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1. ВОВЕД   

 

Со Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ бр. 63/2007, бр. 

187/2013, бр. 43/2014, бр. 215/2015 и бр. 64/2018) е дефинирана основната рамка за 

водење на политиката на рамномерен регионален развој во земјата и се пропишуваат 

планските документи за нејзина реализација. 

Законот го дефинира рамномерниот регионален развој како процес на идентификување, 

поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на планските региони 

и подрачјата со специфични развојни потреби заради намалување на диспаритетите во 

степенот на развој во и меѓу планските региони. 

Со членот 5 од Законот се пропишува воспоставување плански региони во Република 

Северна Македонија, како функционално територијални единици за потребите на 

планирањето на развојот и реализација на мерките и инструментите за поттикнување на 

развојот.  

Планските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на 

територијални единици за статистика НТЕС 3 (Службен весник на РМ бр. 158/2007), со цел да 

се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на регионите. 

Според номенклатурата на територијални единици во Република Северна Македонија има 8 

плански региони: Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Пелагониски, Полошки, 

Североисточен и Скопски плански регион. Согласно законската рамка, планските региони 

претставуваат основна единица за планирање на развојот во Стратегијата за регионален 

развој на Република Северна Македонија 2021 - 2031.  

Регионалниот развој е комплексен и долгорочен процес чија основна цел е намалување на 

диспаритетите во развојот помеѓу и во рамките на планските региони. Регионалниот развој 

се темели врз неговата комплексност и повеќедимензионалност, односно преплетувањето на 

економскиот, демографскиот, социјалниот, просторниот, културниот и многу други аспекти на 

развојот. Од таа причина, успешното спроведување на политиката за рамномерен 

регионален развој е директно зависна од поширокото разбирање на концептот за 

регионален развој, ефикасното поврзување на политиката на регионалниот развој со 

секторските политики и обезбедувањето на потребната поддршка од страна на релевантните 

институции.  

Во таа смисла, регионалниот развој претпоставува континуирана финансиска поддршка од 

страна на државата и, истовремено, висок степен на координација помеѓу министерствата, 

засегнатите страни на регионално и локално ниво и меѓународните организации за развојна 

соработка. 

Поради горенаведеното третите по ред Програми за развој на сите 8 плански региони се 

изготвени истовремено и за ист временски период (2021-2026), и тоа во период за време/ 

после процесот на новата Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 

2021-2031. Подготовката и содржината на Програмите се изработени целосно во согласност 

со рамката и содржината на Правилникот за методологијата за изработка на планските 

документи за регионален развој, донесен од страна на Министерството за локална 

самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.102 од 13.08.2009). 

Процесот на изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за периодот 

2021 – 2026 година е поддржан од страна на Министерството за локална самоуправа преку 

проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој се спроведува со 

поддршка на Швајцарската Агенција за развој и соработка во РСМ (СДЦ). 
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2. НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА 

 

Процесот на изготвувањето на програмата, Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион (ЦРЈИПР) го спроведе во тесна координација со Министерството за локална 

самоуправа (МЛС) и учество на сите засегнати страни од Југоисточниот регион. Согласно 

обврските од Законот за рамномерен регионален развој, Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион го координира процесот на изработка и спроведување на 

Програмата за развој на планскиот регион.  

Програмата ги дефинира целите и приоритетите на развојот на Југоисточниот плански регион 

за периодот од 2021 до 2026 година. 

Во процесот на изработка на новата Програма земени се во предвид резултатите од 

Завршната евалуација на Стратегијата за регионален развој 2009-2019 и на програмите за 

развој на планските региони изработена од Европскиот центар за мир и развој (ЕЦМР), 

Универзитет за мир основан од Обединетите Нации од мај, 2020 година. Исто така 

обезбедена е и целосна координација и согласност со новата Стратегија за рамномерен 

регионален развој на Република Северна Македонија 2021 - 2031, која се изработи во 

периодот јуни - октомври, а се усвои во април 2021 година. 

Имено, новата Стратегија за рамномерен регионален развој 2021 - 2031 му послужи како 

основа на Југоисточниот плански регион да ги усогласи приоритетите во приоритетните 

сектори во процесот на изработка на Програмата за периодот од 2021 до 2026 година. 

Програмата е усогласена со одржливите развојни цели на ОН, како и со програмите за 

локален економски развој на општините во соодветниот регион, а исто така и со 

изработените секторски анализи.  

При изработката на Акцискиот План на Програмата се водеше сметка за Интегрирање на 

родовата перспектива во Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026 

година и при тоа беше направена и координација со експертите за родово одговорното 

буџетирање од UN women.  

Почитувањето и унапредувањето на родовата еднаквост како основно човеково право кое 

им овозможува на жените и мажите да го реализираат својот потенцијал врз основа на 

обезбедувањето на еднаков пристап до ресурси и обезбедување на еднакви можности и 

права за учество во општествените процеси, носи големи придобивки за севкупниот развој 

на заедниците, општествата и државите.  

Имајќи го предвид овој факт, начелата и принципите за еднаквите можности на жените и 

мажите кои се дефинирани во меѓународните конвенции и повелби, се интегрирани како 

посебни и хоризонтални мерки во стратешките документи на Организацијата на Обединетите 

нации, Советот на Европа и Европската Унија. Во нашата земја, тие се дефинирани со 

Уставот1 како највисок правен акт во државата и се интегрирани во националното 

законодавство, a исто така се дефинирани и во меѓународните договори коишто се 

ратификувани од нашата земја.  

Исклучителна важност за унапредување на родовата еднаквост на глобално ниво носат 

Целите за одржлив развој од Агендата 2030 на ООН, особено цел 5 која се залага за 

постигнување родова еднаквост и зајакнување на сите жени и девојчиња. Република 

                                                           
1 Устав на Република Северна Македонија, член 9, одлука бр.08-184/1, 2019, 

(https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf) 
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Северна Македонија како земја членка на Организацијата на Обединетите нации и на 

Советот на Европа, но и земја кандидат за членство во Европската Унија, при креирањето на 

националните политики ги инкорпорира обврските и принципите дефинирани со 

меѓународните договори и стратегии. Имајќи ги предвид надлежностите на институциите на 

национално, регионално и локално ниво, родовата перспектива е неопходно да се вклучи и 

во регионалните и локалните стратешки планови и програми. 

Основен закон со кој се регулираат прашањата за еднаквите можности на жените и мажите и 

механизмите за имплементација на родовата еднаквост во нашата земја е Законот за 

еднакви можности на жените и мажите2. Овој закон се применува во јавниот и приватниот 

сектор, во сите области од општественото живеење, а помеѓу другите субјекти кои ги 

воспоставуваат еднаквите можности и еднаквиот третман на жените и мажите, како што се 

органите на законодавната, судската и извршната власт, органи и организации во јавниот и 

приватниот сектор, важна улога имаат единиците на локалната самоуправа. Во рамки на 

своите надлежности, единиците на локалната самоуправа се должни да го почитуваат 

принципот на еднакви можности и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на 

жените и мажите преку преземање на основни и посебни мерки и изработка на годишен 

план во кој се утврдуваат основните и посебните мерки. Исто така, тие имаат обврска 

принципот на родова еднаквост да го инкорпорираат во своите стратешки планови и буџети, 

да ги следат ефектите и влијанието на нивните програми и да известуваат за истото во 

рамките на своите годишни извештаи.  

Согласно одредбите од Законот за еднакви можности, во рамки на единиците на локалната 

самоуправа функционираат комисии за еднакви можности на жените и мажите и од редот на 

вработените се назначуваат координатор и заменик координатор за еднакви можности на 

жените и мажите. Единиците на локалната самоуправа имаат обврска при носењето на 

развојните планови и други акти и одлуки да ги земат предвид предлозите дадени од 

комисијата и координаторите. Законот за еднакви можности го определува вклучувањето на 

родовите перспективи во главните текови како интегрирање на родовата перспектива во 

секоја фаза на процесот на градење, донесување, спроведување, следење и евалуација на 

политики, притоа, имајќи го предвид промовирањето и унапредувањето на еднаквоста меѓу 

жените и мажите, а и исто така ја дефинира обврската единиците на локалната самоуправа 

сите статистички податоци кои ги прибираат и обработуваат да ги прикажуваат според полова 

припадност и да ги доставуваат до Државниот завод за статистика.  

Имајќи го предвид погоре кажаното, јасна е потребата од интегрирање на родово-сензитивни 

мерки во сите регионални и локални стратешки документи, вклучително и во Програмата за 

развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026. 

Во процесот на подготовка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион се 

водеше сметка истата да се направи на транспарентен начин и со учество на сите засегнати 

страни. Процесот на подготовка на Програмата се спроведе во периодот 1 октомври - 15 

декември 2020, а истиот беше прилично динамичен, комплексен и исполнет со одредени 

предизвици. Претходно беше извршена анализа на заклучоците и препораките во 

гореспоменатата завршна евалуација за спроведувањето на Програмата за развој на 

Југоисточниот плански регион 2015 - 2019.  Во извештајот од некоја причина како основа за 

анализа погрешно е земен Планот за развој на Југоисточниот плански регион од 2008 

година. Сепак, експертскиот тим ги разгледа и зема во предвид наодите, заклучоците и 

                                                           
2 Закон за еднакви можности на жените и мажите, Сл. весник на РМ бр. 201/2015 (пречистен текст), (може да се 

нјаде на овој линк: https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/11/Zakon-za-ednakvi-mozhnosti-na-zhenite-

i-mazhite-16-11-2015-prechisten-tekst.pdf) 

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/11/Zakon-za-ednakvi-mozhnosti-na-zhenite-i-mazhite-16-11-2015-prechisten-tekst.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/11/Zakon-za-ednakvi-mozhnosti-na-zhenite-i-mazhite-16-11-2015-prechisten-tekst.pdf
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препораките дадени во документот. Во делот за Југоисточниот регион меѓу другото се даваат 

следниве препораки: (1) Населување, подобро и рационално користење на просторот; 

Подобрување на организацијата на просторот; (2) Унапредување на содржини и 

функционалности на просторот за наредниот период од 10 години; (3)  Нормативни глобални 

индикатори за користење на просторот, обезбедуваат позитивни ефекти за одржлив 

регионален и локален демографски развој (пораст 20.000 жители) преку одржување на 

позитивни карактеристики за заштита и користење на просторот. При минимален пораст на 

густина на населеноста и концентрација на населените места, односно минимизирано 

намалување на големината на населените атари и расположливост на простор по жител се 

добива зголемен човечки потенцијал од 20.000 жители, како и опција за изградба на 10 

помали модерни населби, центри на руралните заедници, кои се важни во процесот на 

урбанизација и одржлив развој на животната средина, што досега не добило јасна 

артикулација и шанса во Стратегијата на државата и програмите за регионален и локален 

развој.3  

Во претходната Програма 2015 - 2019 беа дефинирани следните  Стратешки цели: 

 Стратешка цел 1 - Поттикнување на  економскиот раст во регионот 

 Стратешка цел 2 - Одржлив развој на туризмот и културата во регионот  

 Стратешка цел 3 - Социјална и економска сигурност на населението во регионот 

 Стратешка цел 4 - Развивање на современа и функционална инфраструктура во 

Југоисточниот регион за економски развој и подобар животен стандард  

 Стратешка цел 5 - Развој на конкурентно земјоделско производство и 

унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја  

 Стратешка цел 6 - Воспоставување на оддржливи системи за управување со 

животната средина 

Соодветно во Програмата 2015 - 2019 беа дефинирани 6 стратешки цели, 20 приоритети и 

97 програми. 

Методологијата за изготвување на новата Програма за развој на Југоисточниот плански 

регион 2021 - 2026 (како и на сите останати Програми во другите плански региони), треба да 

го втемели на здрава основа односот со релевантните засегнати страни во регионот на 

транспарентен и сеопфатен начин преку нивно директно учество и придонес во процесот на 

изработка, но исто така и во процесот на нејзино спроведување. Самиот процес на 

изготвување на програмата и вклученоста на засегнатите страни треба да послужат како 

основа за зајакнување на реалната функција на ЦРЈИПР, односно нивната координативна 

улога во спроведувањето на програмите, промоција на развојните можности на планскиот 

регион и обезбедување на стручна и техничка поддршка на засегнатите страни на 

регионално ниво (јавен, приватен и граѓански сектор). 

Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2021 - 2026 ја изработи експертски 

тим составен од надворешни експерти и од лица вработени во Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион. Експертскиот тим имаше краткорочна мисија да му помогне 

на ЦРЈИПР да го олесни и модерира процесот на подготовка на Програмата за развој на 

Југоисточниот плански регион. Тимот на експерти беше избран од страна на ЦРЈИПР во 

координација со проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“. Заради 

                                                           
3 Завршната евалуација на Стратегијата за регионален развој 2009-2019 и на Програмите за развој на планските 

региони изработена од Европскиот центар за мир и развој (ЕЦМР), Универзитет за мир основан од Обединетите 

Нации од мај, 2020 година. 
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поголема сопственост на документот вработените во Центарот за развој на Југоисточниот 

плански регион беа директно вклучени во изработка на секторските студии, како и во 

спроведување на двете работилници со засегнатите страни. 

Процесот на подготовка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2021 - 

2026, започна со подготвителни активности и организирање на воведна средба која се 

одржа виртуелно на платформата ZOOM на 06 октомври 2020 година, со учество на 24 

претставници (од кои 15 мажи и 9 жени) на засегнатите страни од Југоисточниот плански 

регион (општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор). Цел на воведната средба 

беше запознавање на учесниците со процесот и методологијата за изработка на Програмата 

за развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026. На Воведната средба за изработка на 

Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026, учесниците имаа 

можност да се запознаат со процесот на изработка на новата Програма, да разменат идеи и 

искуства од спроведување на претходната Програма 2015 - 2019, како и да дадат свои 

видувања за можниот придонес.  

Учесниците ги донесоа следниве заклучоци се однесуваа на спроведување на претходната 

програма 2015 - 2019: Претходната Програма 2015 - 2019 се изработи по принципот од 

горе – надолу, но и од долу - нагоре со голема вклученост на засегнатите страни; Центарот 

беше директно одговорен за спроведување на околу 20 проекти,  воглавно регионални, а 

повеќето од нив во областа на инфраструктурата; Пример за успешни проекти: (а) 

Агрометеoролошки станици во ЈИ регион, во рамки на кој се поставени 23 станици, 

изработена веб страница и мобилна апликација за информации во реално време за 

временски параметри и прогнози на болести, направена е и мултипликација во други 

региони, (б) Управување со слив на река Струмица, каде е спроведена грантова шема за која 

постои голем интерес и каде има 112 корисници се здобија со грантови во опрема, воведени 

се современи агроеколошки мерки, итн.; Изборот на проектите беше направен преку 

Форуми на заедниците (2 сесии), идеите на проектите ги бираат самите учесници. Постои 

задоволство од учеството на засегнатите страни во ЈИ регион, од нивната заинтересираност, 

предложени се иновативни и креативни идеи за проекти, а концептите за проектите во 

најголема мера се изработени самостојно од засегнатите страни.  

На средбата беа дадени насоките и правците за реализација на целиот процес, како и 

очекувањата од новата Програма за развој на Југоисточниот плански региони. Првичната 

констатација и очекувања беа истата од една страна да биде доволно широка за да обезбеди 

сеопфатност и релевантност, но од друга страна и соодветно фокусирана за да кореспондира 

со реалната функција на Центарот, неговата координативна улога, промоцијата на развојните 

можности на регионот и обезбедување на стручна и техничка поддршка на засегнатите 

страни на регионално ниво. Истовремено Програмата треба да биде така дизајнирана за да 

биде и реално изводлива во однос на достапните средства за нејзино финансирање. 

Учесниците дадоа и конкретни предлози за новата Програма: дигиталната поврзаност, 

земање во предвид на новата реалност – справување со последиците од пандемијата Ковид-

19, посебно општините што се гранични и кои трпат големи економски последици, 

обезбедување на поддршка за МСП преку организација на работилници во насока на 

дигитализација на нивните производи и услуги, поголемо и организирано вклучување на 

приватниот сектор: потребна е поголема вклученост на приватниот сектор, оптимизација на 

бројот стратешки цели согласно добрите практики и да се размисли за намалување на бројот 

на цели/ приоритети и мерки, туризмот да влезе како приоритет во стратешките цели за 

економски и рурален развој, да се земат во предвид хоризонталните прашања, гасификација 

(развој на секундарна мрежа во општините), итн. 
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На самиот почеток и во текот на процесот на изготвување на Програмата беа дефинирани 

принципите по кои истата ќе биде реализирана, и тоа: 

- Следење на законската рамка 

- Транспарентност 

- Навремено пријавување и учество на сите засегнатите страни (општини, ЈКП, јавни 

институции, граѓански и приватен сектор) 

- Активно учество на засегнатите страни преку идентификување и споделување на 

стратешки документи како инпут во анализата на состојбата, давање на идеи и 

сугестии на самите работилници, како и давање на коментари и забелешки на нацрт 

документите / Финалната конференција, при што секој придонес е важен. 

Во целиот процес горенаведените принципи беа запазени преку: 

1. Отворен пристап во работата (јавност) 

2. Понудено учество на сите засегнати страни 

3. Можност за целосна вклученост во процесот 

4. Усогласување и координација и 

5. Давање заеднички предлози и постигнување на заеднички заклучоци. 

Реализацијата на активностите и координацијата се одвиваше со забрзана динамика, а со 

цел да се добијат посакуваните резултати според предвидениот работен план со кој 

Програмата требаше да се изработи и прифати до крајот на 2020 година. Првично беше 

направена иницијално идентификување на приоритетните сектори што треба да се 

анализираат. Таквото групирање беше направено со цел да се изработат фокусирани 

секторски анализи кои треба да дадат јасна слика за моменталната состојба во регионот.  

После воведната средба беа предвидени и реализирани 2 еднодневни работилници за 

стратешко планирање. До првата работилница, експертскиот тим направи анализа на 

постојни документи (Општински стратегии за ЛЕР, Секторски стратегии, други релевантни 

анализи и студии, и сл.) и изработи анализи за следните сектори: 

1. Сектор Економија, пазар на труд и инвестиции; 

2. Сектор Туризам и култура; 

3. Сектор Социјална политика и образование; 

4. Сектор Транспорт и инфраструктура; 

5. Сектор Земјоделство и рурален развој и 

6. Сектор Животна средина. 

Имајќи ја во предвид состојбата со Ковид-19 беше изработен и првиот онлајн прашалник 

преку кој се обезбедија дополнителни информации за подготовка на секторски анализи, како 

и за изработка на SWOT и PESTLE анализите. 

Првата работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 

2021-2026 се одржа со физичко присуство во Дом на АРМ - Струмица, на 21/10/2020 

година. На првата работилницата учествуваа 29 учесници (од кои 15 мажи и 14 жени). На 

Првата регионална работилница беа претставени клучните наоди од секторските анализи. 

Исто така беа дефинирани областите во кои ќе врши спроведување на мерките и 

активностите: Економија, туризам, пазар на труд, Образование и социјала, Транспорт и 

инфраструктура, Земјоделство и рурален развој и Заштита на животната средина. Преку 

работа во групи, учесниците изработија SWOT анализи за овие области. Учесниците ја 

дефинираа визијата за регионот во 2026 година.  
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Поради состојбата со пандемијата, втората работилница за изработка на Програмата за 

развој на Југоисточниот плански регион 2021-2026 беше одржана виртуелно на платформата 

ZOOM на 11/11/2020 година. На втората работилницата учествуваа 24 учесници (од кои 14 

мажи и 10 жени). На работилницата учествуваа експерти за родово одговорното буџетирање 

од UN women кои дадоа соодветни насоки за изработка на програмата. Дневниот ред на 

втората работилница вклучи презентацијата на консолидираните SWOT анализи со 

дополнувањата од страна на експертскиот тим и предлозите дадени преку онлајн 

прашалникот, а беше презентирана и Визијата 2026. На Втората регионална работилница 

преку работа во групи беа утврдени стратешките цели, приоритети и мерки. Исто така, 

учесниците преку групна работа изработија и нацрт Акцискиот план (со потребните ресурси) 

за спроведување на Програмата. После работилницата беше консолидиран инпутот од 

втората работилница и беше подготвена работна верзија на Програмата. 

Следејќи ја состојбата со Ковид-19 беше изработен и вториот онлајн прашалник преку кој се 

обезбедија дополнителни информации за стратешките цели, приоритети и мерки, како и за 

идентификација на можни проекти. 

Финалната конференција за јавна презентација на нацрт програмата на Југоисточниот 

плански регион беше одржана виртуелно на платформата ZOOM на 02/12/2020 година со 

присуство на приближно 40 учесници. На оваа конференција, после презентација на нацрт 

верзијата на Програмата,  сите засегнати страни имаа можност на интерактивен начин да 

дадат дополнителни забелешки и дополнувања во однос на стратешките цели, приоритетите и 

мерките дефинирани во Програмата. Дел од дадените забелешки беа вметнати во финалната 

верзија на документот. После финалната конференција следеше интензивен процес на 

усогласување на коментарите на засегнатите страни, како и забелешките и коментарите од 

страна на ЦРЈИПР, со што беше успешно финализирана Програмата за развој на 

Југоисточниот плански регион 2021 - 2026. 
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3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИOН 

 

3.1 Местоположба 

Југоисточниот плански регион се протега на крајниот југоисточен дел на Република Северна 

Македонија и го опфаќа подрачјето на Струмичко-Радовишката и Гевгелиско-Валандовската 

котлина, односно долината на реката Струмица и долниот тек на реката Вардар на потегот 

јужно од Демир Капија. Географските координата на регионот се простираат помеѓу 22°59’ 

6” и 22° 26’ 6” географска широчина и 41°07’ и 41°40’ географска должина. Надморската 

височина како трета димензија на географските координати се движи од 64 м до 2.157 м.н.в. 

Со јужниот дел Југоисточниот плански регион се граничи со Република Грција, на исток со 

Република Бугарија, а на север и запад со Источниот и Вардарскиот плански регион.  

Регионот во целост ги опфаќа споменатите котлини и масивите на планините Беласица на југ, 

Огражден на исток, Плачковица на север, Серта во централниот дел и на источната страна 

Кожуф планина.  

Слика 1. Релјефна карта на Југоисточниот регион 

 

 

Долините на реките Вардар и Струмица овозможуваат комуникациско поврзување на 

регионот со соседните земји Република Грција на југ и Република Бугарија на исток, а на 

север и запад со Источниот и Вардарскиот плански регион. Регионот е поврзан со соседните 

земји преку три гранични премини (Ново Село – со Република Бугарија, Дојран и Богородица 

– Гевгелија, со Република Грција) и еден железнички патен премин со Грција (кај Гевгелија). 
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Слика 2. Југоисточен плански регион 

 

Според податоците за 2019 година, во регионот живее 8,32% од вкупното население во 

Република Северна Македонија. Регионот има вкупна површина од 2.767 км2, односно 

10,76% од вкупната површина на државата, со густина на населеност од 62,46 жители на 

км2, што го прави овој петти регион во државата по густина на население. За споредба 

просечната густина на население во земјата изнесува 80,75 жители/км2. 

Вкупно 10 општини го сочинуваат Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина 

Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, 

Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица. 

Табела 1. Споредбени податоци за вкупниот број население во Југоисточниот плански регион 

и во општините за 2002-2019 година  

Општина 
Население 

(Попис 2002) 

Население 

(2019)4 

Површина5 

(км2) 

Густина 

(жит/км2) 

Населени 

места6 

Богданци 8.707 8.032 114,56 70,11 4 

Босилово 14.260 13.885 161,98 85,72 16 

Валандово 11.890 11.621 331,06 35,10 31 

Василево 12.122 12.982 230,6 56,30 18 

Гевгелија 22.988 22.556 483,54 46,65 17 

Дојран 3.426 3.272 155,72 21,01 13 

Конче 3.536 3.548 233,07 15,22 14 

Ново Село 11.567 10.486 237,8 44,10 16 

Радовиш 28.244 29.061 497,14 58,46 36 

Струмица 54.676 57.381 321,53 178,46 25 

ВКУПНО 171.416 172.824 2767,00 62,46 190 
Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза, Агенција за катастар на недвижности – АКН 

ГИС 

                                                           
4 Државен завод за статистика – Проценка на 31.12. 2019 година 
5 Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија 
6 Државен завод за статистика 
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Од 10-те општини, пет имаат карактер на урбани средини и тоа: Богданци, Валандово, 

Гевгелија, Радовиш и Струмица.  

 

3.2 Клима и хидрографски карактеристики 

Специфичната географска и топографска положба на Југоисточниот регион овозможува 

појава на долги топли лета со високи среднодневни температури и намалено годишно 

количество врнежи, како и намалени зимски температури и појава на ветрови од сите 

правци. Карактеристични ветрови за овој регион се: северозападниот, југозападниот ветер, 

како и северецот и јужниот топол ветер. 

Регионот се одликува со долг период на сончеви денови и висок светлосен интензитет кој има 

силно влијание на фруктификацијата. Со вкупно 230 сончеви денови годишно или 

пресметано во часови, 2.377 сончеви часа на годишно ниво, Југоисточниот регион е еден од 

најсончевите во Република Северна Македонија. Појавата на магла е ретка и во просек 

изнесува 20 дена во текот на целата година. 

Целиот регион може да се подели на три микро-региони и тоа: Струмичко-Валандовски, 

Гевгелиски и микро-регионот Радовиш-Конче. 

Субмедитеранските влијанија од Егејското море и влијанието на континенталната клима го 

намалуваат количеството на врнежи на годишно ниво како и температурите во зимскиот 

период. Од овие климатски карактеристики во блага мерка се одвојува микро регионот 

Радовиш-Конче со поизразена континентална клима (топла континентална клима) заради 

просечната надморска височина од 400-707 метри. 

Слика 3. Карта со типови на клими во Република Северна Македонија 7 

 

 

Просечните годишни температури во рамничарскиот дел на регионот се движат од 12,5°С до 

13°С, а на највисоките делови од планинските масиви до 7,5°С. Од овој просек отскокнува 

                                                           
7 http://www.igeografija.mk/ 
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подрачјето на Дојран и Валандово со годишна температура од 25°С. Најтопли месеци се јули 

и август, со просечна температура од 23°С, а најстуден месец е јануари со 1,2°С. 

Реките во Република Северна Македонија припаѓаат на 3 слива – Егејски (реките Вардар и 

Струмица), Јадрански (Црн Дрим) и Црноморски (Биначка Морава), со вкупна површина од 

25.713 км2. Југоисточниот регион припаѓа на Егејското сливно подрачје со вкупно 1.784 км2 

површина. Сливното подрачје на реката Струмица (Водоча, Турија, Радовишка Подарешка и 

Циронска река) со 1.535 км2 и сливното подрачје на Дојранското езеро (река Луда Мара) со 

120 км2, или вкупно 1.649 км2 површина. Просечниот проток на реката Вардар кај 

Богородица изнесува 145 м3/сек; а на Струмица кај Ново Село 4,20 м3/сек. 

Просечните годишни врнежи во регионот изнесуваат 563 мм, со големи разлики меѓу 

планинските и рамничарските предели и е под просечните годишни врнежи во државата кои 

изнесуваат 680 мм. 

 

3.3 Природни ресурси и карактеристики 

Природни ресурси на Југоисточниот плански регион претставуваат земјоделското земјиште, 

шумите, минералните суровини и водите.  

Земјоделското земјиште зазема површина од 115.517 ха или 9,1% од вкупните површини во 

државата. Пасиштата се простираат на 54.695 ха, односно завземаат 47,3% од 

земјоделското земјиште во регионот или 7,4% од вкупните површини под пасишта во земјата. 

Во структурата на обработливите површини ораниците и бавчите учествуваат со 82%. 

Поволните педоклиматски услови овозможуваат развој на градинарството, особено 

одледувањето на раноградинарските култури. Овој плански регион Југоисточниот регион има 

значително учество на државно ниво кај следните градинарски растенија: краставици - 

83,4%, зелка - 72,6%, домати - 57,6%, пиперки - 51,1%, кромид - 48%, бостан - 47%, итн. 

Површините под шуми и шумско земјиште во Југоисточниот плански регион заземаат 

144.067 ха или 52% од вкупната територија на регионот, односно 14,13% од вкупната 

површина под шуми во земјата. Поединечно најголемо е учеството на листопадните шуми кои 

учествуваат со 16,3% на државно ниво. На ниво на Југоисточен регион, листопадните шуми 

се доминантни со 67,3%, а потоа следуваат мешовитите шуми со 22,1%. 

Микрорегионот Радовиш - Конче се карактеризира и е познат по наоѓалишта и 

искористувањето на минерални неметални суровини како што се декоративните камења кои 

се користат за градба и декорација. Овој материјал е препознатлив и се користи на целата 

територија на државата. 

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. Рудникот 

"Бучим"- Радовишко со вкупни резерви од 120 милиони тони и годишно производство од 

50.000 тони бакарен концентрат и еден тон злато. Во 2021 година треба да започне со 

работа рудникот Бучим 2 во Борив дол, Конче.  

Во Струмичкиот микро регион, рудникот за експлоатација на фелспад Хамзали со годишно 

производство од 40.000 тони, е од натриумски карактер и е единствен во Република Северна 

Македонија и на Балканот. Рудникот за експлоатација на мермеризиран варовник во 

Mемешли е еден од ретките во државата за експлоатација на ваков вид минерал.  

Во изминатите години на планината Огражден во непосредна близина на населеното место 

Иловица беа вршени бројни испитувања и пронајдени наоѓалишта на бакар и злато.  
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Југоисточниот регион како подрачје е најсиромашно со водни ресурси. Малите количини на 

вода се одразуваат на сите сегменти од живеењето: водоснабдувањето на населението 

(особено во руралните области), индустријата и наводнувањето на земјоделските 

обработливи површини. Освен количините, лоша е состојбата и со квалитетот на водата и 

протекот на водата е често под биолошкиот минимум. Вкупното годишно количество вода 

изнесува околу 132 милиони м3.  

Иако најмало, Дојранското Езеро е од голема важност за целиот регион, како од 

хидрографски, така и од економски и туристички аспект. Лоцирано е во крајниот 

југоисточниот дел на земјата. Дојранското Езеро е трето по големина природно езеро во 

Република Северна Македонија, истото припаѓа на сливното подрачје на реката Вардар. 

Неговата вкупна површина изнесува 43 км2, од кои 25,62 км2 припаѓаат на Република 

Северна Македонија, а 17,07 км2 на Грција. Просечната длабочина изнесува 6,7 м, додека 

најголемата длабочина изнесува 10 м. Дојранското Езеро е изолиран екосистем со мошне 

специфични флора и фауна и е препознатливо по 15 видови на риба и специфичен начин на 

ловење. 

Од вештачките акумулации позначајни се Водоча и Турија во Струмичкиот регион. Езерото 

„Водоча“ се храни од водотекот на реките Водочница и Тркајана. Езерото се наоѓа на 

надморска височина од 44 м, со површина од 1,94 км2 и со капацитет од 26,7 милиони м3. 

Езерото „Турија“ се храни од водотекот на истоимената река Турија. Акумулацијата се 

простира на површина од 0,16 км2, со капацитет од 48 милиони м3. 

Реката Струмица, покрај левата притока Турија, реципиент е и на реката Ораовичка и 

Плавија. Единствена десна притока е реката Водочица. Други микроакумулации на сливот на 

Струмичка река се: Дрвошка, во општина Босилово, Иловица, во општина Босилово, 

Новоселска, во општина Ново Село и Маркова Брана, во општина Струмица. 

На реката Луда Мара или Стара река која извира од планината Кара Блија и се слева во 

месноста Тумба, општина Богданци е изградена акумулацијата Паљурци чија намена е 

наводнување на обработливите површини, и истата е со корисен волумен од 2,8х106 м3.  

Во Радовишкиот микро регион има голема количина на подземни води, извори и 

површински водотеци и минерални води кои во моментов немаат комерцијална 

искористеност. Во овој крај може да се види хидрографска мрежа која е поделена на два 

главни дела т.е. два речни слива. Стара река е едниот водотек и истиот се слева во реката 

Струмица додека другиот е реката Крива Лакавица која се слива во реката Брегалница. Други 

реки во Радовишкиот регион се: Сушица, Пирава, Сирава и Плаваја. 

Мантовското езеро кое територијално припаѓа на општина Конче, се храни од водотекот на 

реката Крива Лакавица. Езерото се наоѓа на надморска височина од 402,4 м, површина од 

4,94 км2 и со капацитет од 49 милиони м3. 

Во Гевгелиската котлина, реката Врадар е најголемиот реципиент на води, а воедно 

претставува и најголем дренажен систем – извор на подземни води. Има голем број на 

притоки кои се со многу мало количество на вода и истите во голем дел пресушуваат во текот 

на летото. Како најзначајни хидро ресурси треба да се споменат акумулациите Богородица, 

Тополец, Дос, Калица и други. 

На подрачјето на Дојран постои акумулацијата „Чинарли” која е со корисен волумен од 

0,25х106 м3.  

Струмичкиот и Гевгелискиот микро регион се карактеризираат со термоминерален 

хидропотенцијал. На околу 12 км југоисточно од градот Струмица, под планината Беласица се 
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наоѓа селото Банско, а во негова непосредна близина и термоминералните извори на Бања 

Банско. 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 и е во 

експлоатација. Останатите четири слободно се изливаат без посебна каптажа. Температурата 

на водата во изворот кој е во експлоатација изнесува 71°С. Останатите извори се со 

температура од 56°С. Во микро регионот на Гевгелија се наоѓа комплексот на Негорски 

бањи. Истите се на наоѓаат на 5 км северозападно од Гевгелија. Термоминералните извори 

се со температура од 38 до 40°С (40°С на врелите и 38°С на ладните извори). Други извори 

на термални и термо-минерални води има во околината на Дојран и Валандово. 

 

3.4  Степен на развиеност на Југоисточниот плански регион 

За подобро креирање на стратегии за развој на планските региони, и споредба на 

развиеноста помеѓу регионите, во декември 2008 година е донесена Одлука за мерење на 

степенот на развој на планските региони во Република Северна Македонија8, која што е 

изменета со одлука во јуни 2013 година9. Според оваа Одлука, развојниот индекс се утврдува 

како пондериран просек од економско-социјалниот и демографскиот индекс, при што двата 

индекси имаат подеднакво учество во креирањето на развојниот индекс.10 Доколку индексот 

изнесува 100, нивото на развој на планскиот регион е еднакво на просечниот развој на 

Република Северна Македонија. Индекс поголем од 100 означува повисоко, а индекс помал 

од 100 означува пониско ниво на развој на планскиот регион од просечниот развој на ниво 

на Република Северна Македонија. Во следната табела, прикажан е развојниот индекс на 

регионите за периодот од 2018 до 2023 година. 

 

Табела 2. Класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот 

од 2018 до 2023 година (Индексот на МК = 100) 

Плански регион 

Според 

развојниот 

индекс 

Според економско-

социјалниот индекс 

Според демографскиот 

индекс 

Скопски 151,0 147,7 153,5 

Југоисточен 97,1 129,5 72,4 

Пелагониски 91,2 109,1 79,6 

Југозападен 81,4 97,7 69,0 

Полошки 82,4 50,0 106,9 

Вардарски 73,5 70,5 75,9 

Источен 96,1 136,4 65,5 

Североисточен 62,7 27,3 89,7 
Извор: Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот 

од 2018 до 2023 година, Службен весник на РМ, бр.234 од 20.12.2018 година 

Според Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за 

периодот 2018–2023 година, Југоисточниот плански регион има степен на развиеност 97,1 

со што се наоѓа на второ место после Скопскиот плански регион. Треба да се спомене дека 

                                                           
8 Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони, 

Службен весник на РМ бр. 162 од 25.12.2008 година  
9 Одлука за изменување на Одлуката за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на 

развиеност на планските региони, Службен весник на РМ бр. 88 од 20.06.2013 година 
10 При определувањето на економско-социјалниот индекс како индикатори се користат: бруто-домашниот производ 

по жител, буџетските приходи по жител, растот на додадената вредност на нефинансискиот сектор и стапката на 

невработеност, додека демографскиот индекс се определува врз основа на природниот прираст на населението, 

коефициентот на стареење, салдото+ на миграции на 1000 жители и завршени студенти на 1000 жители.(Службен 

весник  на РМ бр. 162/08). http://www.slvesnik.com.mk/Issues/F87DFED2EA8F844C918B9063FA004815.pdf 
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регионот има висок економско-социјален индекс (129,5) и е трет после Скопскиот (147,7) и 

Источниот (136,4) плански регион, и заедно со Пелагонискиот регион (109,1) се единствени 

4 региони кои имаат ниво на развој поголем од националниот просек. Од друга страна 

демографскиот индекс е помал од националниот просек и изнесува 72,4. Според овој индекс 

Југоисточниот регион е рангиран како шести, а помал демографски индекс имаат само 

Југозападниот регион (69,0) и Источниот (65,5). 

 

Според Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за 

претходниот период од 2013 до 2017 година (Службен весник на РМ бр.88 од 18.12.2013 

година), се забележуваат истите параметри за степенот на развиеноста на планските региони 

како и во тековниот период 2018-2023 и како што се горенаведени за секој од регионите 

поединечно според развојниот индекс, економско-социјалниот индекс и демографскиот 

индекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

4. ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗВОЈ 

 

Во табелата подолу се претставени показатели кои служат за позиционирање и споредување 

на Југоисточниот плански регион со останатите плански региони во однос на неколку 

демографски карактеристики. 

Во споредбената анализа најнапред се прикажани општите показатели за сите осум плански 

региони во Република Северна Македонија вклучувајќи го и бројот на општини и населени 

места во секој регион поединечно. Основните демографски показатели се однесуваат на: 

вкупното население според последниот попис спроведен во државата во 2002 година и 

проценката на населението во 2019 година11, густината на населеност, вкупниот број на 

живеалишта и просечниот број на членови по живеалиште.  

 

Табела 3. Споредбена анализа на демографски индикатори на Југоисточниот плански регион 

со другите региони 

И
н
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и

к
а
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а
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и
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ч
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к
и

 

П
о
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ш

к
и

 

С
е

в
е

р
о

 

и
с
то

ч
е

н
 

С
к
о

п
с
к
и

 

Број на општини 9 11 9 10 9 9 6 17 

Број на 

населени места 
216 219 287 190 343 186 195 15 

Вкупно 

население, 

Попис 2002 

154.535 181.858 221.546 171.416 238.136 304.125 172.787 578.144 

Процена на 

населението, 

2019 

151.492 173.804 219.180 172.824 226.837 322.872 175.973 633.273 

Густина на 

населеност, 

2019 

37.6 49.5 65.8 62.5 48.4 133.3 76.3 347.1 

Вкупен броj на 

живеалишта,  

Попис 2002 

61.367 72.248 84.627 59.499 93.976 78.544 59.488 
188.39–

–4 

Просечен број 

на членови по 

домаќинство 

Попис 2002 

3,2 3,1 3,8 3,4 3,3 4,4 3,7 3,5 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија 2019“ 

 

Населението во регионот е рамномерно населено со средна густина од 62,512 жители на км2 

и 59.499 живеалишта13. Вкупниот број на население во Југоисточниот плански регион од 

2002 до 2019 година се зголемил за 0,82%. Пораст на населението во 2019 година во однос 

на 2002 година има само во општините Василево, Конче, Радовиш, и Струмица. 

                                                           
11 Државен завод за статистика – Проценка на население на 31.12.2019 година 
12 Според проценката на население за 2019 година 
13 Статистички годишник на РМ, густината на населението според Пописот 2002 годна. 
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Табела 4. Демографски индикатори на Југоисточниот плански регион по пол и години 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 

Мажи 87.745 87.763 87.702 87.635 87.319 

Жени 85.807 85.782 85.703 85.692 85.505 

Вкупно 

население 
173.552 173.545 173.405 173.327 172.824 

Извор: Државен Завод за Статистика, макстат датабаза 

Во вкупниот број на население поголем е бројот на машко население но, не можеме да 

кажеме дека тоа преовладува бидејќи постои мала разлика меѓу машко (50,5%) и женско 

население (49,5%) во 2019 година како што е прикажано во Табела 4. Од табелата 5 може да 

се забележи дека најголемо учество во вкупното население има популацијата на возраст од 

20-59 години со 56,7%.14 

Табела 5. Население во Југоисточниот плански регион по групи на возраст, 31.12.2019 

Година 0-19 20-59 60-85+ непознато Вкупно 

МК 455.197 1.191.470 429.420 168 2.076.255 

Југоисточен 

регион 
37.083 97.947 37.771 23 172.824 

Учество во 

населението на 

ЈИ регион (%) 

21,5% 56,7% 21,9% 0% 100% 

Извор: Државен Завод за Статистика, макстат датабаза 

Табела 6. Споредбена анализа на демографски индикатори и социјални параметри на 

Југоисточниот плански регион со државниот просек 

Индикатор Југоисточен регион Просек на државно ниво                  

(MK) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Население на 

возраст 0-14 (%) 
16,36 16,34 16,24 16,09 15,89 16,65 16,56 16,48 16,37 16,21 

Население на 

возраст 65+ (%) 
13,35 13,67 14,06 14,56 15,06 12,99 13,26 13,65 14,05 14,48 

Коефициент на 

старосна 

зависност 

42.1 43.8 43.2 42.6 / 42.0 42.3 42.8 43.4 / 

Живородени (000) 11,7 11,9 10,4 11,5 11,1 11.1 11,1 10.5 10.3 9.6 

Морталитет (000) 10.7 10,2 10,6 10,1 10.2 8.6 11.9 9,2 5.7 5.6 

Бракови (000) 7.3 6,6 6,3 6,1 6,3 6.9 6,4 6.6 6,5 6,7 

Разводи (000) 1.2 1.2 1,1 1,0 1,3 1.1 1.1 1.0 0,8 1,0 

Стапка на 

смртност на 

доенчиња 

9.4 13.2 6.4 6.5 8.1 8.6 11.9 9.2 5.7 5.6 

Вкупна стапка на 

фертилитет 
1.6 1,5 1,4 1,5 1,3 1.5 1,5 1,4 1,4 1,3 

Просечна возраст 

на население 
39.1 39.4 39.6 39.9 / 38.5 38.7 39.0 39.0 / 

Просечна возраст 

на умрени 
72.5 72.0 73.2 73.2 / 72.7 72.4 73.1 73.3 / 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија“, изданија 2015 - 2019 

                                                           
14 Државен Завод за Статистика, макстат датабаза 
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Како важен податок треба да се напомене стагнацијата кај бројот на население, што 

покажува состојба на проста репродукција без интенции за драстично зголемување. 

Процентот на население до 14 години е малку под државниот просек, додека од останатите 

региони поголем од Југоисточниот плански регион имаат Полошкиот, Североисточниот и 

Скопскиот, додека Југозападниот има понизок во 2015, 2016 и 2017 година. Процентот на 

население на возраст 65+ е малку над државниот просек. 

Коефициентот на старосна зависност малку варира и се движи околу државниот просек 43.0. 

Коефициент на стареење се пресметува како учество на старото население над 60 години во 

вкупната популација и е релативно добар показател за утврдување на староста на 

населението. Граничната вредност му е 12%. Вредноста на овој индикатор за Југоисточниот 

регион изнесува 14,8% во 2019 година, додека просекот на ниво на држава изнесува 14,3%. 

За споредба, коефициентот на стареење во Југоисточниот регион во 2010 година изнесувал  

12,1%, а државниот просек изнесувал 11,7%.15  

Стапката на живородени деца исто така варира и се движи околу државниот просек. Истата е 

највисока во 2016 година со 11,9 (на 000), а најниска во 2017 година 10,4 (на 000). 

Бројот на бракови и разводи го прати трендот на национално ниво, со многу мали отстапки. 

Стапката на смртност кај доенчињата варира и е под националниот просек освен во 2016 

година кога изнесува 13.2 додека во 2017 година тој изнесува 6.4. 

Стапката на природен прираст која се пресметува како разликата од наталитетот и 

морталитетот во однос со вкупниот број на населението во 2019 година изнесува -1,6‰. За 

споредба стапката на прираст во 2010 година изнесувала 1,9‰. 

Може да се забележи дека староста на населението се зголемува (од 39.1 во 2015 година до 

39.9 во 2018 година), но и дека се зголемил старосниот век (од 72.5 во 2015 година до 73.2 

во 2018 година). 

Југоисточниот регион во однос на надворешните миграции (Табела 7) бележи тренд на 

намалување на доселеното население, а во 2019 година има најголем број на отселени лица 

(221), а и за прв пат има поголем вкупен број на отселени отколку доселени лица во регионот 

(-58). За разгледуваниот период 2015 - 2019 година, бројот на нето доселени лица изнесува 

588.  

Табела 7. Демографски податоци за Југоисточниот плански регион за механички 

прилив/одлив на население (доселено/отселено) надвор од регионот, 2015-2019 

Надворешни миграции - 

Југоисточен регион 

Вкупно 

2015 2016 2017 2018 2019 

Доселено население 276 154 168 179 163 

Отселено население 84 10 23 14 221 

Извор: Државен Завод за Статистика 

 

Југоисточниот регион во однос на внатрешните миграции16 бележи тренд на намалување на 

отселено население, при што бројот на доселено население осцилира, но е без поголеми 

варијации. Бројот на вкупно отселени лица е поголем од вкупно бројот на доселени лица во 

разгледуваниот период и изнесува -386. 

                                                           
15 Стратегија за регионален развој на РСМ 2021 - 2031, стр. 21 
16 Внатрешните миграции ги опфаќаат движењата на населението во рамките на регионот и промена на адресата 

на живеење 
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Табела 8. Демографски податоци за Југоисточниот плански регион 2015-2019 година за 

механички прилив/одлив на население (доселено/отселено) внатре во регионот 

Внатрешни миграции – Југоисточен 

регион 

Вкупно 

2015 2016 2017 2018 2019 

Доселено население 219 205 224 215 218 

Отселено население 324 306 268 297 272 
Извор: Државен Завод за Статистика 

 

Табела 9. Миграциони движења во Република Северна Македонија, по региони, 2015-2019 

Надворешни 

миграции: доселени 

од други држави и 

отселени од МК по 

региони 

Вкупно доселени/отселени 

2015 2016 2017 2018 2019 

В
к
уп

н
о

 

МК 3876/1016 2764/630 2626/424 2926/377 3147/798 

Вардарски 118/37 105/7 89/26 103/10 88/25 

Источен 272/47 135/27 127/35 151/44 245/155 

Југозападен 512/455 253/128 207/55 244/22 220/75 

Југоисточен 276/84 154/10 168/23 179/14 163/221 

Пелагониски 297/23 347/21 279/23 448/36 299/35 

Полошки 456/312 362/276 351/121 490/146 687/198 

Североисточен 172/9 105/18 67/11 139/10 136/13 

Скопски 1773/73 1303/143 1338/130 1172/95 1309/76 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија 2019“ 

 

Состојбата со надворешните миграции17 е спротивна во однос на внатрешните миграции, 

односно бројот на доселено население бележи генерално пад во целиот анализиран период 

2015-2019 година. Конкретните факти и споредба со другите региони се дадени во Табелите 

7 - 9. Карактеристика за севкупните миграции е дека бројот на отселено и доселено 

население во анализираниот период е доста низок и незначително влијае на структурата на 

население во регионот. Сепак генерална констатација е дека достапните податоци не ја 

одразуваат реалната слика на доселени и отселени во регионот. 

 
Табела 10а. Споредбени податоци за стапките на наталитет, морталитет, природен прираст и 

бракови во Југоисточниот плански регион со другите региони и на национално ниво за 2015 

година  

 2015 

Наталитет Морталитет 
Природен 

прираст 

Склучени 

бракови 

Разведени 

бракови 

Република Северна 

Македонија 
11.1 9.9 1.3 6.9 1.1 

Вардарски 10.7 11.8 -1.1 6.8 1.2 

Источен 9 10.6 -1.6 6.2 1.2 

Југозападен 9.8 9 0.8 7.4 0.9 

                                                           
17 Надворешните миграции ги опфаќаат движењата на населението надвор од регионот 
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Југоисточен 11 10.7 0.3 7.3 1.2 

Пелагониски 10 13.1 -3.1 6 0.9 

Полошки 11.1 7.4 3.7 8.1 1.3 

Североисточен 10.6 9.9 0.8 6.5 0.6 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Табела 10б. Споредбени податоци за стапките на наталитет, морталитет, природен прираст и 

бракови во Југоисточниот плански регион со другите региони и на национално ниво за 2019 

година  

 

2019 

Наталитет Морталитет 
Природен 

прираст 

Склучени 

бракови 

Разведени 

бракови 

МК 9.6 9.8 -0.3 6.7 1 

Вардарски 9 11.4 -2.5 6.4 0.9 

Источен 7.1 11.4 -4.2 5.9 1.2 

Југозападен 7.9 9.1 -1.3 7.3 1 

Југоисточен 8.5 10.2 -1.6 6.3 1.3 

Пелагониски 8.1 12.8 -4.7 5.5 0.9 

Полошки 9.4 7.1 2.3 8.4 1 

Североисточен 9.1 9.5 -0.4 6.8 0.1 

Скопски 12 9.7 2.3 6.3 1 

Извор: Државен завод за статистика 

Споредба на податоците во табелите 10а и 10б го покажуваат трендот на намалување на 

популацијата во Југоисточниот плански регион. Стапката на наталитет која во 2015 година 

изнесувала 11 и која била речиси еднаква со националниот просек е намалена на 8.5 во 

2019 година и е далеку под националниот просек од 9.6. Југоисточниот регион е петти регион 

според стапката на наталитет. Стапката на морталитет исто така се намалила од 10.7 во 2015 

година на 10.2 во 2019 година, но е доста висок и е над националниот просек. Како 

последица на ова природниот прираст на населението во 2019 година е негативен и 

изнесува -1.6, што значи дека бројот на население во регионот се намалува. 

Бројот на склучените бракови во 2019 година од 6.3 (на илјада) покажува намалување во 

однос на 2015 година кога изнесувал 7.3. Истиот е под националниот просек. Бројот на 

разведени бракови се зголемил за малку во однос на 2015 година и во 2019 изнесува 1.3 

(на илјада),  но е над националниот просек и најголем од сите региони. 

Природниот прираст на населението како разлика помеѓу бројот на живородените деца и 

бројот на умрените лица, како и бројот на склучени и разведени бракови за анализираниот 

период (2015 – 2019 година) го покажува негативен тренд во регионот. Ваквата состојба 

реално во иднина ќе влијае во динамиката на економскиот и целокупниот развој на регионот. 

Ако трендот се задржи, истиот дополнително ќе ја услови потребата од зголемување на 

човечките и финансиските ресурси од социјалната и здравствената сфера, што би 

претставувало дополнително оптоварување на институциите и реалниот сектор.  
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ОСНОВНИ ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ДЕМОГРАФСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 

Како значајни параметри кои ја отсликуваат демографската состојба во Југоисточниот 

регион, треба да се напоменат: 

 Стапка на пораст на населението во Југоисточниот регион изнесува 0,82% (2019 vs 

2002), при што пораст на населението има само во општините Струмица и Радовиш 

 Учеството на население на возраст 0-14 години е 15,9% и е малку под државниот 

просек од 16,2%. 

 Учеството на населението на возраст поголема од 65 години изнесува 15,1% и е 

малку поголем од државниот просек кој изнесува 14,5%. 

 Коефициент на старосна зависност во 2018 година изнесува 42,6% и е помал од 

државниот просек од 43,4%. 

 Стапка на смртност на доенчиња во 2019 година е висока 8,6 и е поголема од 

државниот просек во цел анализиран период (освен во 2017 година со износ од 6.4 

во споредба со националниот од 9,2). 

 Просечната старост на населението се зголемила од 39.1 на 39.9 години во периодот 

2015 - 2018 година. 

