна 
реинтеграција во заедницата 
3.2.3. Зајакнување на капацитети за бањско лекување и рекреативни активности 
3.2.4. Подобрување на условите во геријатриските центри и отвoрање нови регионални 
центри 
 
Да се подобри интегрирањето на старите лица во општествениот живот 
 
3.3.1. Искористување на искуството на старите лица и нивно вклучување во креирање 
политики и донесување одлуки на сите нивоа 
3.3.2. Поттикнување и стимулирање на меѓуопштинската соработка при реализирањето на 
мерките за вклучување на старите лица во сфери на општествениот живот 
3.3.3. Поттикнување за основање културни друштва за стари лица 
3.3.4. Зголемување на достапноста до културни настани за старите лица 
3.3.5. Поттикнување на волонтерството на другите лица кон старите, како и кај самите 
стари лица 
3.3.6. Зголемено учество на старите лица во системот на доживотно учење 
3.3.7. Зголемување на можностите за размена на искуства и знаења помеѓу генерации во 
рамките на образовните програми 
3.3.8. Поттикнување за воведување и спроведување програми за активно користење на 
слободното време 
3.3.9. Поттикнување на старите лица за самоодржување и водење активен здрав начин на 
живот преку зголемена физичка активност и спорт 
3.3.10.Обезбедување на домување за старите лица 
3.3.11. Подобрување на инфраструктурата во руралните средини 
3.3.12. Подобрување на достапноста до превоз за старите лица во рурални и урбани 
средини и намалување на трошоците за превоз 
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А.1.2. Конкретни мерки за унапредување на вработувањето на 
жените и младите луѓе  во Југоисточниот регион 
 
Пораките за програмски мерки за унапредување на вработувањето на жените и младите 
луѓе на регионално ниво во земјата се раководат од следниве општи принципи: 
 

1. Постојат стандардизирани инструменти за унапредување (промоција) на 
вработувањето. Како такви, овие инструменти се подеднакво користени од страна 
на различни нивоа на власт (централна, регионална, локална) и различни 
организации (јавни органи, профитни и непрофитни организации, итн.). Во овој 
контекст, не постојат одделни мерки за различни типови невработени лица, односно 
мерки кои би се однесувале само на рурална жена со завршено средно 
образование, или мерки кои би се однесувале на млад урбан маж со ниско 
образовно ниво. Постојат мерки што во дадена ситуација се посоодветни од некои 
други мерки. Покрај тоа, може да се зборува за разлики во начинот на употреба на 
овие мерки, што значи дека овие стандардни инструменти може да се приспособат 
кон специфичните цели на самата програма (на пример, за вработување неписмени 
жени од руралните подрачја, млади луѓе од дисфункционални семејства) или кон 
потребите на одредена целна група.  

 
2. Мерките што се предмет на разгледување, генерално може да се поделат на два 

типа:  
 
    а)  Мерки неспецифични за одреден регион или со други зборови, мерки што 
може подеднакво да се употребат во сите 4 региони во кои работи ГТЗ РЕД 
Програмата за Регионален Економски развој (Источен, Југоисточен, Полог и 
Југозападен), без оглед на нивната компаративна предност. На пример, овој тип 
мерки би вклучил тренинзи за ИТ вештини, што би требало да биде приоритет во 
сите 4 региони, и  
     б) Мерки специфични за еден регион, приспособени на конкретните потреби и 
предизвици на одреден регион. На пример, ако депопулацијата во руралните 
средини е предизвик за некои од регионите (Источен, Североисточен), таа не е 
предизвик во други. Слично на ова, капацитетот за развој на туризмот значително 
ќе варира помеѓу регионите и логично е да се инвестира во мерки поврзани со 
унапредување на  вработувањата во туризмот во оние региони што ја имаат таа 
компаративна предност (Југозападен). Во овој поглед, критериумите што ќе бидат 
земени предвид при дизајнирање на мерките за унапредување на вработувањето ќе 
ги вклучуваат: а) специфичните предизвици со кои се соочува регионот и б) 
компаративните секторски предности на регионот, како виновата лоза, туризам и 
одредени типови производство, трговија, услуги и друго. 

 
3. Мерките земени во предвид за унапредување на вработувањето помеѓу младите 

луѓе и жените, ќе бидат усогласени, колку што е можно повеќе со националните и 
регионалните развојни политики. 

 
Генерално, мерките што ќе бидат употребени за унапредување на вработувањето, можат 
да се однесуваат на: а) понудата на работна сила и б) побарувачката на работна сила. 

Мерките што се однесуваат на понудата на работна сила, го подобруваат квалитетот 
(вештините) на понудата и ја прават поконкурентна. Мерките што се однесуваат на 
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побарувачката на работна сила се дизајнирани да ја зголемат побарувачката на работна 
сила, или со други зборови, овие мерки креираат нови работни места. Многу од 
програмите за унапредување на вработувањето се комбинација од овие два типа мерки. 
Некои мерки ги спојуваат понудата и побарувачката на работна сила. Ова се различни 
типови програми, каде што се поврзуваат работодавачите со потенцијалнитe вработени. 

 
Предлог проекти 
 

1. Интегриран пакет мерки за поттикнување на образованието, со посебен 
акцент на младите од руралните средини 

 
Цел на предлог проектот:  Основна цел на проектот е подигање на генералното ниво на 
образование во регионот како предуслов за продуктивно вработување на младите.  
 