 Просечниот старосен век исто така се зголемил од 72.5 на 73.2 години во истиот 

период. 

 Стапката на тотален фертилитет во регионот во 2019 година изнесува 1,3, идентична 

е со онаа на национално ниво и обезбедува обновување на населението на ниво на 

проста репродукција.  

 Стапката на природен прираст која се пресметува како разликата од наталитетот и 

морталитетот во однос со вкупниот број на населението во 2019 година изнесува -

1,6‰. За споредба стапката на прираст во 2010 година изнесувала 1,9‰. 

 Стапката на склучени бракови во 2019 е 6,3 (на илјада) и е помала од државниот 

просек до 6,7. Југоисточниот регион има највисока стапка на разведени бракови од 

1,3 (на илјада) од сите плански региони и поголема од државниот просек од 1,0 (на 

илјада). 

 Југоисточниот регион во однос на надворешните миграции бележи тренд на 

намалување на доселеното население, а во 2019 година има најголем број на 

отселени лица (221), а и за прв пат има поголем вкупен број на отселени отколку 

доселени лица во регионот (-58). За разгледуваниот период 2015 - 2019 година, 

бројот на нето доселени лица изнесува 588. Карактеристика за севкупните миграции 

е дека бројот на отселено и доселено население во анализираниот период е доста 

низок и незначително влијае на структурата на население во регионот. Сепак 

генерална констатација е дека достапните податоци не ја одразуваат реалната слика 

на доселени и отселени во регионот. 

 Вредност на демографскиот индекс на Југоисточниот плански регион кој се користи во 

класификацијата на регионите е помал од националниот просек и изнесува 72,4. 

Според овој индекс регионот е трети после Источниот и Југозападниот регион.   
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5. ЕКОНОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

Југоисточниот плански регион постигнува значајни резултати во економијата на Република 

Северна Македонија. После Скопскиот регион овој регион има најдинамичен раст. Во 

структурата на економијата застапени се сите стопански сектори од кои најзначајни се: 

земјоделство, градежништво, трговија, рударство, текстилна индустрија, тутунска индустрија и 

угостителство. Иако доминира индустријата, исклучително динамичен раст имаат и услугите. 

Сепак, Југоисточниот плански регион е претежно земјоделско подрачје кој располага со 

одлични климатски услови за производство на раноградинарски култури, како и свеж 

зеленчук и овошје. 

Во понатамошниот дел се прикажани трендовите на макроекономските показатели, 

структурата на претпријатијата и показателите за надворешно – трговското работење.    

 

5.1 Макроекономски показатели  

Бруто Домашниот Производ (БДП) е најчесто употребуван показател за утврдување на нивото 

на економскиот развој на регионите и државите. Во следната табела претставени се: 

вкупната висина на БДП на Република Северна Македонија и БДП на Југоисточниот плански 

регион во милиони денари, како и процентот на учество на Југоисточниот регион во вкупниот 

БДП на државата. 

 

Табела 11. Бруто-домашен производ во Република Северна Македонија и во Југоисточен 

регион, 2015 – 2019 

Година 
БДП на МК 

(во милиони денари) 

БДП на 

Југоисточниот регион (во 

милиони денари) 

Процент (%) на 

учество во 

вкупниот БДП 

2015 558.954 54.796 9,80 

2016 594.795 59.332 9,98 

2017 618.106 60.700 9,82 

2018 660.878 61.904 9,37 

2019 689.425 61.747 8,96 
Извор: Државен завод за статистика 

 

Од Табелата 11 може да се забележи дека во 2019 година, 8,4% од вкупниот број на жители 

на Република Северна Македонија што живеат во Југоисточниот регион, создале 8,96% од 

БДП на државата. Понатаму, споредено со вкупниот БДП на државно ниво, во Југоисточниот 

плански регион, во периодот од 2015 до 2019 година стапката на раст е помала во однос на 

растот на националниот БДП (освен во 2016 година), тш процентуалното учеството на 

Југоисточниот регион во националниот БДП опаднал од 9,80% во 2015 на 8,96% во 2019 

година. Причините за ова треба да се бараат во намалување на БДВ на секторот 

Земјоделство кој има значително учество во БДВ на регионот (26,9%), а исто така и во БДВ на 

секторот на државно ниво (26,0%). 

Во 2016 година БДП на државно ниво се зголемил за 6,41% а во Југоисточниот плански 

регион за 8,28% во однос на претходната година. Во 2017 година, БДП на државно ниво се 

зголемил за 3,92%, a во Југоисточниот регион за 2,31% во однос на 2016 година. Во 2018 

година, БДП на државно ниво се зголемил за 6,92%, a во Југоисточниот регион за 1,98% во 

однос на 2017 година. Во 2019 година, БДП на државно ниво се зголемил за 4,32%, a во 
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Југоисточниот регион се намалил за 0,25% во однос на 2018 година. Во 2019 година БДП на 

Југоисточниот регион се зголемил за 12,7% во однос на 2015 година. За истиот период БДП 

на државно ниво се зголемил за 23,3%. 

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2019 година, најголемо учество во 

БДП на Република Северна Македонија има Скопскиот регион со 43,2%, потоа следува 

Пелагонискиот регион со 11,3%, Југоисточниот е трет со 8,96%, додека најмало учество има 

Североисточниот регион со 4,8%. 

Бруто домашниот производ по жител се добива кога вкупно пресметаниот бруто домашен 

производ на ниво на држава ќе се подели со вкупниот број на население во државата 

односно во регионот. Во следната табела е прикажан БДП по жител на ниво на Југоисточен 

плански регион и на државно ниво. 

Табела 12. Раст на БДП по жител во МК и во Југоисточниот регон, 2015 – 2019  

Година 
БДП по жител во 

МК 

БДП по жител во 

Југоисточен регион 
Индекс 

2015 269.996 315.717 116,9 

2016 286.995 341.870 119,1 

2017 297.954 349.905 117,7 

2018 318.309 357.072 112,2 

2019 331.982 356.765 107,5 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Најголем раст се забележува во 2016 кога БДП по глава на жител во регионот пораснал за 

26.153 денари во однос на 2015 година. Во периодот од 2016 до 2018 година, БДП по жител 

во Југоисточниот регион има раст за 4,45%, а потоа во 2019 година има сосем мало 

намалување во однос на 2018 година и практично стагнира. Индексот на БДП по жител на 

Југоисточниот плански регион во однос со државниот во периодот 2015-2019 година е 

постојано над државниот индекс, а највисок индекс е остварен во 2016 година година 

(119.1). Сепак индексот на БДП по жител на Југоисточниот регион бележи континуирано 

намалување од 119,1 во 2016 година до 107,5 во 2019 година. Вредноста на БДП по жител 

на Југоисточниот регион во 2019 година бележи раст од 13% во однос на 2015 година. 

Индексите на сите региони се прикажани во Табела 13. Во споредба со просекот на 

Република Северна Македонија, во 2019 година поголем БДП по жител од Југоисточниот 

(107,5) имаат само Скопскиот регион со индекс 141,8 и Вардарскиот регион со индекс 109, 

а по него следува Пелагониски со 103,5.  

 

Табела 13. Раст на БДП по жител, во проценти, 2015 - 2019 

Показател 2015 2016 2017 2018 2019 

БДП по жител МК 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Вардарски регион 108% 105,3% 103,5% 104,6% 109% 

Источен регион 93,9% 92,7% 97,5% 97,7% 96,7% 

Југозападен регион 78,9% 77,4% 80,2% 78,8% 78,1% 

Југоисточен регион 116,9% 119,1% 117,4% 112,2% 107,5% 

Пелагониски регион 96,6% 98,4% 97% 101,7% 103,5% 

Полошки регион 45,1% 46,2% 47,2% 46,7% 47,7% 

Североисточен регион 60,8% 58,6% 58,5% 57,9% 56,5% 

Скопски регион 143,3% 143,4% 141,8% 142% 141,8% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 
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Сите други региони имаат БДП по жител под просекот на Република Северна Македонија. Во 

однос на националниот просек, најмал БДП по жител има Полошкиот регион со индекс 47,7. 

Индексите на сите региони во Република Северна Македонија се прикажани во табелата 

погоре. 

Во следниот Графикон 1 се забележува трендот и динамиката на раст на БДП по жител во 

Југоисточниот плански регион од 2015 до 2019 година. 

 

Графикон 1. Износ на БДП по жител во Југоисточниот плански регион, 2015 - 2019  

 
Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Графикон 2. Учество на БДП на регионите во вкупниот БДП на државата, 2015 - 2019 

 
Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Во 2019 година, БДП по жител во Југоисточниот плански регион е 356.765 денари и е далеку 

повисок од останатите плански региони, а е понизок единствено од Скопскиот регион со 

470.876 денари и Вардарски со 361.854 денари. Во периодот 2015 - 2019 година, 

Југоисточниот плански регион има континуирано трет највисок БДП во споредба со 

останатите плански региони после Скопскиот и Пелагонискиот регион, што укажува на 

динамична регионална економија со бројни можности во индустриските и услужните сектори 

и потенцијал за инвестиции. Тоа исто така укажува дека доколку пред неколку години 
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Република Северна Македонија имаше моноцентричен модел на развој при што Скопскиот 

плански регион се издвојуваше како движечка сила на развојот, Југоисточниот плански 

регион со споредбено високиот БДП, ниската стапка на невработеност и зголемениот број на 

новоотворени претпријатија отвара простор за напредок во економска смисла. Сепак, 

индексот на БДП по жител на Југоисточниот регион се намалил за 9,4% во периодот  2015 - 

2019 година. 

 

5.1.1. Бруто додадена вредност според секторот на дејноста 

Во развојот на севкупната економија на Југоисточниот плански регион, секторот 

Земјоделство има најзначајно место. Оваа констатација ја потврдуваат податоците 

презентирани во подолу прикажаната табела според кои најголема бруто додадена вредност 

(БДВ) во структурата на регионот има секторот Земјоделство (26,9%). Другите три сектори кои 

имаат двоцифрено учество во регионалната БДВ се секторите Трговија (22,4%), Индустрија 

(16,8%) и Дејности во врска со недвижен имот (10,7%). 

 

Табела 14а. Бруто додадена вредност според секторот на дејноста во Југоисточниот плански 

регион, во милиони денари, и удел на секторите по години, на регионално ниво, 2015 - 2019 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

ВКУПНО 47.880 100% 51.432 100% 52.610 100% 53.759 100% 53.577 100% 

А18 16.463 34,4% 15.310 29,8% 14.306 27,2% 14.665 27,3% 14.404 26,9% 

Б, В, Г, Д 

19 
8.276 17,3% 9.220 17,9% 10.688 20,3% 10.645 19,8% 8.981 16,8% 

Ѓ20 3.248 6,8% 3.755 7,3% 2.845 5,4% 2.756 5,1% 3.858 7,2% 

Е, Ж, З21 8.549 17,9% 9.601 18,7% 11.590 22,0% 11.092 20,6% 11.994 22,4% 

Ѕ22 299 0,6% 242 0,5% 307 0,6% 604 1,1% 680 1,3% 

И23  254 0,5% 259 0,5% 293 0,6% 564 1,0% 316 0,6% 

Ј24 4.084 8,5% 4.516 8,8% 4.552 8,7% 5.049 9,4% 5.726 10,7% 

К, Л25 750 1,6% 614 1,2% 764 1,5% 747 1,4% 812 1,5% 

Љ, М, 

Н26 
3.539 7,4% 4.463 8,7% 4.402 8,4% 4.383 8,2% 4.258 7,9% 

Њ, О27 2.429 5,1% 3.452 6,7% 2.862 5,4% 3.255 6,1% 2.549 4,8% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

 

 

                                                           
18 А - Земјоделство, шумарство; рибарство  
19 Б, В, Г, Д - Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и климатизација 
20 Ѓ - Градежништво 
21 Е, Ж, З - Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти 

за сместување и сервисни дејности со храна  
22 Ѕ - Информации и комуникации 
23 И - Финансисики дејности  и дејности на осигурување 
24 Ј - Дејности во врска со недвижен имот 
25 К, Л - Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности 
26 Љ, М, Н - Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување; Образование; Дејности на здравствена 

и социјална  заштита 
27 Њ, О - Уметност, забава и рекреација, Дрги услужни дејности 
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Табела 14б. БДВ според секторот на дејноста во Југоисточниот плански регион, во милиони 

денари, и удел на секторите по години, на регионално и национално ниво, 2015 - 2017 

 2015 2016 2017 

 
Вкупно 

ЈИ 

регион 

Р.С.М. 

Учество 

на ЈИ 

регион 

Вкупно 

ЈИ 

регион 

Р.С.М. 

Учество 

на ЈИ 

регион 

Вкупно 

ЈИ 

регион 

Р.С.М. 

Учество 

на ЈИ 

регион 

Вкупно 47.880 488.408 9,8% 51.432 515.601 10,0% 52.610 535.726 9,8% 

А28 16.463 54.369 30,3% 15.310 54.559 28,1% 14.306 48.664 29,4% 

Б, В, Г, Д 

29 
8.276 94.027 8,8% 9.220 101.425 9,1% 10.688 109.870 9,7% 

Ѓ30 3.248 39.687 8,2% 3.755 41.106 9,1% 2.845 40.076 7,1% 

Е, Ж, З31 8.549 102.856 8,3% 9.601 113.050 8,5% 11.590 122.945 9,4% 

Ѕ32 299 16.478 1,8% 242 18.165 1,3% 307 20.974 1,5% 

И33  254 17.045 1,5% 259 17.582 1,5% 293 19.313 1,5% 

Ј34 4.084 61.518 6,6% 4.516 59.635 7,6% 4.552 59.432 7,7% 

К, Л35 750 18.012 4,2% 614 20.082 3,1% 764 22.054 3,5% 

Љ, М, Н36 3.539 69.360 5,1% 4.463 73.676 6,1% 4.402 74.933 5,9% 

Њ, О37 2.429 15.054 16,1% 3.452 16.320 21,2% 2.862 17.463 16,4% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

Табела 14в. БДВ според секторот на дејноста во Југоисточниот плански регион, во милиони 

денари, и удел на секторите по години, на регионално и национално ниво, 2018 - 2019 

 2018 2019 

 
Вкупно ЈИ 

регион 
Р.С.М. 

Учество на ЈИ 

регион 

Вкупно ЈИ 

регион 
Р.С.М. 

Учество на ЈИ 

регион 

Вкупно 53.759 573.922 9,4% 53.577 598.204 9,0% 

А 14.665 55.979 26,2% 14.404 55.477 26,0% 

Б, В, Г, Д  10.645 123.187 8,6% 8.981 123.854 7,3% 

Ѓ 2.756 35.757 7,7% 3.858 38.161 10,1% 

Е, Ж, З 11.092 131.737 8,4% 11.994 139.773 8,6% 

Ѕ 604 22.612 2,7% 680 25.520 2,7% 

И 564 19.276 2,9% 316 19.221 1,6% 

Ј 5.049 66.152 7,6% 5.726 68.399 8,4% 

К, Л 747 23.822 3,1% 812 25.953 3,1% 

Љ, М, Н 4.383 76.943 5,7% 4.258 82.027 5,2% 

Њ, О 3.255 18.458 17,6% 2.549 19.819 12,9% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

                                                           
28 А - Земјоделство, шумарство; рибарство 
29 Б, В, Г, Д - Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и климатизација 
30 Ѓ - Градежништво 
31 Е, Ж, З - Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти 

за сместување и сервисни дејности со храна  
32 Ѕ - Информации и комуникации 
33 И - Финансисики дејности  и дејности на осигурување 
34 Ј - Дејности во врска со недвижен имот 
35 К, Л - Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности 
36 Љ, М, Н - Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување; Образование; Дејности на здравствена 

и социјална  заштита 
37 Њ, О - Уметност, забава и рекреација, Дрги услужни дејности 
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Во 2019 година, во регионот најголемо учество во БДВ има секторот Земјоделство, 

шумарство и рибарство со 14.404 милиони денари. Сепак, учеството на овој сектор на 

државно ниво опаднал од 30,3% во 2015 на 26% во 2019 година. Генерално, на ниво на 

држава секторот Земјоделство, шумарство и рибарство во структурата на БДП на Република 

Северна Македонија учествува со 9,27% во 2019 година.38 БДВ на овој сектор во 

Југоисточниот регион бележи континуирано намалување и истата опаднала за 7,5%, и тоа од 

34,4% во 2015 на 26,9% во 2019 година. Загрижува податокот дека учеството на секторот во 

вкупниот БДП на државно ниво во периодот 2015 – 2019 година е намалено за 1,86%. 

Дополнително загрижува и фактот дека инвестициите во основни средства во овој сектор се 

намалиле (Табела 16а, 16б, 16в), Една од причините за ваквата состојба е негативниот тренд 

на извозот од Југоисточниот регион како удел во вкупниот извоз од државата.39 Потребно е 

детално да се анализа оваа состојба и да се преземат мерки за одржување на растот на овој 

сектор кој е основен двигател на економскиот развој во регионот. 

Континуиран пораст на бруто додадената вредност во Југоисточниот плански регион од 2015 

до 2019 се забележува во следните сектори: Трговија на големо и мало, Информации и 

комуникации, Финансиски дејности и дејности на осигурување. Во следниве сектори: 

Индустрија, Градежништво, Дејности во врска со недвижен имот, Стручни, научни и технички 

дејности, Jавна управа и одбрана и Уметност, забава и рекреација постојат осцилации, 

меѓутоа генерално трендот е позитивен. Единствено во секторот земјоделство се забележува 

континуиран пад во БДВ од 12,5% во вкупниот БДВ на регионално ниво во 2019 година. 

Убедливо најголем раст на БДВ во периодот има секторот Информации и комуникации кој 

бележи раст од 2,27 пати во периодот 2015 – 2019 година.  

ТСекторот Уметност, забава и рекреација, Дрги услужни дејности учествува со 12,9% во БДВ 

на државно ниво во 2019 година. Бруто додадената вредност на овој сектор во Југоисточниот 

регион пораснала за 4,9% во периодот 2015 до 2019 година. 

Секторот Градежништво учествува со 10,1% во БДВ на државно ниво во 2019 година. Бруто 

додадената вредност на овој сектор во Југоисточниот регион пораснала за 18,8% во периодот 

2015 до 2019 година. 

Мора да се посвети внимание на активности за стопирање на падот и овозможи 

понатамошен раст на секторот земјоделство. 

 

5.1.2. Инвестиции во основни средства  

Вкупната номинална вредност на инвестициите во основни средства на ниво на држава, 

бележат пораст до 2016 година, а потоа се намалуваат до 2018 година, за потоа да повторно 

да пораснат во 2019 година кога имаат најголема апсолутна вредност. Вкупниот пораст на 

државно ниво во 2019 година изнесува 9,6% во однос на 2015 година. Во Југоисточниот 

плански регион состојбата е слична и инвестициите во основни средтсва се многу 

променливи. Имено инвестициите во основни средства се зголемени за 60,2% во 2016 во 

однос на 2015 година, а во 2017 година има повторно намалување од 36,4% во однос на 

2016 година. Од 2016 година до 2019 година има континуиран пораст од 41%. Вкупниот 

пораст на инвестициите во основни средства во Југоисточен регион во 2019 година изнесува 

43,5% во однос на 2015 година.  

Сепак загрижува и малото учество на инвестициите во основни средства од регионот во 

вкупното ниво на инвестиции во основни средства, кое во 2019 година изнесува само 6,4%. 

Ова генерално укажува дека недоволен процент од добивката се вложува во набавка на нова 

                                                           
38Македонија во бројки 2019, Државен завод за статистика стр.24 

(http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=27) 
39 Види табела Табела 19.  
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технологија и севкупна модернизација на фирмите. Претпријатијата од овој регион се сеуште 

предоминантно трудоинтензивни со мала техничко – технолошка опременост. Фактот што 

инвестициите во основните средства растат, а БДП исто така се зголемува ја потврдуваат 

претходната констатација. 

Во следната Табела 15 е претставен износот на инвестиции во основни средства споредбено 

помеѓу Република Северна Македонија и Југоисточниот плански регион од 2015 до 2019 

година, како и уделот на Југоисточниот регион во вкупните инвестиции на државно ниво. 

 

Табела 15. Инвестиции во основни средства во МК и Југоисточен регион, 2015 - 2019 

Година 

Република Северна 

Македонија 

(износ во милиони денари) 

Југоисточен  регион 

(износ во милиони денари) 

Удел на 

Југоисточен 

регион (%) 

2015 133.254 6.553 4,9% 

2016 145.040 10.496 7,2% 

2017 139.018 6.673 4,8% 

2018 132.387 7.648 5,8% 

2019 146.078 9.406 6,4% 
Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Најголема номинална вредност на инвестиции во основни средства во Република Северна 

Македонија во анализираниот период 2015 - 2019 година се реализирани во секторот 

градежништво, додека во Југоисточниот регион наизменично се менува помеѓу секторот 

рударство и секторот градежништво. На државно ниво пораст на инвестиции во основни 

средства има во сите сектори освен во Финансиски дејности  и дејности на осигурување, 

Дејности во врска со недвижен имот и секторот Јавна управа и одбрана; задолжително 

социјално осигурување; Образование; Дејности на здравствена и социјална  заштита. 

Најголем процентуален пораст има во секторите Информации и комуникации (61,74%) и 

Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности (40,67%). 

 

Табела бр. 16а. Инвестиции во основни средства според секторот на дејноста во Република 

Северна Македонија и во Југоисточниот плански регион, во милиони денари, 2015 - 2019 

 
Република Северна Македонија Југоисточен плански регион 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

ВКУПНО 133.254 145.040 139.018 132.387 146.078 6.553 10.496 6.673 7.648 9.406 

А40 3.923 3.419 2.909 3.798 4.067 1.181 913 744 299 375 

Б, В, Г, 

Д 41 
30.672 30.246 30.531 31.233 33.175 1.180 3.181 2.207 2.923 1.933 

Ѓ42 49.281 52.785 51.091 45.539 53.702 2.802 3.174 2.452 2.638 4.613 

Е, Ж, 

З43 
20.302 22.462 24.244 21.060 25.727 735 1.261 810 1.040 1.224 

Ѕ44 4.989 6.191 7.233 7.482 8.069 23 7 0 45 98 

И45  1.933 2.174 1.851 1.864 1.739 38 15 7 7 6 

                                                           
40 А - Земјоделство, шумарство; рибарство 
41 Б, В, Г, Д - Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и климатизација 
42 Ѓ - Градежништво 
43 Е, Ж, З - Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти 

за сместување и сервисни дејности со храна  
44 Ѕ - Информации и комуникации 
45 И - Финансисики дејности  и дејности на осигурување 



32 

Ј46 2.566 1.779 1.675 2.290 874 0 2 0 0 0 

К, Л47 2.272 2.451 4.172 3.541 3.196 15 1 16 18 55 

Љ, М, 

Н48 
14.721 16.565 10.045 11.627 12.154 205 496 272 389 327 

Њ, О49 2.597 6.967 5.267 3.952 3.376 373 1.446 165 289 775 

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија, Регионите во Република 

Северна Македонија, 2019 

 

Табела бр. 16б. Инвестиции во основни средства според секторот на дејноста во 

Југоисточниот плански регион во однос на Република Северна Македонија, во %, 2015 - 

2019 

 
Учество на Југоисточниот плански регион 

2015 2016 2017 2018 2019 

ВКУПНО 4,9% 7,2% 4,8% 5,8% 6,4% 

А 30,1% 26,7% 25,6% 7,9% 9,2% 

Б, В, Г, Д  3,8% 10,5% 7,2% 9,4% 5,8% 

Ѓ 5,7% 6,0% 4,8% 5,8% 8,6% 

Е, Ж, З 3,6% 5,6% 3,3% 4,9% 4,8% 

Ѕ 0,5% 0,1% 0,0% 0,6% 1,2% 

И 2,0% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% 

Ј 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

К, Л 0,7% 0,0% 0,4% 0,5% 1,7% 

Љ, М, Н 1,4% 3,0% 2,7% 3,3% 2,7% 

Њ, О 14,4% 20,8% 3,1% 7,3% 23,0% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Табела бр. 16в. Инвестиции во основни средства според секторот на дејноста во 

Југоисточниот плански регион, во милиони денари, и во %, 2015 - 2019 

 

Вредност на инвестициите во  

Југоисточниот плански регион (милиони денари) 

Учество на инвестициите во  

Југоисточниот плански регион (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

ВКУПНО 6.553 10.496 6.673 7.648 9.406 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

А50 1.181 913 744 299 375 18,0% 8,7% 11,1% 3,9% 4,0% 

Б, В, Г, Д 

51 
1.180 3.181 2.207 2.923 1.933 18,0% 30,3% 33,1% 38,2% 20,6% 

Ѓ52 2.802 3.174 2.452 2.638 4.613 42,8% 30,2% 36,7% 34,5% 49,0% 

Е, Ж, З53 735 1.261 810 1.040 1.224 11,2% 12,0% 12,1% 13,6% 13,0% 

Ѕ54 23 7 0 45 98 0,4% 0,1% 0,0% 0,6% 1,0% 

                                                           
46 Ј - Дејности во врска со недвижен имот 
47 К, Л - Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности 
48 Љ, М, Н - Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување; Образование; Дејности на здравствена 

и социјална  заштита 
49 Њ, О - Уметност, забава и рекреација, Дрги услужни дејности 
50 А - Земјоделство, шумарство; рибарство 
51 Б, В, Г, Д - Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и климатизација 
52 Ѓ- Градежништво 
53 Е, Ж, З - Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти 

за сместување и сервисни дејности со храна  
54 Ѕ - Информации и комуникации 
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И55  38 15 7 7 6 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Ј56 0 2 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

К, Л57 15 1 16 18 55 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 

Љ, М, Н58 205 496 272 389 327 3,1% 4,7% 4,1% 5,1% 3,5% 

Њ, О59 373 1.446 165 289 775 5,7% 13,8% 2,5% 3,8% 8,2% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Инвестициите во основните средства во секторот Земјоделство, шумарство и рибарство во 

Југоисточниот регион бележат драстичен пад, од 1.181 милиони денари во 2015 година на 

375 милиони денари во 2019 година (пад од 68,25%). Инвестициите во овој сектор 

учествуваат со 9,2% во инвестициите во секторот на државно ниво. Учеството на 

инвестициите во секторот Земјоделство во вкупните инвестиции на основни средства се 

намалило од 18% во 2015 година на 4% во 2019 година. 

Во истиот период инвестициите во секторот Индустрија (Рударство, преработувачка 

индустрија, снабдување со енергија, вода)  се зголемени од 1.180 милиони денари во 2015 

година на 1.933 милиони денари (раст од 63,8%). Инвестициите во секторот Индустрија 

учествуваат со 5,8% во инвестициите во секторот на државно ниво. Истите учествуваат со 

20,6% во вкупните инвестиции во 2019 година. 

Инвестициите во градежништвото исто така осцилираат, но во апсолутен износ во 2019 

година има зголемување од приближно 65% во однос на 2015 година. Инвестициите во 

секторот Градежништво учествуваат со 8,6% во инвестициите во секторот на државно ниво. 

Тие имаат најголемо учество од 49% во вкупните инвестиции на регионално ниво. 

Кај секторот Трговија (трговија на големо и мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, 

транспорт и складирање и објекти за сместување и сервисни дејности со храна) се 

забележува раст во инвестициите во основни средства од 735 милиони денари во 2015 

година на 1.224 милиони денари во 2019 година, или во апсолутен износ се зголемиле за 

66,5%. Инвестициите во основни средства во секторот учествуваат со 13% на регионално 

ниво. 

Драстичен пад на инвестициите од 84,2% има во секторот Финансиски дејности и дејности на 

осигурување.  

Најголем апсолутен раст на инвестициите во основни средства има во секторите 

Информации и комуникации од 4,26 пати и секторот Стручни, научни и технички дејности; 

Административни и помошни услужни дејности од 3,67 пати. Инвестирањето овие сектори е 

индикатор за напредувањето и развојот во технологијата и науката, кој влог честопати се 

посочува како движечка сила за развој на бројни претпријатија и држави кои инвестираат 

голем дел од своите буџети на истражување и развој.  

Југоисточниот плански регион остварува високо ниво на инвестиции во основните средства 

во секторот уметност, забава и рекреација и други услужни дејности. Во 2019 година, со 

номинална вредност од 775 милиони денари, овие инвестиции се зголемиле 2,1 пати во 

однос на 2015 година и истите сочинуваат речиси 23% од вложувањата во основни средства 

во овој сектор на ниво на држава и 8,2% на регионално ниво. 

Сумирано, во анализираниот период, во Југоисточниот регион, покрај зголемувањето на БДП, 

се забележува и апсолутно зголемување на вкупните инвестиции во основни средства за 

                                                           
55 И - Финансисики дејности  и дејности на осигурување 
56 Ј - Дејности во врска со недвижен имот 
57 К, Л - Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности 
58 Љ, М, Н - Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување; Образование; Дејности на здравствена 

и социјална  заштита 
59 Њ, О - Уметност, забава и рекреација, Дрги услужни дејности 
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43,5%. За споредба, растот на инвестициите на државно ниво во истиот период изнесува 

9,6%. Сепак нивото на инвестиции во основни средства останува ниско, па така 

Југоисточниот плански регион во 2019 година учествува со само 6,4% во вкупните 

инвестиции во основни средства на државно ниво. 

Ова значи дека дел од профитот се инвестира во основни средства и подолгорочни 

инвестиции, но и дека исто така е неопходно охрабрување и поддршка на деловните субјекти 

за поголеми инвестиции во основни средства. 

 

 

5.2 Структура на претпријатијата 

За утврдување на структурата на претпријатијата во регионот се анализирани неколку 

индикатори како што се: вкупниот број на активни деловни субјекти, активни деловни субјекти 

на 1000 жители, активни деловни субјекти според број на вработени и активни деловни 

субјекти според секторот на кој припаѓаат.  

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активни деловни субјекти во 

2019 година во Југоисточниот регион изнесува 6.233 и претставува 8,2% од вкупниот број на 

активни деловни субјекти во Република Северна Македонија кој изнесува 75.914. Ако го 

земеме во предвид бројот на жителите во регионот, може да се заклучи дека 8,4% од 

физичките лица (граѓани) и 8,2% од правните лица (деловни субјекти) се со живеалиште 

односно седиште во Југоисточниот плански регион. 

Бројот на активни деловни субјекти на 1000 жители е 36,06 и со тоа овој регион е четврти во 

државата, после Скопскиот, Вардарскиот и Пелагонискиот плански регион (Табела 17).  

 

Табела 17. Број на активни деловни субјекти по региони во 2019 година 
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Вкупно 

население, Попис 

2002 

171.416 578.144 181.858 238.136 154.535 221.546 304.125 172.787 

Процена на 

населението, 

2019 

172.824 633.273 173.804 226.837 151.492 219.180 322.872 175.973 

Број на активни 

деловни субјекти, 

2019 

6.233 29.652 5.799 8.327 5.595 7.520 8.614 4.174 

Број на активни 

деловни субјекти 

на 1000 жители, 

2019 

36,06 46,80 33,36 36,71 36,93 34,31 26,68 23,72 

Извор: Државен завод за статистика 
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Република Северна Македонија ја прифати Европската класификација за претпријатијата 

според големина, базирајќи се на број на вработени, големина на обртот и вкупна вредност 

на деловната актива.60 

Разгледувано според критериумот број на вработени од споменатата Европска 

класификација, речиси 81% од вкупниот број на активни деловни субјекти во Југоисточниот 

регион во 2019 година отпаѓа на микро деловните субјекти со 1-9 вработени. 

 

Табела 18. Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени, 2015 - 2019 
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  2015 2016 2017 2018 2019 

Вкупно 70.139 5.889 71.519 5.972 71.419 5.970 72.315 5.985 75.194 6.233 

061 7.329 571 8.057 631 7.888 645 8.221 677 7.565 552 

1-9 56.261 4.735 56.725 4.741 56.658 4.720 57.184 4.694 61.265 5.042 

10-49 4.979 467 5.141 480 5.255 483 5.271 491 5.448 511 

50-249 1.339 103 1.363 109 1.382 110 1.399 111 1.404 115 

250+ 231 13 233 11 236 12 240 12 232 13 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2019 

 

Податоците од Табелата 18 укажуваат дека во периодот од 2015 до 2019 година се 

забележува пораст на бројот на активни деловни субјекти како на национално ниво, така и на 

ниво на Југоисточниот плански регион (од 5.889 на 6.233). Микро претпријатијата (до 10 

вработени) и понатаму се двигател на економијата на регионот и потврда за 

претприемачкиот дух на неговите жителите. Нивниот број намалил во периодот од 2016 до 

2018 година, кога има најмал број од 4.694. Сепак вкупниот број на микро претпријатија во 

2019 година се зголемил за 6,5% во однос на 2015 година. Понатаму, бројот на малите 

претпријатијата исто така бележи пораст, од 467 во 2015 година до 511 во 2019 година (раст 

од 9,4%). Бројот на средните претпријатија бележи пораст од 11,7% и нивниот број изнесува 

115 во 2019 година споредено со 103 во 2015 година. Бројот на големите активни деловни 

субјекти со повеќе од 250 вработени во 2019 година изнесува 13, и има иста вредност со 

2015 година.  

Од Табелата 18 може да се заклучи дека бројот на претпријатија на ниво на држава се 

зголемил за 7,2% додека бројот на претпријатија во Југоисточниот регион се зголемил за 

5,8%. 

Најголем дел од активните деловни субјекти во Југоисточниот плански регион работаат во 

секторот Трговија на големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (2.218), потоа 

следуваат претпријатијата од преработувачката индустрија (727), претпријатијата од секторот 

на транспорт и складирање (600) и Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 

                                                           
60Според овие критериуми, претпријатијата, се класифицираат на микро, мали, средни и големи. Според бројот на 

вработени, микро претпријатија се оние до 10 вработени, мали до 50 вработени, средни до 250 вработени и 

големи над 250 вработени.  Критериумот на обрт  и деловна актива за Македонија се намалени, па така на 

пример, во Македонија, мали претпријатија се оние со годишен обрт до 2 милиони eвра за разлика од ЕУ, каде тој 

износ е 10 милиони евра). 
61 Вклучувајќи и деловни субјекти со неутврден број на вработени 
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(594). Најмалку претпријатија делуваат во секторот снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и климатизација (15) што е разбирливо, бидејќи овој сектор бара огромни 

инвестициони вложувања. 

Во 2019 година се забележува намалување на активните деловни субјекти во неколку 

сектори во Југоисточниот регион. Најголемо процентуално намалување има во секторите 

Рударство и вадење на камен (намалување од 18 на 17 претпријатија),  Здравствена и 

социјална заштита (намалување од 273 на 263) и Дејности во врска со недвижен имот 

(намалување од 34 на 33). Во секторот Трговија на големо и мало, поправка на мотори и 

моторцикли кој е еден од клучните сектори има мало намалување во апсолутен износ од 

2.232 на 2.218 претпријатија. Пораст на активните деловни субјекти се забележува во скоро 

сите останати сектори. Најголемо процентуално зголемување има во секторот Објекти за 

сместување и сервисни дејности со храна (пораст од 58,4%), Снабдување со електрична 

енергија, гас, пареа и климатизација (36,3%) и Други услужни дејности (30%). Бројот на 

активни деловни субјекти останува ист во секторот Финансии и осигурување, и во секторот 

Јавна управа и одбрана/задолжително социјално осигурување. 

Ако се разгледува според општините во регионот најголем број на активни деловни субјекти 

има во општина Струмица 2.541 (40,8%), потоа следува општина Гевгелија со 1.277 (20,5%), 

и Радовиш со 888 (14,2%). Во овие 3 општини се речиси 75% од активните деловни субјекти. 

Најмалку активни деловни субјекти има во Конче и тоа 78, и Дојран со 120. Ова е 

разбирливо со оглед на тоа што општините Струмица, Радовиш и Гевгелија имаат најголем 

број на жители, а општините Конче и Дојран се најмали општини по број на население во 

Југоисточниот плански регион. Најголем дел од деловните субјекти во секторот земјоделство, 

шумарство и рибарство во 2019 година се концентрирани во Струмица (67), Гевгелија (62) и 

Валандово (49). На територијата на општина Струмица се лоцирани и најголемиот број на 

трговски капацитети (988 од вкупно 2.218) и најголем број од преработувачките капацитети 

(290 од вкупно 727). 

 

5.3 Надворешно – трговско работење 

За анализа на обемот на надворешно трговската размена на регионот е разгледувано 

движењето на индикаторите извоз и увоз на ниво на Република Северна Македонија и на 

ниво на Југоисточен регион. 

Генерално во Република Северна Македонија во 2019 година се забележува раст во обемот 

на надворешно-трговската размена (увоз и извоз заедно) од 50,5% во споредба со 2015 

година. Најголем дел од своето производство земјата го извезува во Германија, Бугарија, 

Србија, Косово, Белгија, Грција и Италија, а најмногу увезува од Германија, В. Британија, 

Грција, Србија, Кина, Италија и Турција.  

Според класификацијата на производи по дејност, Македонија бележи најголема трговска 

размена во индустријата, а потоа во земјоделството. По сектори на дејност најголем извоз 

има во секторот Машини и транспортни уреди, а потоа следуваат Хемиски производи. По 

сектори на дејност најголем увоз има во секторот Производи класирани по материјали, а 

потоа следуваат Машини транспортни уреди. Од регионите, најголем извоз во 2019 година во 

вредност од 3.958 милиони САД долари е регистриран во Скопскиот плански регион, и 

најголем увоз од 6.410 милиони САД долари. Најмал обем на надворешно-трговска размена 

е регистриран во Североисточниот регион. 

Југоисточниот плански регион бележи активна трговска размена и учествува со 6,1% во 2019 

година. Од 2015 до 2019 година континуирано опаѓа уделот на извозот реализиран од 

деловни субјекти од Југоисточниот плански регион и тоа од 7,1% на 6,1% (Табела 19). Во 
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однос на другите региони, Југоисточниот е петти според учеството во вкупниот извоз, после 

Скопскиот, Вардарскиот, Источниот и Пелагонискиот регион.  

 

 

 

Табела 19. Извоз од Југоисточниот плански регион, 2014-2018  

Извоз 
Југоисточен регион 

(милиони САД долари) 
Југоисточен регион (%)62 

2015 321,6 7,1 

2016 325,3 6,7 

2017 358,1 6,3 

2018 415,3 6,0 

2019 438,2 6,1 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2019 и 

Пресметки на авторите 

 

Во однос на учеството во вкупниот увоз на државата, Југоисточниот плански регион исто така 

бележи континуиран пад и во 2019 година увезува 4,1% од вкупниот увоз во државата. 

Најголем увоз остварува Скопскиот плански регион, односно 68,9% и според овој показател 

Југоисточниот плански регион е исто така петти после Скопскиот, Вардарскиот, Источниот и 

Пелагонискиот регион. 

 

Табела 20. Увоз во Југоисточниот плански регион, 2015-2019  

Увоз 
Југоисточен регион (милиони 

САД долари) 
Југоисточен регион (%)63 

2015 295,7 4,6 

2016 314,4 4,6 

2017 355,6 4,6 

2018 389,5 4,3 

2019 381,4 4,1 
Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2019 и 

Пресметки на авторите 

 

Деловните субјекти од Југоисточниот плански регион, во 2015 година, оствариле извоз во 

вредност од 438,2 милиони САД долари, односно 6,1% од вкупниот извоз на Република 

Северна Македонија. Истовремено увозот бил во вредност од 381,4 милиони САД долари, 

односно 4,1% од вкупниот увоз во државата. Според табелите, во целиот период од 2015 до 

2019 година деловните субјекти од Југоисточниот плански регион оствариле суфицит во 

надворешно трговската размена, и истиот во 2019 е најголем со износ од 56,8 милиони САД 

долари. Потребно е да продолжи и да се интензивира ориентираноста кон извозот со оглед на 

тоа што Република Северна Македонија е мал пазар со ниска моќ за апсорпција.  

 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 

Како значајни параметри кои ја отсликуваат економската состојба во Југоисточниот регион, 

треба да се напоменат: 

                                                           
62 Република Северна Македонија = 100% 
63 Република Северна Македонија = 100% 
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 Според економските показатели Југоисточниот е рангиран во однос на другите 

региони како што следува: 

o Бруто Додадена вредност (БДВ) - Земјоделство (2019 година) - ранг 1 

o БДВ - Градежништво (2019 година) - ранг 2 

o БДВ - Уметност, забава и рекреација, Други услужни дејности (2019 година) – ранг 

2 

o Инвестиции во основни средства - Уметност, забава и рекреација, Други услужни 

дејности (2019 година) – ранг 2 

o БДП по глава на жител (2019 година) - ранг 3 

o БДП (2019 година) - ранг 3 

o БДВ (2019 година) - ранг 3 

o БДВ – Информации и комуникации (2019 година) - ранг 3 

o Инвестиции во основни средства - Градежништво (2019 година) - ранг 3 

o БДВ - Трговија (2019 година) - ранг 4 

o Инвестиции во основни средства - Земјоделство (2019 година) - ранг 4. 

 Во 2019 година, 8,4% од вкупниот број на жители на државата што живеат во 

Југоисточниот регион, создале 8,96% од БДП на државата. 

 Индексот на БДП по жител на Југоисточниот регион изнесува 107,5. 

 Вредноста на БДП по жител во Југоисточниот плански регион во 2019 година изнесува 

356.765 денари и е понизок единствено од Скопскиот регион со 470.876 денари. 

 Најголемо учество во БДВ во 2019 година има секторот Земјоделство, шумарство и 

рибарство со 14.404 милиони денари и сочинува 26% од овој сектор на државно 

ниво. Сепак, учеството на овој сектор на државно ниво опаднал од 30,3% во 2015 на 

26% во 2019 година (пад од 4,3%). 

 Континуиран пораст на БДВ во Југоисточниот плански регион од 2015 до 2019 се 

забележува во следните сектори: Трговија на големо и мало, Информации и 

комуникации, Финансиски дејности и дејности на осигурување. Во следниве сектори: 

Индустрија, Градежништво, Дејности во врска со недвижен имот, Стручни, научни и 

технички дејности, Jавна управа и одбрана и Уметност, забава и рекреација постојат 

осцилации, меѓутоа генерално трендот е позитивен. Единствено во секторот 

Земјоделство се забележува континуиран пад во БДВ. 

 Мора да се посвети внимание на активности за стопирање на падот, адресирање на 

причините и овозможи понатамошен раст на секторот Земјоделство. 

 Убедливо најголем раст на БДВ во периодот има секторот Информации и 

комуникации кој бележи раст од 2,27 пати во периодот 2015 – 2019 година.  

 Секторот Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и 

мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со 

храна бележи силен раст од 40,3%. Овој сектор учествува со 8,6% на државно ниво. 

Силен раст бележат и секторите Финансиски дејности и дејности на осигурување 

(24,4%), и Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување; 

Образование; Дејности на здравствена и социјална  заштита (20,3%).  

 Регионот има мало учество на инвестициите во основни средства во вкупното ниво на 

инвестиции во основни средства на државно ниво, кое во 2019 година изнесува 

само 6,4%. Ова генерално укажува дека, мал процент од добивката се вложува во 

набавка на нова технологија и севкупна модернизација на фирмите. Претпријатијата 
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од овој регион се сеуште предоминантно трудоинтензивни со мала техничко – 

технолошка опременост. 

 Во Југоисточниот плански регион, во периодот од 2015 до 2019 година инвестициите 

во: 

o секторот Индустрија (рударство, преработувачка индустрија, снабдување со 

енергија, вода)  се зголемени за 63,8%.  

o секторот Земјоделство, шумарство и рибарство бележат драстичен пад од 

68,25%. 

o секторот Трговија (трговија на големо и мало, поправка на моторни возила и 

мотоцикли, транспорт и складирање и објекти за сместување и сервисни 

дејности со храна) се зголемиле за 66,5%. 

o секторот градежништвото има зголемување од приближно 65% во однос на 

2015 година.  

 Во периодот 2015 – 2019 година најголем апсолутен раст на инвестиците во основни 

средства има во секторите Информации и комуникации од 4,26 пати и секторот 

Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности 

од 3,67 пати. 

 Бројот на активни деловни субјекти во 2019 година во Југоисточниот регион изнесува 

6.233 и претставува 8,2% од вкупниот број на активни деловни субјекти во државата 

кој изнесува 75.914. Може да се заклучи дека 8,4% од физичките лица (граѓани) и 

8,2% од правните лица (деловни субјекти) се со живеалиште односно седиште во 

Југоисточниот плански регион. 

 Бројот на активни деловни субјекти на 1000 жители е 36,06 (ранг - 4). 

 Речиси 81% од вкупниот број на активни деловни субјекти во Југоисточниот регион во 

2019 година отпаѓа на микро деловните субјекти со 1-9 вработени. 

 Најголем дел од активните деловни субјекти во Југоисточниот плански регион работаат 

во секторот Трговија на големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли 

(2.218), потоа следуваат претпријатијата од преработувачката индустрија (727), 

претпријатијата од секторот на транспорт и складирање (600) и Објекти за 

сместување и сервисни дејности со храна (594). 

 Најголемо процентуално зголемување на деловните субјекти има во секторот Објекти 

за сместување и сервисни дејности со храна (пораст од 58,4%), Снабдување со 

електрична енергија, гас, пареа и климатизација (36,3%) и Други услужни дејности 

(30%). 

 Најголем број на активни деловни субјекти има во општина Струмица 2.541 (40,8%), 

потоа следува општина Гевгелија со 1.277 (20,5%), и Радовиш со 888 (14,2%). Во 

овие 3 општини се речиси 75% од активните деловни субјекти. Најмалку активни 

деловни субјекти има во Конче и тоа 78, и Дојран со 120. 

 Од 2015 до 2019 година континуирано опаѓа уделот на извозот реализиран од 

деловни субјекти од Југоисточниот плански регион од 7,1% во 2015 на 6,1% во 2019 

година. Увозот исто така бележи континуиран пад од 4,6% до 4,1% од вкупниот увоз во 

државата во истиот период. 
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6. ПАЗАР НА РАБОТНА СИЛА 

 

Показатели кои овозможуваат утврдување на состојбите на пазарот на трудот се стапката на 

активност, вработеност и невработеност64. Движењето на овие индикатори во периодот од 

2015 до 2019 година, во Република Северна Македонија и во нејзините региони е 

презентирано во Табела 21. 

 

Табела 21. Стапки на активност на населението на возраст на 15 години и повеќе по 

региони, по години 

 

Стапка на активност Стапка на вработеност Стапка на невработеност 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

МК 57 56.5 56.8 56.9 57.2 42.1 43.1 44.1 45.1 47.3 26.1 23.7 22.4 20.7 17.3 

Вардарски 

регион 
60.7 62.8 61.1 60.0 61.8 45.8 49.3 48.8 50.4 55.2 24.5 21.6 20.1 15.9 10.8 

Источен 

регион 
62.5 62.3 58.3 60.4 58.9 51.6 52.0 50.8 53.4 54.3 17.5 16.4 12.9 11.5 7.8 

Југозападен 

регион 
54.9 53.5 54.0 55.9 57.0 36.2 35.9 37.5 39.4 43.1 33.9 33 30.5 29.6 24.4 

Југоисточен 

регион 
68.4 66.5 67.8 67.5 67.6 56.9 57.1 59.7 60.2 63.3 16.7 14.1 12 10.9 6.3 

Пелагониски 

регион 
66.3 64.9 64.8 64.9 64.5 52.2 52.5 54.2 55 56 21.1 19 16.3 15.3 13.1 

Полошки 

регион 
47.1 47.2 49.5 50.5 51.9 33.2 33.7 35.1 35.8 37.1 29.6 26.4 29 29 28.5 

Североисточен 

регион 
54.0 55.4 53.1 52.5 55.2 30.6 32 34.1 33.7 37 43.2 42.2 35.7 35.9 33 

Скопски 

регион 
54.4 53.5 55.1 54.2 53.5 40.4 41.6 42.7 43.7 45.6 25.7 22.3 22.5 19.3 14.7 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Во Југоисточниот плански регион во периодот 2015 - 2019 година, стапката на активност и 

стапката на вработеност се поголеми од националниот просек, додека стапката на 

невработеноста е пониска. Највисоката стапка на активно население односно најголем број 

на работоспособно население, во 2019 година, има Југоисточниот плански регион и изнесува 

67.6%. Во текот на целиот анализиран период нивото на овој показател е многу повисок во 

однос на другите региони и се движи во границите од 66.5% до 68.4%. Највисока стапка на 

вработеност помеѓу регионите во Републиката има повторно Југоисточниот плански регион, 

кој во 2019 година изнесува 63.3%, и е далеку над националниот просек кој изнесува  

изнесува 43.6%. Стапката на невработеноста односно учеството на невработените во 

вкупното активно население е најниска во Југоисточниот плански регион во текот на целиот 

анализиран период. Во 2019 година таа изнесува 6.3%, и е далеку под стапките на 

невработеност во другите региони, и далеку под националниот просек кој изнесува 17.3%. Во 

однос на овој показател се забележува мошне поволен тренд. Имено во периодот од 2015 до 

2019 година стапката на невработеноста континуирано опаѓа од 16.7% на 14.1% на 12.0%, 

па на 10.9% и потоа на 6,3%. Стапката на невработеност во Југоисточниот плански регион е 

                                                           
64 Стапката на активност е пресметана како учество на работната сила во работоспособното население на 

возраст од 15 до 79 години, додека стапката на вработеност односно стапката на невработеност  се пресметани 

како учество на бројот на вработените/невработените во работоспособното население. (Регионите во Република 

Северна Македонија 2020, Државен завод за статистика, стр. 123). 
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значително повисока во урбаните отколку во руралните средини, што се должи на 

развиеноста на земјоделството во регионот. Според полот, бројот на евидентирани 

невработени мажи е скоро двојно поголем од бројот на евидентирани невработени жени. 

Ваквите разлики би можело да се должат на помалата вклученост на жените во формалниот 

пазар на труд, како и ограниченост на трудовите активности што тие ги извршуваат заради 

традиционални, религиозни или културолошки причини. 

Генерално, постојат значајни разлики во понудата на труд меѓу мажите и жените. При тоа, 

биолошките карактеристики, историскиот развиток и општествените норми особено во 

руралните средини придонесле жените да минуваат повеќе време за работа во 

домаќинството, грижа за децата и разни други домашни обврски. 

Од горенаведеното може да се заклучи дека Југоисточниот регион има компаративна 

предност во однос на сите други региони во државата во однос на споменатите показатели.  

Југоисточниот плански регион е лидер во државата во однос на нивото на стапката на 

вработеност, но не и според висината на исплатените плати. Имено, просечната исплатена 

нето-плата по вработен во Југоисточниот плански регион во 2018 година изнесува 19.291 

денари, и е за околу 20,5% пониска од просечна исплатена нето - плата на државно ниво. 

Висината на просечната исплатена бруто и нето плата по вработен според секторот на 

дејноста во државата и во Југоисточниот плански регион во 2018 година e прикажанa во 

Табела 22. 

 

Табела 22. Просечно исплатена бруто и нето плата во 2018 година во државата и 

Југоисточниот регион по сектори според НКД 2 класификацијата 

Сектори 

Активни деловни 

субјекти според НКД 

2 класификацијата 

по сектори 

2018 година 

Просечно исплатена 

бруто плата по 

вработен 

2018 година 

Просечно 

исплатена нето 

плата по вработен 

2018 година 

МК 
ЈИ 

Регион 
МК 

ЈИ 

Регион 
МК 

ЈИ 

Регион 

Земјоделство, шумарство и 

рибарство 
2.546 275 27.785 25.703 19.015 17.608 

Рударство и вадење на 

камен 
205 18 50.314 - 34.394 - 

Преработувачка индустрија 8.033 692 29.351 24.937 20.073 17.184 

Снабдување со електрична 

енергија, гас, пареа и 

климатизација 

186 11 56.982 - 38.194 - 

Снабдување со вода; 

отстранување на отпадни 

води, управување со 

отпадни дејности за 

санација на околината 

250 17 30.476 24.838 20.768 17.058 

Градежништво 4.938 305 32.256 24.966 22.008 17.128 

Трговија на големо и 

трговија на мало; поправка 

на моторни возила и 

мотоцикли 

22.950 2.232 32.918 25.209 22.706 17.311 

Транспорт и складирање 5.677 591 34.066 22.639 23.204 15.658 

Објекти за сместување и 

сервисни дејности со храна 
4.597 357 25.830 24.233 17.775 16.653 
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Информации и 

комуникации 
1.856 79 65.040 76.875 44.085 51.256 

Финансиски дејност и 

дејности на осигурување 
448 30 61.489 52.184 41.409 35.061 

Дејности во врска со 

недвижен имот 
575 34 39.033 - 26.399 - 

Стручни,научни и технички 

дејности 
7.261 459 41.833 26.971 28.495 18.434 

Административни и 

помошни услужни дејности 
1.752 61 26.018 21.195 17.907 14.637 

Jавна управа и одбрана; 

задолжително социјално 

осигурување 

264 18 41.312 36.235 27.898 24.550 

Образование 1.222 88 34.570 31.584 23.447 21.479 

Дејности на здравствена и 

социјална заштита 
3.357 273 39.440 32.171 26.885 21.881 

Уметност, забава и 

рекреација 
1.404 108 32.456 32.124 22.571 21.860 

Други услужни дејности 4.804 319 42.078 33.801 28.399 22.933 

Вкупно 72.315 5.985 35.625 28.202 24.276 19.291 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Од табеларните прикази се забележува дека во Југоисточниот плански регион просечната 

исплатена нето плата во 2018 година е зголемена во однос на 2017 година за 5.45%, додека 

зголемувањето на нето платата на државни ниво изнесува 5,88%. Зголемувањето на платите 

оди паралелно со зголемувањето на бројот на деловните субјекти од 5.970 во 2017 на 5.985 

во 2018 година, кое е сепак со помала стапка од 0,25%. Нешто поголемо зголемување на 

бројот на деловни субјекти се забележува и на државно ниво од 1,25%. Највисока исплатена 

просечна бруто и нето плата во Југоисточниот плански регион во 2018 година е во секторот 

Информации и комуникации со 76.875 и 51.256 денари респективно, а веднаш зад овој 

сектор се платите во секторот Финансиски дејности и дејности на осигурување со бруто 

52.184 и нето 35.061 денари. Просечно исплатената бруто плата во носечкиот сектор во 

регионот, односно во секторот земјоделство, шумарство и рибарство изнесуваат 25.703 

денари, односно 17.608 денари нето. Најниски плати во Југоисточниот регион се исплатени 

во секторот Административни и помошни услужни дејности (21.195 односно 14.637 денари). 

 

Табела бр. 23. Податоци за пазарот на труд - исплатена бруто и нето плата во Република 

Северна Македонија и во Југоисточниот плански регион, 2017 и 2018 

Показатели МК Југоисточен МК Југоисточен 

 2017 2018 

Просечно исплатена бруто-

плата по вработен 
33.688 26.769 35.625 28.202 

Просечно исплатена нето-

плата по вработен 
22.928 18.293 24.276 19.291 

Извор: Државен завод за статистика и „Регионите во Република Северна Македонија 2019 
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7. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

7.1  Социјална политика и развој 

Во споредбената анализа се прикажани и показатели за следење на активност на 

населението во регионите утврдени преку стапката на активност, вработеност и 

невработеност. Стапката на активност е пресметана како учество на работната сила во 

работоспособното население на возраст од 15 до 79 години, додека стапката на вработеност 

односно стапката на невработеност се пресметани како учество на бројот на 

вработените/невработените од работоспособното население.  

 

Табела 24а. Споредбена анализа на општи индикатори од социјалната сфера и пазарот на 

труд во Југоисточниот плански регион со другите региони и на национално ниво, 2015 

Индикатори 

М
К

 

В
а

р
д
а

р
с
к
и

 

И
с
то

ч
е

н
 

Ју
го

за
п

а
д
е

н
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о
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о
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Стапка на 

активност, 2015 
57 60,7 62.5 54.9 68,4 66,3 47.1 54 54.4 

Стапка на 

вработеност, 

2015 

42,1 45,8 51,6 36,2 56,9 52,2 33.2 30,6 40,4 

Стапка на 

невработеност, 

2015 

26,1 24,5 17.5 33,9 16,7 21,1 29,6 43,2 25,7 

Просечно 

исплатена бруто-

плата по 

вработен, 2016 

32.822 25.896 24.423 29.382 25.632 30.369 31.524 24.818 38.602 

Просечно 

исплатена нето-

плата по 

вработен, 2016 

22.342 17.699 16.701 20.044 17.506 20.600 21.484 16.952 26.243 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија 2016“ 

 

Табела 24б. Споредбена анализа на општи индикатори од социјалната сфера и пазарот на 

труд во Југоисточниот плански регион со другите региони и на национално ниво, 2019 

Индикатори 

Р
С

 М
а

к
е

д
о

н
и

ја
 

В
а

р
д
а

р
с
к
и

 

И
с
то

ч
е

н
 

Ју
го

за
п

а
д
е

н
 

Ју
го

и
с
то

ч
е

н
 

П
е

ла
го

н
и

с
к
и

 

П
о
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о
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Стапка на 

активност, 2019 
57,2 61,8 58,9 57 67,6 64,4 51,9 55,2 53,5 

Стапка на 

вработеност, 

2019 

47,3 55,2 54,3 43,1 63,3 56 37,1 37 45,6 
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Стапка на 

невработеност, 

2019 

17,3 10,8 7,8 24,4 6,3 13,1 28,5 33 14,7 

Просечно 

исплатена бруто-

плата по 

вработен, 2018 

35.62

5 
29.070 28.432 31.550 28.202 33.150 

33.1

84 
27.256 41.306 

Просечно 

исплатена нето-

плата по 

вработен, 2018 

24.27

6 
19.870 19.426 21.492 19.291 22.526 

22.6

23 
18.633 28.125 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија 2020“ 

 

Овој показател има удел во стапката на активност на населението во 2019 година со 67.6% и 

е највисок во однос на сите региони и над националниот просек. Стапката на вработеност 

63.3% исто така највисок во однос на сите региони и над националниот просек. Стапката на 

невработеност пак е убедливо најниска и изнесува 6.3%. 

Истиот тренд е и во анализираната 2015 година, стапката на активност на населението 

изнесува 68.4% и е највисока во однос на сите региони и над националниот просек од 57%. 

Стапката на вработеност 56.9% исто така највисок во однос на сите региони и над 

националниот просек од 42,1%. Стапката на невработеност е најниска и изнесува 16.7%. 

Сепак, параметрите за исплатена бруто и нето плата не се меѓу највисоките помеѓу 

регионите. Во 2016 година бруто платата од националниот просек е помала за 21.1%, додека 

во 2018 година бруто платата е помала од националниот просек за 20.8%. Во 2018 година, 

нето платата е поголема за 10,2% во однос на 2016 година.  

 

Табела 25. Податоци за Југоисточниот плански регион во однос на пазарот на труд – број на 

работоспособно население, активност на населението, вработеност и невработеност, 2015-

2019 

Индикатор 2015 2016 2017 2018 2019 

Стапка на активност 68,4 66,5 67,8 67,5 67,6 

Стапка на вработеност 56,9 57,1 59,7 60,2 63,3 

Стапка на 

невработеност 
16,7 14,1 12 10,9 6,3 

Извор: Државен завод за статистика и „Регионите во Република Северна Македонија 2016 и 2020“. 

 

Табела 26. Споредбени податоци за стапката на активност на населението во Југоисточниот 

плански региони со останатите региони и националниот просек, 2015 - 2019 

Стапки на активност на населението на возраст на 15 години и повеќе по региони, по години 

 2015 2016 2017 2018 2019 

МК 57.0 56.5 56.8 56.9 57.2 

Вардарски регион 60.7 62.8 61.1 60.0 61.8 

Источен регион 62.5 62.3 58.3 60.4 58.9 

Југозападен регион 54.9 53.5 54.0 55.9 57.0 

Југоисточен регион 68.4 66.5 67.8 67.5 67.6 

Пелагониски регион 66.3 64.9 64.8 64.9 64.5 

Полошки регион 47.1 47.2 49.5 50.5 51.9 

Североисточен регион 54.0 55.4 53.1 52.5 55.2 

Скопски регион 54.4 53.5 55.1 54.2 53.5 

 Извор: Државен завод за статистика 
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Табела 27. Споредбени податоци за стапката на вработеност во Југоисточниот плански 

региони со останатите региони и националниот просек, 2015 - 2019 година  

Стапки на вработеност на населението на возраст на 15 години и повеќе по региони, по 

години 

 2015 2016 2017 2018 2019 

МК 42.1 43.1 44.1 45.1 47.3 

Вардарски регион 45.8 49.3 48.8 50.4 55.2 

Источен регион 51.6 52.0 50.8 53.4 54.3 

Југозападен регион 36.2 35.9 37.5 39.4 43.1 

Југоисточен регион 56.9 57.1 59.7 60.2 63.3 

Пелагониски регион 52.2 52.5 54.2 55.0 56.0 

Полошки регион 33.2 34.7 35.1 35.8 37.1 

Североисточен регион 30.6 32.0 34.1 33.7 37.0 

Скопски регион 40.4 41.6 42.7 43.7 45.6 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Табела 28. Споредбени податоци за стапката на невработеност во Југоисточниот плански 

региони со останатите региони и националниот просек, 2015 - 2019 

Стапки на невработеност на населението на возраст на 15 години и повеќе по региони, по години 

 2015 2016 2017 2018 2019 

МК 26.1 23.7 22.4 20.7 17.3 

Вардарски регион 24.5 21.6 20.1 15.9 10.8 

Источен регион 17.5 16.4 12.9 11.5 7.8 

Југозападен регион 33.9 33.0 30.5 29.6 24.4 

Југоисточен регион 16.7 14.1 12.0 10.9 6.3 

Пелагониски регион 21.1 19.0 16.3 15.3 13.1 

Полошки регион 29.6 26.4 29.0 29.0 28.5 

Североисточен регион 43.2 42.2 35.7 35.9 33.0 

Скопски регион 25.7 22.3 22.5 19.3 14.7 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Табела 29а. Споредбени податоци на корисници на социјална помош според носител на 

домаќинство во Југоисточниот плански региони со останатите региони и националниот 

просек на број на корисници, 2013 - 2016  

Корисници на социјална парична помош, по пол, по региони, по години 

 
Носител на домаќинството (број на домаќинства) 

2013 2014 2015 2016 

МК 34 612 34 507 28 018 29 215 

Вардарски регион 2 508 2 282 1 743 1 821 

Источен регион 2 362 2 217 1 939 1 793 

Југозападен регион 3 132 2 883 2 837 2 795 

Југоисточен регион 1 820  1 740  1 493 1 623 

Пелагониски регион 4 071 4 074 3 804 3 664 

Полошки регион 7 508 7 903 6 278 6 273 

Североисточен регион 4 737  4 722 5 070 5 023  

Скопски регион 8 474 8 686 4 854 6 223 

Извор: Државен завод за статистика 
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Табела 29б. Споредбени податоци на корисници на социјална помош според членови на 

домаќинство во Југоисточниот плански региони со останатите региони и националниот 

просек, 2013 – 2016 

Корисници на социјална парична помош, според членови на домаќинство, по години 

 
Членови на домаќинството (заедно со носителот) 

2013 2014 2015 2016 

МК 131 185 128 679 106 230 111 737 

Вардарски регион 7 352 5 977 5 842 5 876 

Источен регион 9 565 9 694 7 035 6 589 

Југозападен регион 12 334 11 615 11 544 11 053 

Југоисточен регион 6 587 6 331 5 292 5 443 

Пелагониски регион 11 099 10 811 10 252 9 810 

Полошки регион 26 259 25 492 21.525 23 703 

Североисточен регион 16 730 16 440 17 280 16 118 

Скопски регион 41 259 42 319 27 460 33 145 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Бројот на корисници на социјална помош по носител на домаќинство во Југоисточниот 

плански регион се намалува за 10.8% во периодот 2013-2016 или за 17.4% кај корисници на 

социјална помош вклучувајќи членови на домаќинство. Како една од причина треба да се 

напоменат измените во Законот за социјална заштита (Сл. Весник на РМ 79/2009) со кој се 

заоструваат критериумите за остварување право на социјална помош. 

Сепак како аргумент за намалување на бројот на корисници на социјална помош е 

континуираното зголемување на стапката на вработеност. Двата параметри даваат јасна 

слика за можните причини на намалување на бројот на корисници на социјална помош. 

Табела 30а. Споредбени податоци на деца згрижени во установи за згрижување и 

воспитување во Југоисточниот плански региони со останатите региони и националниот 

просек, 2013 - 2017  

 2013 2014 2015 2016 2017 

МК 29 113 30 107 32 660 34 386 35 286 

Вардарски регион 2 539 2 752 3 004 3 172 3 176 

Источен регион 3 411 3 541 3 659 3 747 3 830 

Југозападен регион 1 668 1 711 1 864 1 840 1 846 

Југоисточен регион 2 473 2 391 2 673 2 829 3 086 

Пелагониски регион 2 268 2 298 2 693 2 903 3 012 

Полошки регион 1 150 1 238 1 469 1 625 1 636 

Североисточен регион 1 762 1 843 1 913 2 067 2 091 

Скопски регион 13 842 14 333 15 385 16 203 16 609 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Бројот на деца згрижени во установи за згрижување и воспитување во Југоисточниот плански 

региони се зголемил за скоро 25% во периодот од 2013 до 2017 година.  

 

Табела 30б. Споредбени податоци на вработени во установи за згрижување и воспитување 

во Југоисточниот плански региони со останатите региони и националниот просек, 2013 – 

2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

МК 4 087 4 398 4 468 4 655 4 711 

Вардарски регион 370 410 408 412 416 

Источен регион 520 547 556 572 556 
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Југозападен регион 233 273 278 273 299 

Југоисточен регион 342 354 367 391 397 

Пелагониски регион 346 366 396 416 418 

Полошки регион 194 194 211 233 240 

Североисточен регион 229 242 249 258 268 

Скопски регион 1 853 2 012 2 003 2 100 2 117 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Бројот на вработени во установи за згрижување и воспитување во Југоисточниот плански 

региони исто така се зголемил, но за 16,1% во разгледуваниот период. 

 

7.2  Образование и развој 

Состојбите во образованието во Југоисточниот регион се разгледуваат посебно за основното, 

средното и високото образование. Индикатори кои се разгледуваат се број на основни и 

средни училишта, наставници во основни и средни училишта, број на ученици по училиште, 

ученици во основно и средно образование по наставник, број на запишани ученици во 

основно и средно образование, и број на дипломирани студенти на 1000 жители.  

 

Табела 31. Споредбена анализа на индикатори во сферата на основното образование на 

Југоисточниот плански регион со другите региони, учебна 2019/20 година 
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Број на основни училишта 81 92 122 118 177 148 93 158 

Наставници во основно 

образование (%) 
7,0 8.1 11.7 9.2 11.2 17.1 9,3 26.5 

Запишани ученици во основно 

образование (%) 
7.0 6,9 9.2 7.4 10.7 15.3 8,5 34.9 

Број на ученици по училиште  160 140 144 117 113 193 171 412 

Ученици во основно образование 

по наставник 
10 9 8 8 10 9 9 14 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија 2019 

 

Бројот на основни училишта во 2019/20 година во Југоисточниот регион е 118 и претставува 

11,93% од училиштата во Република Северна Македонија што според вкупниот број 

население и бројот на запишани ученици во основно образование е доста висок. Бројот на 

запишани ученици е загрижувачки и процентот од 7,4% е меѓу најниските во државата (само 

Вардарскиот и Источниот имаат понизок процент).  

По бројот на ученици по наставник кој изнесува 8, Југоисточниот регион е последен заедно со 

Југозападниот регион и претставува неповолен податок во однос на квалитетот на наставата. 

Исто така и бројот на ученици во основните училишта е многу низок, само Пелагонискиот 

регион има понизок показател. Овие два податока укажуваат на неповолен тренд кој во 

подолг временски период би можел да претставува сериозен проблем во однос на 

зголемување на староста на населението во регионот и неможноста за проста репродукција. 
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Ваквиот тренд може да предизвика дополнителни проблеми бидејќи се зголемува бројот на 

работоспособно население (15 – 65 години) што претставува дополнително оптоварување за 

реалниот сектор за создавање нови работни места. 

 

Табела 32. Анализа на индикатори во сферата на основното образование на Југоисточниот 

плански регион за период од 2015 – 2020 (учебна 2015/16 – 2019/20) 

Индикатор 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Број на основни училишта 118 118 118 118 118 

Наставници во основно 

образование (%) 
9.2 9.0 9.0 9,3 9.2 

Запишани ученици во 

основно образование (%) 
7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 

Број на ученици по училиште  117 122 120 118 117 

Ученици во основно 

образование по наставник 
9 9 9 8 8 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија“ 

 

Бројот на основни училишта во регионот е константен и изнесува 118. Има тенденција на 

мало намалување на бројот на запишани ученици во основно образование, намалување на 

ученици по училиште и ученици по наставник во основно образование. Тоа е во корелација 

со претходните констатации за намален наталитет и континуирано стареење на населението. 

Овој тренд од една страна создава слика на соодветни услови на учениците и наставниците, 

меѓутоа во основа го одразува намалувањето на бројот на население и на младата 

популација во регионот. 

 

Табела 33. Споредбена анализа на индикатори во сферата на средното образование на 

Југоисточниот плански регион со другите региони за учебна 2018/19) 
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Број на средни училишта 11 14 14 9 20 19 10 35 

Наставници во средно 

образование (%) 
6,3 8,9 11,0 6,2 11,6 18,3 8,2 29,5 

Запишани ученици во средно 

образование (%) 
6,3 7,6 9,5 6,6 11,1 15,5 9,1 34,4 

Завршени ученици во средно 

образование (%) 
7,1 7,6 8,7 7,3 10,6 15,7 8,9 34,0 

Ученици во средно образование 

по наставник 
10 8 8 10 9 8 11 11 

Извор: Државен Завод за Статистика, Попис 2002 година и „Регионите во Република Северна 

Македонија 2019“ 

 

Бројот на средни училишта во учебната 2018/2019 година во Југоисточниот плански регион е 

9, истиот претставува 6.82% од вкупниот број средни училишта и е најмал во Република 

Северна Македонија. Бројот на запишани ученици е доста низок и изнесува 6,6%, а од 

останатите региони само Вардарскиот регион има помало учество од 6,3%. Загрижувачки е 
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податокот на завршени ученици во средно образование од 7,3% кој е втор најмал во однос 

на останатите региони (само Вардарскиот има помал број). Бројот на ученици по наставник е 

10 што не треба да изненадува бидејќи и бројот на наставници во средни училишта е 

најнизок и изнесува 6.2% од вкупниот број во земјата.   

Табела 34. Анализа на индикатори во сферата на средното образование во Југоисточниот 

плански регион за период од 2015 – 2020 (учебна 2015/16 – 2019/2020) 

Индикатор 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Број на средни училишта 8 9 9 9 8 

Наставници во средно 

образование (%) 
6.3 6.1 6.2 6.2 6,1 

Запишани ученици во средно 

образование (%) 
7.3 6.6 6.7 6.6 6,4 

Завршени ученици во средно 

образование (%) 
7.3 7.4 6.8 7.3 / 

Ученици во средно 

образование по наставник 
13 11 10 10 10 

Извор: Државен Завод за Статистика, „Регионите во Република Северна Македонија 2020“ 

 

Табела 35. Вкупен број запишани ученици во основно и средното образование во 

Југоисточниот плански регион за период од 2015 – 2020 (учебна 2015/16 – 2019/20) 

Индикатор 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Број на запишани ученици во 

основно образование 
13.793 14.432 14.152 13.937 13.830 

Број на запишани ученици во 

средно образование 
5.880 5.042 4.820 4.703 4.484 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2015 - 2020 

 

Табела 36а. Вкупен број запишани ученици во основно образование во Југоисточниот 

плански регион за период од 2015 – 2020 (учебна 2015/16 – 2019/20) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

МК 185.992 192.715 192.448 188.102 187.240 

Вардарски регион 13.046 13.378 13.026 13.109 12.961 

Источен регион 13.449 13.644 13.227 13.059 12.827 

Југозападен регион 18.279 18.491 18.384 17.860 17.447 

Југоисточен регион 13.793 14.432 14.152 13.937 13.830 

Пелагониски регион 19.674 19.871 19.946 19.913 19.738 

Полошки регион 29.632 31.831 32.097 28.982 28.624 

Североисточен регион 16.536 16.409 16.134 15.860 15.710 

Скопски регион 61.583 64.659 65.302 65.382 66.103 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Табела 36б. Вкупен број запишани ученици во средното образование во Југоисточниот 

плански регион за период од 2015 – 2020 (учебна 2015/16 – 2019/20) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

МК 80295 76394 71458 71650 69980 

Вардарски регион 5350 4856 4684 4483 4340 

Источен регион 6197 5939 5653 5462 5283 

Југозападен регион 7785 7035 6621 6789 6573 

Југоисточен регион 5880 5042 4820 4703 4484 

Пелагониски 8756 8112 8052 7933 7830 
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регион 

Полошки регион 12729 10841 11032 11110 10687 

Североисточен 

регион 
7196 7913 6336 6517 6291 

Скопски регион 26 402 26656 24260 24653 24492 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Во однос на запишаните ученици во основно и средно образование Југоисточниот регион го 

прати трендот на континуирано намалување на бројот на запишани ученици. Ваквиот тренд, 

според статистичките податоци  е констатиран на ниво на цела држава, со исклучок на 

Полошкиот и Скопскиот регион каде има осцилации, но и таму трендот е негативен. 

Во однос на основното образование, бројот на ученици во учебната 2018/2019 е низок и 

изнесува 13.937 (помалку има само во Вардарскиот и Источниот регион). Трендот на 

намалување на бројот започнува во учебната 2016/17 и е задржан во целиот анализиран 

период,  во учебната 2019/2020 година има 13.830 ученици во основно образование, 

односно намалување од 4,2%.  

Во однос на средното образование, бројот на ученици во учебната 2018/2019 е низок и 

изнесува 4.703 (помалку има само во Вардарскиот регион). Регионот го задржува истиот 

тренд во целиот анализиран период од 2015/16 па наваму и во учебната 2019/2020 година 

има 4.484 ученици во средно образование што претставува намалување за 23,7% во 

анализираниот период.  

 

Табела 37а. Споредбена анализа на индикатори во сферата на високото образование на 

Југоисточниот плански регион со другите региони за студентска година 2018/19 
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Број на дипломирани студенти 498 553 669 503 1.003 954 590 2,493 

Број на дипломирани студенти на 

000 население 
3,3 3,2 3,1 2,9 4.4 3,0 3,4 3,9 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Табела 37б. Анализа на индикатори во сферата на високото образование на Југоисточниот 

плански регион за период од 2014 – 2019 (учебна 2014/15 – 2018/19) 

Индикатор 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Број на дипломирани студенти 751 662 526 592 503 

Број на дипломирани студенти 

на 000 население 
4,3 3.8 3.0 3,4 2,9 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, разни изданија 

Забелешка: Бројот и процентот на запишани и дипломирани студенти е според местото на живеење. 

 

Прикажаниот број на дипломирани студенти во споредбената анализа укажува на 

негативниот тренд во Југоисточниот регион во однос на високото образование, освен во 

учебната 2017/2018 година кога има зголемен број дипломирани студенти. Сепак, 

генералниот тренд е негативен и бројот на дипломирани студенти се намалил од 751 во 

2014/15 на 503 во 2018/19 година. Доколку се погледнат и податоците за бројот на 



51 

дипломирани студенти се забележува дека и процентуално и како апсолутен број тој е 

најнизок во споредба со сите останати региони. Доколку се спореди со останатите региони ќе 

се забележи дека бројот на дипломирани студенти на 1000 жители од Југоисточниот плански 

регион се намалил од 4,3 во 2014/15 година на 2,9 во 2018/19 година.65 

 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА СЕКТОРОТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Како значајни параметри кои ја отсликуваат состојбата во секторот Образование во 

Југоисточниот регион, треба да се напоменат: 

 Југоисточниот регион има највисока стапката на активност на населението (2019 

година) која изнесува 67.6%, и истата е највисока во однос на сите региони и над 

националниот просек. Стапката на вработеност 63.3% е исто така највисока во однос 

на сите региони и над националниот просек. Стапката на невработеност е најниска на 

национално ниво и изнесува 6.3%. 

 Ниска стапка на запишани ученици во основно образование од 7.4% во учебната 

2019/20. Бројот на запишани ученици е загрижувачки и овој процент е меѓу 

најниските во државата (само Вардарскиот и Источниот имаат понизок процент). По 

бројот на ученици по наставник кој изнесува 8, Југоисточниот регион е последен 

заедно со Југозападниот регион и претставува неповолен податок во однос на 

квалитетот на наставата. Исто така и бројот на ученици во основните училишта е 

многу низок, само Пелагонискиот регион има понизок показател. 

 Ниска стапка на запишани ученици во средно образование од 6.6% во учебната 

2018/19. Загрижувачки е податокот на завршени ученици во средно образование од 

7.3% кој е втор најнизок во однос на останатите региони. Бројот на ученици по 

наставник е 10, а и бројот на наставници во средни училишта е најнизок и изнесува 

6.2% од вкупниот број во земјата. 

 Регионот има прилично ниска стапка на запишани и дипломирани студенти. Бројот на 

дипломирани студенти се намалил од 751 во 2014/15 на 503 во 2018/19 година. 

Доколку се погледнат податоците за бројот на дипломирани студенти се забележува 

дека и процентуално и како апсолутен број тој е најнизок во споредба со сите 

останати региони. Доколку се спореди со останатите региони ќе се забележи дека 

бројот на дипломирани студенти на 1000 жители од Југоисточниот плански регион се 

намалил од 4,3 во 2014/15 година на 2,9 во 2018/19 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Податокот е извлечен од податоците на следниов линк http://makstat.stat.gov.mk/ во делот за високо 

образование по региони  

http://makstat.stat.gov.mk/
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8. ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

8.1 Комунална инфраструктура 

Основен проблем при изготвувањето на оваа анализа беше недостатокот на релевантни и 

обработени информации. Поголем дел од податоците се од Пописот во 2002 година и од 

информации обезбедени од локалните самоуправи и Центарот за развој на Југоисточниот 

плански регион. Самите податоци не се систематизирани и класифицирани според однапред 

поставени параметри по кои се води евиденција и истите се различни во секоја од 

општините. Поради тоа, наведените информации треба да се земат со одредена резерва.  

Покриеноста на Југоисточниот регион со водоводна мрежа и организирани системи за 

водоснабдување која во најголем дел ги покрива урбаните центри на општините изнесува 

околу 87%. Покриеноста на населението во урбаните средини со системи за вода за пиење 

се движи околу 95%. Водоснабдителната норма во целиот регион се движи помеѓу 350 – 450 

литри на ден по жител што е исклучително висока норма ако се земе во предвид фактот дека 

регионот има недостаток од доволно количини квалитетна вода, како и нормите во високо 

развиените урбани центри таа норма е помеѓу 100 – 120 литри на ден по жител. Загубите, во 

кои влегува и ненаплатената вода се дополнителен проблем за квалитетно водоснабдување и 

тие изнесуваат околу 40% на регионално ниво. 

Состојбата во Југоисточниот плански регион во однос на пречистувањето на отпадните води е 

значително подобрена во претходниот период пред се со спроведените инвестиции во 

канализациски системи и пречистителни станици за отпадни води. Во целиот регион постојат 

4 станици за пречистување на отпадни води: постојната во Дојран со капацитет од 8.000 

еквивалент жители (ЕЖ), а во претходниот период завршени се 3 нови пречистителни станици 

во Струмица (53.000 ЕЖ) и Радовиш (25.000 ЕЖ) кои се реализирани со финансирање од 

ИПА фондовите на Европската Унија (3-та компонента) и со средства од државниот буџет, 

како и во Гевгелија (30.000 ЕЖ) која е реализирана со финансирање од швајцарската 

агенција SECO и грчките развојни фондови. 

Во однос на наводнувањето на земјоделски површини, регионот припаѓа на две 

водостопански подрачја Струмица и Долен Вардар и многу мал дел од водостопанство Средна 

и Долна Брегалница.  

Од аспект на наводнувањето на земјоделските култури, Југоисточниот регион не поседува 

големи извори на вода. Ова значи дека во иднина снабдувањето со вода за наводнување ќе  

треба да се решава со изградба на брани и акумулации. За вакви зафати најголеми релјефни 

можности и хидролошки карактеристики постојат на територија на Општина Радовиш и тоа: 

на Подарешка Река (акумулација Подареш) и на Ораовечка Река (акумулација Ораовечка), 

како и доградба на постоjниот систем Мантово кој исто така се наоѓа на територијата на 

Општина Радовиш. 

Табела 38а.  Површини под системи за наводнување (ha) 

 2013 2016 

 
Вкупно МК 

Југоисточен  

регион 
% 

Вкупно 

МК 

Југоисточен  

регион 
% 

Индивидуален сектор 62.496 13.069 20,91% 76.825 15.141 19,71% 

Деловни субјекти 11.153 1.723 15,45% 7.610 1.682 22,10% 

Вкупно 73.649 14.792 20,08% 84.434 16.823 19,92% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 
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Во моментов  системот за водоснабдување Јужно - вардарска долина обезбедува 

наводнување на околу 1.600 ха во Гевгелиско - Валандовската котлина, но поради 

дотраеност на системот земјоделците трпат загуби во своето земјоделско производството. Со 

изградба на втората фаза која треба да заврши во 2021 година ќе се обезбеди навремено и 

квалитетно наводнување на повеќе од 2.000 ха земјоделска површина а се очекува и 

драстично намалување на трошоците за вода. Проект се состои од изградба на главна и 

секундарна мрежа во вкупна должина од 85 км, односно замена на главниот отворен канал 

во затворен гравитациски канал на пумпната станица Удово и пумпната станицата Страиште 

во должина од околу 9 км и дополнителна секундарна и терцијална дистрибутивна мрежа. Со 

германската развојна банка „KfW“, веќе течат преговорите за нова поддршка за 

спроведување на трета фаза од проектот за Јужно-вардарска долина, со кој ќе се 

наводнуваат дополнителни 1.700 ха. 66 

Со изградбата на браната Конско која е дел од планираниот хидросистем „Гевгелиско поле“, 

ќе се обезбеди редовно снабдување со квалитетна вода за пиење, за наводнување на 

земјоделските површини, за производство на електрична енергија, но ќе значи и обезбедена 

вода за дотур за спас на Дојранското езеро. Браната „Конско“ ќе обезбеди вода за 

наводнување на нови 8.000 ха земјоделски површини. Дополнително, вештачкото езеро на 

браната „Конско“ која се наоѓа веднаш под излетничко-рекреативниот локалитет Смрдлива 

Вода на Кожув, на само 20-тина км оддалеченост од градот Гевгелија, ќе претставува нова 

содржина во локалната туристичка понуда на Гевгелија. Овој капитален проект е финансиран 

од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Програмата за рурален 

развој и од буџетот за таа намена се издвоени 40 милиони евра.67 

Цврстиот комунален отпад во Југоисточниот плански регион се врши на локалните или т.н. 

општински депонии, кои не ги задоволуваат ниту основните санитарно-технички стандарди за 

безбедно депонирање на отпадот. Ниедна од депониите нема подземен слој со кој ќе се 

заштитат почвите и подземните води. Најголема опасност претставуваат дивите депонии кои 

според непроверени информации ги има над 700, каде неконтролирано се одлага комунален 

и индустриски отпад кој влијае директно во загадувањето на животната средина, а 

индиректно на здравјето на населението. 

Од достапните податоци на регионално ниво се снабдувањето со вода и заштита на водите од 

загадување. 

 

Табела 38б. Снабдување со вода (во илјади м3) 

 
Вкупно МК Југоисточен регион % 

2015 4.282.042 13.743 0.32 

2016 3.708.941 86.721 2.34 

2017 1.982.943 10.049 0.51 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2019 

 

Зголемувањето на количините за снабдување со вода во периодот 2015 и 2016 година во 

Југоисточниот регион може да се должи на прибирањето и усогласувањето на податоци на 

регионално ниво. Количините вода во 2017 имаат драстично намалување во однос на 2016 

година кога учеството на Југоисточниот регион паѓа на само 0,51%. Сепак, споредено со 

количините на државно ниво само го покажува недостатокот од вода во регионот. 

                                                           
66 https://vlada.mk/node/17126 
67 https://vlada.mk/node/21616  

https://vlada.mk/node/17126
https://vlada.mk/node/21616
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Табела 39. Испуштање на непречистена вода (во илјади м3) 

 
Вкупно МК Југоисточен регион % 

2015 4.278.699 13.721 0.32 

2016 3.669.640 77.133 2.10 

2017 1.013.804 210 0.02 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2019 

 

Зголемувањето на количините на испуштена непречистена вода  во Југоисточниот регион 

може да се должи на прибирањето и усогласувањето на податоци на регионално ниво. 

Количините на испуштена вода во 2016 година се високи, додека во 2017 има огромно 

намалување, така што учеството на Југоисточниот регион паѓа на само 0,02%. 

 

8.2  Транспорт и инфраструктура  

Патниот транспорт и инфраструктурата играат клучна улога во економскиот развој, 

зголемувањето на бројот на туристите во регионот, како и на животниот стандард на 

населението во целост. 

Надлежни институции за патната инфраструктура во регионот се: Министерството за 

транспорт и врски, Јавното претпријатие за државни патишта и општините. Јавните патишта 

според нивното државно, економско, стопанско и сообраќајно значење и нивната 

изграденост се поделени на државни и општински.  

 

Слика 4. Патна инфраструктура - Југоисточен плански регион (Прегледна карта на државни 

патишта – ЈПДП) 
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Според државното, економското, стопанското и сообраќајното значење, како и нивото на 

изграденост дел од државните патишта се категоризираат како автопатишта, експресни 

патишта и магистрални патишта (А-патишта) и служат за поврзување на Република Северна 

Македонија со европскиот патен систем и одржување на континуитет на меѓународната патна 

мрежа (меѓународните коридори Е-патишта),  и поврзување на патната мрежа со 

меѓународни патни гранични премини и сообраќајно поврзување со патиштата на соседните 

држави.  

Вкупните државни патишта се поделени на: A - Патишта (автопатишта, експресни патишта, 

магистрални патишта), Р1 - Регионални патишта од прва категорија и  Р2 - Регионални 

патишта од втора категорија. Во прегледот подолу се наведени сите патишта кои се наоѓаат 

во Југоисточниот региoн. 

Табела 40а. A - Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта) во 

Југоисточниот плански регион 

Ред. 

бр. 
Ознака Релација Должина во км 

1 A1 

Граница со Р. Србија (ГП Табановци)-Куманово-Велес-

Неготино, Демир Капија-Гевгелија-граница со Р.Грција 

(ГП Богородица) и делница Градско – Прилеп (врска со 

А2) 

40,0 

2 А4 

Граница со Р.Косово (ГП Блаце)–Крстосница Стенковец-

обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети 

Николе-Штип-Радовиш-Струмица- граница со Р.Бугарија 

(ГП Ново Село) 

92,0 

  Вкупно А патишта 132,0 
Извор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта (ЈПДП) 

 

Табела 40б. Р1 - Регионални патишта од прва категорија во Југоисточниот плански регион 

Ред. 

бр. 
Ознака Релација Должина во км 

1 P1102 
Скопје (врска со А2-обиколница Скопје)–Катланово-

Велес-Неготино-Демир Капија-Гевгелија (врска со А1) 
44,5 

2 P1105 

Давидово (врска со P1102)-Удово (врска со А1)-

Валандово-Раброво-Дојран-граница со Р. Грција 

(Сретеново) и делница Стар Дојран-граница со Р.Грција 

(Николиќ) 

49,3 

3 P1108 
Гевгелија (врска со P1102)-Моин-Конско-Смрдлива 

Вода-СЦ Кожув 
38,3 

4 P1109 
Гевгелија (врска со А1)-Богданци-Фурка (врска со 

P1105) 
18,7 

5 P1302 
Делчево (врска со А3)-Пехчево-Берово-Дабиле (врска 

со А4) 
17,0 

6 P1310 
Радовиш (врска со А4)-Подареш-Владимирово (врска 

со P1302)-Берово-граница со Р.Бугарија (ГП Клепало) 
99,5 

7 P1401 
Струмица (врска со А4)-Раброво-Валандово-Балинци-

Марвинци (врска со А1) 
29,9 

8 P1402 
Куклиш (врска со P1401)-Банско-Ново Коњарево 

(врска со А4) 
32,4 

 P1403 
Врска со А4-Радовиш-Владевци-Василево-Струмица 

(врска со А4) 
28,1 

  Вкупно регионални патишта од прва категорија 357,7 
Извор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта (ЈПДП) 
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Табела 40в. Р2 - Регионални патишта од втора категорија во Југоисточниот плански регион 

Ред. 

бр. 
Ознака Релација 

Должина во 

км 

1 P2431 
Радовиш (врска со P1310)-Плачковица-Аргулица (врска 

со P2334) 
50,0 

2 P2432 
Струмица (врска со А4)-Вељуса-Василево (врска со 

P1403) 
15,6 

3 P2433 
Радовиш (врска со А4)-Конче-Загорци-Лесковица 

(врска со P1103)-Селце-Софилари (врска со А4) 
15,5 

4. P2434 Врска со P1401-Рич-врска со P2433 29,8 

  Вкупно регионални патишта од втора категорија 110,9 
Извор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта (ЈПДП) 

 

Табела 40г. Р29 - Регионални патишта во Југоисточниот плански регион 

Ред. 

бр. 
Ознака Релација 

Должина во 

км 

1. P29177 Врска со А1-Миравци 5,5 

2. P29471 
Подареш (врска со P1310)-Јаргулица-Покрајчево-

Злеово-Радичево (врска со А4) 
11,1 

  Вкупно Р29  патишта 16,6 
Извор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта (ЈПДП) 

 

Табела 41. Локална патна мрежа во Југоисточниот плански регион, во км, 2015-2019 

Година 

Должина на 

локални патишта во 

МК 

(во км) 

Должина на локални 

патишта во Југоисточен 

регион 

(во км) 

Процент од 

вкупната должина 

на локални 

патишта  (во %) 

2015 9.570 834 8.71 

2016 9.749 763 7.83 

2017 9.733 785 8.06 

2018 9.878 792 8.02 

2019 9.780 714 7.29 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Табела 42. Патна мрежа во Југоисточниот плански регион, во км, 2019 

Тип на патишта МК 
Југоисточен 

регион 

Учество на 

Југоисточен регион 

(%) 

А патишта 1.232 132,0 10,71 

Регионални патишта 3.790 485,2 12,80 

Локални патишта 9.788 714 7,3 

Вкупно 14.810 1.331,2 8,99 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Од вкупно 14.810 км патна мрежа во Република Северна Македонија, на територијата на 

Југоисточен регион поминуваат 1.331.2 км или 8.99% со што може да се заклучи дека 

регионот е комуникациски поврзан на задоволителен начин. Сепак дел од регионалните 

патишта не се изградени или довршени (на пр. патниот правец  А4 делница Штип – Радовиш 

е во изградба), додека дел се во незавидна ситуација. Особено е лоша делницата на истиот 
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патен правец Струмица - граница со Р. Бугарија (ГП Ново Село) како состојбата на самата 

коловозна лента, така и на хоризонталната и вертикална сигнализација, ако се земе во 

предвид дека патот проаѓа низ повеќе населени места. 

 

Табела 43а. Компаративни индикатори за локална патна инфраструктура на Југоисточниот 

плански регион со другите региони и на национално ниво во 2015 година 

 
Вкупно 

Асфалт и 

коцка 
Макадам Земјани 

Непросечени 

МК 9.570 5.023 727 2.536 1.284 

Вардарски 1.013 391 75 398 149 

Источен 1.186 476 22 442 246 

Југозападен 1.308 743 149 290 126 

Југоисточен 902 355 37 233 277 

Пелагониски 1.215 671 66 379 99 

Полошки 1.520 1.006 144 220 150 

Североисточен 1.058 480 100 363 115 

Скопски 1.368 901 134 211 122 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2015 

Табела 43б. Компаративни индикатори за локална патна инфраструктура на Југоисточниот 

плански регион со другите региони и на национално ниво во 2019 година 

 
Вкупно 

Асфалт и 

коцка 
Макадам Земјани 

Непросечени 

МК 9.788 5.383 850 2.578 977 

Вардарски 1.041 438 76 475 52 

Источен 1.211 533 23 397 258 

Југозападен 1.416 879 146 266 125 

Југоисточен 784 344 46 206 188 

Пелагониски 1.198 697 10 420 68 

Полошки 1.575 1.032 128 258 157 

Североисточен 1.121 487 284 326 24 

Скопски 1.445 973 137 230 105 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија 2020 

Споредбената анализа на табелите за локалната патна инфраструктура на Југоисточниот 

плански во 2015 и 2019 година, покажува дека должината на локалните патишта се 

намалила од 902 км (од кои 39.4% отпаѓаат на асфалт и коцка) на 784 км (од кои 43.9% 

отпаѓаат на асфалт и коцка). Најлоша ситуација во анализираниот период е во руралните 

средини, особено планинските села и областите со специфични развојни потреби.  

Како генерален заклучок може да се констатира дека состојбата на локалната патната мрежа 

во регионот е на многу пониско ниво во однос на другите региони според должината која во 

2019 година е најмала во однос на сите региони и изнесува 8% од вкупната локална патна 

инфраструктура. 

Состојбата на патната мрежа во регионот е на многу пониско ниво во однос на европските 

стандарди. Комуникациските врски се добри, меѓутоа состојбата на патиштата, вертикалната 

и хоризонталната сигнализација е во незавидна состојба особено на локалните и 

регионалните патишта. 
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Автопатиштата и магистралните патишта (А1 и А4) кои поминуваат низ регионот се во 

релативно добра состојба. Во претходниот период се изгради делницата од автопатот А1 

Демир Капија – Смоквица (врска со А2). Изградбата на оваа делница создава можности за  

развој на транзитниот туризам бидејќи оваа е главна државна артерија (коридор север – југ) 

преку која транзитираат низ земјата огромен број на луѓе и стока чии што број и количина е 

во постојан пораст.   

Состојбата на регионалните и локалните патишта во најголем дел е лоша. Најлоша е 

состојбата со локалните патишта. Регионот има најмала должина на локални патишта 

(просекот се движи околу 8 - 10% во изминатиот период), но неповолен е фактот дека 

најголем процент од локалните патишта се земјани. Во 2015 година од локалните патишта 

39.4% отпаѓаат на асфалтни, додека 56,5% се земјани и непросечени. Во 2019 година 43.9% 

од локалните патишта се асфалтни, додека приближно 50% се земјени. Исто така неповолен е 

податокот за намалувањето на вкупната должината на локални асфалтни патишта. 

Неопходни се инвестиции за подобрување на патната мрежа меѓу населените места, 

локалните патишта кои водат до природните, културните и туристички локалитети. 

Туристичката сигнализацијата е исто така во лоша состојба и не нуди информации и знаци за 

туристичките дестинации во регионот. Исто така се потребни инвестиции во патната 

инфраструктура и до постоечките индустриски и економски зони. 

 

8.2.1. Превезен број патници преку патнички патен сообраќај во Југоисточниот плански 

регион 

Во Табелата 65 се претставени споредбени податоци на индикатори за број на превезени 

патници во патничкиот сообраќај за Југоисточниот плански регион со другите региони и на 

национално ниво во периодот од 2015 до 2019 година. 

 

Табела 44. Споредбени податоци на индикатори за број на превезени патници во патничкиот 

сообраќај за Југоисточниот плански регион со другите региони и на национално ниво, 2015 

– 2019 

 Број на превезени патници, по години во илјади 

2015 2016 2017 2018 2019 

МК 7.244 6.468 6.907 7.727 5.826 

Вардарски 1.112 1.261 1.114 1.159 1.349 

Источен 824 702 734 633 489 

Југозападен 962 525 577 645 582 

Југоисточен 733 713 741 492 342 

Пелагониски 434 500 448 968 780 

Полошки 705 551 611 763 306 

Североисточен 613 487 775 745 472 

Скопски 1.861 1.729 1.907 2.322 1.506 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

Од анализираниот период, бројот на регистрирани патници превезени со патниот патнички 

сообраќај на ниво на држава варира и најголемиот број на патници е превезен во 2018 

година – 7.727, додека најмалку во 2019 година – 5.826. Во анализираниот период од 2015 

до 2019 година, бројот на превезени патници во Југоисточниот регион значително е намален 

за 53,3% во однос на 2015 година. Учеството на превезени патници во вкупниот сообраќај 

изнесува само 5,9%. Во периодот 2015 - 2017 бројот е релативно висок, но во последните 
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две години (2018 и 2019) бележи значителен пад. Драматично намалување во бројот на 

превезени патници има во 2018 година и тоа од 33,6% и потоа дополнителни 30.5% во 2019. 

 

Табела 45. Компаративни податоци на индикатори за број на превезени патници во такси 

превозот  за Југоисточниот плански регион со другите региони и на национално ниво, 2015 – 

2019 

 

Број на превезени патници, по години во илјади 

2015 2016 2017 2018 2019 

МК 25.855 27.621 31.182 37.713 39.072 

Вардарски 880 1.230 1.363 459 2.798 

Источен 3.072 1.460 2.548 2.523 2.295 

Југозападен 1.412 1.002 1.743 1.792 2.629 

Југоисточен 5.548 6.120 5.900 12.663 4.858 

Пелагониски 3.762 2.484 3.123 2.906 3.411 

Полошки 1.736 1.667 741 1.246 1.818 

Североисточен 1.208 2.782 6.986 6.983 6.522 

Скопски 8.201 10.876 8.778 9.141 14.741 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Бројот на регистрирани патници превезени со такси превоз во Југоисточниот регион бележи 

големи осцилации во разгледуваниот период и особено голем пад во 2019 година од 61.6% 

во однос на 2018 година и изнесува само 12,4% од оној на државно ниво. Најголемиот број 

на патници со овој вид превоз се превезени во 2018 година – 12.663 што претставувал 

33,6% од вкупниот број на превезени патници со такси превозот на државно ниво. 

 

8.2.2. Анализа на железничкиот сообраќај и инфраструктура во Југоисточен  плански регион 

Во следните табели се претставени споредбени податоци за железничкиот сообраќај на 

национално ниво и во Југоисточниот период за периодот од 2015 до 2019 година. 

 

Табела 46. Компаративни податоци на железничкиот сообраќај на национално ниво, 2015 – 

2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Должина на железничка пруга во км  699 699 683 683 683 

Број на железнички станици  99 97 95 96 95 

Број на локомотиви  42 42 42 42 42 

Број на патнички вагони 67 67 67 67 67 

Број на товарни вагони  1.011 1.161 1.161 1.289 1.239 

Превезени патници (во 000 1.022 663 500 540 549 

Превезена стока (во 000 тони)  1.566 1.358 1.558 1.679 1.839 

Вкупен промет на стока (во 000 тони) 917 904 880 952 1.016 
Извор: Државен завод за статистика 
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Табела 47. Број на превезени патници во железничкиот сообраќај во Југоисточен регион, 

2015 - 2019 

 
Вкупно МК Вкупно Гевгелија % 

2015 1.022.000 436.000 4.27 

2016 663.000 65.000 9.80 

2017 500.000 13.000 2.60 

2018 540.000 16.000 2.96 

2019 549.000 21.000 3.82 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Табела 48. Вкупен промет на стока во железничкиот сообраќај на национално ниво и во 

Југоисточен регион во тони, 2015 - 2019 

 
Вкупно МК Вкупно Гевгелија % 

2015 917.393 13.480 1.47 

2016 904.522 1.785 0.19 

2017 879.691 23.128 2.63 

2018 952.392 13.623 1.43 

2019 1.016.546 2.676 0.26 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Освен Гевгелија, Југоисточниот регион не е покриен со железничка инфраструктура. Вкупната 

должина на железничка пруга во регионот изнесува 24 км, додека просечната густина 8,46 

км/км2. 

Во однос на железничкиот транспорт во Југоисточниот регион, како и за железничкиот 

транспорт на национално ниво е забележив континуиран пад. Трендот се однесува како за 

патничкиот, така и за товарниот превоз.  

Најголем број патници се превезени во 2015 година – 436.000 (4,27% од бројот на државно 

ниво), додека во во 2019 година биле превезени само 21.000 патници (3.82%) и во однос на 

2015 година ситуацијата бележи драматичен пад. Процентите покажуваат дека 

намалувањето е поголемо во Југоисточниот регион отколку на државно ниво каде исто така 

има драстичен пад на бројот на превезени патници.  

Негативниот тренд во железничкиот сообраќај е евидентен и кај прометот и превозот на 

стока. Најголем пад кај Југоисточниот регион (Гевгелија) има во 2019 година кога прометот 

на стока изнесувал 2.676 тони или само 0.26% од вкупниот промет во Република Северна 

Македонија. Најголема количина на стоки е пренесена во 2017 година, со промет на 23.128 

тони што претставува 2,63% од вкупниот промет во државата. Сепак, додека на национално 

ниво се забележува мало зголемување на прометот на стоки, во Југоисточниот регион има 

драматичен пад од речиси 80%. 

Состојбата со железничкиот сообраќај не само во Југоисточниот регион, туку и на целата 

територија на Република Северна Македонија е лоша како во однос на железничките пруги, 

така и со возниот парк и пратечката инфраструктура. 

Можностите за подобро поврзување на Југоисточниот регион е возможно со изградба на 

железничка линија и поврзување со Штип и железничката линија која поминува кај Петрич 

(Република Бугарија). Втората можност е поврзување со железничката линија кај с. Миравци 

преку Валандово. 
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8.2.3. Анализа на енергетската инфраструктура во Југоисточен  плански регион и 

компарација со останатите региони  

Табела 49. Вкупна потрошувачка на електрична енергија на државно ниво и по региони во 

период, 2015 - 2017 

Потрошувачка на елeктрична енергија во 

индустријата (GWh), по региони и години  

Електрична енергија во GWh 

2015 2016 2017 

МК 2.069 1.760 1.515 

Вардарски регион 784 543 419 

Источен регион 68 82 88 

Југозападен регион 43 44 41 

Југоисточен регион 161 165 169 

Пелагониски регион 162 162 159 

Полошки регион 405 256 44 

Североисточен регион 21 26 24 

Скопски регион 425 482 572 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија 2015 и 2017 

 

Табела 50а. Вкупна инсталирана моќност за производство на електрична енергија на 

државно ниво и по региони, 2016 - 2018 

Капацитети за производство на електрична енергија (MW), по 

региони и години 

 Инсталиран капацитет во MW 

2016 2017 2018 

МК 2.033 2.045 2.049 

Вардарски 346 349 352 

Источен 25 27 27 

Југозападен 270 272 272 

Југоисточен 42 43 43 

Пелагониски 721 724 724 

Полошки 214 216 216 

Североисточен 6 6 6 

Скопски 408 408 408 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија 2016 и 2018 

Количината на потрошена енергија во Југоисточниот плански регион во 2015 година 

изнесувал 161 GWh додека во 2017 година 169 GWh што е зголемување за приближно 5%. 

Потрошувачката во Југоисточниот регион изнесува 11,2% од вкупната потрошувачка на 

државно ниво во 2017 година. Регионот е затоа целосно зависен од електрична енергија. 