 

2. Подобрување на транзицијата од училиште  на  работа (school-to-work 
transition - SWT) 

 
Цел на предлог проектот: Олеснување на преминот од училишна во работна средина со 
цел да се елиминира опасноста од пролонгирана прва невработеност веднаш по 
завршувањето на образованието.  
 
 

3. Започнување свој бизнис: обезбедување обука и почетен капитал за млади 
невработени на возраст од 23 до 30 години, со 50% учество на жени, и 
афирмативно вклучување на млади од руралнте средини 

 
Цел на предлог проектот: Директно создавање нови работни мести за невработени млади.  
 
 

4. Формирање бизнис инкубатор за бизниси насочени кон извоз на земјоделски 
производи   

 
Цел на предлог проектот: Поттикнување нови бизниси и поддржување на работата на 
млади компании основани од млади луѓе, со посебен фокус на извоз на земјоделски 
производи како стратешка предност на Југоисточниот регион.  
 
 

5. Градење капацитет на НВО за имплементација на проекти за вработување 
млади 

 
Цел на предлог проектот: Оспособување на НВО од регионот за поактивно вклучување во 
проектите за вработување млади луѓе.  
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А.1.3. Конкретни мерки за подобрување на условите за живот кај 
лицата со посебни потреби, намалување на семејното 
насилство и пороците кај младите од Југоисточниот регион 
 
Препораките за програмски мерки за унапредување на условите за живот кај лицата со 
посебни потреби, намалување на семејното насилство и пороците кај младите, се 
следните: 
 
Приоритет 1: Семејно насилство 

Програма 1.1 Информативна кампања 

Активности Индикатори 

1.1.1 Изработка на промотивен материјал Флаери, постери 

1.1.2 Телевизиска кампања Рекламни ТВ спотови 

1.1.3 Кампања низ училиштата Број на ученици присутни на предавањата 

 

Приоритет 1: Семејно насилство 

Програма 1.2 Регионални центри за помош и прифаќање жртви на семeјно насилство 

Активности Индикатори 

1.2.1 Анализа на моменталната состојба Извештај од анализата 

1.2.2 Изнаоѓање објект за Центар за прифаќање 
жртви на семејно насилство 

Отворен центар (3 - 10) во регионот 

1.2.3 Вработување на лица за помош Вработени две до пет лица по центар 

 

Приоритет 2: Пороци 

Програма 2.1 Центри за згрижување зависници 

Активности Индикатори 

2.1.1 Анализа на тековната состојба Изготвена анализа 

2.1.2 Отворање нови центри Број нa новоотворени центри 

 

Приоритет 2: Пороци 

Програма 2.2 Инфо линија 

Активности Индикатори 

2.2.1 Обука на лица кои ќе работат на инфо 
линијата 

Обучени 3 лица 

3.2.2 Обезбедување просторни и технички 
услови за инфо линија 

Обезбедена една просторија, набавен сет од 
ИКТ 

 

Приоритет 2: Пороци 

Програма 2.3 Кампања 

Активности Индикатори 

2.3.1 Изработка на видео спотови, постери 
флаери и интернет страница 

Број на изработени материјали 

2.3.2 Организирање едукативни работилници Број на организирани работилници, број на 
опфатени лица со работилниците 

 

Приоритет 3: Лица со посебни потреби 

Програма 3.1 Дневни центри за лица со посебни потреби 

Активности Индикатори 

3.1.1 Анализа на потребите од отвoрање дневни 
центри 

Изработена анализа 

3.1.2 Обезбедување простории Адаптирани простории 

3.1.3 Опремување простории Опремени дневни центри 

3.1.4 Ангажирање стручни тимови Вработен стручен тим 



 

 
Програма за развој на Југоисточниот плански регион 

100 

3.1.5 Изготвување програма за активности Изготвена програма и план за реализација 

 

Приоритет 3: Лица со посебни потреби 

Програма 3.2 Кампања за подигање на jавната свест кaj лица со посебни потреби 

Активности Индикатори 

3.2.1 Едукација во образовниот процес Број на опфатени институции 

3.2.2 Советодавни услуги на семејствата со 
лица со посебни потреби 

Броj на опфатени семејства 

 

Приоритет 3: Лица со посебни потреби 

Програма 3.3 Програма за вработување лица со посебни потреби 

Активности Индикатори 

3.3.1 Анализа на момeнталната ситуација Извештај од анализата 

3.3.2 Преквалификација и доквалификација на 
лица со посебни потреби 

Обучени 40% од лицата со посебни потреби 

3.3.3 Субвенционирање фирми кои ќе 
вработуваат лица со посебни потреби 

Број на субвенционирани фирми 

 

Приоритет 3: Лица со посебни потреби 

Програма 3.4 Изработка на пристапни рампи и спортско - рекреативни објекти 

Активности Индикатори 

3.4.1 Анализа на моменталната состојба Извештај од анализа 

3.4.2 Изработка на план за поставување 
пристапни рампи и спортско рекреативни 
објекти 

Изработен план 

3.4.3 Поставување рампи и изградба на 
спортско рекреативни објекти 

Поставени рампи и отворени спортско 
рекреативни објекти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        