Инсталираниот капацитет за производство на електрична енергија во регионот е само 43 

MW. Во однос на енергетскиот потенцијал, треба да се напомене дека регионот не е богат со 

хидро-енергетски потенцијал. 
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Табела 50б. Вкупна инсталирана моќност за производство на електрична енергија од ОИЕ во 

Југоисточен регион, 2020 

Општина Тип на централа Сопственик 

Инсталир

ана 

моќност 

(MW) 

Богданци    

 Ветерна електро централа 
АДПЕЕ Електрани на Македонија 

Скопје 
36,8 

Босилово    

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
ДЕПТУ ФОТОН Дооел Босилово 0,0115 

Валандово    

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
Тотал Солар Дооел Скопје 0,0499 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
Топ Солар Дооел Скопје 0,0499 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ 0,96236 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ 

ДООЕЛ 
0,9261 

Василево    

 мала хидро електрана Езотерна дооел Струмица 0,16 

Гевгелија    

 мала хидро електрана АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП доо Скопје 0,99 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
Фец Шалајко-М 0,08506 

Дојран    

 мала хидро електрана Езотерна дооел Струмица 0,2 

Конче    

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
Мал инженеринг ДОО Конче 0,04525 

Ново Село    

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПЕЕТУ Фотоволтажен Парк Дооел 

Струмица 
0,04975 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

Сонко енерџи Доо с.Колешино Ново 

Село 
0,0495 

Радовиш    
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фотоволтаична 

електроцентрала 

ДПТУ  Алфа Инженеринг  ДООЕЛ увоз-

извоз Радовиш 
0,0497 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
КБ ЕНЕРГО СОЛАРИС дооел Скопје 0,2982 

Струмица    

 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ОКТА - Рафинерија на нафта 

Акционерско Друштво Скопје 
0,09856 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
ДПТУ ФИКО - ПЛАСТ доо Струмица 0,063 

 
фотоволтаична 

електроцентрала 
Занаетчиски моден салон ЕМИЛИ 0,1584 

ВКУПНО                                       41,4 MW 

Извор: Агенција за енергетика, http://www.ea.gov.mk/, 2020 

 

Како решение за големата енергетска зависност е искористувањето на обновливите извори 

на енергија (ветер, сонце и биомаса). Од искористувањето на обновливите извори на 

енергија веќе во функција се 25 постројки меѓу кои се ветеро парк во Општина Богданци, со 

инсталиран капацитет од 36,8 MW, неколку мали хидроцентрали и поголем број мини 

централи со фото-волтаични колектори со помал инсталиран капацитет. 

Вкупната инсталирана моќност за производство на електрична енергија од ОИЕ во 

Југоисточниот регион според регистарот на државната Агенција за енергетика изнесува 41,4 

MW. Според тип на ОИЕ поделбата е: енергија на ветерот - 36,8 MW, хидро енергија - 1,35 

MW и остатокот од 3,25 MW отпаѓа на енергија на сонцето. 

Подрачјето на Југоисточниот регион има големи потенцијали за искористување на ОИЕ, како 

што се водата, сонцето, ветерот и биомасата. Последните години е евидентен интересот за 

изградба на фотоволтаични централи и мали хидроцентрали, но евидентен е недостатокот на 

планирање на вакви централи во урбанистичко планските документации на општините и 

покрај пројавениот интерес од инвеститорите. 

Во Југоисточниот регион најголем инсталиран капацитет има ветерната електро централа 

„Богданци“. Првиот ветерен парк во Македонија е паркот на ветерни електроцентрали 

„Богданци“ (ВЕЦ „Богданци“) лоциран во месноста Ранавец крај Богданци. Првата фаза е 

веќе реализирана со инсталирана моќност од 36.8 MW и нето годишното производство од 

околу 100 GWh, а во втората фаза е предвидено инсталирање на 13.8 MW и дополнително 

нето производство од 33 GWh. Шемата за паркот на ветерни електрани се состои од вкупно 

22 WECs кои се наредени во една линија, од кои 16-те од првата фаза се поставени и 

оперативни. Во 2018 година, ветеропаркот испорачал 97,3 GWh електрична енергија. Ова 

претставува речиси 102% од планираното годишно производство за 2018 година. 

Реализираното производство се должи на поволните временски услови и ветрови поголеми 

од 4 м/с кои се во проектираниот работен опсег. Сепак, треба да се напомене дека ова е 

најмало годишно производство од почетокот на пуштање на ВЕЦ Богданци во 2015 година.68 

За одбележување е дека низ територијата на Југоисточниот регион поминуваат цевките од 

нафтоводот Скопје – Солун. 

 

 

 

                                                           
68 Извор: Годишен извештај на ЕЛЕМ, 2018. 

http://www.ea.gov.mk/
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Слика 5. Мапа на планирана гасификација на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Годишен извештај за работата на Регулаторна комисија за енергетика, 2019 

 

Државата нема сопствени наоѓалишта на природен гас и поврзана е само со еден главен 

интерконективен гасовод со Република Бугарија, кој влегува во државата кај Деве 

Баир/Жидилово и се протега преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до Скопје, во 

должина од 98,2 км. Целокупната количина на природен гас се увезува од Русија преку 

Меѓународниот коридор 8. Според плановите на Владата, се очекува изградба на повеќе 

делници меѓу која и делницата Штип - Радовиш - Струмица - Гевгелија. Актуелна е 

иницијативата за изградба на повеќе интерконективни водови со кои државата ќе може да 

се поврзе со соседните држави, при што се планирани интерконекции со Грција, Косово, 

Србија, Албанија и Бугарија. Најповолна перспектива има интерконекцијата со Грција, која 

претставува интерконективен вод за пренос на природен гас за поврзување на државата со 

Грција, кој влегува во државата току во Југоисточниот регион, со што ќе се овозможи 

обезбедување на дополнителни количества на природен гас од друг извор на снабдување во 

Северна Македонија покрај постојниот со Бугарија, диверзификација, сигурност во 

снабдувањето и можност за намалување на увозната цена на природниот гас, бидејќи ќе се 

обезбеди достапност на природен гас од повеќе различни производители и снабдувачи. 

Реализацијата на проектот за кој е изготвена физибилити-студијата е во надлежност на 

Национални Енергетски Ресурси (НЕР). 

Во државата има активни три дистрибутивни системи за природен гас од кои еден е на ЈП 

Струмица Гас во Југоисточниот регион. 
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Табела 51а. Дистрибуирани количини на природен гас во дистрибутивните мрежи на ЈП 

Струмица Гас, 2017 - 2019 

 
2017  

(nm3) 

2018  

(nm3) 

2019  

(nm3) 

2019/2018 

(%) 

2019/2017 

(%) 

ЈП Струмица 

Гас 
504.108 590.737 544.300 -7,86 7,97 

Извор: Годишен извештај за работата на Регулаторна комисија за енергетика, 2019 

 

Табела 51б. Број на потрошувачи на дистрибутивниот систем на ЈП Струмица Гас, 2015 - 

2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ЈП Струмица 

Гас 
202 202 240 263 294 

Извор: Годишен извештај за работата на Регулаторна комисија за енергетика, 2019 

 

Најголем број на потрошувачи од сите 3 дистрибутивни системи во државата има во 

дистрибутивниот систем управуван од ЈП Струмица Гас, каде што во 2019 година има вкупно 

294 потрошувачи. 

Енергенсите кои се користат како греење се дрвата, поради нивната достапност и навика на 

населението, како и поради нивната цена која што претставува сеуште најевтин достапен 

ресурс. Пелетите (компресирана дрвен отпад) се исто така ресурс кој што се почесто се 

користи од домаќинствата за загревање, а во најава има и субвенционирање на 

населението кое ќе се одлучи за овој енергетски ресурс. 

 

8.3 Просторно и урбанистичко планирање  

Поголемиот дел од Југоисточниот плански регион не е опфатен со просторно-планска 

документација и во контекст на просторното планирање ова е еден од најзначајните 

диспаритети во однос на другите региони. 

 

Табела 52. Усвоени урбанистички планови, 2014-2019 

Плански 

региони 

Усвоени 

планови 

%   на 

усвоени 

планови р
а

н
г Урбанизирана 

површина 

% на 

урбанизирана 

површина Р
а

н
г 

Вардарски 43 19,91 5 3101,14 0,76 6 

Источен 17 7,76 7 2348,67 0,66 7 

Југозападен 49 17,07 6 3608,15 1,00 4 

Југоисточен 14 7,45 8 1081,46 0,39 8 

Пелагониски 93 27,11 3 4254,09 0,87 5 

Полошки 67 36,02 2 5634,76 2,32 3 

Североисточен 50 25,64 4 6060 2,62 2 

Скопски 86 58,50 1 10064,12 5,55 1 

ВКУПНО 419 23,53  36152,39 1,42  
Извор: Стратегија за рамномерен регионален развој 2021 - 2031 

 

Од табелата може да се заклучи дека учеството на бројот на усвоени урбанистички планови 

во Југоисточниот регион во периодот 2014 - 2019 година e само 7,45%, и по овој индикатор 

регионот е рангиран како последен. Во истиот период урбанизирана површина во 
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Југоисточниот регион изнесува 0,39% и според овој индикатор регионот е последен и далеку 

под државниот просек од 1,42%. Според ова може да се заклучи дека Југоисточниот регион е 

еден од регионите кои најмногу потфрлаат во однос на урбанистичкото планирање.  

Југоисточниот регион не е опфатен со просторно-планска документација и во контекст на 

просторното планирање ова е еден од најзначајните диспаритети. 

Отсуството на актуелна урбанистичка планска документација придонесува за нерационално 

користење на градежното земјиште и неконтролирана пренамена на продуктивното 

земјоделско и шумско земјиште во непродуктивно, нерационална експлоатација на 

природните ресурси, загадување на почвата, водите и воздухот и последично загрозување на 

јавниот интерес. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Како значајни параметри кои ја отсликуваат состојбата во Југоисточниот плански регион, 

треба да се напоменат: 

 Од вкупно 14.810 км патна мрежа во земјата, на територијата на Југоисточен регион 

поминуваат 1.331.2 км или 8.99% со што може да се заклучи дека регионот е 

комуникациски поврзан на задоволителен начин. Од нив, 132 км се А - патишта, 

485,2 км се регионални патишта и останатите се локални патишта. 

 Патниот правец Штип - Радовиш кој е во изградба ќе го забрза протокот на луѓе и 

стока, додека изградената автопатската делница Демир Капија - Смоквица 

овозможува брз и квалитетен превоз, како и овозможува развој на транзитниот 

туризам. Ситуацијата со вертикалната и хоризонтална сигнализација на постоечката 

регионална патна инфраструктура е на незавидно ниво. 

 Споредбената анализа на локалната патна инфраструктура на Југоисточниот плански 

во 2015 и 2019 година, покажува дека должината на локалните патишта се намалила 

од 902 км (од кои 39.4% отпаѓаат на асфалт и коцка) на 784 км (од кои 43.9% 

отпаѓаат на асфалт и коцка). Најлоша ситуација во анализираниот период е во 

руралните средини, особено планинските села и областите со специфични развојни 

потреби.  

 Регионот има најмала должина на локални патишта (просекот се движи околу 8 - 10% 

во изминатиот период), но неповолен е фактот дека најголем процент од локалните 

патишта се земјани. Во 2015 година од локалните патишта 39.4% отпаѓаат на 

асфалтни, додека 56,5% се земјани и непросечени. Во 2019 година 43.9% од 

локалните патишта се асфалтни, додека приближно 50% се земјени. Неповолен е 

податокот е намалувањето на вкупната должината на локални асфалтни патишта. 

 Во анализираниот период од 2015 до 2019 година, бројот на превезени патници во 

Југоисточниот регион значително е намален во износ од 53,3% во однос на 2015 

година. Уделот на превезени патници во вкупниот сообраќај изнесува само 5,9%. Во 

периодот 2015 - 2017 бројот е релативно висок, но во последните две години (2018 и 

2019) бележи значителен пад. Драматично намалување во бројот на превезени 

патници има во 2019 година и тоа од 33,6% и потоа дополнителни 30.5% во однос на 

2018 година. 

 Бројот на регистрирани патници превезени со такси превоз во Југоисточниот регион 

бележи големи осцилации во разгледуваниот период и особено голем пад во 2019 
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година од 61.6% во однос на 2018 година и изнесува само 12,4% од оној на државно 

ниво. Најголемиот број на патници со овој вид превоз се превезени во 2018 година – 

12.663 што претставувал 33,6% од вкупниот број на превезени патници со такси 

превозот на државно ниво. 

 Освен Гевгелија, Југоисточниот регион не е покриен со железничка инфраструктура. 

Вкупната должина на железничка пруга во регионот изнесува 24 км, додека 

просечната густина 8,46 км/км2. 

 Во однос на железничкиот транспорт во Југоисточниот регион, како и за железничкиот 

транспорт на национално ниво е забележлив континуиран пад. Трендот се однесува 

како за патничкиот, така и за товарниот превоз.  

 Најголем број патници се превезени во 2015 година – 436.000 (4,27% од бројот на 

државно ниво), додека во во 2019 година биле превезени само 21.000 патници 

(3.82%) и во однос на 2015 година ситуацијата бележи драматичен пад. Процентите 

покажуваат дека намалувањето е поголемо во Југоисточниот регион отколку на 

државно ниво каде исто така има драстичен пад на бројот на превезени патници.  

 Транспортни врски внатре во регионот се релативно слаби и потребно е подобро 

меѓуопштинско поврзување посебно во делот на сообраќајниот транспорт на патници. 

 Негативниот тренд во железничкиот сообраќај е евидентен и кај прометот и превозот 

на стока. Најголем пад кај Југоисточниот регион (Гевгелија) има во 2019 година кога 

прометот на стока изнесувал 2.676 тони или само 0.26% од вкупниот промет во 

Република Северна Македонија. Најголема количина на стоки е пренесена во 2017 

година, со промет на 23.128 тони што претставува 2,63% од вкупниот промет во 

државата. Сепак, додека на национално ниво се забележува мало зголемување на 

прометот на стоки, во Југоисточниот регион има драматичен пад од речиси 80%. 

 Состојбата со железничкиот сообраќај не само во Југоисточниот регион, туку и на 

целата територија на Република Северна Македонија е лоша како во однос на 

железничките пруги, така и со возниот парк и пратечката инфраструктура. 

 Количината на потрошена енергија во Југоисточниот плански регион во 2015 година 

изнесувал 161 GWh додека во 2017 година 169 GWh што е зголемување за 

приближно 5%. Потрошувачката во Југоисточниот регион изнесува 11,2% од вкупната 

потрошувачка на државно ниво во 2017 година. Во однос на енергетскиот 

потенцијал, треба да се напомене дека регионот не е многу богат со хидро-енергетски 

потенцијал. Регионот е затоа целосно зависен од електрична енергија. Инсталираниот 

капацитет за производство на електрична енергија во регионот е само 43 MW.  

 Како решение за големата енергетска зависност е искористувањето на обновливите 

извори на енергија (ветер, сонце и биомаса). Од искористувањето на обновливите 

извори на енергија веќе во функција се ветерници во Општина Богданци, со 

инсталиран капацитет од 36,8 MW, неколку мали хидроцентрали и неколку мини 

централи со фото-волтаични колектори со мал инсталиран капацитет. 

 Во регионот функционира ЈП Струмица Гас кој опслужува поголем број на организации 

и институции. Поврзување на магистралните гасоводни линии претставува голема 

можност за регионот и може да придонесе за намалување на трошоците на бизнисите 

и во земјоделството.  

 Висок процент на покриеност на урбаните и руралните населени места со системи за 

водоснабување. Покриеноста на Југоисточниот регион со водоводна мрежа и 
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организирани системи за водоснабдување која во најголем дел ги покрива урбаните 

центри на општините изнесува околу 87%. Покриеноста на населението во урбаните 

средини со системи за вода за пиење се движи околу 95%. Сепак, има потреба од 

реконструкција на голем број од системите за водоснабување (застарени цевководи, 

пумпни станици кај бунарските системи, подобрување на управувањето и 

намалувањето на загуби на вода). 

 Солидна покриеност на урбаните центри со колекторски системи за одведување на 

отпадни води. Многу слаба покриеност на руралните средини со канализациски 

системи (во најголем дел септички јами). Во регионот има 4 функционални 

пречистителни станици за отпадни води во Дојран (8.000 ЕЖ), Струмица (50.000 ЕЖ), 

Радовиш (25.000 ЕЖ) и Гевгелија (30.000 ЕЖ). 

 Југоисточниот регион е еден од регионите кои најмногу потфрлаат во однос на 

просторно - урбанистичкото планирање.  
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9. ТУРИЗАМ И КУЛТУРА 

 

9.1 Туристичка понуда на регионот 

Во изминатиот период регионот успеа да го привлече вниманието на туристите и да ги 

презентира чистата и здрава околина со езера, планини, водопади, термални води, етно-села, 

манастири, но исто така и локалните манифестации, здравата и традиционална храна и 

гостопримството на жителите од југоистокот.   

Југоисточниот плански регион има изобилство од убавини коишто овозможуват сеопфатна 

туристичка понуда на регионот која е претставена во следната табела. 

Табела 53. Туристичка понуда на Југоисточниот плански регион 

Видови на туризам Туристичка понуда на Југоисточниот плански регион 
Езерски туризам Природно езеро: Дојранско Езеро 

Вештачки езера: Мантово, Водоча, Паљурци и Турија  

Бањски туризам Бања Банско и Негорски Бањи 

Зимски туризам Ски-центар Кожуф (во фаза на реорганизација) 

Селски туризам Водопади и извори: Смоларе, Колешино, Габрово, Мокрино и Банско. 

Природни реткости: Моноспитовско блато 

Еко храна: Ново Коњско, Конче и Паљурци.   

Културен и црковен 

туризам 

Историски настани: Битката на Беласица, Битката на Македонскиот фронт и 

Посетата на Св. Павле во Паљурци.  

Археолошки локалитети: Исар  – с. Марвинци, Стакина чешма – Валандово, 

Страната – с. Ангелци, црква „Св. Петка” – с. Трибичино, Вардарски Рид – 

Гевгелија, Пилав Тепе – Радовиш, Римска вила – Милетково, Цареви Кули – 

Струмица, Орта џамија – Струмица, Римска Терма – с. Банско, Комплексот 

Цркви „Св. 15 Тивериополски маченици“ – Струмица, Манастирски 

комплекс – с. Водоча, “Свети Стефан” – с. Конче, Црвено Поле“ - с. 

Барбарево, Ќерамидарка – с. Мокрино, Пирго – с. Мокриево, Голема 

Трпеза – с. Ново коњарево, Црква “Св. Пророк Илија” – Дојран и Мрдаја – 

Дојран.  

Цркви: Соборен храм „Светa Троица“- Радовиш; Манастирска црква Света 

Богородица Милостива (Елеуса) – Вељуса, Комплекс цркви Св. Леонтиј – 

Водоча, Манастирскиот комплекс „Св. Ѓорге” - Валандово, Црква „Св. 

Пророк Илија” - Дојран, Комплексот Цркви „Св. 15 Тивериополски 

маченици“ - Струмица, Конечки манастир - Конче и Манастирот „Свети 

Спас“ - Гевгелија.  

Културни институции: постојана музејска поставка во НУ „Завод и Музеј” – 

Струмица; етнолошка поставка сместена во куќа од староградска 

архитектура т.н. Турска пошта; галеријата на икони сместена во комплексот 

цркви „Св. 15 Тивериополски маченици“; постојана музејска поставка на 

Музејот на Првата светска војна во Дојран; повремени музејски и 

етнолошки поставки во НУ Музеј – Гевгелија и Центар за култура „Ацо 

Караманов“ во Радовиш. 

Tеатри: Народниот театар – Гевгелија и Народен театар „Антон Панов“ – 

Струмица 

Активен туризам Рекреативна патека Дојран – Паљурци, рекреативна патека езерско 

крајбрежје - Дојран; Патека на железната завеса; 25 пешачки, велосипедски 

и планински патеки во Струмичкиот микро регион; параглајдерство на 

Кожуф, мото крос патеки 

Здравствен туризам Приватни стоматолошки ординации во Гевгелија, Струмица и Радовиш.    

Манифестациски 

туризам 

Струмички Карневал; Фолк Фест Валандово; Струмица Опен Фестивал, 

Фестивал на камерен театар Ристо Шишков; Меѓународната струмичка 

ликовна колонија; Филмски фестивал Астер фест; Караманови средби; 

Дојрански ракувања; Ракијада, Смоквијада, Празијада и Костенијада; 

туристичко - гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на 

туризмот во Гевгелија 

Конференциски Солидна понуда за  организација на семинари, конференции и деловни 
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туризам презентации во Струмица, Гевгелија и Дојран.  

Ловен туризам 31 ловиште ( 18 наменети за крупен дивеч и 13 за ситен дивеч) 

Вински туризам 10 винарии лоцирани во: Босилово (1), Валандово (2), Василево (1), 

Богданци(1), Гевгелија (3), Радовиш (1) и Струмица (1), од кои дел се 

отворени за гости. 

Казино туризам Хотели Принцес, Фламинго и Аполонија - Гевгелија  

Извор: Анализа на експертскиот тим 

 

9.2 Анализа на состојбите во туризмот и културата 

За утврдување на состојбите во областа на туризмот и културата во Југоисточниот плански 

регион во периодот 2015 – 2019 година, анализирани и интерпретирани се група на 

показатели за утврдување на бројот на сместувачкиот капацитет во регионот, трендовите во 

угостителскиот сектор, пристигнувања и ноќевања кај туристите, бројот на културни 

институции, нивната посетеност и друго.  

 

9.2.1 Сместувачки капацитети 

Капацитетот на објектите во кои се нудат услуги за сместување на гости се изразува во број 

на соби и број на легла, а во согласност со националната регулатива истите се поделени на 

основни и комплементарни сместувачки капацитети. Најголем дел од леглата во регионот се 

во групата на основните сместувачки капацитети како што се хотели и мотели, но застапени 

се и легла во комплементарните сместувачки капацитети како што се приватни соби, бањи и 

одморалишта на претпријатија. Објектите за сместување во Република Северна Македонија 

се категоризирани според системот на ѕвезди согласно Правилникот за услови за 

категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност. Според оваа категоризација, 

3 хотели кои се лоцирани на територијата на регионот ги исполнуваат строгите критериуми за 

категоризација со 5 ѕвезди. Во регионот постојат и сместувачки капацитети што ги нудат 

физички лица, соби односно легла за издавање во приватното сместување, а се регулирани 

од страна на општините. Нема целосна евиденција на ниво на Југоисточен регион. 

Приватното сместување може да претставува голем потенцијал за зголемување на 

сместувачките капацитети во регионот, но потребно е да се спроведат активности за 

евидентирање, подобрување на условите и воведување на стандарди. 

 

Табела 54a. Трендови во капацитетите за сместување во Република Северна Македонија и 

Југоисточниот регион, 2015 - 2019  

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Од податоците прикажани во табелата 52. погоре се забележува дека во периодот од 2015 до 

2019 година сместувачките капацитети во Југоисточниот плански регион бележат тенденција 

на благо зголемување. Бројот на соби во 2019 година е зголемен за 7.62% во однос на 2015 

година, а вкупниот број на легла се зголемил со приближно ист тренд за 6.83%. 

Сместувачки 

капацитет 
2015 2016 2017 2018 2019 

Република Северна Македонија 

Број на соби 27.812 28.305 28.759 29.702 29.933 

Број на легла 72.021 73.168 74.257 76.558 76.942 

Југоисточен Регион 

Број на соби 2.404 2.443 2.450 2.457 2.467 

Број на легла 6.316 6.438 6.449 6.436 6.367 
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Во однос на вкупниот број сместувачки капацитети на Република Северна Македонија, во 

2015 година Југоисточниот плански регион учествувал со 8,64% во вкупниот број на соби, а 

во 2019 година учеството изнесува 8,24%. Состојбата е слична и во однос на вкупниот број 

на легла.  Во 2015 година, 8,77% од вкупниот сместувачки капацитет по легло бил лоциран во 

Југоисточниот плански регион, додека во 2019 година учеството изнесува 8,28%.   

Бројот на соби наспроти бројот на населението во регионот е еден од показателите за 

инвестициите во областа на туризмот. Бројот на соби на 1.000 жители во 2019 година во 

Југоисточниот плански регион изнесува 14,27, додека на државно ниво овој индикатор е 

малку поголем и изнесува 14,45.   

 

9.2.2 Угостителски објекти 

Според националната законска легислатива угостителските објекти се поделени на 1. 

ресторани (ресторани, гостилници, ресторани за самопослужување, експрес ресторани, 

киосци, млечни ресторани, ресторан бавчи, летни бавчи, ќебапчилници, бистро, пицерии, 

објекти за брза храна и слично); 2. барови (кафеана, кафетерија, ноќен бар, кафе бар, 

кабаре, диско клуб, диско клуб на отворен простор, пивница и слично); 3. кантини и 4. други 

угостителски објекти за исхрана. 

Во 2018 година, во Југоисточниот плански регион функционираат 185 угостителски објекти 

кои имаат 13.176 места за седење. Повеќето од рестораните се во современ амбиент и 

ориентирани се кон меѓународната кујна, скара или брза храна. Забележливо е дека во 

регионот постои недостаток на традиционални ресторани со традиционална архитектура кои 

во целост ќе ја негуваат  традиционалната кујна и традиционална народна музика.  

Согласно важечката законска регулатива сите ресторани треба да бидат регистрирани и 

категоризирани согласно меѓународните стандарди за оценување со ѕвезди согласно 

Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност.   

 

Табела 54б. Трендови кај угостителските објекти во Република Северна Македонија и во 

Југоисточниот плански регион, 2014 - 2018 

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија, Регионите во Република 

Северна Македонија, 2019 

 

Угостителски 

објекти 
2014 2015 2016 2017 2018 

Република Северна Македонија 

Деловни 

единици 
2.004 2.084 2.212 2.260 2.301 

Седишта 127.890 131.230 130.069 136.502 137.449 

Работници 13.076 14.874 15.209 15.665 13.830 

Вкупен промет 

во илјада денари 
9.289.811 10.338.132 10.359.000 12.190.404 15.167.429 

Југоисточен Регион 

Деловни 

единици 
171 167 176 182 185 

Седишта 12.239 11.490 11.915 13.508 13.176 

Работници 1.924 1.958 2.065 2.147 1.970 

Вкупен промет 

во илјада денари 
798.769 874.240 945.690 1.066.391 1.254.736 
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Погоре прикажаната табела, содржи податоци за движењето на 4 показатели, за утврдување 

на трендовите во угостителскиот сектор во периодот 2014 – 2018 година, во Република 

Северна Македонија и во Југоисточниот плански регион. Анализирани се 4 индикатори и тоа 

бројот на угостителски објекти, бројот на места за седење, бројот на работници и вкупниот 

промет.  

Од табеларниот приказ може да се забележи дека бројот на деловни единици во секторот 

угостителство во Југоисточниот плански регион во 2018 година изнесувал 185, односно 

8.04% од вкупниот број во Република Северна Македонија. Бројот на вработени е 1.970 

лица, односно 14.24% од вкупниот број на вработени во секторот на ниво на држава. Ако се 

разгледа односот на број на вработени и места за седење се забележува дека на ниво на 

државата тој изнесува 0,10, додека во Југоисточниот плански регион истиот е значително 

поголем и изнесува 0,15. Од друга страна вкупниот промет остварен во овој сектор во 

Југоисточниот плански регион изнесува 8.27% од прометот во секторот угостителство на ниво 

на држава. 

Од горната табела може да се идентификува благ тренд на зголемување во периодот 2014 – 

2018 во секторот угосителство во Југоисточниот плански регион и тоа во бројот на деловни 

единици и бројот на седишта, а имаме мало намалување на бројот на работници. Вкупниот 

промет е најголем во 2018 година. Бројот на вработени во секторот угостителство се намалил 

од 2.147 во 2017 година на 1.970 во 2018 година. 

 

9.2.3 Пристигнувања и ноќевања на домашните и странските туристи 

Вкупниот број на туристи кои го посетиле Југоисточниот плански регион во периодот 2015 - 

2019 година  изнесува 738.932, од кои 450.959 домашни посетители. Овие посетители во 

разгледуваниот период реализирале 1.912.796 ноќевања односно просечната должина на 

престојот на домашните туристи во Југоисточниот плански регион изнесувала 4.24 денови. На 

територијата на Република Северна Македонија домашните туристи оствариле вкупно 

1.892.103 посети, а од нив речиси 24% биле во Југоисточниот плански регион.  

Во наредните табели се прикажани трендовите на пристигнувањата и ноќевањата на 

домашните туристи во Република Северна Македонија и во Југоисточниот плански регион. 

 

Табела 55а. Трендови кај домашните туристи во Република Северна Македонија и во 

Југоисточниот плански регион, 2015 - 2019 

Број на туристи  2015 2016 2017 2018 2019 

Вкупен број на 

туристи во МК 
816.067 856.843 998.841 1.126.935 1.184.963 

домашни туристи 330.537 346.359 368.247 419.590 427.370 

Вкупен број на 

туристи во 

Југоисточен 

регион  

133.328 135.092 142.888 160.173 167.451 

домашни туристи 82.143 82.907 84.260 104.971 96.678 
Извор: Државен завод за статистика 

 

Од претходната табела може да се забележи дека најголем број на посети од страна на 

домашните туристи во регионот е остварен во 2018 година со вкупно 104.971 туристи. Во 

периодот 2015 – 2018 бројот на домашни туристи бележи тенденција на зголемување, и 

одредено мало намалување во 2019 година. Во истиот период вкупниот број на туристи 
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бележи констатно зголемување, па така вкупниот број на туристи во 2019 година е зголемен 

за 25,6% во однос на 2015 година. 

Бројот на ноќевања кој е остварен од страна на домашните туристи е прикажан во следната 

табела.  

 

Табела 55б. Трендови кај  ноќевањата на домашните туристи во Република Северна 

Македонија и во Југоисточниот плански регион, 2015 - 2019 

Ноќевања 2015 2016 2017 2018 2019 

МК 2.394.205 2.461.160 2.775.152 3.176.808 3.262.398 

домашни туристи 1.357.822 1.407.143 1.480.460 1.685.273 1.684.627 

Југоисточен 

регион  
412.804 437.607 457.162 571.670 562.422 

домашни туристи 326.515 342.646 351.244 463.329 429.062 
Извор: Државен завод за статистика 

 

Од табелата може да се забележи дека бројот на ноќевања на домашните туристи во 

Југоисточниот плански регион во периодот 2015 - 2018 година бележи континуиран раст, а во 

2019 година е намален за 0,8% во однос на 2018 година. Бројот на реализирани ноќевање 

од страна на домашните туристи е највисок во 2018 година, а во анализираниот период се 

движи во границите од 326.515 – 463.329 ноќевања годишно.  Од табеларните прикази со 

број 54 и 55 се забележува и дека во 2019 година домашните туристи просечно оствариле 

4.44 ноќевања, за разлика од 2018 година кога и покрај релативно повисокиот број на 

посети се реализирани во просек 4.41 ноќевања. Просечниот престој на туристите (домашни 

и странски) изнесува 3,30 ноќевања во разгледуваниот период 2015 - 2019 година. 

Вкупниот број на странски туристи кои го посетиле Југоисточниот плански регион во периодот 

2015 - 2019 година изнесува 287.973 посетители. Овие посетители во разгледуваниот 

период реализирале 528.869 ноќевања односно просечната должина на престојот на 

странските туристи во Југоисточниот плански регион изнесувала 1,84 денови. На територијата 

на Република Северна Македонија странските туристи оствариле вкупно 3.091.546 посети, а 

9.32% од нив биле во Југоисточниот плански регион. Во наредните табели се прикажани 

трендовите на пристигнувањата и ноќевањата кај странските туристи во Република Северна 

Македонија и во Југоисточниот плански регион. 

 

Табела 56. Трендови на странските туристи во Република Северна Македонија и 

Југоисточниот плански регион, 2015 - 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

МК 816.067 856.843 998.041 1.126.935 1.184.963 

странски туристи 485.530 510.484 630.594 707.345 757.593 

Југоисточен регион  133.328 135.092 142.888 160.173 167.451 

странски туристи 51.185 52.185 58.628 55.202 70.773 
Извор: Државен завод за статистика 

 

Од Tабелата 56 може да се забележи дека бројот на посети на странските туристи на 

Југоисточниот плански регион во периодот 2015 – 2019 година бележи тенденција на 

постојан пораст. Имено во разгледуваниот период бројот на странски туристи е зголемен од 

51.185 на 70.773 односно за 38.27%. Споредбено, на територијата на целата држава, бројот 

на посети од странските туристи е зголемен за 56.03%. Бројот на ноќевања кој е остварен од 

страна на овие туристи е прикажан во наредната табела. 
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Табела 57. Трендови на ноќевањата на странските туристи во Република Северна 

Македонија и Југоисточниот плански регион, 2015 - 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

МК 2.394.205 2.461.160 2.775.152 3.176.808 3.262.398 

странски туристи 1.036.383 1.054.017 1.294.692 1.491.535 1.577.771 

Југоисточен 

регион 
412.804 437.607 457.162 571.670 562.422 

странски туристи  86.289 94.961 105.918 108.341 133.360 
Извор: Државен завод за статистика 

 

Се забележува дека вкупниот бројот на ноќевања на туристите во Југоисточниот плански 

регион во 2019 година бележи пораст од 54.55% во однос на 2015 година и тој е поголем од 

порастот на вкупниот број на ноќевања во Република Северна Македонија кој изнесува 

52,2%. Од табеларните прикази број 56 и 57 се забележува и дека престојот на странските 

туристи во регионот изнесува 1,84 ноќевања во 2019 година, и должината на нивниот 

престој е во рангот 1,68 во 2015 година и 1,96 во 2018.  

Вкупните трендови на аналзираните индикатори во периодот од 2015 до 2019 во 

Југоисточниот период се прикажани во Табела број 58.  

 

Табела 58. Трендови во секторот туризам во Југоисточниот плански регион, 2015 – 2019 

Индикатори 2015 2016 2017 2018 2019 

Број на соби 2.404 2.443 2.450 2.457 2.467 

Број на легла 6.316 6.438 6.449 6.436 6.367 

Вкупно туристи 133.328 135.092 142.888 160.173 167.451 

Домашни туристи 82.143 82.907 84.260 104.971 96.678 

Странски туристи 51.185 52.185 58.628 55.202 70.773 

Вкупно ноќевања 412.804 437.607 457.162 571.670 562.422 

Домашни 326.515 342.646 351.244 463.329 429.062 

Странски 86.289 94.961 105.918 108.341 133.360 
Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2020 

 

Од табелата може да се сумира дека туризмот во 2019 во однос на 2015 година  бележи 

пораст во скоро сите параметри, со мали осцилации на одредени параметри во 2019 во 

однос на 2018 година. Имено бројот на соби во 2019 во однос на 2015 година е зголемен за 

63 односно 2.62%. Бројот на легла во анализираниот период е зголемен за 51 односно за 

0.80%. Вкупниот број на туристи кои го посетиле регионот е зголемен за 25.6%, а вкупниот 

број на ноќевања за 36.24%. 

Бројот на легла, домашни туристи и бројот на ноќевања што тие ги оствариле се индикатори 

кај кои се забележуваат одредени осцилации во одредени години. Бројот на домашни туристи 

во 2019 во однос на 2018 година се намалил за 8.57%, додека бројот на ноќевања 

реализирани од нив е намален за 1.64%. Бројот на легла е најголем во 2017 година и потоа 

се намалува до 2019 година.   

 

Бројот на странски туристи во анализираниот период (2015 - 2019 година) се зголемил за 

38.27%, а бројот на ноќевања реализиран од нивна страна се зголемил за 54.55%. 

Процентот на зголемување кај овие два индикатори е различен, што означува дека 

просечната должина на една посета на регионот кај странските туристи е зголемена. 
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Учеството на домашните туристи во вкупниот број на туристи во Југоисточниот регион во 

разгледуваниот период е приближно 61%, додека на странските туристи 39%. Во истиот 

период учеството на ноќевањата што ги оствариле домашните туристи изнесува 78,3%, 

додека ноќевањата на странските туристи учествуваат со 21,7%. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА СЕКТОРОТ ТУРИЗАМ 

Од претходната анализа за секторот Туризам во Југоисточниот регион може да се заклучи 

следново:  

 Југоисточниот регион има изобилство од оригинални природни убавини коишто 

претставуваат основен потенцијал за развој на туризмот и тоа: природни и вештачки 

езера, планини, водопади, природни извори, бањи и други ресурси. 

 Во регионот постојат бројни културно - историски локалитети и објекти, голем број на 

културни манифестации и мал број на културни институции, музеи и театри. 

Презентацијата на културното – историско наследство е слаба, а бројот на 

лиценцирани туристички водичи е многу мал. Неопходно е подобрување и 

унифицирање на презентацијата на културното – историско богатство за да можат 

туристите да добијат јасна слика за историјата на регионот која ќе ја понесат со себе. 

 Туристичката инфраструктура на регионот е на многу пониско ниво во однос на 

европските стандарди.  Неопходни се инвестиции за подобрување на патната мрежа 

која води до природните и културните локалитети. Туристичката сигнализација е исто 

така во лоша состојба и не нуди информации и знаци за сите туристичките дестинации 

во регионот. Изградената делница Демир Капија – Смоквица од автопатот А1 нуди 

можности за развој на транзитниот туризам.  

 Зголемувањето на нивото на водата на Дојранското Езеро и зголемените инвестиции 

во Дојран придонесоа за повеќекратно зголемување на атрактивноста и посетеноста 

на оваа место. 

 Во изминатиот период регионот успеа да го привлече вниманието на туристите и да ги 

презентира чистата и здрава околина со водопади, термални води, етно-села, 

манастири, но и  локалните манифестации, здравата и традиционална храна и 

гостопримството на жителите од југоистокот.  Во наредниот период потребно е 

преземање на заеднички активности од сите заинтересирани страни за подобрување 

на инфраструктурата во селата, развој на автентични сместувачки капацитети, 

презентација на традиционалните обичаи, занаети и гастрономија. 

 Регионот располага со богат фонд на автентични, културни, природни и традиционални 

ресурси и производи за поголем развој на активниот  туризам. Во идниот период 

треба да се продолжи со изградбата на инфраструктура за активен туризам. Огромен 

потенцијал претставува Патеката на железната завеса (ЕуроВело 13) за велосипедски 

туризам. 

 На територијата на Југоисточниот регион се воспоставени вкупно 31 ловиште од кои 

18 се наменети за крупен, а 13 за ситен дивеч. Големиот број на ловишта претставува 

можност во иднина да се развива и овој вид на туризам. 

 Во регионот постојат 10 винарии од кои повеќето се отворени за гости. Овие винарии 

имаат развиено сопствени брендови и располагаат со капацитети за дегустација на 

производи. Овој потенцијал на регионот не е промовиран и во иднина создава 

можност за надополнување на понудата на регионот.   

 Југоисточниот регион има солидна понуда за  организација на семинари, 

конференции и деловни презентации. Неопходно е во понатамошниот период да се 
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направи попис на сите ресурси со кои располага регионот и да се вложат напори за 

промоција на салите и капацитетите за сместување.  

 Воспоставувањето на функционални и оперативни туристички инфо центри во 

поголемите општини и во близина на граничните премини треба да биде една од 

целите на дејствување за наредниот период.  

 Бројот на лиценцирани туристички и планински водичи во регионот е многу мал 

поради што се наметнува потребата од стимулирање на повеќе млади лица кои 

познаваат странски јазици да се занимаваат со  оваа дејност.   

 Во 2019 во однос на 2015 година регионот забележал пораст во скоро сите 

анализирани индикатори: бројот на соби е зголемен за 2.62%, бројот на легла за 

0.8%, вкупниот број на туристи кои го посетиле регионот е зголемен за 25.6%, а 

вкупниот број на ноќевања за 36.2%. 

 Бројот на домашни туристи е зголемен за 17.7%, додека бројот на ноќевања 

реализирани од домашните туристи е намален за 31.4%. Бројот на странски туристи е 

зголемен за 38.3%, а бројот на ноќевања реализиран од нивна страна се зголемил за 

54.6%. 

 Вкупниот број на домашни туристи кои го посетиле Југоисточниот регион во периодот 

2015 - 2019 година изнесува 450.959.  Овие туристи реализирале вкупно 1.912.796 

ноќевања односно просечната должина на престојот на домашните туристи во 

Југоисточниот регион изнесувала 4.24 денови. 

 Вкупниот број на странски туристи кои го посетиле Југоисточниот регион во периодот 

2015 - 2019 година  изнесува 287.973 посетители. Овие посетители во 

анализираниот период реализирале 528.859 ноќевања односно просечната должина 

на престојот на странските туристи во Југоисточниот регион изнесувала 1,84 денови. 

 Во 2019 година, во Југоисточниот регион функционираат 185 угостителски објекти кои 

имаат 13.176 места за седење. 

 

9.2.4 Анализа на трендовите во културата 

Трендовите во културата во регионот се анализирани преку индикаторите достапни од 

Државниот завод за Статистика и тоа: број на културни институции, вкупен број на посетители 

и број на посетители на 1000 жители. 

 

Табела 59. Трендови во културата во Југоисточниот плански регион, 2016 – 2018 

Културни 

институции / Број 

на посетители 

2016 2017 2018 
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Кина 14 2 14 2 14 2 

Број на 

посетители во 

кината 

441.017 11.205 471.288 2.950 466.926 1.003 

Број на 

посетители во 

кината на 1000 

212.7 64.6 227.1 17.1 224.8 5.9 
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жители 

Музеи 28 2 28 2 26 3 

Број на 

посетители во 

музеите 

476.385 1.565 476.385 1.564 427.493 169.107 

Број на 

посетители во 

музеите на 1000 

жители 

230.0 9.0 230.0 9.0 205.8 977.4 

Професионални 

театри 
19 1 17 1 19 1 

Број на 

посетители во 

тетарите 

255.388 8.160 238.200 9.699 259.195 12.465 

Број на 

посетители во 

театрите на 1000 

жители 

123.2 47.0 114.8 55.9 124.8 72.0 

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија, 2019 

 

Од табелата се забележува дека во 2018 година од вкупно 26 музеи во Република Северна 

Македонија, само 3 се наоѓаат на територијата на Југоисточниот плански регион, од 14 кина 

само 2 и од вкупно 19 професионални театри само еден (1) се наоѓа во овој регион. Нивната 

посетеност е многу мала, и во текот на целиот анализиран периодот, од 2016 до 2018 година, 

се регистрирани вкупно 172.236 посетители во музеите и 30.324 посетители на театарски 

претстави. 

Бројот на посетители на 1000 жители во музеите се движи од 9.0 до 977.4 посетители, додека 

посетеноста на професионалните театри се движи од 47.0 до 72.0  посетители.  

Претходно анализираната состојба во областа на културата не е за изненадување доколку се 

земе во предвид дека во регионот има мал број на културни институции, а од друга страна 

посетите на постоечките музеи, галерии, театри, културни настани не се евидентирани 

бидејќи истите се со слободен влез при што не може да се утврди вкупниот број на 

посетители.  
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10. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

10.1 Земјоделство 

Југоисточниот регион е значаен земјоделски регион во Република Северна Македонија, 

располага со вкупна земјоделска површина од 38.813 хектари што претставува 10,6% од 

земјоделската површина во земјата. Вкупното користено земјиште изнесува 32.995 хектари 

кое што процентуално изразено е 10,3% од вкупното користено земјиште во земјата. 

Површината за користеното земјоделско земјиште како и неговата структура дадени се во 

следната табела. 

 

Табела 60а. Користено земјоделско земјиште на државно ниво и во регионите, 2016 

Регион 

Бр.на 

индивид. 

земјодел. 

стопанств

а 

Вкупно 

расп. 

површи-на 

на земјиш-

тето 

Користено земјоделско земјиште 

Друго 

земјиште 
Вкупно 

користено 

земјиште 

Сопстве-но 

Земјиш-те 

Изнај-мено 

на корис-

тење од 

други 

Неиско-

ристено 

земјиш-те 

Вкупно МК 178.125 366.462 320.738 217.557 103.181 23.826 21.898 

Вардарски 21.994 46.848 42.708 24.320 18.388 3.375 764 

Источен 26.003 56.205 43.949 34.386 9.563 4.639 7.618 

Југозападен 17.114 22.869 17.635 15.121 2.514 923 4.311 

Југоисточен 25.323 38.813 32.995 22.452 10.543 4.390 1.428 

Учество на ЈИ 

регион (%) 
14,22% 10,59% 10,29% 10,32% 10,22% 18,43% 6,52% 

Пелагониски 26.977 96.369 90.243 50.887 39.356 3.631 2.495 

Полошки 21.216 26.856 25.180 18.551 6.629 603 1.073 

Североисточен 22.083 49.313 43.263 33.396 9.867 3.370 2.680 

Скопски 17.465 29.189 24.765 18.444 6.321 2.896 1.528 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Од Табелата погоре може да се забележи дека според бројот на индивидуални земјоделски 

стопанства Југоисточниот регион учествува со 14,2% во вкупниот број на ниво на држава. 

Исто така може да се забележи дека е релативно висок процентот на неискористено 

земјиште (18,43%). Земјиштето најмногу се користи за земјоделско производство (52,5%) и 

пасишта (47,5%). Најголем дел од земјоделското земјиште се ораници и бавчи со учество од 

82% и лозја со учество од 10,6%. Од друга страна, вкупното земјиште за земјоделско 

производство учествува со 11,7% на ниво на држава, а овоштарниците со 13,5%. Најголемо 

учество имаат лозјата кои учествуваат со 26,3% во вкупната површина на лозја во земјата. 

Пасиштата учествуваат со 7,4% во 2016 година, но учеството на пасишта бележи пад од 

1,12% во однос на 2013 година кога учеството изнесувало 8,52%.   

Користеното земјоделско земјиште по категории во Југоисточниот регион е изразено во 

следната табела. 

Табела 60б. Користено земјоделско земјиште, по категории, во Југоисточниот плански 

регион, во ха, 2019 
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Општина 

Земјо-

делска 

површин

а 

Вкупно 

обработли

во 

Ораници 

и бавчи 

Овош-

тарници 
Лозја Ливади Пасишта 

Вкупно во 

МК 
1.264.578 519.849 418.823 16.784 24.468 59.773 743.991 

Богданци 4.243 4.146 3.324 213 477 132 97 

Босилово 7.117 7.010 5.901 231 590 288 92 

Валандово 9.423 4.343 2.523 216 1.560 44 5.080 

Василево 6.004 5.798 4.608 140 1.011 39 206 

Гевгелија 11.149 7.279 5.177 455 1.407 240 3.870 

Дојран 1.908 1.708 1.448 32 154 74 200 

Конче 9.265 4.360 3.981 158 85 136 4.904 

Ново Село 9.135 6.570 5.911 106 89 464 2.555 

Радовиш 33.334 11.055 9.214 537 887 417 22.275 

Струмица 23.939 8.430 7.685 175 181 389 15.416 

Вкупно во 

ЈИ регион 
115.517 60.699 49.772 2.263 6.441 2.223 54.695 

% 9.1 11.7 11.9 13.5 26.3 3.7 7.4 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Табела 61. Клучни индикатори поврзани со земјоделството и руралниот развој 

Плански 

региони 

Просечни 

годишни 

инвестиции 

земјоделство 

(милион 

денари) 

Просечна 

годишна 

додадена 

вредност  

земјоделство 

(милион 

денари) 

Вредност на 

ИПАРД и 

Национална 

поддршка69 

(евра) 

Застапеност 

I и II класа 

од вкупниот 

број 

стопанства 

Учество на 

обработливата 

во 

земјоделската 

површина 

Стопанства 

кои можат да 

вршат 

наводнување 

Процентуално 

учество на 

жени во 

сезонската 

работна сила 

Вардарски  309 6.313 4.560.523 75% 34% 57% 53% 

Источен  323 4.259 3.275.749 72% 41% 48% 36% 

Југозападен  18 2.378 3.029.198 84% 37% 83% 29% 

Југоисточен  707 14.545 2.921.496 62% 53% 85% 48% 

Пелагониски  853 9.853 10.672.788 45% 44% 74% 24% 

Полошки  259 5.222 1.074.565 81% 24% 97% 26% 

Североисточен  75 2.331 999.065 71% 55% 53% 17% 

Скопски  390 4.071 3.351.602 78% 49% 79% 18% 

Извор: Стратегија за регионален развој 2021 - 2031, стр. 35  

 

Од табелата може да се заклучи дека Југоисточниот регион има неповолен сооднос на 

инвестиции (24,1% - ранг 2) споредено со бруто додадената вредност на земјоделството 

(29,7% - ранг 1) во 2017 година. Југоисточниот плански регион и покрај релативно малата 

земјоделска површина во споредба со другите региони има висок број на земјоделски 

стопанства. Југоисточниот регион и со најголем број на стопанства кои одгледуваат добиток, 

но со релативно мал капацитет 80% под 3 добиточни единици. Југоисточниот има помал број 

на економски мали стопанства (62% I и II класа) кои имаат пониска просечна вредност на 

производството. Исто така може да се забележи слабо искористување на поддршката преку 

                                                           
69 Финансиска поддршка од програмите за земјоделство и рурален развој на централно ниво не е вклучена 

поради недостаток на податоци на регионално ниво 
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ЕУ ИПАРД програмата. Со вредност од 2.921.496 евра Југоисточниот регион е рангиран како 

шестти според искористување на ЕУ ИПАРД во споредба со другите региони. 

Во Табелата 62 подолу се прикажани трендовите во производство на одделни житни, 

индустриски и градинарски посеви, во тони, за периодот 2015 - 2019 година. Во табелата е 

даден и индексот на производство во 2019 година споредено со 2015 година. Од табелата 

може да се забележи дека пораст во производството има кај: пченицата (4,5%), тутунот 

(2,6%), кромид (6,2%) и пиперките (3,5%), додека намалување има кај: пченката (20,9%), 

компирот (10,3%), доматите (15,3%) и краставиците (25,5%). 

 

Табела 62. Трендовите во производство на одделни житни, индустриски и градинарски 

посеви, во тони, 2015 - 2019 

Индикатор 2015 2016 2017 2018 2019 
Индекс 

2019/2015 

Пченица 19.874 25.368 17.399 19.743 20.766 104,5% 

Пченка 24.489 22.444 19.107 18.612 19.362 79,1% 

Тутун 7.280 6.912 6.012 7.012 7.466 102,6% 

Компир 33.941 31.172 28.300 23.875 30.440 89,7% 

Кромид 26.793 26.952 25.724 26.753 28.459 106,2% 

Домати 102.987 91.302 93.143 92.528 87.234 84,7% 

Пиперки 91.533 89.465 84.482 87.420 94.738 103,5% 

Краставици 57.091 44.808 44.151 45.677 42.558 74,5% 
Извор: Државен Завод за Статистика, макстат датабаза 

 

Во следните табели се дадени податоци за површината и производството на жита во 

Југоисточниот регион, и истите се однесуваат за 2019 година. 

 

Табела 63а. Површина и производство на жита во Југоисточниот плански регион, 2019 

 Пченица ‘Рж 

 Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

Општина 
засеан

а 
ожнеана Тони кг/ха засеана ожнеана тони кг/ха 

Вкупно МК 68.959 68.847 239.916 3.485 3.834 3.809 8.628 2.265 

Вкупно во 

ЈИ регион 
5.777 5.774 20.767 3.633 274 267 562 2.095 

% 8.38 8.39 8.65 / 7.15 7.01 6.51 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Производството на пченица учествува со 8,65% во вкупното производство на пченица во 

земјата. Просечниот принос на пченица изнесува 3.633 кг/ха и истиот е поголем од 

државниот просек кој изнесува 3.485 кг/ха. Најголемо поединeчно производство на пченица 

има во Радовиш од 4.818 тони. Производството на ‘рж учествува со 6,51% во вкупното 

производство на ‘рж во земјата. Просечниот принос на ‘рж изнесува 2.095 кг/ха и истиот е 

помал од државниот просек кој изнесува 2.265 кг/ха. Најголемо поединачно производство 

има во Босилово, Гевгелија и Богданци.  
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Табела 63б. Површина и производство на жита во Југоисточниот плански регион, 2019 

 Јачмен Овес 

 Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 
Општина засеана ожнеана тони кг/ха засеана ожнеана тони кг/ха 

Вкупно МК 44.098 43.941 
138.45

3 
3.151 3.649 3.640 6.715 1.845 

Вкупно во 

ЈИ регион 
2.813 2.792 8.560 2.975 37 37 73 1.887 

% 6.38 6.35 6.18 / 1.01 1.01 1.09 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Производството на јачмен учествува со 6,18% во вкупното производство на јачмен во 

земјата. Просечниот принос на јачмен изнесува 2.975 кг/ха и истиот е помал од државниот 

просек кој изнесува 3.151 кг/ха. Најголемо поединачно производство има во Гевгелија од 

1.592 тони. Производството на овес е незначително и учествува со 1,1% во вкупното 

производство на овес во земјата. Просечниот принос на овес изнесува 1.887 кг/ха и истиот е 

приближно ист со државниот просек кој изнесува 1.845 кг/ха.  

Табела 63в. Површина и производство на жита во Југоисточниот плански регион, 2019 

 Пченка 

 Површина (ха) Производство 
Општина засеана ожнеана тони кг/ха 

Вкупно МК 34.123 33.967 
145.27

8 
4.277 

Вкупно во ЈИ 

регион 
3.261 3.256 19.362 5.544 

% 9.56 9.58 13.33 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Производството на пченка учествува со 13,3% во вкупното производство на пченка во 

земјата. Просечниот принос на пченка изнесува 5.544 кг/ха и истиот е значително поголем 

од државниот просек кој изнесува 4.277 кг/ха. Најголемо поединачно производство има во 

Босилово од 7.316 тони. Сепак, од Табелата 62 се забележува дека во периодот 2015 - 2019 

има значително намалување на производството на пченката од 20,9%. 

Од погоре прикажаното може да се забележи дека во 2019 година, Југоисточниот регион има 

значително учество кај следните житни растенија во однос на вкупното производство на 

државно ниво: 

 Пченка - 13,3% 

 Пченица - 8,6%. 

Според Извештајот за годишното производство во земјоделството, издаден од страна на 

Државниот завод за статистика, а кој се однесува на национално и регионално ниво,  и во кој 

е опфатено и производството на фуражните растенија може да се види намалување на 

производството од 2015 до 2019 година. Единствено зголемување се забележува при 

производството на детелината. 

Производството на луцерката во Југоисточниот регион опфаќа 26.72% од вкупното 

производство на национално ниво, додека производството на детелина опфаќа 8.59% од 

вкупното производство на детелина во земјата. Најголемо производство на луцерка во 2019 

година има во Општина Босилево во износ 6.779 тони. 

Податоците за производството на фуражни растенија во Југоисточниот регион во 2019 година 

се прикажани во следната табела. 
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Табела 64. Површина и производство на фуражни растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

 Детелина Луцерка 

 Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

Општина засеана ожнеана тони кг/ха засеана Ожнеана тони кг/ха 

Вкупно 

МК 
3.927 3.922 20.501 5.227 19.710 19.455 107.048 5.502 

Вкупно 

во ЈИ 

регион 

317 317 1.762 3.103 3.755 3.752 28.599 4.433 

% 8.07 8.08 8.59 / 19.05 19.28 26.72 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Од погоре прикажаното може да се забележи дека во 2019 година, Југоисточниот регион има 

значително учество кај следните фуражни растенија: 

 Луцерка - 26,7% и 

 Детелина - 8,6%. 

При анализата на производството на индустриските растенија за периодот од 2015 до 2019 

година на национално ниво, мало зголемување има во производството на тутун, пред се 

поради неговото субвенционирање, додека намалување при производство на сончоглед. 

Податоците во следната табела ја покажуваат состојбата производство на тутун во 

Југоисточниот регион во 2019 година, при што најголемо призводство на тутун е забележано 

во Општина Радовиш (2.888 тони). Производството на тутун учествува со 28,5% во вкупното 

производство на тутун во земјата. Просечниот принос на тутун изнесува 1.629 кг/ха и истиот 

е поголем од државниот просек кој изнесува 1.573 кг/ха. Од Табелата 65 се забележува дека 

во периодот 2015 - 2019 има мало зголемување на производството на тутунот од 2,6%. Во 

Југоисточниот регион нема значително производство на сончоглед. 

 

Табела 65. Површина и производство на индустриски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

 Сончоглед Тутун 

 Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

Општина засеана ожнеана тони кг/ха засеана Ожнеана тони кг/ха 

Вкупно 

МК 
4.677 4.605 6.539 1.420 16.719 16.679 26.234 1.573 

Вкупно во 

ЈИ регион 
7 3 4 1.300 4.421 4.421 7.466 1.629 

% 0.15 0.06 0.06 / 26.44 26.51 28.46 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Од погоре прикажаното може да се забележи дека во 2019 година, Југоисточниот регион има 

значително учество кај тутунот со 28,5% од индустриски растенија. 

Доколку се анализира периодот од 2015 до 2019 година се забележува намалување на 

производство на градинарските култури на целата територија на државата во кое најголемо 

учество има Југоисточниот регион. Постојат голем број на фактори кои имаат влијание при 

намалување на производството на градинарските култури. Како фактори кои имаат влијание 

на производството се бројат: климатските услови, промените на темpературите како резултат 

на климатските промени, лошиот пласман на производите на домашните и странските 
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пазари, несоодветно пакување и маркетинг, депопулацијата и стареење на населението, и 

др.  

Ако се анализира производството на градинарските растенија по општини во 2019 година, во 

Југоисточниот регион, ќе се увиди дека во Општина Босилово има најголемо производство на 

компир, во Општина Струмица има најголемо производство на лук, грашок, пиперки и 

краставици, во Општина Гевгелија има најголемо производство на кромид и бостан, додека 

во општините Струмица и Василево забележано е најголемо производство на грав и домати. 

Во следните три табели се дадени податоци за површината и производството на 

градинарските култури во Југоисточниот регион за 2019 година. 

 

Табела 66. Површина и производство на градинарски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

 Компир Кромид 

 Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

Општина засеана ожнеана тони кг/ха засеана ожнеана тони кг/ха 

Вкупно 

МК 
12.946 12.939 189.023 14.609 3.580 3.562 59.314 16.652 

Вкупно во 

ЈИ регион 
1.357 1.357 30.441 21.574 843 843 28.458 22.793 

% 10,48% 10,49% 16,10% / 23,55% 23,67% 47,98% / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Производството на компир учествува со 16,1% во вкупното производство на компир во 

земјата. Просечниот принос на компир изнесува 21.574 кг/ха и истиот е значително поголем 

од државниот просек кој изнесува 14.609 кг/ха. Најголемо поединачно производство на 

компир има во Босилово од 6.934 тони. Сепак, од Табелата 66 се забележува дека во 

периодот 2015 - 2019 има значително намалување на производството на компирот од 

10,3%. 

Производството на кромид учествува со високи 48% во вкупното производство на кромид во 

земјата. Просечниот принос на кромид изнесува 22.793 кг/ха и истиот е значително поголем 

од државниот просек кој изнесува 16.652 кг/ха. Најголемо поединeчно производство има во 

Гевгелија од 13.392 тони. Од Табелата 66 се забележува дека во периодот 2015 - 2019 има 

зголемување на производството на кромидот од 6,2%. 

 

Табела 67а. Површина и производство на градинарски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

 Лук Грав 

 Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

Општина засеана ожнеана тони кг/ха засеана ожнеана Тони кг/ха 

Вкупно 

МК 
908 904 4.515 4.995 4.533 4.504 4.886 1.085 

Вкупно во 

ЈИ регион 
20 20 31 1.396 740 740 1.154 1.451 

% 2.20 2.21 0.69 / 16.32 16.43 23.62 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Во Југоисточниот регион нема значително производство на лук. Производството на грав 

учествува со значителни 23,6% во вкупното производство на грав во земјата. Просечниот 

принос на грав изнесува 1.451 кг/ха и истиот е значително поголем од државниот просек кој 
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изнесува 1.085 кг/ха. Најголемо поединeчно производство има во струмичкиот микро 

регион: Струмица од 401 тони, Василево од 244 тони и Ново Село 210 тони. 

 

Табела 67б. Површина и производство на градинарски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

 Грашок 

 Површина (ха) Производство 

Општина засеана ожнеана тони кг/ха 

Вкупно 

МК 
1.106 1.105 2.033 1.840 

Вкупно во 

ЈИ регион 
242 242 430 1.731 

% 21.88 21.88 21.15 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Производството на грашок учествува со значителни 21,1% во вкупното производство на 

грашок во земјата. Просечниот принос на грашок изнесува 1.731 кг/ха и истиот е малку 

помал од државниот просек кој изнесува 1.840 кг/ха. Најголемо поединeчно производство 

има во струмичкиот микро регион: Струмица од 117 тони и Василево од 111 тони. 

Табела 67в. Површина и производство на градинарски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

Општина 

Зелка Домати 

Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

засеан

а 
ожнеана тони кг/ха засеана Ожнеана Тони кг/ха 

Вкупно МК 4.639 4.627 128.534 27.779 5.520 5.497 152.348 27.715 

Вкупно во 

ЈИ регион 
2.617 2.617 93.366 31.640 1.122 1.122 87.233 56.105 

% 56.41 56.56 72.64 / 20.33 20.41 57.26 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Во Југоисточниот регион производството на зелка изнесува значителни 72,6% од вкупното 

производство на национално ниво, од кои 21.651 тони зелка произведени се во Опшината 

Струмица. Просечниот принос на зелка изнесува 31.640 кг/ха и истиот е поголем од 

државниот просек кој изнесува 27.779 кг/ха. Производството на домати е значителни 57.3% 

од вкупното производство во државата. И во производството на доматите Општината 

Струмица е заведена како општина со најмногу  произведени домати во количина од 46.215 

тони. Просечниот принос на домати изнесува 56.105 кг/ха и истиот е речиси дупло поголем 

од државниот просек кој изнесува 27.715 кг/ха. Сепак, од Табелата 67в може да се забележи 

дека во периодот 2015 - 2019 има намалување на производството на доматот од 15,3%. 

Табела 67г. Површина и производство на градинарски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

Општина 

Пиперки Краставици 

Површина (ха) Производство Површина (ха) Производство 

засеана ожнеана тони кг/ха засеана ожнеана Тони кг/ха 

Вкупно МК 9.407 9.390 185.452 19.750 1.041 1.036 51.019 49.246 

Вкупно во 

ЈИ регион 
2.595 2.592 94.738 30.405 497 497 42.559 59.908 

% 27.58 27.60 51.08 / 47.74 47.97 83.42 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  
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Производството на пиперки во Југоисточниот регион изнесува значителни 51,1% од вкупното 

производство на национално ниво, додека производството на краставици е доминантно во 

регионот со 83,4% учество. Сепак, од Табелата 67г може да се забележи дека во периодот 

2015 - 2019 има намалување на производството на краставиците од 25,5%. 

Најголемото производство на пиперки и краставици е во Општина Струмица со 42.453 тони 

пиперки и 27.906 тони краставици, додека во Општина Гевгелија и Општина Ново Село е 

евидентирано најголемо производство на бостан од 21.261 и 10.547 тони соодветно. 

 

Табела 67д. Површина и производство на градинарски растенија во Југоисточниот плански 

регион, 2019 

 Бостан 

 Површина (ха) Производство 

Општина засеана ожнеана Тони кг/ха 

Вкупно МК 5.138 5.132 126.223 24.595 

Вкупно во 

ЈИ регион 
1.485 1.485 59.234 34.891 

% 28.90 28.94 46.93 / 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Просечниот принос на бостан изнесува 34.891 кг/ха и истиот е значително поголем од 

државниот просек кој изнесува 24.595 кг/ха. 

Од погоре прикажаното може да се забележи дека во 2019 година, Југоисточниот регион има 

значително учество на државно ниво кај следните градинарски растенија: 

 Краставици - 83,4% 

 Зелка - 72,6% 

 Домати - 57,6% 

 Пиперки - 51,1%  

 Кромид - 48% 

 Бостан - 47% 

 Грав - 23,6% 

 Грашок - 21,5% 

 Компир - 16,1%. 

Од производството на овошје во Југоисточниот регион најмногу е застапено производството 

на дуњи со 41.8% и кајсии со 35.1% од вкупното производство на национално ниво, додека  

црешите учествуваат со 28.14%, праските со 22.7%, сливите со 22.3%, крушите со 16,8%, и 

вишни со 13.4%. 

Производството на овошје во Југоисточниот плански регион изразено во тони за секоја 

општина поединечно претставено е во следните три табели. 
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Табела 68а. Број на овошни стебла и производство во Југоисточниот плански регион, 2019 

Општина 

Цреши Вишни Кајсии 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Вкупно во 

МК 
258.082 6.045 1.102.404 8.695 215.714 6.070 

Вкупно во 

ЈИ регион 
58.489 1.701 106.886 1.166 75.649 2.168 

% 22.66 28.14 9.69 13.41 35.07 35.72 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Најголемо производство на цреши има во Општините Струмица и Гевгелија, а на вишни и 

кајсии во Валандово и Гевгелија. 

  

Табела 68б. Број на овошни стебла и производство во Југоисточниот плански регион, 2019 

Општина 

Дуњи Јаболка Круши 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Вкупно во 

МК 
69.710 1.422 4.892.546 88.701 496.937 8.048 

Вкупно во 

Југоисточен 

регион 

24.829 594 525.359 4.500 103.071 1.354 

% 35.62 41.77 10.74 5.07 20.74 16.82 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Најголемо производство на дуњи и круши има во Општините Валандово и Гевгелија.  

Табела 68в. Број на овошни стебла и производство во Југоисточниот плански регион, 2019 

Општина 

Сливи Праски 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Број на 

стебла 

Вкупно 

производство 

во тони 

Вкупно во 

МК 
1.745.253 32.303 600.562 12.003 

Вкупно во 

Југоисточен 

регион 

251.004 7.204 145.250 2.673 

% 14.38 22.30 24.19 22.27 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Најголемо производство на сливи има во Општина Радовиш, а праски во Општина Босилово.  

 

10.2 Сточарство 

Според податоците на Државниот завод за статистика, може да се забележи дека во периодот 

2017 - 2019 година во Југоисточниот регион вкупниот број на коњи, овци, кози, и живина 

бележи намалување освен кај пчелните семејства каде има значително зголемување од 2,46 

пати. Деловните субјекти се истакнати при одгледување на говеда и свињи. Во следната 

табела прикажани се индексите во индивидуалниот сектор и деловните субјекти во 

Југоисточниот регион. Најголемо намалување во однос на 2017 година има кај бројот на 

коњи (46%), свињи (40,6%) и кози (32%). 
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Табела 69. Вкупен број на добиток и живина на државно ниво и во Југоисточниот плански 

регион, 2017 - 2019 

 
Коњи Говеда Свињи Овци Кози Живина 

Пчелни 

семејства 

 2019 

МК 8.952 217.790 135.770 684.558 87.581 1.562.089 96.143 

Југоисточен 

регион 
2.761 21.117 8.926 59.662 13.890 102.264 9.318 

Учество (%) 30,84% 9,70% 6,57% 8,72% 15,86% 6,55% 9,69% 

Индекс 

2019/2017 

(%) 

54,06% 68,97% 59,38% 79,43% 67,94% 92,08% 246,44% 

 2018 

МК 10.041 256.181 195.538 726.990 117.447 1.828.287 81.197 

Југоисточен 

регион 
2.520 23.944 9.411 62.482 19.326 91.964 3.790 

Учество (%) 25,10% 9,35% 4,81% 8,59% 16,46% 5,03% 4,67% 

 2017 

МК 17.951 255.036 202.197 724.555 107.466 1.840.173 75.406 

Југоисточен 

регион 
5.107 30.618 15.032 75.117 20.445 111.065 3.781 

Учество (%) 28,45% 12,01% 7,43% 10,37% 19,02% 6,04% 5,01% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Од Табелите 69 и 70 може да се забележи дека и покрај негативниот тренд, Југоисточниот 

регион во 2019 година има значително учество во вкупниот број на добиток на државно 

ниво, и тоа: 

 Коњи - 31% 

 Кози - 16% 

 Говеда и пчелни семејства - 10%. 

Табела 70. Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства на државно ниво и по 

плански региони, 2019 

 Коњи Говеда Свињи Овци Кози Живина 
Пчелни 

семејства 

Вкупно МК 8.952 217.790 135.770 684.558 87.581 1.562.089 96.143 

Вардарски 1.007 10.186 20.340 54.881 3.665 39.197 2.840 

Источен 911 21.364 34.452 142.691 25.970 189.197 6.564 

Југозападен 1.877 21.543 17.289 188.384 16.700 301.741 10.874 

Југоисточен 2.761 21.117 8.926 59.662 13.890 102.264 9.318 

Пелагониски 647 49.835 16.418 73.259 4.238 405.666 11.453 

Полошки 847 46.679 9.317 87.928 6.502 168.339 24.379 

Североисточен 347 26.133 16.710 47.033 8.636 167.157 28.856 

Скопски 555 20.933 12.318 30.720 7.980 188.528 1.859 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза  

 

Од табелите може да се забележи дека карактеристично за Југоисточниот регион е 

зголемувањето на бројот на пчелни семејства. Сепак бројот на пчелни семејства има големи 

варијации во текот на годините. Ако се разгледува бројот на пчелни семејства во 2019 и 
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2015 година (Табела 70 и 71) ќе се забележи дека има пораст од 6,3%. Последни податоци 

за производството на мед се од Пописот на земјоделството во 2015 година. Целокупното 

производство на мед во регионот е од страна на индивидуалниот сектор. Во Југоисточниот 

регион во 2015 година се произвеле 103.526 тони мед и тој учествува со 15% од вкупното 

производство на мед на државно ниво. Ова, секако, претставува недоволна искористеност на 

природните потенцијали за ваков вид на дејност, посебно ако се има во предвид дека 

просекот на произведен мед по пчелно семејство во Југоисточниот регион е поголем од 

просекот на национално ниво, а само Североисточниот имал поголем просек. 

 

Табела 71. Производство на мед по региони, 2015 

 

Мед 

Број на пчелни 

Семејства 

Просек по пчелно 

семејство 

Производство на мед, 

тони 

МК 73.960 9 688.170 

Вардарски 2.727 4 10.422 

Источен 17.441 8 141.653 

Југозападен 23.351 9 213.244 

Југоисточен регион 8.769 12 103.526 

Пелагониски 1.835 5 9.860 

Полошки 8.469 5 44.857 

Североисточен 5.781 21 120.481 

Скопски 5.587 8 44.127 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза, Попис на Земјоделството, 2015  

 

 

10.3 Рурален развој 

Согласно пропишаните критериуми за рурални населени места и рурални територии кои се 

дефинирани во соодветните законски рамки, пред се со Законот за земјоделство и рурален 

развој и релевантните подзаконски акти, територијата на Југоисточниот регион е доминантно 

рурална територија. Законските критериуми што го дефинираат руралното подрачје и 

руралните населени места се ускладени со критериумите на ОЕЦД и ЕУ и тие го дефинираат 

руралното подрачје како територија со густина на населеност под 150 жители на км2, додека 

за населено место со рурален карактер се зема критериумот за населено место кое има под 

30.000 жители. Ваквите критериуми ја дефинираат целата територија на регионот како 

рурална територија доколку се земе во предвид фактот дека просечната густина на 

населението изнесува 62.5 жители на км2 со исклучок на градот Струмица кој брои 35.311 

жители.  Вкупно 95.192 (55.1%) од населението во регионот (172.824) живее во 167 рурални 

населби70 – села. Следната Табела 72а дава приказ на бројот на населените места за секоја 

општина одделно, како и бројот на населението кое што живее во град или село. Во 

Југоисточниот регион најбројно население според местото на живеење град/село е во 

општината Струмица која воедно е и најгусто населена општина. Единствено урбаниот дел на 

градот Струмица не влегува во рурални средини. Од табелата исто така може да се заклучи 

дека 25,5% од населението живее во општини со седиште во село. Од табелата може да се 

заклучи дека учеството на градското во вкупното население изнесува речиси 45%, што е 

познато како ниво на урбанизираност според кој Југоисточниот регион е рангиран како 6 во 

однос на другите региони. Ова значи дека Југоисточниот плански регион има најголеми 

                                                           
70 Вкупниот број на на населби во Југоисточниот регион изнесува 190 од кои се 5 градови (Богданци, Валандово, 

Гевгелија, Радовиш и Струмица) и другите 185 се рурални населби, но 18 села се раселени. 
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разлики, бидејќи според нивото на економски развој (БДП по жител) се наоѓа на 2, а според 

степенот на урбанизација на 6 место во споредба со другите региони. 

 

Табела 72а. Вкупно населени места (град / село) Југоисточен плански регион - број на 

население во регионот со дистрибуција на живеење град - село, 2019 

Општина 

Вкупно 

населени 

места - 

град/села 

Население 

Град Село Вкупно 

Богданци 1/3 6.011 2.021 8.032 

Босилово-рурална општина 16 / 13.885 13.885 

Валандово 1/30 4.402 7.219 11.621 

Василево-рурална општина 

18 

(2 раселени 

села) 

/ 12.982 12.982 

Гевгелија 1/16 15.685 6.871 22.556 

Дојран - рурална општина 13 / 3.272 3.272 

Конче-рурална општина 14 / 3.548 3.548 

Ново Село-рурална општина 16 / 10.486 10.486 

Радовиш 

1/35 

(16 раселени 

села) 

16.223 12.838 29.061 

Струмица 1/24 35.311 22.070 57.381 

Вкупно: 
5/185 

(190) 
77.632 95.192 172.824 

% / 44,9% 55,1% 100% 
Извор: Државен завод за статистика, различни извори за проценка на населението 

 

Во изминатата декада може да се забележи интензивна и актуелна тенденција за 

урбанизирање на се поголеми рурални простори во Југоисточниот регион, често на сметка на 

висококвалитетни обработливи површини, што за последица има деградација на животната 

средина, уништување на пејзажите, прекумерна експлоатација на природните ресурси 

(особено необновливите), нерационално планирање и организирање на инфраструктура и сл. 

Во Табелата 72б е дадена Листата на рурални подрачја (населени места определени како 

рурални области (ЛАЕ2), во општината со помалку од 30.000 жители) врз основа на одлуката 

во Службен весник на РМ бр. 177 од 22.09.2016 година. 

 

Табела 72б. Листа на рурални подрачја (населени места определени како рурални области 

(ЛАЕ2), населено место во општината со помалку од 30.000 жители), 2016 

Општина Рурални подрачја 

Богданци Град Богданци и селата: Ѓавато, Селемли, Стојаково 

Босилово 

Села: Бориево, Босилово, Гечерлија, Дрвош, Еднокуќево, 

Иловица, Моноспитово, Петралинци, Радово, Робово, 

Сарај, Секирник, Старо Балдовци, Турново, Хамзали и 

Штука 

Валандово 

Град Валандово и селата: Ајранли, Аразли, Бајрамбош, 

Балинци, Баракли, Башали, Башибос, Брајковци, 

Булунтули, Вејсели, Градец, Грчиште, Дедели, Ѓулели, 

Јосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, 
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Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли 

и Честево  

Василево 

Селата: Анѓелци, Варварица, Василево, Висока Маала, 

Владиевци, Градошорци, Доброшинци, Дукатино, 

Едренаково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, 

Пиперово, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино, и 

Чанаклија 

Гевгелија 

Градот Гевгелија и селата: Богородица, Габрово, 

Давидово, Кованци, Коњско, Моин, Милетково, Миравци, 

Мрзенци, Негорци, Ново Коњско, Петрово, Прдејци, 

Серменин, Смоквица и Хума 

Дојран 

Селата: Дурутли, Ѓопчели, Куртамзали, Николиќ, Нов 

Дојран, Органџали, Севендекли, Сретеново, Стар Дојран, 

Фурка, Црничани, Чаушли и Џумабос 

Конче 

Селата: Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни 

Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Долни 

Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец и 

Скоруша 

Ново Село 

Селата: Бадолен, Бајково, Барбарево, Борисово, 

Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново 

Коњарево, Ново Село, Самоилово, Смолари, Старо 

Коњарево, Стиник и Сушица. 

Радовиш 

Градот Радовиш и селата: Али Коч, Али Лобаси, Бучим, 

Воиславци, Дамјан, Држани, Дурутлија, Злеово, Ињево, 

Јаргулица, Калаузлија, Калуѓерица, Каралобоси, 

Караџалар, Козбунар, Коџалија, Ново Село, Ораовица, 

Папавница, Погулево, Подареш, Покрајчево, Прналија, 

Раклиш, Сариѓол, Смиланци, Сулдурци, Супурге, 

Тополница, Ќоселија, Худаверлија, Чешме Маале, 

Шаинташ, Шипковица, Штурово. 

Струмица 

Селата: Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, 

Габрово, Градско Балдовци, Дабиље, Добрејци, 

Дорломбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, 

Муртино, Орманли, Попчево, Просениково, раборци, Рик, 

Сачево, Свидовица, Три води, и Чепели 
Извор: Службен весник на РМ бр. 177 од 22.09.2016 година 

 

На територијата на Југоисточниот регион делуваат 3 Локални Акциони Групи согласно ЕУ 

ЛЕАДЕР пристапот: 

 ЛАГ Бојмија од с. Стојаково кој ги опфаќа териториите на општините Богданци, 

Валандово, Гевгелија и Дојран, 

 ЛАГ Беласица - Огражден од с. Босилово кој ги опфаќа териториите на општините 

Босилово, Василево, Ново Село и Струмица, освен урбаниот дел на град Струмица, и  

 ЛАГ Плачковица од с. Конче кој опфаќа териториите на општините Конче и Радовиш, 

како и општините Штип и Карбинци кои се наоѓаат на територијата на Источниот 

плански регион. 

Трите ЛАГ-ови од Југоисточниот регион се впишани во регистарот на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. Само ЛАГ-овите впишани во регистарот можат да 

бидат корисник на средствата од ЕУ и на државната помош. Трите ЛАГ го завршија процесот 

на ревизија на стратегиите за локален развој на руралната средина за следниот плански 

период на ЕУ 2021 - 2027. 
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11. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

Управувањето и заштитата на животната средина е суштински сегмент во политиката на 

регионалниот развој. Состојба со квалитетот на животната средина во Југоисточниот плански 

регион не се разликува премногу од другите региони во Република Северна Македонија.  

 

11.1 Цврст и течен отпад 

 

11.1.1 Собирање и депонирање на цврст отпад и диви депонии 

Основен проблем за одржување и развивање здрава и чиста животна средина претставуваат 

комуналниот отпад и отпадните води. Според податоците од Државниот завод за статистика, 

споредено по региони, најголемо количество собран комунален отпад во 2018 година е 

забележан во Скопскиот регион во износ од 166.000 тони или 28.6%, а најмало количество 

собран комунален отпад во истиот период, приближно 45.000 тони или 7.2%, е забележан во 

Југоисточниот регион. Речиси целокупното количество собран комунален отпад во 2018 

година (625.000 тони) е одложено на депонии. Во државата активно работеле 45 депонии во 

2018 година.  

Управувањето со комуналниот и цврст отпад е во надлежност на општините. Тие оваа 

надлежност ја спроведуваат преку јавните комунални претпријатија (ЈКП). Овие претпријатија 

имаат воспоставено систем на собирање, транспорт и депонирање на отпадот на депонии 

кои не ги задоволуваат основните стандарди и нивното постоење и функционирање не е во 

согласност со релевантната законска рамка. Собирањето, транспортот и депонирањето на 

отпадот не го покрива целиот регион, т.е. од овој систем се изземени поголемиот број на села 

што резултира со постоење и постојано создавање на нови диви депонии. Некои општини 

имаат воспоставено Јавно-Приватно Партнерство со локални претпријатија за собирање на 

рециклабилен отпад. Во Табелата 73 подолу се прикажани ЈКП во секоја општина. 

 

Табела 73. Јавни комунални претпријатија во Југоисточниот регион 

Општина Назив на ЈКП 

Богданци Комунална чистота 

Босилово Огражден 

Василево Турија 

Валандово Комунален сервис 

Гевгелија Комуналец 

Дојран Полин 

Конче Лакавица 

Ново Село Комуна 

Радовиш Плаваја 

Струмица Комуналец 

Извор: Регионален план за интегриран систем за управување со отпад во Југоисточниот плански 

регион, 2017 
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Табела 74. Количини создаден и собран отпад по општини во Југоисточен регион, 2016 

Општина Домаќинства Жители Кг/жител/ден 
Создаден 

отпад (т/год.) 

Собран отпад 

(т/год.) 

Богданци 2.580 8.644 0,55 1.744,8 1.744,8 

Босилово 3.661 14.107 0,47 2.404,6 1.559,5 

Василево 3.306 12.122 0,55 2.424,6 2.087,8 

Валандово 2.966 11.863 0,78 3.368,7 1.819,1 

Гевгелија 7.166 22.800 1,31 10.333,4 10.141,7 

Дојран 1.020 3.427 0,78 969,4 656 

Конче 895 3.579 0,73 954,9 106,7 

Ново Село 4.158 11.567 0,55 2.313,6 2.206,8 

Радовиш 9.663 28.988 0,64 6.859,8 4.069,1 

Струмица 19.732 56.663 1,15 23.742,9 17.806,7 

ВКУПНО 55.146 173.760 0,75 55.116,8 42.198,1 

Извор: Регионален план за интегриран систем за управување со отпад во Југоисточниот плански 

регион, 2017 

 

Количините на собран и создаден отпад во регионот во период 2017 – 2019 се дадени во 

табелите кои следуваат. 

 

Табела 75. Собран и создаден отпад во Југоисточниот регион, 2017 - 2019 

Година 

Население во 

Југоисточен 

регион 

Собран 

комунален 

отпад 

(тони) 

Создаден 

комунален отпад 

(тони) 

Создаден 

комунален 

отпад по 

глава на 

жител 

(кг/ 

жител/ 

година) 

 

 

 

Собран/  

Создаден 

(%) 

2017 173.405 43.085 58.656 338,3  73,45% 

2018 173.327 44.734 60.650 345  73,76% 

2019 172.824 46.677 60.428 350  77,24% 

Извор: Државен завод за статистика, пресметки на авторите 

 

Бројките за просечните количини на создаден отпад се во согласност со вредностите во 

Регионалниот план за интегриран систем за управување со отпад во Југоисточниот плански 

регион од 2017 година, каде просечната количина комунален отпад што се создава во 

регионот изнесува 348 кг. по глава на жител годишно, каде што просекот за урбаните 

населени места изнесува 449, а за руралните 218 килограми по глава на жител годишно. 

Овие бројки се повисоки од просечните национални статистички податоци од 300 кг. по глава 

на жител годишно за урбани и 200 кг. по глава на жител за рурални населени места. 

Количините на собран отпад и ослуженост на местата од општините биле добиени преку 

прашалници доставени до ЈПКД. Најголемите количини на создаден отпад во регионот се 

биоразградлив отпад (40,4%), хартија и картон (13%), пластика (11,7%), хигиенски отпад 

(8,2%), и стакло (8,1%). Подолу се дадени податоците на создаден отпад по фракции. 
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Табела 76. Количество на создаден отпад во Југоисточен регион, по фракции, тони/година, 

2016 

ЈИ 

регио

н 

Био-

разгр

адлив 

Харт-

ија и 

картон 

Плас-

тика 
Стакло 

Текс-

тил 

Мета-

ли 

Неме-

тали 

Хиги-

енски 

Инер-

тен 

Опас-

ен 

Оста-

нато 

т/год 
2183

4 
7004 6349 4373 1398 320 1364 4438 3186 820 2974 

% 
40,4

% 
13,0% 11,7% 8,1% 2,6% 0,6% 2,5% 8,2% 5,9% 1,5% 5,5% 

Извор: Регионален план за интегриран систем за управување со отпад во Југоисточниот плански 

регион, март 2017 

 

Според Регионалниот план за интегриран систем за управување со отпад во Југоисточниот 

плански регион процентот на услуженост на граѓаните со услуга на собирање на цврст отпад 

во 2016 година изнесувал 71,2% (во опсег 11,2% - 100%), додека процентот на услужени 

населени места изнесувал само 44,6% (во опсег 5,6% - 70%). Тоа е и причина за создавање 

на диви депонии што се редовна појава покрај патиштата и необработеното земјоделско 

земјиште. Дополнително, еден од најголемите проблеми со дивите депонии е одлагањето на 

токсична амбалажа од пестицидите и другите хемиски препарати. Не толку критично, но со 

значаен придонес кон загадувањето на животната средина е и одлагањето на органскиот 

отпад при обработка на површините.  

Југоисточниот плански регион не располага со ниту една санитарна депонија. Поради 

непостоење на регионална депонија во моментов на територијата на Југоисточниот плански 

регион има акумулирано околу 700 диви депонии. Со оглед на тоа дека истите се во близина 

на обработливи површини тие претставуваат сериозна закана по здравјето на лугето не само 

во регионот туку и за целата држава.  

Состојбата со управување со цврст отпад во моментов е под сите стандарди по однос на 

грижа за животната средина. Мониторингот на истата е исто така доведена во прашање со 

оглед на тоа дека стратегиите во кои  се третира и управувањето со отпад се или застарени 

или општините не се во финансиска состојба да ги спроведуваат  

За управување со отпадот во Југоисточниот плански регион задолжени се јавните комунални 

претпријатија на општините. Истите, до сега не се координирани и работат по свои 

регулативи кои генерално создаваат дисфункционален регионален систем кој има негативни 

последици за целиот плански регион. Ова, до одреден степен го овозможува и недоволно 

развиеното, т.е. недоволно прецизирано примарно и секундарно законодавство.  

Како една од нерешените проблематики е поделбата на отпадот од домаќинства и 

индустриски отпад т.е. отпад при производствени активности за комерцијални цели. Оваа 

проблематика е од посебно значење во регионите со доминантно земјоделско производство. 

Во моментов, јавните комунални претпријатија наплатуваат паушал кој е повисок за 

комерцијалните производители, но истиот не е сразмерен со отпадот кој се генерира. 

Промената во плаќањето на паушали во воведена практика комуналната такса да се наплаќа 

врз основа на количеството и типот на производениот отпад ќе придонесе не само за 

намалување на количествата туку и ќе поттикне преземање на мерки за поекономично 

работење на самите производители при што крајниот резултат би бил зачувување на 

животната средина. Според новиот Закон за управување со отпад што треба да се донесе до 

крајот на 2020 година, надоместокот за управување со комуналниот отпад ќе го утврди 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Надоместот треба да се утврдува врз 

основа на количеството и видот на отпад утврдени по единица, како на пр., денар по м3 и 

денар по кг во согласност со методологијата за пресметување на надомест за управување со 
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комунален отпад, за секој регион на управување со отпад, соодветно. Методологијата за 

пресметување на надоместот за управување со комунален отпад ќе ја пропишува 

Регулаторната комисија. 

Според постоечките податоци на национално ниво од 2014 година, несоодветното 

депонирање на комуналниот отпад и создавање на емисии на стакленички гасови – метан, 

диоксини и фурани и тешки метали учествуваат со околу 19 - 25,7% во вкупните емисии на 

стакленички гасови во државата. Секторот отпад е втор најголем извор на стакленички 

гасови во државата. На споредбена основа, истото важи и за регионот. 

За да се надмине проблемот со собирањето и третманот на цврстиот комунален отпад во 

регионот, потребно е да се продолжи со напорите за изнаоѓање на заедничко решение за 

интергрирано управување со истиот. Во изминатите години во регионот постоеше 

иницијатива за решавање на проблемот преку испитување на можностите за формирање на 

регионален центар за управување со цврстиот отпад низ формите на јавното-приватно 

партнерство, но до сега не е дојдено до задоволително решение. Во моментов продолжува 

иницијативата за разгледување на можностите за изградба на регионална депонија, но 

останува прашањето на санација на настанатите проблемите од веќе посточките депонии. 

Според Целите за одржлив развој, Доброволен национален преглед, Јули 2020 година, 

приоритет ќе се даде на воспоставување интегрирана инфраструктура за собирање и 

третман на отпад, со посебен акцент врз селекција на отпадот на изворот и секундарна 

селекција на она што може да се рециклира, проширување на капацитетите за рециклирање 

и третман на биоразградлив отпад. Само комуналниот цврст отпад што не може да се 

рециклира поради техничко-економски причини во оваа фаза ќе се одлага на депониите, 

според барањата од ЕУ Директивата за депонии. Со процесите за преработка на отпад, ќе се 

стави акцент на добивање енергијата од отпадот и намалување на стакленичките емисиите 

преку употребата на метанот кој се создава во депониите. Овде ќе се применат најдобрите 

достапни технологии, како на пр., CHP-единици (на комбинирана топлина и енергија), кои 

произведуваат топлина и енергија преку горење метан. Поради недостиг на средства, за 4 

региони (Југозападен, Југоисточен, Пелагониски и Вардарски) се планирани објави за 

концесионер, изградба и оперирање на 30 години). Како и за Пелагонискиот, и за овие 3 

плански региони веќе има подготвено Регионални планови за управување со отпад, заедно 

со Стратегиска проценка на влијанието врз животната средина, физибилити-студии, студии за 

проценка на влијанието врз животната средина и анализи на трошоците и придобивките. 

Исто така, развиени се изведбени проекти, како и спецификација на опремата, заради 

воспоставување интегриран и финансиски одржлив систем (за Југоисточниот регион ова 

допрва треба да се направи). 

Други активности за воспоставување на системот во согласност со законодавството на ЕУ за 

животната средина се однесуваат на затворање на нестандардни депонии и диви депонии, 

како и набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад во Источниот и 

Североисточниот регион.71 

 

11.1.3 Земјоделство и отпад 

Неправилно управување со отпадот од производствените капацитети како и хемикалиите кои 

се употребуваат во голема мера се одлагаат на отворен простор и без преземање на 

заштитни мерки за заштита на околината. Ова е еден од поопасните отпади кои се создаваат 

                                                           
71 Извор: Цели за одржлив развој, Доброволен национален преглед, Јули 2020 година, стр. 81 
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во земјоделските производствени процеси и потребно е правилно собирање, ракување и 

отстранување на истите. Во моментов не постои регулатива за третирање – собирање, 

ракување и уништување на овој тип на токсичен агрохемиски отпад. Распространета пракса 

е истите да се фрлаат во околните канали и трапови со што не само што создаваат непријатна 

глетка туку ја и загадуваат околината. Како можна мерка за санирање на овој проблем, на 

краток рок е поставување на контејнери покрај обработливите површини и нивно собирање 

од страна на ЈКП. Воедно истото ќе треба да биде сертифицирано за третирање на 

агрохемиски остатоци – инсектициди и фунгициди.   

На подолг рок, Југоисточниот плански регион, како доминантно земјоделски предел, потребно 

е да изгради стратегија и акционен план за намалување на користењето на овие 

агротехнички мерки како и поттикнување на органското производство. Како најголем 

проблем во овие процеси претставува немањето волја за зголемување на обработливите 

површини како и недовербата на земјоделците во колективни акции (одредување на датуми 

и типови на агрохемиски мерки и акции). Исто, влијание има и недоволната информираност 

на земјоделците за нови технологии и неможноста истите да се набават поради малите 

приходи кои се резултат на мали и расцепкани земјоделски површини. 

Секторот земјоделство е воедно и втор најголем производител на цврст отпад (животински и 

растителен) по рударскиот сектор. Со примена на добри земјоделски практики во 

Југоисточниот регион може драстично да се промени сликата по однос на загадувањето. Ова 

се должи на можноста за употреба животинските и растителните ткива, кои се нус-производ, 

во процесот на создавање и искористување на обновливи енергии. За жал во регионот 

недоволно се посветува внимание на создавање на капацитети за третман и депонирање на 

ваков тип на отпад. 

 

11.1.4 Течен отпад - Атмосферски и фекални води 

Во голема мера планскиот регион нема систематско регулирање не само на цврстиот отпад 

туку и отпадните води. Иако во тек е изградба на повеќе канализациски системи во руралните 

населени места, истите во голем број користат системи на септички јами. Овој систем не 

вклучува третирање со што нема и третман на метанот. Во планскиот регион исто така има и 

голем број на микро произведувачи и преработувачи на мебел т.е. дрвна индустрија кои се 

вклучуваат во редот на големи загадувачи. Овде се вкрстуваат и производителите на вино и 

конзервната индустрија. И покрај задолжителното третирање на индустриските води, истото 

не е доволно квалитетно за да се намали влијанието врз водите и почвата. 

Како најголеми загадувачи на водите, покрај земјоделците, се и рудниците. Но, како засебен 

проблем се јавува реката Вардар. Истата има висока загаденост поради немање на 

пречистителни станици по должина на течението освен во Гевгелија. Канализациските 

системи и индустриските води се слеваат во неа т.е. истите завршуваат во Југоисточниот 

плански регион. Иако водата е забранета за користење забележано е користење на водата 

за наводнување и друга намена. Водата на оваа река ги загадува и околните подземни води 

кои имаат долготраен ефект на загадувањето.  
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 11.1.5 Пречистителни станици 

Во регионот има 4 изградени и функционални пречистителни станици за отпадни води во 

Дојран (8.000 Еквивалент Жители - ЕЖ), Струмица (50.000 ЕЖ), Радовиш (25.000 ЕЖ) и 

Гевгелија (30.000 ЕЖ). 

 

11.1.6 Квалитет на воздух 

Законот за квалитет на амбиенталниот воздух е донесен во 2004 година и истиот претставува 

основа за мониторирање, валоризација и известување со цел да се овозможи избегнување, 

спречување или намалување на негативните последици по човековото здравје и животната 

средина како целина. Во него се дефинирани максималните и минималните граници за 

негативни емисии во воздухот, а воедно дава информации и за директното влијание на 

физичките и правните лица врз квалитетот на воздухот т.е. животната средина.  

Управувањето со квалитетот на воздухот се врши преку оценка на квалитетот и со 

донесување и спроведување на плански документи. Оценката за квалитетот се дава преку 

податоците собрани преку редовни мерења на државната мрежа како и преку локални 

мрежи. Локалните мрежи се посебно фокусирани за мерења во близина на стационарни и 

подвижни извори на загадувачи како на пример рудниците и индустриски зони. Меѓутоа, исти 

такви не се поставени во регионите со доминантно земјоделско производство. Мерните 

станици во државата мерат количества на сулфур диоксид, азот диоксид, јаглерод моноксид, 

озон, цврсти честички со големина до 10 микрометри (PM10), цврсти честички со големина 

до 2,5 микрометри (РМ2.5), бензен, толуен, етил-бензен, орто и пара ксилен (BTX). Во 

Радовишкиот микро регион се вршат мерења и промените на квалитет се пратат преку 

мерните станици.  

Од посебен интерес за Југоисточниот плански регион е мерењето на азотни оксиди (NOX) кои 

настануваат по природен и антропоген пат. Во Струмичкиот и Гевгелискиот микро регион, 

како земјоделски ориентирани подрачја, потребно е да се мерат биолошките и абиолошките 

процеси во почвата. Исто така, потребно е да се мери и антропогеното влијание кое доаѓа 

при загревање на пластениците и стаклениците, кои создаваат NO2 (фотохемиска реакција на 

NO при фотосинтеза) т.е. при согорувањето на јаглен, мазут, дизел како и при интерпелација 

на отпад.  

Амонијакот (NH3) се јавува во земјоделството со вкупен процент од 98%, во делот на 

одгледување на домашни животни т.е. етерична ферментација и ова е позабележително кај 

големите фарми. Исто така вештачките ѓубрива и согорувањето на отпад на отворени места 

се емитери на овој гас. Покрај тоа што е штетен за човекот, истиот преку еутрофикацијата ги 

нарушува природните екосистеми и прави редукција на стапката на раст и морфолошкиот 

развој. Овој гас може да предизвика и помор во реките доколку е високо концентриран.  

Воедно, значајно е и мерењето на приземниот озон (О3) кој се јавува со фотохемиска 

реакција, а посебно во топлите летни денови (13:00-15:00 часот) и истиот лесно се пренесува 

и на стотици километри од изворот на настанување со помош на ветрови. Руралните подрачја 

во Југоисточниот плански регион се посебно погодени од овој елемент поради испуштањето 

на органски соединенија кои настануваат на нивите, шумите итн. Покрај тоа што 

предизвикува здравствени проблеми кај човекот како што се иритација на очите, носот, 

предизвикување на астма и инфекции, озонот директно влијае и на растителниот свет и 

животната средина. Тоа се рефлектира со намален раст и репродукција на растенијата и 

намалување на приносите во земјоделството. Воедно, треба да се напомене дека под 

влијание на озонот се менуваат и движењата на водата, циклусите на нутриенти и минерали и 
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дезинтеграција на органските материи. Иако овие промени не се измерени во овој регион, 

може да се претпостави дека би биле квалитативен еквивалент на податоците од мерната 

станица во Кавадарци (види Графикон 7). 

Во отсуство на податоци на ниво на Југоисточен регион, на Графиконот 6 се претставени 

просечните годишни концентрации на SO2во периодот 2005-2015. Може да се забележи 

намалување на концентрациите на SO2 во воздухот. 

 

Графикон 6. Просечни годишни концентрации на сулфур диоксид во периодот 2005-2015  

 
 

Извор: Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во Република Северна Македонија за периодот 

2005–2015 година, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2017, стр. 36  

 

Kонцентрациите на SO2 во воздухот се видливо намалени во изминатите години, бидејќи е 

намалена потрошувачката на лигнит и мазут. Сепак, вкупните национални емисии на SO2 сѐ 

уште се високи. Поради тоа потребнo е воведување на технологии за намалување на 

емисиите на SO2 особено кај главните термоелектрани. 72 

Од следниот Графикон 7 може да се забележи дека просечната концентрација на сулфур 

диоксид измерена во зимскиот период е повисока од просечната годишна концентрација на 

сите мерни места и дека нема надминувања на критичното ниво за заштита на вегетацијата 

во однос на просечната годишна концентрација на ниту едно мерно место. Најниска 

просечна годишна концентрација на сулфур диоксид е забележана на мерното место 

Лазарополе од 0,94 µg/m3 , а највисока во Битола на мерното место Битола 1 од 3,62 

µg/m3.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Ibid., str. 32 

73 Квалитетот на животната средина во Република Северна Македонија — Годишен извештај за 2018, Министерство за животна 

средина и просторно планирање, Македонски информативен центар за животна средина, 2019, стр. 28 
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Графикон 7. Просечни годишни концентрации за сулфур диоксид 

 

  
 

Извор: Квалитетот на животната средина во Република Северна Македонија — Годишен извештај за 

2018, Министерство за животна средина и просторно планирање, Македонски информативен центар 

за животна средина, 2019, стр. 28 

 

Тешките метали се присутни и исто така сериозни загадувачи на животна средина во 

Југоисточниот плански регион. Како посебни жаришта се рудниците во Радовишкиот 

микрорегион, но и земјоделството во Струмичкиот, Валандовскиот и Гевгелискиот 

микрорегион. Рударските активности се извор на кадмиумот (Cd), оловото (Pb), никел (Ni) и 

арсен (As). Никелот (Ni) исто така се добива при активности во рударството. Земјоделството е 

извор на кадмиумот (Cd) преку фосфатни ѓубрива, олово преку пестицидите. Арсенот (As) исто 

така се добива преку производство на геотермална енергија која се користи во 

земјоделството како и преку фосфатните ѓубрива и рударските активности. Поради овие 

причини од исклучително значење е да се постават мерни станици и во доминантно 

земјоделските предели на Југоисточниот регион.  

 

11.2 Земјоделството и животната средина 

Југоисточниот регион е најпознатиот и најразвиениот регион во делот на производство на 

раноградинарски култури и преработка на истите. Регионот располага со вкупна земјоделска 

површина од 38.813 хектари што претставува 10,6% од вкупната земјоделска површина во 

државата. Вкупното користено земјиште изнесува 32.995 хектари кое што процентуално 

изразено изнесува 10,3% од вкупното искористено земјиште во земјава.  

Од аспект на користење на земјоделското земјиште, во Југоисточниот регион земјоделската 

површина изнесува 9,1% од вкупната површина на национално ниво. Вкупното обработливо 

земјиште учествува со 11,7%. Во регионот има релативно помал број на економски мали 

стопанства (62% I и II класа). Во регионот околу 85% од стопанствата можат да вршат 

наводнување. Со оглед на тоа дека истите се во доминантно приватна сопственост може да 

се заклучи дека истите може да се предмет на пренамена на земјоделските култури, а со тоа 

и да се промени структурата која придонесува во создавањето на стакленички гасови, но и 

директно предизвикува загрозување на животната средина преку користењето на 

агрохемиски препарати.  
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Вклученоста на земјоделството во заштитата на животната средина е во директна зависност 

од начинот на обработка на земјиштето, типовите на земјоделски култури и нивното 

третирање. Исто така, големо влијание има пренамената на шумите во земјоделско 

земјиште. Во овој сегмент, земјоделството се поврзува и со енергетскиот систем со оглед на 

тоа дека дрвната маса е и најупотребуваната биомаса за загревање на домаќинствата. Исто 

така се користи и за загревање на земјоделските пластеници и стакленици но, треба да се 

напомене дека тука најмногу се користат јагленот и мазутот. 

Секторот земјоделство е воедно и втор најголем производител на цврст отпад (животински и 

растителен) по рударскиот сектор. Со примена на добра земјоделска практика во 

Југоисточниот регион може драстично да се промени сликата по однос на загадувањето. Ова 

се должи на можноста за употреба животинските и растителните ткива, кои се нус-производ, 

во процесот на создавање и искористување на обновливи енергии. За жал во регионот 

недоволно се посветува внимание на создавање на капацитети за третман и депонирање на 

ваков тип на отпад. 

Органското производство е дел од позитивните промени кои можат во голема мера да 

придонесат кон зачувувањето на животната средина. Истите мора систематски да се 

применат т.е. мора да се изработи стратегија за конверзија кон органско производство 

поради големиот број на засегнати страни и економското влијание врз истите. 

Хидропотенцијалот на регионот воедно е и клучен фактор во одржувањето на здравата 

животна средина во регионот. Како доминантно земјоделско подрачје, Југоисточниот плански 

регион е зависно од хидропотенцијалот на сливното подрачја на реката Струмица како и 

долното сливно подрачје на реката Вардар.  

Сливното подрачје на реката Струмица е определено со Одлука на Влада на Република 

Северна Македонија за определување на границите на подрачјата на речните сливови (Сл. 

весник на РМ 107/12 од 27.8.2012). Овој слив опфаќа територија од 1.649 км2 или 6,41% од 

територијата на Република Северна Македонија и се протега на територијата на шест 

општини:  Конче, Радовиш, Струмица, Ново Село, Василево и Босилово. Сливот на реката 

Струмица е составен од сливовите на река Струмица, Дворишка и Лебничка река и е дел од 

сливот на река Струма, кој припаѓа на сливот на Егејското Море. Сливот на река Струмица  е 

едно од четирите сливни подрачја во Република Северна Македонија.  

Главен реципиент е реката Струмица. Должината на реката е 114 км, од кој 81 км на 

територијата на Република Северна Македонија и 33 на територијата на Република Бугарија. 

Реката Струмица  има регулирано речно корито од 31 км.  Реката Струмица нема посебен 

извор туку изворишна челенка составена од Радовишка и Ореовешка река, кои се 

соединуваат кај Радовишко Поле и во овој дел Струмица е позната под името Стара Река. 

Лева притока на Реката Струмица е реката Турија со должина на речно корито од 22 км - од 

Браната Турија до вливот со реката Струмица. Турија има  8 км регулирано корито. Десна 

притока на реката Струмица е Моноспитовскиот канал со 14,1 км речно корито. Во него од 

левата страна се влева реката Водочница со 15 км регулирано речно корито. Десна притока 

на Моноспитовскиот канал со 6 км регулирано речно корито е реката Тркањa. 

Во тек е шестгодишен проект чија цел е да го подобри управувањето со водите во рамките на 

овој слив, преку преку развивање план за управување со сливот и хармонизација на 

националното законодавство со ЕУ директивите. Проектот спроведува серија на мерки на 

ниво на сливно подрачје за да се подобри квалитетот на водите во сливното подрачје, но и да 

се минимизираат ризиците од поплавите, сушите и другите штетни ефекти од климатските 
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промени врз водните ресурси. Проектот е финансиран од швајцарската влада, а се 

имплементира преку Програмата за развој на ОН во Република Северна Македонија. 

Со зголемување на температурите поради климатските промени, поради немарноста при 

експлоатација на рудните богатства како и поради несоодветната употреба на пестициди и 

други агро-хемиски препарати истите се соочуваат со голем ризик на загаденост. Медијација 

на овие проблеми кои се предизвикани од човечки фактор се можни и истата може да се 

направи во релативно краток период. Најголем ризик за хидропотенцијалот во регионот се 

климатските промени. Потребно е да се направи долгорочна стратегија во делот на 

регулација на водотеците т.е. да се направи систем на акумулации. Ова подразбира, чистење, 

санирање и надоградба на одводните канали и нивно систематско поврзување на 

хидроакумулациите како и зголемување на нивниот број и изградба на нови и проширување 

на постоечките системи за наводнување. 

 

11.3 Земјоделството и енергија 

Во Југоисточниот плански регион земјоделството е најзастапен сектор и носечки економски 

двигател. Секторот Земјоделство, шумарство и рибарство со 14.306 милиони денари има 

најголемо учество во БДП на регионот и учествува со 29.4% од овој сектор на државно ниво 

што го прави водечки регион во земјата. Сепак, бруто додадената вредност на овој сектор во 

Југоисточниот регион бележи континуирано намалување и истата опаднала за 13,1% во 

периодот 2015 до 2017 година. Вклученоста на земјоделството во заштитата на животната 

средина е во директна зависност од начинот на обработка на земјиштето, типовите на 

земјоделски култури и нивното третирање. Исто така, големо влијание има пренамената на 

шумите во земјоделско земјиште. Во овој сегмент, земјоделството се поврзува и со 

енергетскиот систем со оглед на тоа дека дрвната маса е и најупотребуваната биомаса за 

загревање на домаќинствата. Исто така, таа се користи и за загревање на земјоделските 

пластеници и стакленици но треба да се напомене дека за оваа намена најмногу се користи 

ќумурот и мазутот.  

Иако во регионот има присуство на геотермални води истите не се доволно искористени. 

Искористувањето на обновливи извори на енергија (ветерници, сончеви колектори, 

фотоволтаични централи и мали хидроцентрали) во Македонија, но и во Југоисточниот регион 

е во подем. Сепак, како инсталирана моќност за производство на електрична енергија во 

Југоисточниот регион, истите се на ниско, незначително ниво.  

 

11.4 Шуми 

Шумите во Југоисточниот плански регион спаѓаат во групата средно отворени шуми со 

сообраќајници. Во регионот има присуство на листопадни и иглолисни шуми, мешовити шуми 

но, присутни се и деградираните шуми. Од листопадните шуми најзастапени се дабовата и 

буковата шума, а од четинарите црниот и белиот бор и елата. Според формата има 

високостеблени разновозрaсни насади, високостеблени едновозрасни насади, 

нискостеблени насади и шумски култури. Во следната табела е претставена информацијата за 

површината под шума според видовите насади и дрвја во регионот во 2019 година.  
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Табела 77. Површина под шума според видови насади и дрвја, 2019 

Површина под шума според  

видови насади и дрвја 

Република 

Северна 

Македонија  

(ха) 

Југоисточен 

плански регион 

(ха) 

Учество на 

Југоисточен 

регион (%) 

Вкупно површина под шума 1.019.253 144.067 14,13% 

Листопадни насади 596.715 97.006 16,26% 

Шума под бука 242.817 24.565 10,12% 

Шума под даб 292.269 43.694 14,95% 

Шума под костен 5.267 2.019 38,33% 

Шума под други тврди 

листопадни видови 
52.943 26.486 50,03% 

Шума под други меки 

листопадни видови 
3419 242 7,08% 

Иглолисни видови 63.884 9.208 14,41% 

Шума под смрча 2.277 317 13,92% 

Шума под ела 5.724 1.365 23,85% 

Шума под црн бор 40.001 4.265 10,66% 

Шума под бел бор 6.275 1.935 30,84% 

Шума под молика 3.397 - 0,00% 

Шума под други иголисни 

видови 
6.210 1.326 21,35% 

Мешовити шуми 314.278 31.857 10,14% 

Деградирани шуми 44.376 5.996 13,51% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Стопанисувањето со шумскиот фонд во регионот се управува преку подружниците на ЈП 

„Македонски шуми“ кои се лоцирани во Струмица, Радовиш, Гевгелија и Валандово. 

Вкупниот шумски фонд во Југоисточниот плански регион е претставен во следните табели  

Табела 78. Вкупен шумски фонд, 2016 -2019 

Вкупен шумски фонд 
Вкупно 

2016 2017 2018 2019 

МК 1.001.665 1.001.489 1.007.095 1.019.253 

Југоисточен регион 143.558 143.560 143.754 144.067 

Учество на Југоисточен 

регион (%) 
14,33% 14,33% 14,27% 14,13% 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 

 

Табела 79. Вкупен шумски фонд во Југоисточен регион, 2016 - 2019 

Шумски 

фонд 
Вкупно 

Листопадни 

шуми 
Иглолисни шуми Мешовити шуми 

Деградирани 

шуми 

2016 143.558 96.572 9.183 31.807 5.996 

2017 143.560 96.572 9.185 31.807 5.996 

2018 143.754 96.716 9.185 31.857 5.996 

2019 144.067 97.006 9.208 31.857 5.996 

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза 



102 

Од табелите може да се заклучи дека Југоисточниот регион учествува со приближно 14% од 

вкупниот шумски фонд во државата. Поединечно најголемо е учеството на листопадните 

шуми кои учествуваат со 16,26% на државно ниво. На ниво на Југоисточен регион, 

листопадните шуми се доминантни со 67,3%, а потоа следуваат мешовитите шуми со 22,1%. 

Развојот и одржливото управување со 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. 

Југоисточниот плански регион е еден од регионите во кои има најголемо негативно влијание 

врз шумите, како од аспект на оштетени површини од пожари, така и од аспект на негативен 

биланс во нивно обновување, но и значителен интензитет на сеча на дрвна маса. 

 

11.5 Заштитени подрачја 

Во Југоисточниот регион постојат повеќе заштитени подрачја - поединечни споменици на 

природата и природни резервати. Во Табелата 80 се претставени Заштитени подрачја на 

територијата на Југоисточен регион. 

 

Табела 80. Заштитени подрачја на територијата на Југоисточен регион 

Име на 

заштитено подрачје 
Општина 

Површина 

(ха) 
Категорија на заштита 

Година на 

прогласување 

Гладница Гевгелија 68 
Споменик на 

природата 
1988 

Гол Човек (шума) 
Ново Конско, 

Гевгелија 
0 

Споменик на 

природата 
1987 

Висока Чука (Див 

прнар) 

Петрово и 

Габрово, 

Гевгелија 

0 
Споменик на 

природата 
1997 

Дојранско Езеро Дојран 2729 

Споменик на 

природата - 

Рамсарско место 

1977; 2011 

Стебла од платан Дојран 2 
Споменик на 

природата 
1970 

Платан 
Колешино, Ново 

Село 
н/д 

Споменик на 

природата 
1986 

Колешински водопади Ново Село 2,54 
Споменик на 

природата 
1985 

Конче Конче 0,66 
Споменик на 

природата 
1986 

Моноспитовско Блато Босилово 8,51 
Споменик на 

природата 
1987 

Смоларски водопади Ново Село 6,95 
Споменик на 

природата 
2006 

Резерват од кримски 

бор 

Струмица (Чам 

Чифлик) 
428 

Специјален 

растителен резерват 
1969 

Состоина од платан 
С. Мокрино, 

Струмица 
н/д 

Споменик на 

природата 
1988 

Извор: http://documents.protectedplanet.net/MKD.html 
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Од аспект на посебноста на биодиверзитетот се одвојуваат Моноспитовското блато и 

Дојранското езеро. Кон нив треба да се придодадат и Смолари и Колешино водопади, и др. 

Дојранското езеро има меѓународен статус според рамсарската конвенција и е заштитено со 

Законот за езера во Република Северна Македонија. Моноспитовското Блато е 

најпространото водно станиште од блатно-мочуришен тип во Република Северна Македонија. 

Тоа денеска претставува последното мочуриште во Македонија и неговата сегашна состојба 

е само мал остаток од некогашните пространи површини под вода, трска и влажни ливади 

богати со жив свет. Освен од флористички аспект, неговата биолошка разновидност е многу 

малку проучена. 

Во државата постојат неколку примери каде што локалните самоуправи се назначени за 

управување со заштитено подрачје. Во Југоисточен регион таков е случајот со Општина 

Дојран која управува со Споменикот на природа − Дојранско Езеро и Општина Ново Село 

која управува со Споменикот на природата − Смоларски Водопад. 

Во регионот се идентификувани неколку значајни растителни подрачја според критериумите 

на PlantLife International: Алшар-Трибор, Беласица, Богданци (Чурчулум - Паљурци), Дојранско 

Езеро, Кожуф-Дудица, Негорски Бањи, и Струмица-Моноспитовско Блато.74 

Идентификувани се 2 значајни подрачја за птици: Дојранско Езеро и Мантовско Езеро, како и 

2 значајни подрачја за пеперутки: Огражден и Кожуф.75 

 

11.6 Климатски промени и нивните влијанија 

Анализата за ублажување на климатските промени во рамките на Вториот двогодишен 

извештај за климатски промени од април 2017 се надоврзува на анализите направени во 

претходните студии: Трет национален план за климатски промени, Прв двогодишен извештај 

за климатски промени и Националните придонеси кон климатски промени.  Извештајот 

дефинира Акционен план со 46 мерки за ублажување на климатските промени на ниво на 

држава, и тоа 35 од секторот енергетика, 8 мерки се од секторот Земјоделство, шумарство и 

користење на земјиштето и 3 мерки од секторот отпад. Индикаторот „Емисии на стакленички 

гасови по вкупно потребна енергија“ во периодот од 2007-2014 е за 10%- 20% проценти 

понизок во однос на 2000 година. Според индикаторот „Емисии на CO2  по жител“, државата 

влегува во иста група на земји како што се Романија и Унгарија, како земја со релативно 

ниско ниво на емисии по глава на жител.  

Збирните нето емисии на стакленички гасови во 2014 се проценуваат дека се 9.023 Gg CO2-

eq. Ако се анализираат емисиите по гасови, без секторот Шумарство и други употреби на 

земјиштето, најголемо учество има  CO2. Неговото учество во 2014 година изнесува 69,3%, а 

потоа следат емисиите на CH4 сo 25,6%, емисиите на N2O со 3,6% и сите гасови кои содржат 

флуор (F-гасови) со 1,5%. 

Енергетиката е сектор со далеку најголемо учество во емисиите на стакленички гасови во 

државата споредено со другите сектори, затоа што овој сектор главно се базира на фосилни 

горива, пред сè на јаглен, кои во вкупната потреба од енергија учествуваат со над 80%. Во 

последните неколку години постои одреден тренд на намалување на учеството на фосилните 

горива пред сè поради зголемување на увозот на електрична енергија, што дополнително ја 

зголемува увозната зависност на државата која изнесува околу 50%. Исто така, постои пораст 

                                                           
74 Студија за геодиверзитетот и геонаследството на Република Северна Македонија и другите компоненти на 

природата (биолошка и пределска разновидност), Национална стратегија за заштита на природата, 2016 година, 

МЖСПП  
75 ibid 
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и тренд на зголемување на учеството на обновливите извори на енергија во вкупно 

потребната енергија, па од 10% во 2012 година, во 2015 година се зголемува на 15%. 

Секторот Отпад е вториот најголем извор на стакленички гасови во Република Северна 

Македонија. Емисиите на стакленички гасови се предизвикани од следните активности: 

депониите на цврст отпад, биолошкиот третман на цврстиот отпад, согорувањето и отвореното 

горење на отпадот и пречистувањето и испуштањето на отпадните води. Цврстиот отпад 

создаден во државата главно се отстранува на депонии. Депонијата Дрисла во Скопскиот 

регион е единствената стандардна депонија во земјата. Во руралните области, ЈКП го 

одлагаат отпадот на општинските нестандардни депонии или сметишта без оперативни 

трошоци, со исклучок на некои режиски и повремени трошоци за гаснење на пожарите што 

се јавуваат на сметиштата. Има околу 54 одобрени комунални депонии. Согледана е 

потребата да се подобрат нивните практики за управување со отпадот. Покрај ова, има и 

околу 320 диви депонии кои треба да се затворат. Во согласност со националното 

законодавство, градоначалниците на општините се обврзани да достават годишни извештаи 

за тоа како општините управуваат со безопасниот отпад. Во 2014 година, создадени се околу 

370 kg по жител комунален отпад и 75% од тој отпад е отстранет на депонија. Остатокот е 

отстранет преку согорување или отворено горење на отпадот. Компостирањето на отпадот е 

сè уште во своите почетоци, бидејќи само 1.945 t биолошки отпад биле компостирани во 

2014 година. Исто така, рударските и преработувачките индустрии, кои создаваат опасен 

отпад, се соочуваат со сериозни проблеми во текот на преодниот период и многу од нив 

престанале со работа без можност повторно да започнат со работа. Нивните јаловишта се 

напуштени и има малку или воопшто нема информации за историјата на овие 

јаловишта/ѓубришта.76 

Во секторот Земјоделство, шумарство и користење на земјиште, шумите и шумското 

земјиште се главните извори за апсорбција на CO2 емисиите во земјата. Тие покриваат околу 

1,3 милиони ха, и се карактеризираат со голема видова разнообразност, но се со слаб 

квалитет и низок годишен прираст. Повеќе од 70% од шумите се од вегетативно потекло, 

околу 90% се составени од листопадни дрвни видови и околу 90% се во државна сопственост. 

Вкупната дрвна резерва е проценета на околу 70 милиони м3, а вкупниот годишен тековен 

прираст е проценет на околу 1,7 милиони м3.  Земјоделството е важен сектор поради тоа што 

значително придонесува за БДП (речиси 10% вo 2016 година) и поради процентот на работна 

сила којашто е ангажирана во овој сектор (во 2015 година, тој процент бил 17%). Тоа е исто 

така релативно подложно на влијанијата од климатските промени, особено на поплавите. Во 

секторот земјоделство, активностите поврзани со сточарството емитуваат стакленички гасови 

главно како резултат од ентеричната ферментација и постапувањето со ѓубривото. Од друга 

страна, емисиите на стакленички гасови од полјоделството произлегуваат од неколку големи 

извори: несоодветно или прекумерно ѓубрење со минерални ѓубрива, што на долг рок 

сериозно ја намалува органската материја во почвите и предизвикува значителни емисии на 

CO2; ретко и несоодветно користење на природни ѓубрива; пренамена на употребата на 

земјиштето од екстензивно земјоделство во интензивно; несоодветно управување со 

обработливото земјиште; и несоодветно ѓубрење.77    

Повеќе сектори/ области ќе бидат погодени од климатските промени, како на пример 

земјоделството, биолошката разновидност, водни ресурси и пред се човековото здравје.  

 

                                                           
76 Втор двогодишен извештај за климатски промени, април 2017 
77 ibid 
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11.5.1 Земјоделство 

Како најзначајна индустриска гранка во Југоисточниот плански регион, земјоделството може 

да претрпи големи штети, а со тоа да предизвика и негативни ефекти и во социо-економските 

општествени збинувања. Со зголемување на негативните последици од климатските промени 

за очекување е да се намалат приносите кај пченицата, грозјето, луцерката како и доматите. 

Како долгорочни последици ќе се забелажат во деградацијата на почвата и нејзина ерозија.  

Земјоделството учествува со 13% во производството на стакленички гасови што воедно го 

прави втор најголем производител после енергетскиот сектор. По однос на употреба на 

земјиштето и негова употребливост истото опфаќа 3-10% од емисиите. Ова во голем дел 

зависи од начинот на кој се употребува земјиштето – употреба на ѓубрива, но и од бројот на 

шумски пожари кои се се почести. 

Важноста на Југоисточниот плански регион од аспект на климатските промени е наведена во 

Националните акциони планови и истражувањата по однос на придонесите од 

земјоделството. Со Третиот национален план за климатски промени, изработен од страна на 

МЖСПП во 2014 година е направена симулација со која се оценува ранливоста на 

земјоделството во Југоисточниот плански регион. Според истиот, анализата на различни 

сценарија за климатските промени за земјата покажува дека средната годишна температура 

ќе се зголеми за 1.0°C до 2025 и за 1.9°C до 2050, додека средните врнежи се очекува да 

се намалат за 3% и 5% во истиот период, што значи дека ќе се зголеми аридноста на почвата. 

Влијанието од климатските промени се очекува да варира во зависност од годишното време 

и подрачјето. Најголемо затоплување се очекува да се јави во планинските северозападни 

делови од земјата, каде се предвидува минимално намалување во врнежите до 2050 година.  

југоисточните и централните региони од земјата се предвидува да се затоплуваат побавно, 

иако врнежите побрзо ќе се намалуваат во втората половина од векот. 

Според податоците во Третиот национален план во Југоисточниот регион, до 2100 година се 

очекува намалување на врнежите во текот на летото од 19% проценти и зголемување на 

температурата од 6°С. Таквите екстремни промени на температурата и врнежите ќе извршат 

голем притисок врз земјоделското производство, поради што е многу важно земјоделството 

да се адаптира кон негативните влијанија на климатските промени. 

Главни фактори кои имаат директно влијание врз земјоделското производство се: 

температурата, врнежите, евапотранспирацијата и должината на вегетацијата. 

Температура на воздухот е значаен основен индикатор за оценување на интензитетот на 

климатските промени во определено подрачје. Анализата на Југоисточниот регион покажува 

прогресивно зголемување на просечната температура на воздухот од 2.00 – 2.43°C на сите 

подлокации како и за регионот во цели- на. Овие предвидени зголемувања на температурата 

на воздухот се совпаѓаат со новите климатски сценарија за земјата, кои проектираат 

зголемување на температура на воздухот за 2°C до 2050 година. 

Негативното влијание на просечните температури на воздухот врз земјоделското 

производство во голема мера зависи од околностите во животната средина (врнежи, евапо- 

транспирација, аридност итн.). Од овие причини, негативното влијание од покачените 

температури на воздухот ќе варира во различни региони во земјата. 

Температурите во сезоната на вегетацијата се многу важни за развој на растенијата. Секоја 

култура има потреба од различна температура во секоја фаза од својот развој. Поради ова, 

поголемите промени во температурата ќе предизвикаат определени промени во фазите на 

одгледување на културата, што значи дека некои фази во текот на вегетацијата можат да се 
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јават порано или подоцна. Овој индикатор е тесно поврзан со сумите на активни 

температури. Зголемувањето на средната температура на воздухот и на бројот на сумите на 

активни температури ќе доведат до порано почнување на вегетацијата и до поинтензивна 

евапотранспирација. Ова пак значи дека на земјоделските култури ќе им треба повеќе вода 

за раст и развој. Недоволното количество вода веќе е ограничувачки фактор за нормален 

раст и развој и во многу случаи се надоместува со наводнување.  Доколку сезоната на 

вегетацијата почне порано тоа ќе овозможи адаптација кон повисоките просечни 

температури, а земјоделците ќе почнуваат со порана сеидба на определени култури со цел да 

ги избегнат жешките летни периоди кога температурите и евапотранспирацијата се високи.  

Идните промени во земјоделските практики, сепак мора да ги земат предвид и можностите за 

подоцна појава на пролетни мразеви. 

Анализата предвидува просечно зголемување на температурите на воздухот од 0,14°C во 

периодот на почеток на вегетацијата во Југоисточниот регион во периодот од 2000 до 2025 и 

од 1,36°C во периодот од 2000  до 2050 година. 

Зголемувањето на просечната температура на воздухот за повеќе од 2,04°C може да има 

сериозни влијанија врз земјоделското производство во овој регион, особено што во овој 

регион се застапени култури кои бараат многу инвестиции (стакленици, овоштарници и лозја). 

Таквото зголемување на температурата на воздухот ќе доведе до зголемување на потребите 

за вода и ќе ги оштети овошките, ќе предизвика изгореници кај грозјето, со што ќе се намали 

родот но исто и квалитетот и пазарната вредност на производите.  Од овие причини, многу е 

важно да се воведат ефективни мерки за поефикасно користење на водата. Многу е важно 

да се инвестира во наводнувањето и во применливи мерки за адаптација поврзани со 

одгледувањето на самите култури и тие треба да се комбинираат со детални економски 

анализи за да се оцени економската изводливост и трошковната ефективност на тие мерки.  

Наодите од студијата покажуваат дека периодот на пораст кај сите групи на култури со базна 

температура од најмалку 5,6 °C ќе започне порано, а кај фазите на развој ќе има 

драматични промени во време - периодот на растење ќе се одложи. Во Југоисточниот регион 

ќе има најголемо зголемување на сумите на активни температури во споредба со другите 

региони, со што тој ќе биде најранлив на климатските промени во споредба со останатите 

делови од земјата. во текот на следните 40 години, ќе се јават се поизразени разлики во 

фазите на развој на растенијата. Сезоната на вегетацијата во некои подрегиони од 

Југоисточниот регион до 2050 година ќе се скрати дури за 33 дена, главно поради 

одложувањето на почетокот на вегетацијата кај културите на пролет, поради сланата или 

студените периоди во доцна пролет. Намалувањето на просечните врнежи во текот на 

годината може исто така да влијае врз должината на вегетацијата. 

Врнежите се единствениот извор на вода за земјоделските култури во многу подрачја кои не 

се опфатени од системите за наводнување. Токму поради многу е важно со симулациите да 

се предвидат идните трендови кај врнежите. Главниот тренд идентификуван во симулациите 

извршени за Третиот национален план покажува намалување на просечните годишни суми 

на врнежи во сите подрегиони во Југоисточниот регион во периодот помеѓу 2000 и 2040 

година. Просечните врнежи во Југоисточниот регион се од 94 - 185 mm пониски од 

просечните врнежи за целата територија на државата.  Сумата на врнежите за 

најврнежливите месеци за периодот 2000-2040 година, покажува намалување од 15%. Овие 

пресметки исто така покажуваат и зголемување во интензивните врнежи во определени 

денови. И интензивните врнежи се многу штетни за земјоделството бидејќи почвата не може 

да впие толку големи количества вода, што предизвикува истекување од површините што пак 

од друга страна предизвикува интензивна ерозија на почвата и други оштетувања. Друг 
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негативен ефект на интензивните врнежи е поплавувањето, кое е закана за многу 

земјоделци.  

Проценката утврди дека може да се очекува дека просечните врнежи во сезоната на 

вегетацијата ќе се намалат до 15.5% за време на периодот вклучен во симулацијата (2000–

2050). Секое намалување на водата за време на сезоната на вегетацијата е штетно за 

секторот земјоделство бидејќи во Југоисточниот регион и така недостигна вода за 

наводнување на сегашните култури - нешто што мора да се решава преку зголемување на 

ефикасноста на наводнување.  

Евапотранспирацијата - процесот со кој водата се пренесува од почвата во атмосфе- рата 

преку испарување од почвата и од другите површини како и преку транспирација од 

растенијата е уште еден важен индикатор за оценување на ранливоста на секторот 

земјоделство на климатските промени. Сите промени во температура на воздухот, вр- нежите, 

сончевото зрачење, брзината на ветрот, воздушниот притисок ќе имаат значително влијание 

врз евапотранспирацијата во однос на вкупната потреба за вода. Со симулацијата е 

идентификуван јасен долгорочен тренд на зголемување на евапотранспирацијата во 

Југоисточниот регион во периодот 2000–2040, при што вкупното зголемување е 10,14%. За 

подобро приспособување кон идните зголемувања на евапотранспирацијата, потребно е да 

се воведе подобро и поефикасно користење на водата при наводнување.   

Без адаптивни мерки и без наводнување, приносите од сите култури во најранливите де- лови 

од земјата ќе се намалат. различни анализи се согласни дека по 2050 година влијанијата врз 

голем број едногодишни и повеќегодишни култури во најголемиот дел од земјата ќе бидат 

негативни. 

Кај пченката која не се наводнува, се проектира умерено (0-10%) и посериозно намалување 

на приносите (10-25%) во најголемиот дел од земјата до 2025 година. До 2050 година следат 

големи намалувања до 25% во сите делови од земјата, а во некои ранливи подрачја 

опаѓањето на приносите ќе биде уште поголемо. 

Најголемото зголемување на просечните месечни температури на воздухот ќе се јави токму 

во периодот на интензивна вегетација на културите и со ова значително ќе се зголеми 

количината на вода која им е потребна. Поради намалените врнежи ќе се намали и 

количеството вода кое ќе им биде достапно на културите по природен пат. Се очекува 

врнежите да се намалат за 5% до 2025, за 12% до 2050, за 18% до 2075 година и за речиси 

23% до крајот на векот.  Иако вкупните врнежи во сезоната на вегетацијата ќе се намалат, се 

очекува зголемување на врнежите во зима. Ова може драстично да ги зголеми потребите за 

вода за наводнување во сезоната на вегетацијата. Земјоделството во Југоисточниот регион 

во голема мера и сега користи наводнување и секое идно зголемување на потребите од вода 

за наводнување сериозно ќе ги оптовари речните сливов, и посебно сливот на реката 

Струмица во струмичкиот микро регион кој има ограничен капацитет. 

Во Третиот национален план се разгледуваат сценарија за адаптација што генерираат 

повисоки приноси од културите во споредба со основното сценарио во кој нема мерки за 

адаптација. Сепак, сценаријата кои генерираат највисок принос се токму тие кои бараат 

најмногу вода. За ова е потребен координиран секторски пристап за планирање и употреба 

на водните ресурси.  

Зголемените температури, ниската релативна влажност и ретките врнежи негативно влијаат 

врз растот на пченката. Без адаптација, приносите на пченка се очекува значително да се 

намалат: до 23% во 2025 и до 27% во 2050 година. Секој облик на наводнување ќе ги 

зголеми приносите на пченка. Поради ова, сите сценарија покажуваат 35% повисоки 
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приноси во споредба со загубите кои би настанале доколку не се воведат никакви мерки за 

адаптација (односно основното сценарио без наводнување).  Многу важно ќе биде да се 

воведат дополнителни агро-техички мерки за одгледувањето на пченката, како на пример 

порана сеидба и внимателна употреба на минерални ѓубрива, особено азот, одгледување на 

нови хибриди или сорти или нејзина замена со други култури кои служат за иста намена. 

Симулациите покажуваат дека во Југоисточниот регион и покрај климатските промени до 

2025 година можат да се добијат високи приноси на пченица, пченка и сончоглед и тоа преку 

менување на датумот на сеидбата и со наводнување. Сепак, периодот помеѓу 2025 и 2050 

година ќе биде многу потежок. 

Со поддршка на Швајцарската Агенција за развој (СДЦ) во Југоисточниот регион се 

инсталирани 23 агрометеоролошки станици во сите 10 општини во Југоисточниот регион за 

модернизација и подобрување на земјоделското производство. Покрај подобрување на 

квалитетот на овошјето и зеленчукот со намалување на обемот на третман со хемиски 

препарати на земјоделските култури, овие станици ќе придонесат за намалување на 

загаденоста на воздухот, почвата, водата, а преку нив земјоделците имаат полесен пристап 

до информации за климатските промени за правилно управување со земјоделските култури. 

Исто така подготвена е и веб-страница (www.agrojug.mk), а развиен е и софтвер за 

предвидување на болести на одредени култури и мобилна апликација (Метеобот) за 

временска прогноза на сите 23 локации во Југоисточен регион. Земјоделците податоците 

можат да ги користат преку мобилната апликација која ги дава сите параметри во однос на 

временската прогноза, а дополнително на веб страната има параметри и за предвидување 

болести кај растенијата.  

 

11.5.2 Биолошка разновидност 

Биолошката разновидност е во голема мера изложена на климатските промени. Изработена 

е стратегија за биодиверзитет и акциски план за Југоисточниот плански регион. За таа цел 

одредени се доминантните видови, алфа и гама диверзитетот. Како посебни еко системи, 

рефигиумите имаат потреба од посебна опсервација со оглед на предвидувањата за 

затоплување на климата и намалувањето на врнежите. Доколку не се предвиди медијација на 

истите, постои голем ризик за исчезнување (изумирање или иселување) на голем број на 

флора и фауна. 

Со оглед на географската поставеност во регионот, биодиверзитетот може да се подели дека 

припаѓа на низински и планински појас. Во низинскиот појас се забележува намалување на 

влажноста во живеалиштата како и нивно парцијално сушење. Во одредени случаи, како што 

е во случајот на Моноспитовското блато дополнителен причинител на сушењето се јавува и 

човечкиот фактор. Покрај Моноспитовското блато, во овој појас спаѓа и Дојранското езеро 

каде може да се забележи намалување на обичната трска и друга макрофитска вегетација. 

Во случајот на планинските појаси можно е намалување на снежната покривка. Најизложени 

во овој случај ќе бидат субалпските предели. 

Воедно со зголемување на температурите и намалување на влагата се очекува и 

намалување на продуктивноста на шумските појаси. Ова се однесува на намалениот 

капацитет за апсорпција на стакленички гасови. Со оглед на зголемувањето на 

производството во земјоделството и употребата на дрвна маса во загревање на површините, 

потребно е да се направи стратегија за долгорочно управување со истите. Со ова би се 

намалил ризикот од човечки фактор како и намалување на инсекти и штетници кои ги 

напаѓаат шумите. 
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11.5.3 Хидрогрфски ресурси 

Климатските промени исто така ќе имаат влијание на водните ресурси во Југоисточниот 

плански регион, а истите се од големо значење за економскиот развој на регионот. Со 

зголемување на температурата ќе се јави и поголема потреба за наводнување на 

земјоделските површини, но во исто време се очекува и драстично намалување на водните 

ресурси. Поради ова, потребно е да се направи систематизација на површинските и 

подземни води како и да се направи стратегија за нејзина употреба како и складирање. 

 

11.5.4 Човеково здравје 

Дополнително на изложеноста на хемиски препарати кои интензивно се употребуваат во 

земјоделството како и негативното влијание при ископоување на руда, човечкото здравје ќе 

биде погодено и од климатските промени. За очекување е да се зголеми употребата на 

пестициди при земјоделските активности како заштита од нови заразни болести и паразити, а 

со тоа и загадување на водите. Директно влијание ќе почуствуваат и жителите со 

кардиоваскуларни и респираторни проблеми, зголемен топлотен стрес, малигни заболувања 

и др.  

Со цел да се направи митигација на климатските промени, за Југоисточниот плански регион 

мора да се направи стратегија која би опфатила анализа и препораки за подобрување во 

управувањето со животната средина т.е. управување со тврд и течен отпад, регулирање на 

подземните и површински води како и долготрајна ревитализација и заштита на почвата и 

воздухот. Исто така, мора да се внимава и долгорочно да се испланира унапредувањето на 

растителниот и животински свет, а посебни мерки да се применат за заштита на заштитените 

подрачја. Покрај изработката на стратегии и детални акциски планови, потребно е да се 

направи и генерална едукација на населението т.е. да се подигне нивната свест за ефектите 

од климатските промени и нивниот придонес во справувањето со истите. 

Климатските промени директно влијаат и здравјето на луѓето. Според сценаријата во кои е 

пресметано зголемување на температурата за 1°C, смртноста ќе биде најизразена во 

месеците април, мај, јуни и тоа за 4% - 11% во период од една декада. Со зголемувањето на 

температурата на топлотните бранови кои се карактеристични за овие месеци, за очекување 

е, посебно да бидат погодени хроночно болните, особено луѓето кои имаат респираторни и 

кардиоваскуларни проблеми. Исто така се очекува и потхранетост и нарушувања поврзани со 

детскиот развој.  
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12. ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ 

 

Подрачјата со специфични развојни потреби се определуваат со одлука на Владата на 

Република Северна Македонија (член 6 (став 4 и 5),  Закон за  рамномерен регионален 

развој). Критериумите за определување на подрачјата со специфични развојни потреби се 

дефинирани во член 7 (став 1) од Законот за  рамномерен регионален развој и тие се: 

степенот на економската развиеност, демографскиот индекс, географската положба, 

степенот на изграденост на техничката и социјалната инфраструктура и вредноста на 

природното богатство и културното наследство. Поблиските критериуми и индикатори за 

определување на подрачјата со специфични развојни потреби ги пропишува Владата на 

Република Северна Македонија (член 7 (став 2) од Законот за рамномерен регионален 

развој). Последната Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби 

во Р.С. Македонија е донесена од Владата на 10.02.2014 година и таа се однесува на 

периодот 2014 -2018 година. 

Според оваа одлука во член (2) наведени се подрачјата со специфични развојни потреби во 

државата: 

- погранични, рурални, ридско-планински и други подрачја што заостануваат во 

развојот; 

- подрачјата со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон и 

- други подрачја со специфични развојни потреби утврдени со закон. 

Во Југоисточниот плански регион не се утврдени подрачја според категоризацијата: подрачја 

со природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон како и други 

подрачја со специфични развојни потреби утврдени со закон. 

Населените места кои се наоѓаат во пограничните, рурални, ридско-планински и други 

подрачја што заостануваат во развојот наведени се во Листата бр. 1 како составен дел на 

одлуката и тие се објавени во Службениот весник на Република Северна Македонија бр. 

33/2014. 

 

Табела 81. Подрачја со специфични развојни потреби според категоризација: подрачја со 

природни богатства и културно наследство кои се заштитени со закон како и други подрачја 

со специфични развојни потреби утврдени со закон, за период 2014 - 2018 

ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

/ Селемли 

Стојаково 

/ 

ОПШТИНА БОСИЛОВО 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

/ / Бориево 

Босилово 

Гечерлија 

Дрвош 

Еднокуќево 

Иловица 

Моноспитово 

Петралинци 

Радово 

Робово 

Сарај 
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Секирник 

Старо Балдовци 

Турново 

Хамзали 

Штука 

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

Кушкулија 

Нивичино 

/ Ангелци 

Варварица 

Василево 

Висока Маала 

Владиевци 

Градошорци 

Доброшинци 

Дукатино 

Едренаково 

Кушкулија 

Нивичино 

Нова Маала 

Пиперово 

Радичево 

Седларци 

Сушево 

Требичино 

Чанаклија 

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

/ Бајрамбос / 

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

Хума Богородица 

Моин 

Хума 

Конско 

/ 

ОПШТИНА ДОЈРАН 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

/ Органџали 

Николиќ 

Сретеново 

Дурутли 

Ѓопчели 

Куртамзали 

Николиќ 

Нов Дојран 

Органџали 

Севендели 

Сретеново 

Стар Дојран 

Фурка 

Црничани 

Чаушли 

Џумабос 

ОПШТИНА КОНЧЕ 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

Горни Липовиќ / Габревци 

Гавран 

Горна Враштица 

Горни Липовиќ 

Дедино 

Долна Враштица 

Долни Липовиќ 

Долни Радеш 

Загорци 

Конче 
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Лубница 

Негреновци 

Ракитец 

Скоруша 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

Барбарево 

Стиник 

Стиник 

Бадолен 

Дражево 

Старо Коњарево 

Ново Коњарево 

Смолари 

Мокрино 

Мокриево 

Борисово 

Колешино 

Бадолен 

Бајково 

Барбарево 

Борисово 

Дражево 

Зубово 

Колешино 

Мокриево 

Мокрино 

Ново Коњарево 

Ново Село 

Самоилово 

Смолари 

Старо Коњарево 

Стиник 

Сушица 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

Али Коч 

Али Лобаси 

Козбунар 

Коџалија 

Ново Село 

Папавница 

Смиланци 

Шаинташ 

Шипковица 

Штурово 

/ / 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Ридско-планински Погранични Рурални подрачја 

/ Габрово / 

Извор: Листа бр.1 - Одлука на Влада за определување на подрачјата со специфични развојни потреби 

за период 2014 - 2018 (Службен весник на Република Македонија бр. 33/2014) 

 

Според Одлуката за определување на подрачјата со специфични развојни потреби Во 

Југоисточниот плански регион се класифицирани 16 ридско-планински, 21 погранични и 77 

рурални подрачја со специфични развојни потреби. 
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13. PESTLE АНАЛИЗА НА НАДВОРЕШНOТО ОПКРУЖУВАЊЕ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ 

ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

При изработката на стратешки документи една од анализите која треба да даде целосна 

слика за опкружувањето на одредена институција, организација или територија е PESTLE 

анализата. 

Таа претставува збир од надворешни фактори кои позитивно или негативно  влијаат врз 

работата, вклучувајќи и реализацијата на одредена стратегија и акциски план, но поради 

интензитетот и влијанието врз кои неможе да влијаеме. Затоа е направена проценка на 

оправдувањето за релевантноста и соодветноста. 

Сетот од фактори врз кои се направи анализата на проценетата ситуација треба да даде 

проценката и основа на оправдувањето за релевантноста и соодветноста на Програмата. 

Истиот се состоеше од анализа на: 

 P - политички фактори, 

 Е - економски фактори, 

 S - социјални фактори, 

 Т - технолошки фактори. 

 L - фактори на правната рамка 

 Е - Фактори на животната средина. 

Политичките фактори ги даваат показателите за промените, трендовите во политичките 

односи кои влијаат врз субјектот или територијата која се анализира (политичка стабилност, 

пристапување во ЕУ, државни и други политики за инвестиции, инфраструктура, 

земјоделството, локални и парламентарни избори, даночна политика, меѓуопштинска 

соработка и соработка со државните институции и сл.) 

Економските фактори кои при анализата ги дефинираат економските аспекти кои можат да 

влијаат врз субјектот или територијата (економска стабилност во државата, кризата 

предизвикана од Ковид-19 пандемијата, можности за вработување, инфлација, бизнис 

клима, поддршка на ММСП и земјоделците, јакнење на извозот, намалување на сива 

економија, трансфер на средства на локално ниво, итн.) 

Социјалните фактори кои влијаат на развојот, стабилноста и благосостојбата преку 

демографски трендови на пораст или намалување на бројот на население (природен прираст, 

миграции и сл.), образование на населението, грижа за ранливи групи на население, 

обезбедување на поголемо ниво на социјална заштита и нејзина децентрализација, висината 

на платите и намалена куповна моќ на населението како последица на Ковид-19, итн.  

Технолошките фактори кои се анализираа се надворешните елементи поврзани со трансфер 

и воведување на нови технологии, инвестиции и субвенции за воведување на нови 

технологии, дигитализација на производите и услугите, гасификација на регионот, 

инвестирање во ОИЕ, инвестиции во истражување и развој, создавање на нови производи и 

услуги со повисока додадена вредност, итн. 

Факторите на правната рамка ги опфаќаат надворешните фактори што се однесуваат на 

независност на судството, ефикасноста на правосудните органи, донесување на квалитетни 

закони и нивно спроведување, бирократија и непотизам, продолжување на процесот на 

децентрализација, зголемување на финансирањето на општините и регионите, итн. 
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Фактори на животната средина ги земаат во предвид надворешните фактори што се 

однесуваат на климатските промени, ЕЕ и ОИЕ, Несоодветно управување со цврст отпад, 

несоодветно управување со водни ресурси, инвестиции во комунална инфраструктура 

(изградба на канализации, изградба на ПСОВ, итн.), Примена на законска регулатива за 

заштита на ЖС, итн. 

Направената анализа во наредните чекори треба да овозможи искористување на 

можностите и дефинирање стратегија и оперативни планови за намалување на ефектот од 

заканите и ризиците, земајќи ги во предвид реалните претпоставки на ниво на територијата 

која беше предмет на анализа. 

За јасно дефинирање на целите, приоритетите и мерките, за Југоисточниот регион беа 

анализирани и оценети: 

 Моќта на влијанието на горенаведените фактори во позитивна или негативна 

смисла (+/-) 

 Рангирање на степенот на влијание (од 1 до 5) 

 Оценка на значењето и важноста на влијанието на секој од (од 1 до 10). 

 

13.1 PESTLE анализа на надворешно опкружување во Југоисточниот плански регион 

Табела 82. PESTLE анализа на Југоисточниот плански регион 

НАДВОРЕШЕН ФАКТОР 
МОЌ НА 

ВЛИЈАНИЕ 

СТЕПЕН НА 

ВЛИЈАНИЕ 
ВАЖНОСТ Вкупно 

1. Политички фактори  

Даночна политика - 2 3 -6 

Политичка нестабилност  - 4 6 24 

Локални избори - 1 9 -9 

Парламентарни избори - 1 9 -9 

Квалитетни закони + 4 6 24 

Меѓуопштинска соработка + 4 8 32 

Соработка со државните 

институции 
+ 4 6 24 

Земјоделска политика + 3 6 18 

Децентрализација + 3 9 27 

Пристапување во ЕУ + 5 9 45 

Достапност на финансирачки 

грантови и иницијативи 
+ 5 9 45 



115 

Политики и финансирање за 

изградба на современа 

инфраструктура 

+ 4 9 36 

Вкупно    +227 

2. Економски фактори 

Економска стабилност во 

државата 
+ 4 4 16 

Стандард на населението + 5 7 35 

Вработување + 4 8 32 

Мала стапка на инфлација + 5 7 35 

ТИРЗ зони + 5 9 45 

Поддршка на ММСП + 5 9 45 

Поддршка на земјоделството + 5 5 25 

Откривање и задржување на нови 

пазари/ Јакнење на извозот 
+ 5 7 35 

Каматни стапки за инвестиции - 1 9 -9 

Поволна бизнис клима + 5 9 45 

Намалување на сива економија + 5 9 45 

Поголем трансфер на средства од 

централната кон локалната власт 

(ДДВ, акцизи, итн.) 

+ 5 9 45 

Последици од Ковид-19 кризата - -3 10 -30 

Вкупно    +364 

3. Социјални фактори 

Демографски фактори (наталитет) - 4 7 -28 

Образование на населението + 4 7 28 

Грижа за стари и изнемоштени 

лица 
+ 4 9 36 

Поддршка на лицата за 

попреченост 
+ 4 9 36 

Висина на платите + 5 5 25 

Згрижување на деца + 4 9 36 

Незадоволителен развој на 

културата 
- 2 9 -18 
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Мала свесност за здравјето - 1 9 -9 

Обезбедување на поголемо ниво 

на социјална заштита 
+ 4 9 36 

Одлив на вискостручен кадар - 5 8 -40 

Намалена куповна моќ на 

населението како последица на 

Ковид-19 

- 1 10 -10 

Зајакнување на граѓанскиот 

сектор 
+ 5 9 45 

Децентрализација на социјална 

заштита 
+ 5 10 50 

Дискриминација по било која 

основа 
- 5 10 -50 

Вкупно    +137 

4. Технолошки фактори 

Трансфер и воведување на нови 

технологии 
+ 5 7 35 

Инвестиции и субвенции за 

воведување на нови технологии 
+ 5 8 40 

Дигитализација на производите и 

услугите  
+ 5 8 40 

ТИРЗ зони + 5 8 40 

Гасификација на регионот + 5 8 40 

Незадоволителен транспорт во 

рамки на регионот и надвор од 

регионот 

- 4 8 -32 

Мали инвестиции во истражување 

и развој 
- 2 5 -10 

Создавање на локални трговски 

марки/ брендирање 
+ 4 8 32 

Создавање на нови производи и 

услуги со повисока додадена 

вредност 

+ 5 9 45 

Инвестирање во ОИЕ + 5 8 40 

Вкупно    +270 

5. Фактори на правна рамка 

Независно судство + 5 8 24 

Неефикасност на правосудните 

органи 
- 5 10 -50 

Бирократија во управниот сектор - 5 10 -50 

Донесување на квалитетни закони + 5 5 25 

Селективно спроведување и 

почитување на законите 
- 5 5 -25 

Непотизам - 4 9 -36 

Непридржување на мерки за 

безбедност при работа 
- 2 10 -20 

Продолжување на процесот на 

децентрализација 
+ 5 9 45 
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Зголемување на финансирањето 

на општините и регионите 
+ 5 9 45 

Неусогласено законодавство со 

претприемништвото 
- 5 5 -20 

Почитување на правна рамка за 

родова еднаквост 
+ 4 4 16 

Користење на стратешки 

документи за развој на 

национално и локално ниво 

+ 5 9 45 

Вкупно    -1 

6. Фактори на животна средина 

Климатски промени - 4 7 -28 

Заштеда на енергија + 5 5 25 

Искористување на ОИЕ + 5 10 50 

Несоодветно управување со цврст 

отпад 
- 4 10 -40 

Несоодветно управување со водни 

ресурси 
- 1 10 -10 

Инвестиции во комунална 

инфраструктура (изградба на 

канализации, изградба на ПСОВ, 

итн.) 

+ 5 8 40 

Изградба на рудник за злато на 

Кожуф 
- 1 9 -9 

Поставување на мерни станици за 

квалитет на воздух 
+ 5 9 45 

Примена на законска регулатива 

за заштита на ЖС 
+ 5 5 25 

Примена на агротехнички мерки 

кои немаат влијание врз ЖС 
+ 5 9 45 

Вкупно    +143 

 

Од анализата се гледа дека Факторите на правна рамка имаат вкупен негативен збир и 

потребни се мерки за намалување на влијанието. Кај другите фактори треба да се предвидат 

мерки за намалување на влијанието кај оние поединечни фактори кои имаат негативна 

оценка (како на пр. Несоодветно управување со цврст отпад како еден фактор во областа на 

Животна средина).  
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14. SWOT АНАЛИЗА НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

За изработка на релевантна и сеопфатна стратегија потребна е сеопфатна SWOT анализа. 

Истата на систематски и организиран начин помага во идентификување и анализа на 

надворешните и внатрешните фактори и нивно меѓусебно поврзување. 

Правилното и деталното поставување на релациите и поврзувањето со PEST анализата дава 

сеопфатна слика на опкружувањето во кое ќе биде реализирана Програмата. 

Првичната селекција на факторите беше нивно дефинирање на: 

- Важни, 

- Неважни, 

- Позитивни, и 

- Негативни. 

Како продолжение на PESTLE анализата, беше направена проценка на ситуацијата која ја 

постави основата на оправдувањето за релевантноста и соодветноста на Програмата. 

Користејќи ја  SWOT матрицата, беа анализирани и дефинирани. 

Силните и слабите страни дефинирани како внатрешни карактеристики на регионот 

• Силните страни на регионот како внатрешни карактеристики на регионот кој ќе 

придонесат кон реализацијата на Програмата и искористување на можностите и 

елиминирање на заканите. 

• Слабите страни на регионот како внатрешни услови кои негативно ќе влијаат на 

реализацијата на Програмата, ќе го зголемат влијанието на заканите и ќе го 

намалат потенцијалот на можностите. 

• Можностите дефинирани како надворешен фактор кои ако се искористат, 

користејќи ги силните страни можат да придонесат кон успешната реализација на 

Програмата. 

• Заканите дефинирани како надворешен фактор кои ако не се елиминираат со 

силните страни и искористувањето на можностите ќе придонесат кон неуспех во 

реализација на Програмата. 

За да биде корисна направената SWOT анализа по дадените сектори, таа во себе ги содржи 

последиците на идентификуваните фактори релевантни за територијата и населението за 

Југоисточниот плански регион. 

За да се постигне посакуваниот ефект беа приоретизирани и беше направена синтеза на 

најважните фактори врз анализираните сектори и теми поврзани со истите. 

При реализацијата на SWOT анализата беше направена проценка за ресурсите со кои се 

планира реализацијата на Програмата.  

SWOT анализата ги илустрира потенцијалните врски помеѓу различните аспекти/ теми и треба 

да идентификува можности за решавање на истите.  

Следејќи ги принципите на транспарентност, партиципативност, а во исто време и 

придржувањето кон законската рамка, при изработката на анализата се внимаваше на 

квалитетот и изворот на внесените информации со претходна анализа и верификација на 

истите. 

Крајниот продукт од оваа анализа беше добиената реална проценка на потребите на 

регионот. 
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14.1 Генерална SWOT анализа на Југоисточниот регион 

Во следната табела е претставена општа SWOT анализа на Југоисточниот регион. 

 

Табела 83. Општа SWOT анализа на Југоисточниот плански регион 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добра местоположба (граничење со две 

држави Бугарија и Грција) 

 Постоење на умерено континентална 

клима 

 Природни ресурси (планини, водопади, 

едно природно езеро и 3-4 вештачки 

езера) 

 Изобилство на водни ресурси (природни и 

вештачки) 

 Голем број на сончеви часови 

 Присуство на суровини и минерали за 

развој на рударството 

 Богатство со културно-историско 

наследство 

 Големи земјоделски површини за 

производство на храна 

 Поволни климатски и почвени услови за 

развој на земјоделството 

 Развиено земјоделство 

 Релативно добра поврзаност со патна и 

комуникациска инфраструктура  

 Задоволителен капацитет на јавните 

институции 

 Голем број на институции од различен 

профил 

 Функционален Центар за развој на 

Југоисточниот плански регион 

 Еколошки здрава средина 

 Поволна деловна клима 

 Ниска стапка на невработеност (варира 

во однос на моменталната состојба со 

Ковид-19) 

 Позитивни трендови во туризмот 

(вклучително и руралниот туризам) 

 Добра посетеност од домашни и странски 

туристи 

 Концентрацијата на население на одреден 

простор 

 Расположливи алтернативни извори на 

енергија (сончева, ветерна, био 

разградлив отпад)  

 Воспоставена меѓуопштинска соработка 

 Недоволно капитални инвестиции за 

подобрување на животните услови во 

населените места 

 Немање на урбанистички планови во 

руралните населени места  

 Недоволно развиена современа патна 

инфраструктура (постоечката е во лоша 

состојба)  

 Недостасува поврзување со националната 

гасоводна линија 

 Нема железница (освен во Гевгелија) и 

аеродром за товарен/карго превоз 

 Слаба мрежна покриеност на руралните 

средини со канализациони системи  

 Застарени водоводни мрежи и големи 

губитоци на вода 

 Нема изработени детални и важечки 

стратешки документи 

 Расцепкани земјоделски површини  

 Нема организиран пласман на 

земјоделски производи 

 Недоволен број на преработувачки 

капацитети за произведените земјоделски 

производи  

 Недостаток на квалификувана работна 

сила 

 Слаба поврзаност на побарувачката на 

работна сила со образованието 

 Иселување на младите од регионот 

 Одлив на мозоци и високо образувана 

работна сила  

 Недоволна и несоодветна промоција на 

туристичките потенцијали 

 Недоволна обученост на локалното 

население за потенцијалите за развој на 

туризмот 

 Недоволен број на сместувачки 

капацитети (соби и легла) 

 Непостоење на туристички информативни 

центри 

 Нема лиценцирани туристички водичи во 

одредени општини 

 Не се води соодветна евиденција за 

лиценцирани туристичките водичи 

 Ограничена туристичка понуда и воопшто 

искористеност на природните атракции и 

селата 

 Недоволно заштитени и уредени културно 
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– историски објекти и археолошки 

локалитети 

 Ниско ниво на иновации 

 Слаб интерес за примена на нови 

технологии 

 Неуредени технолошко развојни зони 

 Неповолна состојба во образованието и 

здравството 

 Недоволно искористување на природните 

богатства 

 Ниско ниво на свест и култура на 

граѓаните  

 Високо ниво на корупција 

 Слаба куповна моќ на населението 

 Ниски плати во одделни производни 

сектори 

 Лоша хигиена и незадоволително 

управување со отпадот 

 Нема регионална депонија согласно 

стандардите на ЕУ  

 Загадување на животната средина (диви 

депонии, неконтролирана употреба на 

хемиски препарати во земјоделството) 

 Висок степен на загаденост на воздухот во 

есенските и зимските периоди 

 Недоволна соработка помеѓу засегнатите 

страни 

 Слабо развиен граѓански сектор особено 

во руралните општини  

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Зголемена побарувачка за земјоделски 

производи и храна во глобални рамки 

 Зголемена побарувачка за органски 

производи кои имаат поголема цена на 

пазарот 

 Зголемена побарувачка за алтернативни 

форми на туризам 

 Нов автопат Демир Капија - Гевгелија по 

кој транзитираат туристи 

 Привлекување на странски инвестиции во 

постојните индустриски зони и ТИРЗ 

 Искористување на меѓународни и 

домашни фондови  

 Близина до гасоводната мрежа 

 Постои регулатива за брендирање 

 Програми за основање и поддршка на 

микро, мали и средни претпријатија 

 Политички фактори 

 Неефикасен правосуден систем 

 Постои несигурност предизвикана од 

неконзистентноста и честите промени на 

правна регулатива за приватни бизниси 

(се чувствува недоволна лична и правна 

сигурност) 

 Лоша општа економска состојба/ 

економска нестабилност  

 Инфлација 

 Ограничен домашен пазар 

 Постои нелојална конкуренција на пазарот 

(и на понудата и на побарувачката) 

 Глобална конкуренција 

 Лошата откупна политика на земјоделските 

производи 

 Климатски промени 

 Отворање на нови рудници 

 Слаба дисперзија на здравствени услуги 

 Централизирани се поголем дел на одлуки 

на државните институции кои значително 

се одразуваат на регионален развој (УЈП, 

Централен регистар) 

 Пандемија Ковид 19 која значително 
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придонесе за затворање на многу бизниси 

или намалување на приходи на 

останатите, како и огромна несигурност во 

нивното работење 

 Кризни ситуации (пандемии, поплави, 

суши) 
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14.2 SWOT Анализа на секторот Економија, туризам и пазар на труд во Југоисточниот 

плански регион 

SWOT анализата за секторот економија, туризам и пазар на труд во Југоисточниот плански 

регион е претставена во следниот табеларен преглед. 

 

Табела 84. SWOT анализа за секторот економија, туризам и пазар на труд во Југоисточниот 

плански регион 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добра географска положба (регионот 

граничи со две земји членки на ЕУ) 

 Природни ресурси (минерални суровини, 

рудни богатства, вода, обработливo 

земјиште, шуми, езера) 

 Геотермални извори (Банско, Негорци) 

 Заштитени подрачја (Моноспитовското 

блато, Дојранско езеро, Смоларски и 

Колешински водопади, Мокринските 

извори) 

 Поволни климатски услови за 

производство на раноградинарски култури 

 Извозно ориентирана преработувачка 

индустрија 

 Развиени се препознатливи локални 

брендови  

 Поволен тренд (пораст) на БДП 

 Голем број на Микро, Мали и средни 

Претпријатија во регионот 

 Зголемен број на млади луѓе кои ги 

искористуваат можностите за отворање на 

сопствен бизнис 

 Мал процент на невработени лица 

 Голем број на локални индустриски зони 

 Развиена туристичка понуда во регионот и 

задржување на туристите од 3 - 4 дена 

 Културно – историски објекти и  

археолошки локалитети 

 Организација на голем број настани 

(карневали, фестивали, манифестации) 

 Голем број на туристичко – угостителски 

објекти (ресторани, барови , и др.,) 

 Богата гастрономска понуда 

 Гостопримливо население 

 Постои Асоцијација за спа и велнес 

 Постои „Акцелератор на знаења“ во 

Гевгелија 

 Недоволно развиена патна и друга 

инфраструктура 

 Непостоење на комунална инфраструктура 

во рурални средини 

 Нема соодветен меѓуопштински превоз и 

дигитална поврзаност 

 Неорганизиран пласман на земјоделски 

производи  

 Слаба конкурентност на постоечките 

претпријатија 

 Мал број на производи со висока 

додадена вредност 

 Ниско ниво на иновации  

 Ниско ниво на инвестиции во основни 

средства, посебно во ИКТ опрема 

 Слаба техничко-технолошка опременост 

на претпријатијата 

 Намалување на учеството на БДП на 

регионот во вкупниот БДП на државата 

 Тенденција на намалување на учеството 

на извозот и увозот од регионот во 

вкупниот извоз/ увоз на државата 

 Недостаток на институционална поддршка 

за бизнис секторот 

 Во регионот нема технолошки парк и  

бизнис инкубатор  

 Слаба организираност помеѓу деловните 

субјекти и незадоволителна соработка 

 Неуредени индустриски зони 

 Недостаток на капитал и готови пари за 

финансирање на развојни проекти на 

бизнис заедницата 

 Неусогласеност на работната сила со 

потребите на пазарот 

 Мал број на дипломирани студенти 

 Регионот не е препознатлив бидејќи нема 

соодветна промоција и брендирање 

 Недоволен број на сместувачки 

капацитети (соби и легла) 

 Слаба туристичка сигнализација 

 Лоша состојба на објектите за бањски 

туризам 

 Низок квалитет на услуга во туристичко- 

угостителските објекти 
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 Недоволно приватни инвестиции во 

туризмот 

 Мала туристичка понуда во близина на 

природните атракции и селата 

 Недоволно заштитени и уредени културно 

– историски објекти и археолошки 

локалитети 

 Мал број на културни институции (кина, 

театри, музеи) 

 Не унифицирана и лоша презентација на 

културното историско наследство 

 Мал број на туристички информативни 

центри 

 Слаба промоција 

 Непостоење на интегрирана туристичка 

понуда 

 Недостаток на лиценцирани туристички 

водичи во одредени општини 

 Не се води соодветна евиденција за 

туристички водичи 

 Нема тело/организација за управување со 

туристичката дестинација 

 Недостаток на мотивација кај младите 

лица за работа во туристичко – 

угостителскиот сектор 

 Слаба соработка помеѓу субјектите од 

областа на образованието, културата и 

туризмот 

 Голем број на диви депонии што создаваат 

лош впечаток кај туристите 

 Намалување на куповната моќ во 

регионот 

 Миграција на стручен кадар од регионот 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Зголемена побарувачка на храна во 

глобални рамки 

 Нови извозни пазари 

 Интерконективниот гасовод поминува 

блиску до регионот 

 Промоција и привлекување на инвестиции 

во индустриски зони 

 Привлекување на инвестиции во 

прехранбената индустрија 

 Користење на национални, ЕУ и други 

меѓународни фондови 

 Постојат активни мерки за вработување 

 Програми за претприемништво и 

самовработување 

 Користење на програми за поддршка на 

бизнисот од централниот буџет 

 Инвестирање од страна на дијаспората 

 Достапност на нови технологии 

 Постојна регулатива за брендирање на 

 Продолжување на процесот на 

пристапување во ЕУ 

 Политичка нестабилност  

 Законска регулатива подлежи на чести 

промени 

 Неефикасно судство 

 Влијание на климатски промени во 

земјоделието  

 Миграција 

 Мала алокација на финансиски средства 

на национално ниво за подобрување на 

инфраструктурата во регионот 

 Отворање на рудници 

 Пандемија Ковид-19 

 Регионална конкуренција во туризмот од 

соседните земји 
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производи 

 Искористување на Програми / Фондови за 

подобрување на инфраструктурата во 

селата и подрачјата со специфични 

развојни потреби 

 Искористување на Програми/ Фондови за 

развој и подобрување на патната 

инфраструктура до природните и 

културните локалитети (европски и 

меѓународни фондови, државни и 

општински буџети) 

 Стимулирање на Јавното Приватно 

Партнерство 

 Зголемена побарувачка за алтернативни 

форми на туризам 

 Категоризација на сместувачки 

капацитети и угостителски објекти 

 По новата делница на Автопат А1 Демир 

Капија – Смоквица поминуваат транзитни 

туристи 

 Глобализација на туристичката 

побарувачка 

 

Врз основа на погоре презентираната SWOT анализа може да се сумираат следниве 

заклучоци: 

1. Секторот Економијa, туризам и пазар на труд во Југоисточниот регион има значајни 

предности кои истовремено претставуваат и можност за дополнителен економски 

развој. Регионот има добра географска положба, се граничи со две земја членки на 

Европската Унија (Р. Грција и Р. Бугарија). Географската поставеност е значајна 

предност на  регионот бидејќи низ него поминуваат важни патни правци (автопат А1 и 

магистралниот пат А4) и три гранични премини (Богородица, Дојран и Ново Село). Од 

друга страна состојбата на регионалните и локалните патишта низ регионот е на 

пониско ниво од европските стандарди и е утврдена како  слаба страна за 

дополнителен развој на економијата и туризмот. Ново изградената делница Демир 

Капија – Смоквица од автопатот А1 создава можност за  развој на транзитниот 

туризам бидејќи оваа е главна државна артерија (коридор север – југ)  преку која 

транзитираат огромен број на патници чии што број е во постојан пораст. Понатаму 

потребно е да се искористат и други можности за развој и подобрување на патната 

инфраструктура до природните и културните локалитети (европски и меѓународни 

фондови, државни и општински буџети). Како други слаби страни поврзани со 

инфраструктурата се дивите депонии во близина на туристичките локалитети што 

создаваат лош впечаток кај туристите, непостоење на комунална инфраструктура во 

рурални средини и слабата туристичка сигнализација која не нуди доволно 

информации и знаци за туристичките локалитети во регионот.  И во овој поглед 

утврдени се можности за подобрување на состојбите преку искористување на 

расположливите фондови за развој на селата и подрачјата со специфични развојни 

потреби, како и ревитализацијата на просторот околу  дивите депонии преку 

изградбата на регионалната депонија и воспоставување на систем за организирано 

собирање на отпадот.  
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2. На територијата на регионот има значајни природни ресурси (обработливо земјиште, 

минерални суровини, рудни богатства, вода, сончеви денови) кои се недоволно 

искористени.  

 Југоисточниот плански регион е претежно земјоделско подрачје кој располага со 

одлични климатски услови за производство на раноградинарски култури како свеж 

зеленчук и овошје. Зголемената побарувачка за храна во глобални рамки, 

постојаниот пораст на цените на храната, отворањето на нови пазари за извоз на 

земјоделски и конзервирани производи се можности за поинтензивен развој на 

земјоделството, а со тоа и на севкупната економија на регионот, меѓутоа 

загрижува намалувањето на активните деловни субјекти во секторот земјоделство, 

шумарство и рибарство и преработувачката индустрија, намалување на 

инвестициите во основни средства, како и тенденцијата на намалување на 

учеството на извозот/увозот од/во регионот. Кризата предизвикана од 

пандемијата Ковид-19, и продолжување на процесот на пристапување во ЕУ 

можат негативно да влијаат на економијата на регионот.  

 Интерконективниот гасовод поминува блиску до регионот што овозможува 

гасификација на регионот, но и спроведувањето на активности за обезбедување 

енергија од стабилни, сигурни, чисти и обновливи извори е огромен потенцијал кој 

се должи на поволните климатски услови во регионот за производство на енергија 

од сонце, ветар и био маса. Во регионот веќе делува ЈП Струмица гас, а исто така 

има поголем број на претпријатија што инвестираат во производство од 

обновливи извори на енергија. 

3. Во регионот егзистираат голем број на активни деловни субјекти (микро, мали и 

средни претпријатија) што претставува дополнителна можност за развој на регионот. 

Микро и малите претпријатија и понатаму се двигател на економијата на регионот и 

потврда за претприемачкиот дух на неговите жителите. Исто така се зголемува бројот 

на млади луѓе кои ги искористуваат можностите за отворање на сопствен бизнис. 

Проблематично е што во регионот има континуиран пад на бруто додадената вредност 

на секторот земјоделство, шумарство и рибарство, како и во градежништвото. Исто 

така, загрижува малата вредност на инвестициите во основни средства, посебно во 

ИКТ опрема и стручни и научни дејности, ниската техничко – технолошка опременост 

и ниското ниво на иновации од страна на претпријатијата. Од друга страна во 

регионот има слаба институционална поддршка на бизнис секторот, поради што тој 

ретко користи услуги од стопанските комори и други институции за доедукација, 

маркетинг и експертиза. Во рамки на Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион делува Бизнис центар. 

Неопходна е активна поддршка за подобрување на конкурентноста на постоечките 

претпријатија преку воспоставување на институционална рамка за поддршка на 

бизнисот, поддршка за воведување на нови технологии, воспоставување на 

квалитетна советодавна и експертска помош за бизнисот и поддршка за формирање 

на кластери и други форми на здружување. Неопходно е и поттикнување на 

иновативноста кај претпријатијата и создавање на сет на мерки за креирање на 

економија базирана на знаење преку промовирање на можностите за примена на 

науката во развојот на економијата. Поврзување на бизнис секторот со центрите на 

знаење, како и формирањето на бизнис центри и технолошки парк се можност за 

надминување на претходно споменатите слабости. Недостатокот на капитал за 

инвестиции и готови пари за финансирање на развојни проекти на бизнис заедницата 
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е слаба страна, а за нејзино надминување неопходно е спроведување на мерки за 

олеснување на пристапот до расположливите финансиски средства, градење на 

капацитети за користење на средства од државни, европски и меѓународни фондови 

наменети за бизнисот, како и промоција на различни форми на заедничко 

вложување. Потребно е надминување на слабата организираност помеѓу деловните 

субјекти и незадоволителната соработка.   

4. Постоењето на локални индустриски зони со утврдена урбанистичко планска 

документација е значаен предуслов и силна страна за зголемување на инвестициите. 

Од друга страна постојните индустриски зони не располагаат со целосно развиена 

инфраструктура. Потребно е и да се преземаат активности за изградба на 

инфраструктура во постоечките индустриските зони, но и промоција на 

компаративните предности на регионот пред потенцијалните инвеститори. 

Вклучувањето на дијаспората е можност за зголемување на нивото на инвестициите 

во сите сектори, а особено во преработувачката индустрија. Неефикасното судство и 

одолговлекување на процесот на пристапување во ЕУ, политичката нестабилност на 

државно ниво и законската регулатива која подлежи на чести промени се 

потенцијални закани за регионот. 

5. Лошата патна инфраструктура е сериозна пречка за развој на бизнисот и туризмот во 

регионот. Регионот има најмал процент на локални патишта и голем дел од нив се 

земјени и/или непробиени. Вложувањето во подобрување на локалната 

инфраструктура има позитивни ефекти врз економијата бидејќи се намалуваат 

транспортните трошоци и се создаваат услови за побрз проток на стоки и луѓе. Во 

моментов во изградба е експресниот пат Штип - Радовиш, а исто така предвидена е 

реконструкција и на патниот правец према граничниот премин Ново Село. 

Алокацијата на финансиски средства од централниот буџет се зголеми во минатиот 

период, меѓутоа сеуште е недоволна за подобрување на локалната патна 

инфраструктурата во регионот.  

6. Неусогласеност на работната сила со потребите на пазарот е сериозна пречка за брз 

економски развој. Регионот има најмала стапка на невработеност од сите региони, 

која сигурно ќе се зголеми како последица од пандемијата Ковид-19. Искористување 

на постојните активни мерки за вработување, преквалификацијата на кадри, 

промоцијата на програмите за поттикнувањето на претприемништвото, и 

самовработувањето се можности кои треба да се искористат. Исто така треба да се 

оформи бизнис инкубатор кој би помогнал за новите претпријатија и старт-апите. 

Потребни се секако и мерки за зголемување на бројот на запишани и дипломирани 

студенти. Треба да се влијае врз причините за миграцијата на населението, а тоа е 

недостаток на можности за вработување, пред се во руралните средини и 

подобрување на квалитетот на живот. 

7. Југоисточниот плански регион има изобилство од уникатни природни убавини коишто 

претставуваат основен потенцијал за развој на туризмот и тоа: природни и вештачки 

езера, планини, водопади, природни извори, бањи и други ресурси. Туристичките 

места Дојранското Езеро, планините Кожуф и Беласица, Смоларскиот и и 

Колешинскиот водопад, бањите во Банско и Негорци и други локалитети се познати 

кај домашните и странските туристи и имаат дефинирана туристичка понуда. 

Трендовите во туризмот се позитивни во речиси сите параметри. Потребни се мерки 

за надминување на слабите страни во заложбата за понатаможно зголемување на 

бројот на туристите: лошата состојба на објектите за бањски туризам, слабиот квалитет 
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на услугата во туристичко - угостителските објекти, недоволните приватни инвестиции 

во туризмот и малата туристичко угостителска понуда во близина на природните 

атракции. Можности за подобрување на состојбите се привлекување на нови 

инвестиции во туристичко – угостителскиот сектор, изградба на автентични 

сместувачки капацитети во традиционален стил,  едукација на населението за рурален 

туризам, привлекување на домашни туристи со поголема куповна моќ, развој на 

понуда за приватно сместување, категоризација на објектите во туристичко – 

угостителскиот сектор,  подобрување на инфраструктурата во селата како и 

презентација на традиционалните обичаи, занаети и гастрономија. Како потенцијални 

закани се утврдени одложување на пристапувањето во ЕУ што негативно ќе се одрази 

во заложбите за привлекување на нови инвестиции, понатаму тенденциите на 

иселување од селата во урбаните средини и странство, понудата на конкурентските 

дестинации во Грција и Бугарија, и намалувањето на куповната моќ на домашните 

туристи. Глобализација на туристичката понуда треба да се смета како можност преку 

искористување на новите технологии и дигитализацијата за промоција и 

привлекување на туристи. Туристичкиот сектор е еден од најпогодените од глобалната 

пандемија со Ковид-19 вирусот и потребни се мерки за ублажување на последиците. 

8. Во регионот постојат бројни културно - историски локалитети и објекти.  Слаби страни 

се недоволната грижа за културно – историските објекти, малиот број на културни 

институции (кина, музеи и театри), како и неунифицираната и слаба презентација на 

културното – историско богатство. Потребно е да се вложат поголеми заложби за 

заштита на културното наследство и спроведување на повеќе активности за 

конзервација, реставрација и реконструкција на културно-историските споменици. 

Формирањето на туристички инфо центри, мултимедијални центри за промоција на 

туризмот како и искористувањето на новите технологии за подобрување и 

унифицирање на презентацијата на културното наследство се други можности кои им 

стојат на располагање на засегнатите страни во реализација на намерата туристите 

да добијат јасна слика за историјата на регионот.  Понатаму, вложувањето во развој 

на нови туристички атракции и понуда за алтернативен туризам, ќе влијаат значително 

позитивно врз развојот на туризмот. Во регионот постојат голем број на мапирани и 

обележани велосипедски и пешачки патеки. Освен стандардните начини за 

финансирање на инвестициите од оваа област се појавува и можноста за создавање 

на партнерства помеѓу јавниот и приватниот сектор и формирање на модел за 

одржлив развој на туризмот во регионот.  

9. Големиот број на културни настани и манифестации кои се организираат во регионот 

се значаен потенцијал за развој на туристичката дестинација Југоисток. Неопходно е 

интегрирање на целата понуда на регионот и создавање на неколку интегрирани 

туристички пакети за посета на Југоисточниот регион. Дополнителните потенцијали со 

кои располага регионот (капацитети за конференциски туризам, винарии, ловишта) се 

идентификувани како можности за креирање на квалитетна регионална понуда која 

ќе привлече дополнителен број туристи и ќе го зголеми времетраењето на посетата на 

регионот. Престојот на домашни туристи е речиси 4 дена, но престојот на странски 

туристи е мал со приближно 2 дена просечен престој. Формирањето на 

тело/организација за управување со туристичката дестинација и нејзино брендирање 

се дополнителни можности за создавање на долгорочни позитивни трендови во оваа 

област.  

10. Во регионот егзистираат голем број на угостителски објекти, а жителите се познати по 

својата гостопримливост. Трендовите во угостителството се исто така позитивни. 
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Сепак за реализација на амбициозните заложби основен предуслов е зајакнување на 

капацитетите на кадрите во туристичко – угостителскиот сектор. Неопходно е 

елиминирање на утврдените слаби страни (недостаток на мотивација кај младите лица 

за работа во туристичко – угостителскиот сектор, мал број на лиценцирани туристички 

и планинарски водичи и отсуство на соработка помеѓу субјектите од областа на 

образованието, културата и туризмот) и искористување на  сите можности кои стојат 

на располагање и тоа: искористување на средства од ЕУ и други меѓународни 

фондови, идентификување на потребите од работна сила, обука, преквалификација и 

усовршување на кадри, создавање на партнерски однос помеѓу сите засегнати 

страни, спроведување на кампањи за мотивација итн. 
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14.3 SWOT Анализа на секторот Социјална политика и образование во Југоисточниот 

плански регион 

SWOT анализата за секторот социјална политика и образование во Југоисточниот плански 

регион е претставена во следниот табеларен преглед. 

 

Табела 85. SWOT анализа за секторот социјална политика и образование во Југоисточниот 

плански регион 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Релативно добро развиена 

инфраструктура во образованието и 

капацитет да ги прими учениците  

 Граѓаните имаат лесен пристап до 

образовните институции 

 Во образованието се применуваат нови 

дигитални технологии 

 Направено е мапирање на социјалните 

категории  

 Постојат локални социјални институции 

 Воспоставена соработка на општинските 

центри за социјална работа 

 Зголемени социјални бенефиции  

 Воспоставени се социјални совети во  

општините 

 Постојат социјални планови на општините 

 Добри искуства од досегашната пракса за 

меѓуопштинска соработка 

 Високо образуван и стручен кадар 

(работна сила) во секторите информатичка 

технологија, туризам и угостителство, 

земјоделството и градежништво 

 

 

 

 Недоволни финансиски средства во 

општинските буџети (ниски ставки за 

образование и социјална политика) 

 Недоволна соработка помеѓу институциите 

на локално и регионално ниво 

 Недоволна опременост со училишни 

помагала (нагледни средства  и инвентар) 

 Не се применуваат современи наставни 

форми и методи 

 Намален број на ученици во основното и 

средното образование 

 Намален број на наставен кадар 

 Немотивираност на наставниот кадар 

 Слаба поврзаност на образованието со 

пазарот на труд 

 Несоодветен баланс помеѓу понудата и 

побарувачка на работна сила од бизнис 

секторот 

 Нема применето образование за нови 

струки и профили 

 Нема доволно училишни паралелки за 

стручно образование 

 Несоодветно институционално и вон-

институционално образование на 

возрасни (преквалификација и 

доквалификација) 

 Недоволно социјални институции на 

локално ниво 

 Слабо познавање на правата од страна на 

социјалните корисници 

 Мали ингеренции на општините во делот 

на социјална заштита 

 Неактивност на корисниците на социјална 

помош на пазарот на труд 

 Зголемување на бројот на лицата  до 

прагот на сиромаштија особено на 

маргинализираните и социјално 

исклучените категории граѓани 

 Одлевање на високо стручни кадри надвор 

од регионот поради мали можности за 

вработување и мал квалитет на живот 

 Помала бруто и нето плата во однос на 

другите региони 
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МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Законска регулатива за меѓуопштинска 

соработка 

 Постои законска регулатива за социјална 

заштита 

 Постојат активни мерки за социјална 

заштита 

 Законски можности за делегирање 

надлежности од ЕЛС на други субјекти 

 Јавно приватно партнерство (ЈПП) со 

образовните институции и институциите во 

доменот на социјалната политика 

 Соработка на регионално и меѓународно 

ниво за трансфер на знаења и користење 

добри практики 

 Искористување на ЕУ програми и фондови 

за социјален развој и образование (ЕУ 

програми за прекугранична соработка, 

Еразмус, итн.).  

 Намалување на блок дотациите до ЕЛС од 

централно ниво 

 Нееднаква опфатеност на социјалните 

категории 

 Индиректно влијание на климатските 

промени (образование) 

 

Врз основа на погоре презентираната SWOT анализа за сектор Социјална политика и 

образование може да се сумираат следниве заклучоци: 

1. Во делот на демографските карактеристики регионот има загрижувачки тренд. 

Вкупната ставка на фертилитет е идентична со онаа на национално ниво и изнесува 

само 1.3, додека стапката на природен прираст е негативна. Регионот се соочува со 

намалување на популацијата. Од друга страна регистрираниот број на доселени и 

отселени лица во статистичките податоци е многу низок. Веројатно тоа не ја одразува 

реалната ситуација поради процедурите и голем број лица кои не се регистрираат 

особено при отселување од регионот. 

2. На територијата на регионот постојат доволен број образовни институции (основни и 

средни училишта) но сепак бројот на ученици континуирано се намалува, а исто така е 

намален и наставниот кадар. Инфраструктурата во образованието е релативно добро 

развиена и постои доволен капацитет да ги прими учениците. Во образованието 

почнуваат да се применуваат нови дигитални технологии, процес кој се забрза во 

услови на пандемијата Ковид-19. Потребно е да се подобри опременоста со училишни 

помагала (нагледни средства  и инвентар) и да се воведат посовремени наставни 

форми и методи. Важно е што граѓаните чувствуваат дека имаат лесен пристап до 

образовните институции. 

3. Постои слаба поврзаност на образованието со пазарот на труд, каде постои 

несоодветен баланс помеѓу понудата и побарувачка на работна сила од бизнис 

секторот. Образованието не ги прати трендовите во бизнис секторот и недостасува 

применето образование за нови струки и профили. Потребно е да се формираат 

дополнителни училишни паралелки за стручно образование. Исто така е потребна 

поголема соработка и синергија со бизнис секторот и создавање на нови наставни 

програми согласно на потребите на бизнис секторот и побарувачката на работна 

сила. Потребно е реално спроведување на концептот за доживотно учење преку 

институционално и вон - институционално образование на возрасни 

(преквалификација и доквалификација). Регионот располага со високо образувани и 

стручни кадри во секторите информатичка технологија, земјоделството и 



131 

градежништво кои би требало да придонесат во делот на подобрување на наставните 

програми и да се вклучат во наставниот процес. Треба да се искористат можностите 

за соработка на регионално и меѓународно ниво за трансфер на знаења и користење 

добри практики како и ЕУ програмите и фондови за образование (ЕУ програми за 

прекугранична соработка, Еразмус, итн.). 

4. Во делот на социјалните политики направено е мапирање на социјалните категории, 

постојат локални социјални институции, но сепак нема доволно социјални институции 

на локално ниво. Социјалните корисници имаат слабо познавање на правата од 

страна, а општините имаат мали ингеренции во делот на социјална заштита. 

Направени се добри предуслови како на пр. воспоставена е соработка на 

општинските центри за социјална работа, зголемени се социјалните бенефиции. 

Воспоставените добра досегашна пракса на меѓуопштинска соработка треба да ја 

подобрат комуникацијата и соработката на регионално ниво во секторот на социјална 

политика. Треба да се искористат можностите што се предвидени во постојната 

законска регулатива за социјална заштита, постојните активни мерки за социјална 

заштита, како и законските можности за делегирање надлежности од ЕЛС на други 

субјекти во социјалната сфера. Треба да се води поголема сметка за порамномерна 

опфатеност на социјалните категории 

5. Добро развиениот мал и среден бизнис треба да создадат услови за Јавно приватно 

партнерство во сферата на социјалните услуги и образованието. Една од можностите е 

социјално претприемништво и поголема активност на корисниците на социјална 

помош на пазарот на труд. Загрижува зголемувањето на бројот на лицата до прагот на 

сиромаштија особено на маргинализираните и социјално исклучените категории 

граѓани за кои треба да се обезбедат социјални услуги, а исто така и нивно 

вклучување на пазарот на труд. 
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14.4 SWOT Анализа на секторот Транспорт и инфраструктура во Југоисточниот 

плански регион 

SWOT анализата за секторот транспорт и инфраструктура во Југоисточниот плански регион е 

претставена во следниот табеларен преглед. 

 

Табела 86. SWOT анализа за секторот транспорт и инфраструктура во Југоисточниот плански 

регион 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Близина на две земји членки на ЕУ и три 

гранични премини со истите 

 Релативно добра поврзаност на регионот 

со патна и комуникациска инфраструктура  

 Близина на населените места 

 Број на транспортни средства (камиони) 

 Постоење на голем број проектантски и 

градежни фирми 

 Капацитет (обем и квалитет) на фирмите 

во секторот градежништво 

 Постојни општински индустриски зони и 

ТИРЗ (Радовиш, Струмица и Гевгелија) 

 Пречистителни станици за отпадни води 

(Дојран, Радовиш. Струмица и Гевгелија) 

 Нова делница од автопатот Демир Капија - 

Гевгелија 

 Постојно ЈП Струмица гас и голем број на 

приклучени институции  

 Недоволно капитални инвестиции за 

подобрување на животните услови во 

населените места 

 Нема подготвена техничка документација 

за инфраструктурни проекти во некои од 

општините 

 Немање на урбанистички планови во 

руралните населени места  

 Неважечки урбанистички планови (ГУП, 

ДУП, урбанистички планови на села) 

 Лоша состојба на локалната патна 

инфраструктура (мал процент на 

асфалтирани локални патишта) 

 Несоодветно одржување на постојната 

инфраструктура 

 Лоша поврзаност помеѓу општините со 

патен транспорт за патници (меѓусебна и 

меѓу населените места) 

 Недостасува поврзување со националната 

гасоводна линија 

 Нема железница (освен во Гевгелија) 

 Нема аеродром за товарен/карго превоз 

 Застарени системи за водоснабдување и  

големи губитоци на вода 

 Застарени системи за отпадни и 

атмосферски води 

 Недоволен капацитет на канализационата 

мрежа (фекална канализација) 

 Слаба мрежна покриеност на руралните 

средини со канализациони системи  

 Непостоење на подземен катастар 

 Недоволен број на паркинг места и локации 

(паркинзи) 

 Несоодветни паркинг локации 

 Недоволен капацитет за спроведување на 

инфраструктурни проекти проекти 

финансирани од ЕУ 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Близина до гасоводната мрежа 

 Развој на инфраструктурата е приоритет 

на Владата 

 Програми и фондови на национално ниво 

за развој на инфраструктурата (Фонд за 

 Законска регулатива  
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Врз основа на погоре презентираната SWOT анализа може да се сумираат следниве 

заклучоци: 

1. Секторите Транспорт и инфраструктура во Југоисточниот регион во споредба со 

останатите региони имаат повеќе предности отколку недостатоци. Балансот треба да 

претставува можност за дополнителен развој. Географската местоположба и 

постоењето три гранични премини со две земји членки на ЕУ (Р. Грција и Р. Бугарија), 

раст на БДП-то, релативно добра поврзаност на регионот со патна и комуникациска 

инфраструктура, близина на населените места, значителен број на фирми во секторот 

градежништво претставуваат добра основа за интензивен и одржлив развој на 

регионот. 

2. Патната инфраструктура е комуникациски добро развиена, иако постојат услови за 

нејзино подобрување.  

 Должината и квалитетот на локалната патна инфраструктура не е задоволителен, и 

е далеку под европските стандарди. Регионот има најмала должина на локални 

патишта. Загрижува трендот на намалување на должината на локалните патишта, 

учеството на локални патишта во регионот во вкупната должина на локални 

патишта во државата, а исто така мал е процентот на асфалтирани локални 

патишта. Поголем е процентот на земјани и непросечени патишта отколку. Затоа 

се потребни нови локални патишта и подобрување на постоечките патни правци 

особено помеѓу населените места во општините и помеѓу општините. 

 Должината и квалитетот на автопатиштата, експресните и магистралните патишта 

е задоволителен. Според законската регулатива овие патишта се под 

надлежностите на државата. Во изградба е експресен пат Штип - Радовиш, со кој 

ќе се скрати времето на патување до главниот град и ќе се зголеми безбедноста. 

 На територијата на регионот не постои железничка патна мрежа, иако постојат 

услови за спојување на два железнички патни правци. Едниот е Струмица-

Валандово-Миравци, а другиот е Штип-Струмица-Петрич (Р. Бугарија). 

 Од авионскиот сообраќај, аеродром во Струмица за спортски и стопански цели ќе 

овозможи подобрување на комуникацијата, како за земјоделски и други 

стопански гранки, така и за развој на спортот (падобранство, параглајдинг и 

едриличарство) со можност за развој на туризмот поврзан со овие спортски 

гранки. 

3. Комуналната инфраструктура во регионот не е во завидна состојба, особено во 

руралните подрачја. Населбите се снабдуваат со вода за пиење претежно од бунарски 

системи и акумулации. Постојат услови за нејзино подобрување на ниво на цел 

регион.  

 Југоисточниот плански регион е сиромашен со природни извори на вода и се 

чувствува недостиг на санитарна вода и вода за пиење. Покрај недостигот 

патишта, Програма за рурален развој, 

Развој на подрачја со специфични 

развојни потреби и селата, итн.) 

 Програми за развој на инфраструктурата 

од ЕУ и донатори и други меѓународни 

финансиски институции 
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констатирана е висока водоснабдителна норма и големи загуби на вода во 

дотраените водоснабдителни мрежи. Водоснабдителната норма е 350 – 450 

л/жител/ден, има големи загуби на вода, застарена мрежа, неефикасни јавни 

претпријатија и слабо организирани, слаба наплата под 40%. Потребно е 

реконструкција и рехабилитација на постоечките водоводни мрежи, нивна 

модернизација (замена со нови еколошки цевководи), иградба на нови системи 

за водоснабдување и намалување на загубите на вода (вклучувајќи и 

ненаплатена). 

 Состојбата со системи за отпадни води треба и понатаму да се подобрува. 

Колекторски и канализациски системи за одведување на отпадни води во 

најголема мерка постојат во урбаните центри, иако и тие не се 100% покриени. 

Руралните средини се во незавидна состојба и во најголем број случаи проблемот 

се решава со септички јами. Во изминатиот период регионот направи исчекор со 

изградба на неколку пречистителни станици за отпадни води, па сега во регионот 

постојат четири оперативни пречистителни станици во Дојран, Радовиш, 

Струмица и Гевгелија. 

 Количините на потрошена енергија во регионот се доста големи споредбено со 

произведените. Во однос на енергетскиот потенцијал, треба да се напомене дека 

регионот не е богат со хидро-енергетски потенцијал и е целосно зависен.  

Како решение за големата енергетска зависност е искористувањето на 

обновливите извори на енергија (ветер, сонце и биомаса). Од искористувањето 

на обновливите извори на енергија во регионот се наоѓа првиот ветерен парк во 

Општина Богданци, а во изминатиот период се изградени поголем број на мини 

централи со фото-волтаични колектори со помал инсталиран капацитет, како и 

неколку мини хидро електрани. 

 Регионот се наоѓа блиску до магистралните гасоводи. Предвидена е изградба на 

крак Штип - Радовиш - Струмица - Гевгелија. Во регионот има позитивно искуство 

со ЈП Струмица гас на кој се приклучени поголем број на објекти. Можност 

претставува изградбата на повеќе интерконективни водови, од кои најповолна 

перспектива има интерконекцијата со Грција, за пренос на природен гас од 

Грција, кој влегува во државата токму во Југоисточниот регион. 

4. Нема подготвена техничка документација за инфраструктурни проекти и недоволен 

капацитет за спроведување на инфраструктурни проекти финансирани од ЕУ. Исто 

така нема урбанистички планови во руралните населени места, а има поголем број на 

неважечки урбанистички планови (ГУП, ДУП, урбанистички планови на села). Треба да 

се искористат фактот дека развој на инфраструктурата е приоритет на Владата, и да се 

искористат Програми и фондови на национално ниво за развој на инфраструктурата, 

како и Програми за развој на инфраструктурата од ЕУ и донатори и други меѓународни 

финансиски институции. 
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14.5 SWOT Анализа на секторот Земјоделство и рурален развој во Југоисточниот 

плански регион 

SWOT анализата за секторот Земјоделство и рурален развој во Југоисточниот плански регион 

е претставена во следниот табеларен преглед. 

 

Табела 87. SWOT анализа за секторот Земјоделство и рурален развој во Југоисточниот 

плански регион 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Најголем и најпознат регион за 

производство на земјоделски производи 

 Расположиви обработливи површини за 

развој на земјоделството 

 Поволни климатски и почвени услови за 

развој на земјоделството 

 Разновидност во производството на 

земјоделски култури 

 Регионот располага со природни ресурси 

(планини, шуми, итн.) 

 Искористување на геотермални води 

(Банско, Негорци) 

 Постојат подготвени проекти за 

искористување на термални води 

 Голем број на сончеви часови 

 Биомаса 

 Добра географска положба и врска до 

европските пазари 

 Флексибилни преработувачки капацитети 

приспособливи според побарувачката на 

пазарот 

 Преработувачката на земјоделските 

производи е извозно ориентирана гранка 

во регионот 

 Постојат агроберза и дистрибутивни 

центри 

 Значителни површини под шуми 

 Непостоење на големи загадувачи во 

регионот 

 Човечки ресурси (образовани кадри во 

јавниот и приватниот сектор во доменот 

на примарното земјоделство и преработка 

на храна ) 

 Воспоставени работни навики кај 

земјоделците 

 Доволни површини со пасишта 

 Поволни еколошки и микро климатски 

услови за развој на сточарството 

 Автентична храна и традиција 

 Граѓански сектор со капацитети за 

здружување и заеднички настап во 

реализација на иницијативи и проекти 

 Образовни институции во регионот 

(Факултет за земјоделски науки, Средни 

 Расцепканост на земјоделското земјиште 

(мали површини) 

 Намалување на земјоделското 

производство (полјоделство и сточарство) 

 Застарена механизација и практики кај 

земјоделските стопанства и индивидуални 

производители 

 Застарени образовни програми во 

земјоделството 

 Недоволно едуцирани земјоделци за 

примена на нови технологии 

 Слаб капацитет и заинтересираност за 

здружување на земјоделците и 

економските субјекти 

 Недоволен капацитет на сточен фонд во 

споредба со природните ресурси и 

можности  

 Нема организиран пласман на 

земјоделски производи 

 Недоволен број на преработувачки 

капацитети за произведените земјоделски 

производи  

 Слаба регионална соработка и регионален 

маркетинг  

 Неадекватно искористување на воден 

потенцијал 

 Немање на урбанистичка планска 

документација за селата и руралните 

подрачја 

 Рурална патна инфраструктура е во лоша 

состојба или не постои 

 Лоша просторно/урбанистичка уреденост и 

недоволна развиеност на 

инфраструктурата во поголемиот дел на 

села 

 Застарени системи за наводнување и 

водоснабдување 

 Несоодветно управување со отпад 

 Слаб капацитет на ЈКП 

 Високи цени и слаба застапеност на 

ветеринарни услуги и стандарди 

 Слаб пласман на сточните производи 

 Кланици со застарена технологија и мал 

капацитет 
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земјоделски училишта)  

 Целосна покриеност на регионот со ЛАГ 

според ЕУ ЛЕАДЕР пристапот (3 ЛАГ во 

микро регионите) 

 Слаб интерес за сточарство кај 

населението 

 Непланско производство 

 Немање и недостиг на (автентична) 

амбалажа 

 Слаби приватни/индивидуални 

сместувачки капацитети во руралните 

населени места 

 Недоволна искористеност на природните и 

културни ресурси за развој на руралниот 

туризам 

 Иселување на локалното население од 

руралните средини (миграција надвор од 

регионот и надвор од државата) поради 

немање можности за вработување и слаб 

квалитет на живот 

 Недостиг на квалификувана работна сила 

во регионот 

 Слаба искористеност на национални и ЕУ 

фондови (ИПАРД) 

 Низок стандард на земјоделците 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Пристап  и користење на ИПА фондовите 

(Прекугранична соработка и ИПАРД), 

националните фондови и други фондови 

 Искористување на субвенциите во 

развојни цели 

 Искористување на кредитни линии 

 Доследно спроведување на секторската 

законска регулатива  

 Зголемена побарувачка на здрава храна 

 Изработка на планска документација 

 Воведување на стандарди во 

производство и преработка 

 Постојна регулатива за брендирање на 

земјоделски производи и храна 

 Зголемена побарувачка за препознатливи, 

квалитетни органски производи 

 Пристап до нови технологии и 

механизација 

 Воведување на ГлобалГАП и други добри 

земјоделски практики во примарното 

производство, НАССР и други стандарди за 

безбедност на храна во преработката на 

земјоделското производство 

 Окрупнување на земјоделските стопанства 

 Зголемена побарувачка за алтернативни 

форми на туризам (рурален, агро, 

авантуристички и сл.) 

 Законска регулатива за здружување на 

земјоделските производители во задруги 

 Национална програма за рурален развој 

 ЕУ програма за рурален развој (ИПАРД) 

 Спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот за 

 Продолжување на процесот за влез во ЕУ  

 Недостаток на финансии 

 Национална политика на увоз и извоз на 

земјоделските производи 

 Лошата откупна политика на 

земјоделските производи 

 Недеклариран семенски и саден 

материјал 

 ГМО 

 Неконтролиран увоз на евтини 

земјоделски производи 

 Неконтролирана употреба на пестициди и 

минерални ѓубрива 

 Скапа опрема и нејзино одржување 

 Висока цена на енергенси  

 Влијание на климатски промени во 

земјоделството 

 Слаб капацитет и застареност на 

хидромелиоративните системи 

 Опаѓање на подземни води 

 Наводнување со загадени води 

 Неконтролирано испуштање отпадни 

материи и хемиски супстанции во водата 

и почвата - загадување на водните 

ресурси, инфраструктурните објекти, 

земјоделското земјиште и шумите во 

регионот 

 Нестабилна каматна политика 

 Променлива законска регулатива 

 Нелојална конкуренција 

 Пренамена на дел од земјоделското 



137 

рурален развој земјиште и пасишта во градежно 

површина 

 Загадување на животната средина 

 Отворање на нови рудници 

 Пандемија Ковид-19 

 Кризни ситуации (пандемии, поплави, 

суши) 

 

Врз основа на погоре презентираната SWOT анализа може да се сумираат следниве 

заклучоци: 

1. Југоисточниот плански регион има значајни предности во секторот земјоделство и 

рурален развој и во содејство со постоечките можности даваат основа за уште 

поголем и поинтензивен развој на оваа област. Југоисточниот плански регион е 

најголемиот и најпознат регион за производство на земјоделски производи каде 

постои голема разновидност во производството на земјоделски култури. Неговата 

локација има стратегиско значење за ваков вид стопански активности: пограничен 

регион кој граничи со две земји членки на ЕУ, релативно добра патна инфраструктура 

и поврзаност во рамките на самиот регион но и со останатите делови од земјата.  

2. Регионот поседува значителни природни ресурси кои се потребни за развој на овој 

сектор. Тие се: поволни климатски и почвени услови за развој на земјоделството, 

расположиви обработливи површини за развој на земјоделството, воден потенцијал 

кој е доста ограничен и присуството на геотермални води. Дел од овие ресурси не се 

најефективно искористени и тоа се пред се капацитетите на водниот потенцијал по 

однос на наводнувањето и геотермалните води како чиста енергија. Во регионот 

постојат и доволен број на пасишта кои го овозможуваат развојот на сточарството. 

Пренамена на дел од земјоделското земјиште и пасишта во градежна површина во 

обработливо или градежно земјиште претставуваат закана која може да го усложни и 

блокира развојот на оваа стопанска гранка. 

3. Југоисточниот регион има добри климатски потенцијали за развој на земјоделството. 

Големиот број на сончеви денови нудат извонредни услови за развој на 

градинарството, овоштарството и лозарството. Климатските услови погодуваат и за 

искористување на одржливите извори на енергија во насока на обезбедување на 

енергенси за земјоделскиот сектор. Впрочем, анализата покажа дека во регионот се 

изградени постројки со соларни и фотоволтаични системи кај стопанските капацитети, 

а има воспоставена и основна гасификациска мрежа во Струмичкиот микро регион 

која сепак има потреба од понатамошно развивање. Поврзување на гасоводот 

претставува голема можност за намалување на трошоците пред се во производството 

на раноградинарските производи. 

4. Земјоделскиот сектор е водечка индустриска гранка и генератор на развојот на 

регионот. Најголемиот број од активните деловни субјекти се во делот на примарното 

земјоделство и преработката на земјоделските производи. Секторот е составен и од 

голем број на помали семејни земјоделски стопанства и индивидуални производители. 

Освен примарното земјоделско производство, во регионот се присутни и 

преработувачките капацитети кои се застапени пред се преку МСП кои се извозно 

ориентирани, флексибилни и лесно приспособливи на побарувачката на пазарот. Кај 

дел од овие преработувачки капацитети се воведени нови, современи технологии и 

стандарди за производство и работа. Исто така во регионот веќе постои структура на 



138 

верига на вредности преку откупно-дистрибутивни центри и агро берза, но истата има 

потенцијал и потреба од зајакнување. Иако сточарството е застапено во регионот, 

идентификувана е потребата од интегриран и стратешки пристап за негово 

зајакнување. Загрижуваат негативните трендови кај сточниот фонд освен кај пчелните 

семејства. Потребно е да се интервенира за надминување на слабите страни како: 

расцепканост на земјоделското земјиште (мали површини), намалување на 

земјоделското производство (полјоделство и сточарство), застарена механизација и 

практики кај земјоделските стопанства и индивидуални производители, застарени 

образовни програми во земјоделството, недоволно едуцирани земјоделци за примена 

на нови технологии, слаб капацитет и заинтересираност за здружување на 

земјоделците и економските субјекти. Анализата укажува на потреба од 

воспоставување на институционална форма за организирана и активна поддршка за 

зголемување на конкурентноста на економските субјекти од земјоделско 

преработувачкиот сектор низ  воспоставување на можности за здружување, 

организиран и заеднички настап, воведување на нови технологии и стандарди во 

работењето, воспоставување на квалитетна советодавна поддршка за подигнување 

на квалитетот на финалниот производ. Дополнително, потребна е и поддршка за 

примена на иновациите во секторот кои ќе влијаат на намалување на трошоците и 

зголемување на додадената вредност на производите.  Идентификувана е и потребата 

за соработка на земјоделските стопанства и високообразовните институции заради 

примена на науката во развојот на модерен земјоделски сектор како и едуцирање на 

земјоделците за примена на нови технологии. Недостатокот на капитал за инвестиции 

и готови пари за финансирање на развојни проекти во земјоделскиот сектор е слаба 

страна, а за нејзино надминување неопходно е спроведување на мерки за 

олеснување на пристапот до расположливите финансиски средства како и промоција 

на различни форми на заедничко вложување со цел да се зголемат капацитетите и 

стандардите на секторот.  Зајакнувањето на капацитетите за органско земјоделство и 

преработка на органски земјоделски производи нудат голема можност во 

зајакнување на конкурентноста и зголемување на извозот пред се поради 

зголемената побарувачка. Потребни се мерки кои ќе влијаат на свеста на субјектите 

за конверзија кон ваков вид производство и организрана советодавна и финансиска 

поддршка за зголемување на површините на кои се одгледува органски земјоделски 

производ и зголемување на преработувачките капацитети. Тука во предвид доаѓа и 

поддршката за сертификација и трансфер на know-how. 

5. Иако земјоделскиот сектор има најголеми развојни потенцијали, регионот се соочува 

со диспаритети во социо-економскиот развој меѓу руралните општини и општините 

кои за центар имаат урбани населени места. Проблемите кои генерираат разлики се 

во капацитетите на човечките ресурси, пред се во однос на претприемништвото, 

понискиот квалитет на живот и достапност на услугите како и тенденцијата на 

мигрирање на младото, работоспособно население надвор од регионот и државата. 

Иселувањето на руралните подрачја е сериозна закана која пак е заедно со одливот 

на професионална и млада работна сила претставува сериозен предизвик за развојот 

на секторот и регионот воопшто. Доколку се сака да се опстои на намерата за 

понатамошно развивање на земјоделството во регионот, потребни се активни мерки 

за намалувањето на миграциските процеси преку подобрување на квалитетот на 

живот и пристап до услугите во руралните подрачја, пред се, подобрување на 

комуналната и патната инфраструктура и вложувања во развој на селата, 

стимулирање на претприемачкиот дух за отворање на нови бизниси и понатамошното 
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зајакнување на капацитетите на човечките ресурси. Националните програми за 

земјоделство и рурален развој, ИПАРД програмата и програмите на другите 

министерства се сериозна можност која може да придонесе во промена на 

моменталната ситуација доколку стратешки се пристапи во градење на капацитети за 

нивно искористување. 

6. Регионот има претежно рурален карактер и како таков нуди можности за 

диверзификација на руралната економија. Силните страни укажуваат на постоење на 

предуслови за зајакнување на активностите во оваа насока. Тука пред се се 

човечките ресурси, географската поставеност на регионот и активните економски 

субјекти кои имаат седиште во руралните населени места. Нивното поефикасно 

мобилизирање може да придонесе во отворање на нови бизнис субјекти и нови 

работни места кои ќе имаат позитивно влијание врз квалитетот на животот и 

миграциските процеси. Природните и културните ресурси имаат капацитет и 

овозможуваат нивно искористување и за развој на неземјоделски економски 

активности во руралните подрачја. Руралниот туризам е еден од аспектите на таквиот 

можен развој. Постои зголемена побарувачка за алтернативни форми на туризам 

(рурален, агро, авантуристички и сл.). Добра стартна основа за диверзификација на 

руралната економија претставува целосната покриеност на регионот со три ЛАГ-ови 

во микро регионите според ЕУ ЛЕАДЕР пристапот.  
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14.6 SWOT Анализа на секторот Животна средина во Југоисточниот плански регион 

SWOT анализата за секторот животна средина во Југоисточниот плански регион е претставена 

во следниот табеларен преглед. 

 

Табела 88. SWOT анализа за секторот животна средина во Југоисточниот плански регион 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Разнообразност на природните ресурси и 

релативно добра состојба на истите  

 Непостоење на големи загадувачи во 

регионот 

 Поволни климатски услови за 

искористување на алтернативни извори на 

енергија 

 Постоење на одредена пракса во 

подобрување на енергетската ефикасност 

на објектите во регионот и искористување 

на сончевата енергија за добивање на 

соларна и фотоволтаична енергија 

 Заштитени подрачја со богат растителен и 

животински свет 

 Значителни површина под шуми 

 Општинска надлежност во заштитата на 

животната средина – Б интегрирани 

дозволи и решенија по елаборати за 

заштита на животната средина 

 Голем потенцијал за производство на 

енергија од обновливи извори (релативно 

ветровит регион, голем број на сончеви 

денови) 

 Постои изградена инфрастуктура на 

сончеви колектори, фотоволтаични 

централи, мали хидроцентрали, ветерници 

за производство на електрична енергија 

од ОИЕ 

 Поставени 23 агро-метереолошки станици 

 Поставени мерни станици за мерење на 

квалитетот на воздухот (Струмица и 

Гевгелија) 

 4 функционални пречистителни станици за 

отпадни води 

 Непостоење на регионален стратешки 

документ за управување со животната 

средина 

 Големи разлики во капацитетите на 

општините за спроведување на 

надлежностите во животната средина 

 Недоволен број на високо образовани 

стручни лица во областа на животната 

средина, климатските промени и 

енергетската ефикасност 

 Непостоење на регионален систем за 

собирање и третман на цврст отпад 

 Непостоење на регионална депонија и 

инфраструктура за третман и рециклажа 

на отпадот 

 Непостоење на инфраструктура за  

депонирање и соодветен третман на 

мрши и конфискати од стока 

 Непостоење на инфраструктура за 

соодветно складирање и третман на 

амбалажа од хемиски ѓубрива 

 Недоволна покриеност на целиот регион 

за собирање на отпад (рурални подрачја и 

населени места) 

 Голем број диви депонии 

 Слаба свест на граѓаните за депонирање 

на отпадот 

 Отпадот не се селектира и рециклира 

 Мал процент на наплата на комунални 

такси 

 Недоволна опременост на ЈКП со 

механизација (стара механизација – 

скапа цена на чинење на собирање на 

цврст отпад) 

 Слаби капацитети на ЈКП 

 Слаба инфраструктура на 

водоснабдителна и отпадна мрежа 

 Неискористеност на постоечките 

капацитети за поефикасно управување со 

животната средина 
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 Непостоење на техничка документација 

(во дел од општините) за изградба на 

инфраструктура за  одвод и третман на 

отпадни води и атмосферска 

канализација 

 Слаб капацитет и застареност на 

хидромелиоративните системи 

 Застареност и слаб капацитет за одводни 

канали за атмосферски води 

 Недоволно промовирање на обновливи 

извори на енергија 

 Опаѓање на подземни води 

 Наводнување со загадени води 

 Неконтролирано испуштање отпадни 

материи и хемиски супстанции во водата 

и почвата - загрозување на водните 

ресурси, инфраструктурните објекти, 

земјоделското земјиште и шумите во 

регионот 

 Нарушување на биодиверзитетот во 

регионот 

 Отсуство на институционална 

координираност 

 Непостоење на регионален пристап во 

заштита на шумите 

 Слаб капацитет на системот за 

противпожарна заштита и непокриеност 

на целиот регион со истата 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Користење на ИПА фондовите 

(прекугранична соработка)  и 

националните фондови 

 Постојна секторска законска регулатива 

 Достапност на технологии за управување 

со отпад и пристап до финансии за истите 

 Достапност на технологии за Одржливи 

извори на енергија (ОИЕ) 

 Интерес на странски оператори за 

регионално управување со отпадот 

 Воведување на нови „зелени“ технологии 

и циркуларна економија 

 Поврзување на регионот на 

магистралните гасоводи 

 Воспоставување на  Јавно – приватни 

партнерства во доменот на искористување 

на ОИЕ и управување со отпад 

 Рекултивација на постоечките и дивите 

 Централизирање на одлуките поврзани со 

воспоставување на регионална депонија 

 Влијание на климатски промени во социо-

економскиот живот и природните ресурси 

(природни непогоди, зголемена 

температура и сл.) 

 Локација на индустриски зони 

(дефинирани од централната власт) 

 Отворање на рудници 

 Одолжување на процесот на 

пристапување во ЕУ 

 Мала алокација на финансиски средства 

на национално ниво за подобрување на 

инфраструктурата во регионот 

 Загадување на животната средина – 

почва, подземни и надземни води 

 Промена на структура на почва 

 Загрозување на биодивезитетот (флора и 
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депонии 

 Прогласување на заштитени подрачја 

фауна) од загадувања и климатски 

промени 

 Слаба економска моќ на граѓаните за 

заштита на животната средина и 

справување со климатските промени 

 Слаби капацитети на администрацијата на 

државно ниво 

 

Врз основа на погоре презентираната SWOT анализа може да се сумираат следниве 

заклучоци: 

1. Животната средина во Југоисточниот плански регион е во релативно добра состојба и 

на регионот му дава силен предзнак за еколошки чист предел. Непостоењето на 

големи загадувачи во регионот овозможуваат разнообразноста на природните 

ресурси да бидат се уште на генерално добро ниво. Природното наследство во 

регионот е бројно и разновидно. Регионот е богат со шуми и подземни води, реки, 

природно езеро и одреден број на вештачки акумулации. Дел од подземните води се 

познати како води со голем капацитет на геотермална енергија. Во регионот постојат 

повеќе заштитени подрачја - поединечни споменици на природата и природни 

резервати. Како најзначајни од аспект на посебноста на биодиверзитетот се 

одвојуваат Моноспитовското блато како единственото преостанато мочуриште во 

државата и Дојранското езеро кое е заштитено со Законот за езера. Кон нив треба да 

се придодадат и водопадите во Смолари и Колешино, и др. За заштитата на 

природното наследство и биодиверзитетот во регионот е неопходно постоење силна 

политичка визија на централната власт и локалните власти во регионот, интегрирани 

напори во дефинирање на развојно-заштитни мерки и иницијативи,  соодветни 

финансиски средства и човечки ресусри кои имаат капацитет да ги спроведат ваквите 

мерки и иницијативи во конкретни проекти. Клучната слабост е идентификувана во 

тоа што регионот нема регионален стратешки документ за управување со животната 

средина што укажува на фактот дека во регионот не постои јасна и заеднички 

утврдена визија, цели, приоритети и мерки за заштита и управување со животната 

средина.  

Единиците на локалната самоуправа имаа надлежности во животната средина  пред 

се во воспоставувањето на инспекциски служби, во делот на издавање на Б 

интегрирани дозволи и решенија по елаборати за заштита на животната средина и 

изработка на ЛЕАП-и, но воедно анализата укажува на диспаритет на општинските 

капацитети во регионот по однос на оваа надлежност. Најголемиот дел од руралните 

општини немаат институционални единици за оваа надлежност што значи дека истата 

не се спроведува. Потребни се мерки за создавање на општински капацитети за 

спроведување на надлежноста доколку се сака да се изгради систем на локално ниво 

кој поефикасно ќе управува со животната средина. Анализата укажува дека во 

регионот постојат човечки ресусри во јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор кои 

имаат одредени искуства и знаење за одржливо управување со животната средина, 

но исто така во слабостите е идентификуван недостатокот од високостручни кадри кои 

имаат подлабоки познавања и искуство во валоризацијата и заштитата на 

биолошката разновидност. Во слабостите на регионот треба да се придодадат и 

неконтролираното испуштање отпадни материи и хемиски супстанции во водата и 

почвата како и големиот број диви депонии што пак може да доведе до нарушување 
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на биодиверзитетот преку загрозување на водните ресурси, инфраструктурните 

објекти, земјоделското земјиште и шумите во регионот. Во регионот не постои 

ефикасен регионален пристап во заштита на шумите, пред се во делот на заштитата 

од пожари и свлечишта. Поради тоа е потребно дефинирање на мерки кои ќе го 

подобрат системот на заштита на шумите и ќе обезбедат покриеност на целиот регион 

со систем на противпожарна заштита. 

2. Стекнатиот имиџ на еколошки чист предел треба да се одржува и надградува бидејќи 

регионот е најпознат по производство на земјоделски производи и преработка на 

истите. Компаративните предности на регионот (поволната клима, релативно чистата 

животна средина, квалитетната почва, водниот потенцијал и др.) му обезбедуваат 

основа за понатамошен економски развој, пред се во земјоделскиот сектор но и во 

делот  на искористувањето на обновливите извори на енергија, туризмот и „зелената“ 

индустрија.  Во регионот постои одредено искуство и човечки ресурси пред се во 

доменот на земјоделството и енергетската ефикасност, но и искуство во доменот 

екологијата и справувањето со ефектите од климатските промени. Сепак, регионот 

има сериозни слабости во зачувувањето на квалитетот на природното наследство 

пред се поради проблемите со управувањето со цврстиот и течниот отпад. Регионот се 

уште се соочува со предизвикот за регионално решавање на проблемот со собирање 

и третман на цврстиот отпад. Во регионот се уште не постои регионална депонија и 

инфраструктура за третман на отпадот како ни изграден регионален систем за 

депонирање и третман на мрши и консфискати од стока. Состојбата во регионот е 

подобрена со изградба на неколку нови пречистителни станици за отпадни води, дел 

од системот за водоснабдување е застарен, а системот за одводна и атмосферска 

канализација не го покрива целиот регион. Голем дел од селата не се дел од ваквиот 

систем. Потребни се мерки за изработка на техничка документација и изградба на 

системи за третман на различните видови на отпад кои ќе функционираат согласно 

стандардите кои ги пропишува релевантаната законска рамка. Исто така потребно е 

зголемување на свесност за концептите на циркуларна економија. Идентификуваните 

можности укажуваат на поволности во искористувањето на придобивките од ИПА 

фондовите и националните фондови. 

3. Климатските фактори во регионот обезбедуваат солидни услови за поефикасно 

искористување на алтернативните извори на енергија. Во регионот се наоѓа првиот и 

единствен ветерен парк во државата. Воедно, во регионот постои изградена 

инфраструктура на сончеви колектори, фотоволтаични централи, и мали 

хидроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ. Со оглед на 

енергетската зависност на регионот потребно е и понатаму да се стимулира 

искористувањето на ОИЕ за производство на електрична енергија. Анализата 

идентификува и одредено регионално искуство во подобрување на енергетската 

ефикасност на објектите кои се во сопственост и се управувани од чинителите на 

јавниот сектор. Во овој дел постои јаз во реализираните активности и тука предничат 

општините кои имаат центар во урбаните населени места. 

4. Климатските промени се едни од главните закани за социо-економскиот живот на 

регионот. Според научните предвидувања и анализи на научниците, Југоисточниот 

регион ќе биде најпогодениот регион во државата од ефектот на климатските 

промени. Потребно е преземање на мерки за митигација на овие ефекти. Во 

слабостите на регионот е идентификуван застарениот и слаб капацитет на системите 

за наводнување како и на системите за акумулирање на вода. Во регионот исто така 

не постои инфраструктура за одвод и складирање на поројните дождови ниту пак 
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систем за анализа и предвидување на можни свлечишта како резултат на временски 

неприлики. Во овој контекст потребни се мерки кои ќе овозможат изработка на 

студии за ефектите од климатските промени и во другите сегменти од општественото и 

економското живеење на регионот и преземање на активности согласно препораките 

на ваквите студии како и изработка на документација и изградба на инфраструктура 

за подобрување на управувањето со водните ресурси и справување со временски 

непогоди како и мерки за едукација на населението за ефектите на климатските 

промени.  
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15. ВИЗИЈА НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

ВИЗИЈА 

 

Југоисточниот регион во 2026 година е економски динамичен и конкурентен регион, 

препознатлив по атрактивната туристичката понуда, земјоделските производи и храна, 

грижата за животната средина, социјалната сигурност и квалитетното живеење во урбаните и 

руралните средини. 
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16. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ 

 

16.1 Стратешка Цел 1 - Развивање на претприемништвото и индустријата, 

потикнување на конкурентноста и иновативноста на претпријатијата и 

создавање поволна инвестициска клима 

Во согласност со компаративните предности на регионот, резултатите од извршените 

секторска анализа, SWOT анализа, предлозите на засегнатите страни на работилниците и 

севкупните потреби на регионот, како прва стратешка цел (СЦ) во Програмата за развој за 

периодот 2021 – 2026 година е дефинирана СЦ1: Развивање на претприемништвото и 

индустријата, поттикнување на конкурентноста и иновативноста на претпријатијата и 

создавање поволна инвестициска клима.  

Источниот регион има значајни предности како што се добра географска положба, близина 

со две земји членки на Европската Унија (Р. Грција и Р. Бугарија), одлични климатски услови 

за производство на раноградинарски култури, голем број на активни деловни субјекти, 

извозно ориентирана преработувачка индустрија, богатство на минералните суровини и 

голем број на општински индустриски зони и три ТИРЗ од кои ТИРЗ Струмица во последните 

неколку години остварува позасилен развој. Од друга страна во регионот има слаба 

институционална поддршка на бизнис секторот - мал број на функционални организации за 

поддршка на бизнисите, лоша локална патна инфраструктура и недостатокот на капитал за 

финансирање на развојни проекти на бизнис заедницата.  

Од макроекономски аспект, стапката на БДП на регионот бележи континуиран раст, но 

инвестициите во основни средства се многу ниски, извозот и увозот се намалува, бруто 

додадената вредност на земјоделскиот сектор  е исто така со тенденција на намалување, 

инвестициите во земјоделството и градежништвото бележат пад, а според бројот на 

претпријатијата на 1000 жители регионот е рангиран како 4. Трендовите во туризмот се 

позитивни во речиси сите параметри. Туристичкиот сектор е еден од најпогодените од 

глобалната пандемија со Ковид-19 вирусот и потребни се мерки за ублажување на 

последиците. Регионот има најмала стапка на невработеност од сите региони, која сигурно ќе 

се зголеми како последица од пандемијата Ковид-19.   

Неопходно е преземање на мерки за искористување на споредбените предности на 

регионот, справување со последиците од пандемијата и поттикнување на економскиот раст.  

Остварувањето на оваа комплексна цел ќе се постигне преку следните приоритети: 

Приоритет 1.1: Развивање на претприемнички еко систем и поттикнување на 

претприемништвото со посебен фокус на жени и млади;  

Приоритет 1.2: Подобрување на конкурентноста и иновативноста на микро, мали и средни 

претпријатија (ММСП); 

Приоритет 1.3: Развој и промоција на регионот како атрактивна туристичката дестинација; 

Приоритет 1.4: Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на инвестициите 

во одделни индустрии со потенцијал;  

Приоритет 1.5: Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од пандемијата 

Ковид-19. 
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Показатели за следење на остварувањето на стратешка цел:  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1 
Структура на бруто домашен 

производ по глава жител (%) 
15,8% (2017) 15,9% 

2. 
Структура на бруто додадена 

вредност (%) 
9,8% (2017) 10.2% 

3. 
Структура на инвестиции во основни 

средства (%) 
4,8% (2017) 5,2% 

4. 
Број на активни деловни субјекти по 

региони 
6.233 (2019) 6.300 

5. 

Процент од вкупно одобрените 

проекти на ФИТР по плански региони 

(5) 

5,9% (2019) 7% 

6.  
Стапка на слободни работни места 

(%) 
1,61% (2019) 1,65 

 

Приоритет 1.1: Развивање на претприемнички еко систем и поттикнување на 

претприемништвото со посебен фокус на жени и млади 

За поттикнувањето на развојот и растот на економијата на регионот, особено е важно 

да се зајакнат вештините и претприемничкиот капацитет со посебен фокус на на 

жените и младите. Тоа ќе се направи преку спроведени обуки за претприемачите, 

пред се жени и млади, но исто така и преку збогатување на услугите што ги дава 

Бизнис центарот при ЦРЈИПР, како и другите постојни организации за поддршка на 

старт-апи и претприемништвото. за да се следи претприемничката активност на 

младите и жените треба да се изработат анализи за претприемничката активност на 

жените и младите. Исто така потребно е формирање на други организации за 

поддршка на старт-апи и поттикнување на претприемништвото (како на пр. 

инкубатори, и сл.) и подобрување на вмрежувањето како помеѓу самите организации 

за поддршка, така и помеѓу овие организации и претприемачите. Треба да се 

искористат можностите за пристап до идентификуваните меѓународни и национални 

фондови преку информирање, подготовка и поднесување на апликации од страна на 

старт-апите и претприемачите. Друга можност претставува законската регулатива за 

формирање на социјални претпријатија за да се стимулира економското јакнење на 

жените, и посебно оние од ранливите групи. 

 

Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

1.1.1. Зголемување на вештините и претприемничкиот капацитет во регионот со посебен 

фокус на жените и младите; 

1.1.2. Зајакнување на улогата на Бизнис центарот во рамки на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион; 

1.1.3. Вмрежување на организациите за поддршка на старт-апи и поттикнување на 

претприемништвото; 

1.1.4. Основање на бизнис инкубатор за претпријатија со посебен фокус на претпријатија 

основани од жени и млади претприемачи; 

1.1.5. Промовирање на можностите за финансирање на старт-апи и претприемништво што 

се нудат во рамки на меѓународни и национални фондови; 
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1.1.6. Следење на претприемничката активност во регионот со посебен фокус на жените и 

младите; 

1.1.7. Развој на социјално претприемништво и стимулирање на економското јакнење на 

жените од ранливите групи. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Спроведени обуки/обучени поединци; 

 Одржани средби со бизнис заедницата и 

број на претпријатија учесници;  

 Дадени услуги од Каталогот на услуги на 

Бизнис центарот при ЦРЈИПР;  

 Развиени и реализирани советодавни 

услуги за старт-апи и претприемачи; 

 Формирани организации за поддршка на 

старт-апи и поттикнување на 

претприемништвото; 

 Одржани настани за вмрежување на 

организациите за поддршка; 

 Воспоставен инкубатор;  

 Поднесени и одобрени апликации од 

старт-апи и претприемачи спрема 

меѓународни и национални фондови; 

 Изработени анализи за претприемничката 

активност во регионот со посебен фокус 

на жените и младите. 

 Формирани социјални претпријатија со 

посебен фокус на жени од ранливи 

категории. 

 Број на спроведени обуки/обучени поединци; 

 Број на регистрирани нови претпријатија; 

 Број на регистрирани нови претпријатија 

основани од жени и млади; 

 Број на нови организации за поддршка на старт-

апи и поттикнување на претприемништвото; 

 Број на барани и број на реализирани 

советодавни услуги за старт-апи и претприемачи; 

 Број на претпријатија корисници на услугите на 

регионалниот бизнис центар при ЦРЈИПР; 

 Број на претпријатија корисници на услугите на 

организации за поддршка на старт-апи и 

поттикнување на претприемништвото 

 Број на настани за вмрежување на 

организациите за поддршка; 

 Број на заеднички иницијативи на организациите 

за поддршка на старт-апи и поттикнување на 

претприемништвото; 

 Број на претпријатија кои работат во 

инкубаторот;  

 Број на претпријатија кои работат во инкубаторот 

основани од млади и жени; 

 Број на поднесени и одобрени апликации од 

старт-апи и претприемачи спрема меѓународни и 

национални фондови; 

 Вредност на одобрени средства по апликациите; 

 Број на мерки за поддршка на основа на 

анализите за следење на претприемничката 

активност во регионот со посебен фокус на 

мерки жените и младите; 

 Број на поддржани млади и жени претприемачи; 

 Број на формирани социјални претпријатија со 

посебен фокус на жени од ранливи категории. 

 

Приоритет 1.2: Подобрување на конкурентноста и иновативноста на микро, мали и средни 

претпријатија (ММСП) 

Во рамки на овој приоритет се спроведуваат активности за надминување на слабите страни 

што се однесуваат на слабата конкурентност на постојните ММСП, ниските капацитети за 

воведување на иновации, како и малите инвестиции во основни средства, во ИКТ опрема и 

услуги, како и малите инвестиции во истражување и развој за воведување на нови 

технологии и практики. Тоа ќе се направи преку формирање на кластери во кои ќе се 

подобри соработката на сите засегнати страни вклучително и центрите на знаење. Во 

регионот постојат многу мал број на функционални организации што континуирано даваат 

услуги за поддршка на конкурентноста и иновативноста на ММСП. Таа поддршка треба да 

придонесе за воведување на поголем број на иновации во ММСП. Посебна поддршка е 

предвидена на жени-сопственици на ММСП преку воспоставување на мрежа на ментори. Во 
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рамки на овој приоритет исто така се предвидени активности за поттикнување на 

општествена одговорност на ММСП во заедницата преку реализирање на донации/ 

спроведување на проекти.  

 

Во рамките на овој приоритет се подвлекува важноста од спроведување на активности во 

рамки на следните мерки: 

1.2.1.  Подобрување на конкурентноста и иновативноста на ММСП преку формирање на 

кластери; 

1.2.2. Поддршка за воспоставување на нови организации за поддршка на ММСП; 

1.2.3. Поттикнување на иновативноста кај ММСП и промовирање на економија базирана врз 

знаење; 

1.2.4. Воспоставување на мрежа на ментори за поддршка на постоечки ММСП со посебен 

фокус на жени-сопственици на претпријатија;  

1.2.5. Поттикнување и подобрување на општествената одговорност на бизнис заедницата; 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Формирани кластери; 

 Формирани нови организации за 

поддршка на ММСП 

 Воведени иновации во ММСП 

 Воспоставена мрежа на ментори за 

поддршка на постоечки ММСП со посебен 

фокус на жени-сопственици на 

претпријатија  

 Реализирани донации/ спроведени 

активности за општествена одговорност 

во заедницата. 

 Број на формирани кластери; 

 Број на нови организации за поддршка на ММСП 

 Број на воведени иновации 

 Број на членови во мрежата на ментори за 

поддршка на постоечки ММСП  

 Број на членови во мрежата на ментори за 

поддршка на постоечки ММСП кои се жени-

сопственици на претпријатија 

 Број на претпријатија кои донирале/ спровеле 

активности за општествена одговорност во 

заедницата. 

 

Приоритет 1.3: Развој и промоција на регионот како атрактивна туристичката дестинација 

Овој приоритет за базира на јаките страни во туризмот како што се позитивните параметри 

во поглед на пристигнувања и ноќевања на домашни и странски туристи, голем број на 

природни и културни богатства, голем број на настани, воспоставена инфраструктура и 

базична понуда. Исто така овој приоритет ги адресира и слабите страни во туризмот кои се 

однесуваат на лошата инфраструктура до туристичките локалитети, слабите капацитети на 

менаџерите и вработените, недоволно интегрирана и промовирана туристичка понуда, 

сеуште мал број на атракции, услуги и искуства за туристите, како и недоволниот сместувачки 

капацитет посебно во делот на приватното сместување и секако отсуство на стандарди во 

делот на сместувачките капацитети. овој приоритет исто така го искористува и можностите на 

пазарот каде постои се поголема побарувачка за одреден селективни типови на туризам за 

кои регионот има потенцијал. Ова ќе се постигне преку спроведување на активности кои се 

однесуваат на мапирање и изградба на пешачки и велосипедски патеки; изградба и 

реконструирање на пристапни патишта до туристичките локалитети; нивно уредување со 

паркинзи, урбана опрема, осветлување и сл.; подобро информирање преку поставување на 

знаци и табли; создавање на нови туристички атракции, услуги и искуства за туристите; 

уредување и заштита на културно историските знаменитости; итн. Сместувачките капацитети 

ќе се подобрат преку активности за реновирање на планинарски домови; реновирање и 

изградба на нови сместувачки капацитети посебно во приватното сместување; нивна 
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категоризација и стандардизација, итн. Мерките предвидуваат обезбедување на поддршка на 

различни видови на туризам; создавање на препознатлив бренд за регионот и промовирање 

на туристичка понуда на регионот, пред се преку онлајн алатки. Посебни мерки се 

предвидени за зајакнување на капацитетите на вработените во туристичко - угостителскиот 

сектор; промовирање на атрактивноста на секторот за вработување како и поддршка на 

активности за вработување на жените и младите во туристичко - угостителскиот сектор. 

Сето ова треба да обезбеди подолг престој на туристите, поголемо трошење и позитивни 

искуства од престојот што ќе допринесе на за локален и регионален развој.  

Реализацијата на овој приоритет подразбира преземање на низа мерки и активности за 

развој на туризмот како што се: 

1.3.1. Осовременување на патната инфраструктура до туристичките локалитети и туристичка 

сигнализација; 

1.3.2. Осовременување на планинарските домови и приватното сместување во регионот; 

1.3.3. Поддршка за развој на нови туристички атракции, услуги и искуства;  

1.3.4. Промоција на туристичката понуда на регионот;  

1.3.5. Поттикнување и поддршка на различни видови на туризам (езерски бањски, рурален, 

културен и црковен, активен, здравствен, манифестациски, конференциски, ловен, вински, 

казино); 

1.3.6. Промоција на културата и заштита на природното и културното наследство на регионот;  

1.3.7. Категоризација и стандардизација на сместувачки капацитети и угостителски објекти; 

1.3.8. Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во туристичко - угостителскиот 

сектор. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Мапирани пешачки патеки; 

 Мапирани и изградени велосипедски 

патеки; 

 Изградени и реконструирани пристапни 

патишта до туристичките локалитети; 

 Создадени туристички атракции и услуги; 

 Уредени туристички локалитети; 

 Поставени знаци и инфо табли; 

 Реновирани планинарски домови; 

 Новоотворените сместувачки 

капацитети; 

 Реновирани сместувачки капацитети; 

 Обезбедена поддршка на различни 

видови на туризам 

 Промовирана туристичка понуда на 

регионот; 

 Број на уредени и заштитени културно 

историски знаменитости; 

 Создаден препознатлив бренд за 

регионот; 

 Категоризирани и стандардизирани 

сместувачки капацитети и угостителски 

објекти 

 Зајакнати капацитети на вработените во 

туристичко - угостителскиот сектор; 

 Поддржани активности за вработување 

 Должина на мапирани пешачки патеки (во км); 

 Должина на мапирани и изградени велосипедски 

патеки (во км); 

 Должина на изградени и реконструирани 

пристапни патишта до туристичките локалитети (во 

км); 

 Број на уредени туристички локалитети; 

 Број на поставени знаци и инфо табли; 

 Вредност на инвестираните средства во проекти 

за подобрување на туристичката инфраструктура; 

 Број на создадени туристички атракции и услуги; 

 Број на реновирани планинарски домови; 

 Број и капацитет на новоотворените сместувачки 

капацитети во приватното сместување; 

 Број и капацитет на реновирани сместувачки 

капацитети во приватното сместување; 

 Број на онлајн алатки за промоција туристичка 

понуда на регионот; 

 Број на настани за промоција на туристичка 

понуда на регионот; 

 Тираж на испечатен промотивен материјал; 

 Број на уредени и заштитени културно историски 

знаменитости; 

 Број на функционални туристички инфо центри  

 Број на мултимедијални центри за промоција на 

туризмот; 
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на жените и младите во туристичко - 

угостителскиот сектор. 
 Број на категоризирани и стандардизирани 

сместувачки капацитети и угостителски објекти 

 Број на спроведени обуки/обучени поединци; 

 Број на вработени млади и жени во туристичкиот 

сектор 

 

Приоритет 1.4: Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на инвестициите 

во одделни индустрии со потенцијал 

Во рамки на овој приоритет се предвидени активности за создавање на поволна 

инвестициска клима и поттикнување на инвестициите во одделни индустрии кои имаат 

потенцијал за раст. Овој приоритет ги адресира слабите страни кои се однесуваат на 

недоволно ниво на инвестиции, и тоа пред се од домашните инвеститори. Исто така треба да 

се поттикне развојот на другите две ТИРЗ во Гевгелија/Радовиш. Исто така се однесува на 

надминување на слабата страна за намалување на извозот од регионот преку подобрување 

на конкурентноста на извозно ориентираните претпријатија: спроведување на проекти за 

воведување на стандарди; воведување на стандарди и нови технологии во претпријатијата; 

обезбедување на поддршка за извозна промоција и промовирање на извозните потенцијали 

на претпријатијата. 

Во рамки на овој приоритет ќе бидат изготвени студии и анализи за идентификување на 

индустриите со потенцијал за развој на регионот, врз база на кои ќе се спроведе процес за 

паметна специјализација преку модел на четирикратен хеликс со вклучување на сите 

засегнати страни во идентификуваните индустрии што имаат најголема продуктивност и 

создаваат додадена вредност. За да се обезбеди наведената поддршка потребно е подобро 

вмрежување на институциите за поддршка со локалните бизниси. Исто така приоритетот ја 

користи идентификуваната можност за искористување на програмите на Фондот за иновации 

и технолошки развој (ФИТР) каде има потреба за подобрување на перфомансите на 

деловните субјекти од Југоисточниот регион. Учеството на деловните субјекти од ЈИ регион во 

добиените проекти има простор за подобрување. Досега деловните субјекти од машинска 

индустрија и инженеринг и ИКТ имаат најмногу добиени проекти од ФИТР во ЈИ регион. За 

таа цел ќе биде обезбедена поддршка за подготовка на проекти од страна на претпријатијата 

во регионот и нивно аплицирање на повиците на ФИТР. 

 

Реализацијата на овој приоритет подразбира преземање на низа мерки и активности за 

поттикнување на инвестициите како што се: 

1.4.1. Идентификување на индустриите со потенцијал за развој на регионот;  

1.4.2. Промовирање на паметна специјализација во индустрии со потенцијал;  

1.4.3. Воспоставување на механизам за редовна соработка помеѓу локалните институции, 

организациите за поддршка и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со 

локалните бизниси; 

1.4.4. Поттикнување на инвестиициите од страна на приватниот сектор во индустрии што 

имаат најголема продуктивност и создаваат додадена вредност; 

1.4.5. Привлекување на инвестиции во ТИРЗ и општински зони; 

1.4.6. Поддршка на извозно ориентираните претпријатија. 
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Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Изготвени студии и анализи за 

идентификување на индустриите со 

потенцијал за развој на регионот 

 Спроведен процес за паметна 

специјализација во идентификуваните 

индустрии со потенцијал 

 Вмрежени институции за поддршка со 

локалните бизниси 

 Зголемени инвестиции од страна на 

приватниот сектор во индустрии што 

имаат најголема продуктивност и 

создаваат додадена вредност; 

 Подготвени проекти од страна на 

претпријатијата во регионот за 

аплицирање на повиците на ФИТР; 

 Спроведени проекти за воведување на 

стандарди; 

 Воведени стандарди во претпријатијата;  

 Воведена нова технологија во 

претпријатијата; 

 Обезбедена поддршка за извозна 

промоција на претпријатијата; 

 Промовирани извозните потенцијали на 

претпријатијата. 

 Број на изготвени студии и анализи за 

идентификување на индустриите со потенцијал 

за развој на регионот 

 Изработена стратегија за паметна 

специјализација во идентификуваните 

индустрии со потенцијал; 

 Број на состаноци за вмрежување; 

 Обем на инвестиции во основни средства во 

индустријата; 

 Број на нови претпријатија што инвестираат 

во ТИРЗ; 

 Број на нови претпријатија што инвестираат 

во општински зони; 

 Обем на нови инвестиции во ТИРЗ;  

 Обем на нови инвестиции во општински зони;  

 Должина на изградена канализација во ТИРЗ 

(во км); 

 Должина на асфалтирани патишта во ТИРЗ 

(км);  

 Одобрени проекти на претпријатијата од 

регионот на повиците на ФИТР; 

 Број на спроведени проекти за воведување на 

стандарди; 

 Број на претпријатија со воведени стандарди;  

 Број на претпријатија што вовеле нова 

технологија; 

 Обем на извозот во регионот; 

 Број на извозно ориентирани субјекти; 

 Број на онлајн алатки за извозна промоција 

на претпријатијата; 

 Број на настани за извозна промоција на 

претпријатијата. 

 

Приоритет 1.5: Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од пандемијата 

Ковид-19 

Овој приоритет се однесува на намалување на ефектите од најголемата закана - глобалната 

пандемија предизвикана од вирусот Ковид-19. Достапните статистички податоци за првата 

половина на 2020 година покажуваат дека туристичкиот сектор е еден од најпогодените и 

затоа се потребни мерки за ублажување на последиците. Регионот има најмала стапка на 

невработеност од сите региони, која сигурно ќе се зголеми како последица од пандемијата 

Ковид-19. Ова ќе се направи преку идентификување на секторите кои се најмногу погодени, 

анализа на состојбите и потребите во бизнис заедницата, формирање на регионален фонд за 

поддршка на бизнис секторот и дефинирање на критериуми за поддршка, како и 

спроведување на програми за поддршка на секторите кои се најмногу погодени. Се очекува 

дека периодот на оправување ќе се случува во периодот 2021 - 2022 година, кога треба да 

се предвиди и најголема поддршка.  

Реализацијата на овој приоритет подразбира преземање на низа мерки и активности за за 

справување со последиците од пандемијата Ковид-19 како што се: 

1.5.1. Идентификување на секторите кои се најмногу погодени од пандемијата Ковид-19; 
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1.5.2. Анализа на состојбите и потребите во бизнис заедницата во периодот на пандемијата 

Ковид-19; 

1.5.3. Искористување на програми за поддршка на секторите кои се најмногу погодени од 

пандемијата Ковид-19. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Идентификувани сектори кои се 

најмногу погодени од пандемијата 

Ковид-19 и нивните потреби; 

 Идентификувани потреби на бизнис 

заедницата; 

 Обезбедена поддршка на секторите кои 

се најмногу погодени од пандемијата 

Ковид-19. 

 Број на изготвени анализи за влијанието на 

пандемијата Ковид-19 врз секторите 

 Број на изготвени анализи за состојбите и 

потребите на бизнис заедницата; 

 Средства за поддршка на бизнис секторот и 

дефинирани критериуми за поддршка 

 Број на програми 

 Број на поддржани претпријатија. 
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16.2 Стратешка цел 2 – Развивање и осовременување на инфраструктурата во 

Југоисточниот плански регион 

Во согласност со споредбените предности на регионот, резултатите од извршените секторска 

анализа, SWOT анализа, предлозите на засегнатите страни на работилниците и севкупните 

потреби на регионот, како втора стратешка цел (СЦ) во Програмата за развој за периодот 

2021 – 2026 година е дефинирана СЦ2: Развивање и осовременување на инфраструктурата 

во Југоисточниот плански регион. 

Оваа стратешка цел е предвидена како поддршка на сите други стратешки цели. Без 

современа инфраструктура не може да се замисли економски развој и подобрување на 

квалитетот на живот. Југоисточниот регион во оваа област има повеќе предности отколку 

недостатоци. Балансот треба да претставува можност за дополнителен развој. Географската 

местоположба и постоењето три гранични премини со две земји членки на ЕУ (Р. Грција и Р. 

Бугарија), раст на БДП-то, релативно добра поврзаност на регионот со патна и комуникациска 

инфраструктура, близина на населените места, значителен број на фирми со капацитет во 

секторот градежништво претставуваат добра основа за интензивен и одржлив развој на 

регионот. Согласно секторските анализи регионот е еден од регионите кој најмногу потфрла 

во однос на просторно-планска и урбанистичка документација и потребно е подобрување во 

овој дел. Според состојбата на локалната патна инфраструктура, регионот е на последно 

место и потребно е подобрување во овој дел, посебно ако се има во предвид е дека поголем 

дел од локалните патишта се неасфалтирани или непробиени. Исто така, состојбата со 

комуналната инфраструктура треба да се подобри, и посебно во руралните делови. Во 

изминатиот период направена е исчекор со изградба на повеќе пречистителни станици за 

отпадни води во Гевгелија, Струмица, Радовиш, покрај постојната во Дојран. Потребно е да се 

инвестира во системи за собирање на отпадните води во руралните средини. Регионот не е 

богат со водни ресурси и е целосно енергетски зависен и покрај тоа има лоши перфоманси 

во делот на електричната потрошувачка на домаќинствата индустријата. Идентификувани се 

одреден број на инвестиции во обновливи извори на енергија и тој тренд треба да продолжи. 

Пратејќи ги трендовите треба дополнително да се инвестира во дигитално поврзување и 

паметни решенија во општините.   

Стратешката цел ги вклучува следните приоритети:  

Приоритет 2.1.: Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на локално и 

регионално ниво;  

Приоритет 2.2.: Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура;  

Приоритет 2.3.: Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура. 

 

Показатели за следење на остварувањето на стратешка цел:  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 
Густина на регионалната патна 

инфраструктура (km’/1000 km2) 
201 (2019) 210 

2. Локална патна инфраструктура (km') 344 (2019) 417 

3. 
Процент од населението  покриено 

со јавен водовод (%) 
76,3% (2016) 89,4% 

4. 

Процент од населението покриено со 

систем за собирање на отпадни води 

(%) 

75,9% (2016) 83,0% 

5. 
Процент од населението покриено со 

систем за третман на отпадни води 
77,2% (2016) 86,1% 
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(%) 

6.  

Вкупна должина на  водоводна 

мрежа која треба да биде обновена 

(км) 

598 (2016) 678 

7. 
Население поврзано со систем за 

одведување на урбани отпадни води 
84.528 (2016) 101.542 

8. 

Популација поврзана со систем за 

пречистување отпадни урбани води 

(еквивалент жители) 

125.991 (2016) 132.707 

9. 
Број на усвоени просторни планови 

на регион/год. 
0 (2020) 1 (2031) 

10. 
Број на усвоени просторни планови 

на општина/год. 
0 (2020) 1 

11. 
Број на усвоени урбанистички 

планови/год. 
14 (2020) 54 

 

Приоритет 2.1: Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на локално и 

регионално ниво 

Овој приоритет ја користи силната страна дека во регионот постојат голем број проектантски 

и градежни фирми, и треба да ги надмине слабите страни како што се: нема подготвена 

техничка документација за инфраструктурни проекти, нема урбанистички планови во 

руралните населени места, неважечки урбанистички планови (ГУП, ДУП, урбанистички 

планови на села), недостаток на техничка документација за инфраструктурни проекти, 

непостоење на подземен катастар, итн. Поголемиот дел од Југоисточниот плански регион не е 

опфатен со просторно-планска документација и во контекст на просторното планирање ова е 

еден од најзначајните диспаритети. Во периодот 2014 - 2019 година има само 7,45% 

усвоени урбанистички планови (и по овој  индикатор регионот е последен). Југоисточниот 

регион има само 0,39% на урбанизирана површина во период 2014 - 2019 што е многу 

ниско во однос на државниот просек од 1,42%. Според овие индикатори јасно е дека 

Југоисточниот регион е еден од регионите кои најмногу потфрлаат во однос на 

урбанистичкото планирање. Отсуството на актуелна урбанистичка планска документација 

придонесува за нерационално користење на градежното земјиште и неконтролирана 

пренамена на продуктивното земјоделско и шумско земјиште во непродуктивно, 

нерационална експлоатација на природните ресурси, загадување на почвата, водите и 

воздухот и како последица на тоа загрозување на јавниот интерес.  

За да се подобри состојбата предвиден е сет на мерки кои треба да ја подобрат состојбата 

преку: започнување на постапката за изработка на просторен план на Југоисточниот регион; 

изработка на просторни планови за општини во ЈИ регион; изработка на ГУП, ДУП и друга 

урбанистичка документација; подготовка на физибилити студии, анализи и други студии за 

просторно и урбанистичко планирање; изработка на технички документации за локални и 

регионални инфраструктурни проекти; воведување и изработка на подземни катастри за 

постоечка патна, комунална и енергетска инфраструктура; и друго. Дополнително ќе бидат 

изработени родово-сензитивни анализи на локално и регионално ниво од аспект на 

просторно и урбанистичко планирање. 

 

Овој приоритет ги содржи следните мерки:  

2.1.1. Унапредување на просторното планирање; 

2.1.2. Измена и дополнување на веќе постоечките и изработка на нови урбанистички 

планови; 



156 

2.1.3. Изработка на технички документации за локални и регионални инфраструктурни 

проекти; 

2.1.4. Воведување и изработка на подземни катастри за постоечка патна инфраструктура, 

комунална инфраструктура и енергетска инфраструктура; 

2.1.5. Обезбедување еднаков пристап на жените и мажите до квалитетна инфраструктура 

(локални патишта, канализациска и електродистрибитивна мрежа). 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Започната постапка за изработка на 

просторен план на ЈИ регион; 

 Изработени просторни планови за 

општини во ЈИ регион;  

 Изработени ГУП, ДУП и друга 

урбанистичка документација; 

 Изготвени физибилити студии, анализи и 

други студии за просторно и 

урбанистичко планирање; 

 Изработени технички документации за 

локални и регионални инфраструктурни 

проекти; 

 Воведен и изработен подземен катастар 

за постоечка патна инфраструктура; 

 Воведен и изработен подземен катастар 

за постоечка комунална инфраструктура; 

 Воведен и изработен подземен катастар 

за постоечка енергетска 

инфраструктура; 

 Изработени родово-сензитивни анализи 

на локално и регионално ниво. 

 Број на изготвена урбанистичка документација  

(ГУП, ДУП и др.) 

 Број на изработени просторни планови за 

општини во ЈИ регион;  

 Број на изготвени физибилити студии, анализи и 

други студии за просторно и урбанистичко 

планирање; 

 Број на изработени технички документации за 

локални и регионални инфраструктурни проекти; 

 Подземен катастар за постоечка патна 

инфраструктура; 

 Подземен катастар за постоечка комунална 

инфраструктура; 

 Подземен катастар за постоечка енергетска 

инфраструктура; 

 Број на изработени родово-сензитивни анализи 

на локално и регионално ниво. 

 

Приоритет 2.2:  Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура   

Овој приоритет се базира на силните страни како што се: близина на две земји членки на ЕУ 

и три гранични премини со истите, релативно добра поврзаност на регионот со патна и 

комуникациска инфраструктура, близина на населените места, ново изградена делница од 

автопатот Демир Капија - Гевгелија и се обидува да ги надмине следните слаби страни: лоша 

состојба на локалната патна инфраструктура (мал процент на асфалтирани локални патишта), 

несоодветно одржување на постојната инфраструктура, лоша поврзаност помеѓу општините 

со патен транспорт за патници (меѓусебна и меѓу населените места), итн. Од друга страна ги 

користи идентификуваните можности и пред се дека развојот на инфраструктурата е 

приоритет на Владата, како и достапните програми и фондови на национално и меѓународно 

ниво.  

Подобрување на состојбата треба да се направи преку: изградба на нова локална, 

регионална и магистрална патна инфраструктура, ревитализација на полските патишта и 

подобрување на пристапот до земјоделските површини, поставување нова хоризонтална и 

вертикална сигнализација, подобрување на безбедноста на патиштата и мерки за заштита на 

пешаците и другите ранливи категории како учесници во сообраќајот.  

Регионот има многу лоши трендови во делот на железничката инфраструктура и транспорт и 

потребно е воспоставување услови за подобрување со изработка на студии и техничка 

документација за проширување на железничката инфраструктура. Исто така има потреба од 
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подобрување на автобускиот превоз помеѓу општините во рамки на регионот со воведување 

на нови линии и покрај близината на населените места.  

Во делот на експресни и регионални патишта приоритет на национално ниво е изградбата на 

следните патишта: Смоквица – Струмица – Ново Село; како и Штип – Радовиш (кој е веќе во 

изградба); изградба на нови локални патишта во вкупна должина од 950 км и рехабилитација 

на локални патишта во вкупна должина од 1.500 км за сите региони.  

 

Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

2.2.1. Осовременување на постоечката и изградба на нова локална, регионална и 

магистрална патна инфраструктура 

2.2.2. Подобрување на постоечката и поставување нова хоризонтална и вертикална 

сигнализација 

2.2.3. Подобрување на безбедноста на патиштата и заштита на пешаците и другите ранливи 

категории како учесници во сообраќајот 

2.2.4. Воспоставување услови за подобрување на железнички сообраќај 

2.2.5. Ревитализација на полските патишта и подобрување на пристапот до земјоделските 

површини 

2.2.6. Подобрување на автобускиот превоз помеѓу општините во рамки на регионот 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Осовременета постоечка локална, 

регионална и магистрална патна 

инфраструктура 

 Изградена нова локална, регионална и 

магистрална патна инфраструктура 

 Заменета и поставена нова сообраќајна 

сигнализација (хоризонтална и 

вертикална) 

 Подобрена безбедност на патиштата 

 Зголемена заштита на пешаците и другите 

ранливи категории како учесници во 

сообраќајот 

 Зголемени капацитети на учесниците за 

безбедност во сообраќајот 

 Функционален и одржлив систем за 

одржување на патната инфраструктура 

 Подготовка на студии и техничка 

документација за проширување на 

железничката инфраструктура 

 Подобрен пристап до земјоделските 

површини 

 Подобрен автобуски превоз помеѓу 

општините во рамки на регионот 

 Број на проекти/апликации за осовременување 

на постоечката локална, регионална и 

магистрална патна инфраструктура 

 Број на проекти/апликации за изградба на нова 

локална, регионална и магистрална патна 

инфраструктура 

 Должина на новоизградена и реконструирана 

локална, регионална и магистрална патна 

инфраструктура (км); 

 Број на заменета и нова сообраќајна 

сигнализација (хоризонтална и вертикална) 

 Број на сообраќајни незгоди 

 Број на одржани обуки/ обучени учесници за 

безбедност во сообраќајот 

 Број на проекти за осветлување и обележување 

опасни, значајни точки и објекти на патиштата 

 Број на стојалишта, паркинзи и др. опрема  

 Должина на одржувана патна инфраструктура 

(км) 

 Број на студии и техничка документација за 

проширување на железничката инфраструктура 

 Должина на ревитализирани и новопробиени 

полски патишта до земјоделските површини (км) 

 Број на нови линии во јавниот превоз помеѓу 

општините во рамки на регионот. 

 Број на нови постојки за учесниците во јавниот 

превоз 

 Број на реновирани и нови автобуски станици 
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Приоритет 2.3: Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура 

Овој приоритет се базира на следните силни страни: Постојни пречистителни станици за 

отпадни води (Дојран, Радовиш. Струмица и Гевгелија), Постојно ЈП Струмица гас и голем број 

на приклучени институции, и др., и ги адресира идентификуваните слаби страни: Застарени 

системи за водоснабдување и големи губитоци на вода, Застарени системи за отпадни и 

атмосферски води, Недоволен капацитет на канализационата мрежа (фекална канализација), 

Слаба покриеност на руралните средини со канализациони системи, Недостасува 

поврзување со националната гасоводна линија, итн. Приоритетот треба да ги искористи 

идентификуваните програми за финансирање како можност.  

Приоритетот ќе се постигне преку спроведување на следните активности: подготовка на 

физибилити студии, анализи и други студии; подготовка на технички документации 

(водоснабдителни системи, системи за собирање на отпадни води, пречистителни станици за 

отпадни води, системи за наводнување); подобрување на водоснабдување и одведување и 

третман на отпадните води со реконструирање/ изградба на нови водоснабдителни системи, 

системи за одведување на отпадни води, пречистителни станици, системи за наводнување; 

зголемување на бројот на нови приклучоци на системи за водоснабдување и канализација; 

зголемување на наплатата од корисниците на вода за наводнување и бројот на 

приклучоци(водни заедници); изработка на техничка документација за изградба на систем за 

гасификација на ЈИ регион; Изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич - Струмица; 

изградба на примарни и секундарни водови за гас; Изработка на техничка документација и 

приклучување на примарни и секундарни енергетски водови; Спроведување на проекти за 

дигитална поврзаност во регионот и зголемување на бројот на корисници на алатки за 

дигитално поврзување; воведување на паметни (смарт) решенија во општините; реновирање 

на објекти за противпожарна заштита; набавка на опрема за противпожарна заштита; 

изработка на планови за управување со кризни ситуации, и др.  

Во делот на инфраструктурата за водоснабдување, собирање и третман на отпадни води 

приоритети на државно ниво78 се: изградба на водоводна мрежа во Валандово; 

Реконструкција на водоводната мрежа во руралните подрачја во должина од ⁓890 км во сите 

плански региони; изградба на нови станици за третман на водата за пиење во општините 

Богданци; Босилово, Валандово, Ново Село, Василево и Струмица; Подобрување на 

инфраструктурата за собирање на отпадни комунални води со вкупна должина од 1,330 км 

нова канализациона мрежа, во сите плански региони од кои во Југоисточниот регион 159 км; 

Приоритетна рехабилитација на системите за наводнување во Југоисточниот плански регион; 

Приоритетна изградба на нови системи за наводнување во Југоисточниот плански регион 

(Јужно Вардарска долина и Маркова Река); План за управување со речниот слив на река 

Струмица, итн. 

Во делот на енергетската инфраструктура приоритет на државно ниво е изградба на 

интерконекција на гасоводот со Грција (приоритет од Економскиот и инвестициски план на ЕУ 

за Западен Балкан); Изградба на магистрални гасоводи за пренос на природен гас; 

Приклучување на гасификационен систем на домаќинства во Струмица; итн. 

 

 

 

 

                                                           
78 Стратегија за регионален развој на РСМ 2021 - 2031 



159 

Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

2.3.1. Подобрување на постоечките и изградба на нови водоснабдителни системи 

2.3.2. Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за собирање и третман на 

отпадни води 

2.3.3. Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за наводнување 

2.3.4. Промовирање на ЈПП за искористување на хидро-енергетскиот потенцијал преку 

изградба на мали хидроцентрали 

2.3.5. Изработка на техничка документација за изградба на систем за гасификација на ЈИ 

регион 

2.3.6. Изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич - Струмица 

2.3.7. Изработка на техничка документација и приклучување на примарни и секундарни 

енергетски водови 

2.3.8. Подобрување на дигиталната поврзаност во регионот 

2.3.9. Воведување на паметни (смарт) решенија во општините 

2.3.10. Подобрување и заштита од елементарни непогоди 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Изготвени физибилити студии, анализи и 

други студии; 

 Изготвени технички документации 

(водоснабдителни системи, системи за 

собирање на отпадни води, пречистителни 

станици за отпадни води, системи за 

наводнување); 

 Подобрено водоснабдување и 

одведување и третман на отпадните води; 

 Зголемена површина на земјиште што се 

наводнува со системи за наводнување; 

 Функционални и одржливи водни 

заедници; 

 Изработена техничка документација за 

изградба на систем за гасификација на ЈИ 

регион; 

 Изградена меѓусистемска гасна врска 

Петрич - Струмица; 

 Изработена техничка документација  и 

приклучени примарни и секундарни 

енергетски водови; 

 Подобрена дигиталната поврзаност во 

регионот; 

 Воведени паметни (смарт) решенија во 

општините; 

 Подобрена заштита од елементарни 

непогоди. 

 Број на физибилити студии, анализи и др. студии; 

 Број на технички документации (водоснабдителни 

системи, системи за собирање на отпадни води, 

пречистителни станици, системи за 

наводнување); 

 Должина на реконструирани/ новоизградени 

водоснабдителни системи, системи за 

одведување на отпадни води, пречистителни 

станици, системи за наводнување (км); 

 Број на нови приклучоци на системи за 

водоснабдување и канализација; 

 Зголемена наплата од корисници 

(водоснабдување и канализација); 

 Површина на земјиште што се наводнува со 

системи за наводнување; 

 Зголемена наплата од корисниците на вода за 

наводнување (водни заедници); 

 Број на приклучоци за наводнување (водни 

заедници); 

 Број на изработена техничка документација за 

изградба на систем за гасификација на ЈИ 

регион; 

 Должина на меѓусистемска гасна врска Петрич - 

Струмица (км); 

 Должина на примарни и секундарни водови за 

гас (км) 

 Број на изработена техничка документација и 

приклучување на примарни и секундарни 

енергетски водови; 

 Број на проекти за дигитална поврзаност во 

регионот; 

 Број на корисници на алатки за дигитално 

поврзување; 

 Број на воведени паметни (смарт) решенија во 

општините; 

 Реновирани објекти за противпожарна заштита; 
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 Број на набавена опрема за противпожарна 

заштита 

 Број на изработени планови за управување со 

кризни ситуации 

 Број на планови за заштита од ерозија 

 Број на планови за заштита од поплави  

 Број на исчистени и изградени одводни канали 

 Број на мерки за заштита на населението од 

елементарни непогоди 

 Обем на трошоци за заштита на населението од 

елементарни непогоди 
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16.3 Стратешка цел 3 – Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и 

квалитетно образование и здравствена заштита на населението во регионот 

Во согласност со споредбените предности на регионот, резултатите од извршените секторска 

анализа, SWOT анализа, предлозите на засегнатите страни на работилниците и севкупните 

потреби на регионот, како трета стратешка цел (СЦ) во Програмата за развој за периодот 

2021 – 2026 година е дефинирана СЦ3: Промовирање на социјална инклузија, конкурентно 

и квалитетно образование и здравствена заштита на населението во регионот. 

Оваа стратешка цел треба да обезбеди сигурност социјална и економска сигурност на 

населението во Југоисточниот плански регион. 

Следните индикатори од Стратегијата за регионален развој на РСМ 2021 - 2031 ја 

отсликуваат состојбата во Југоисточниот регион во оваа област: 

o Стапка на сиромашни лица од 19,5% (ранг - 5) 

o AROPE стапка на сиромашни или социјално исклучени лица од 43,6% (ранг - 5) 

o Социјалната исклученост на младите лица (NEET стапка, 15-29) од 11% (ранг - 2) 

o Корисници на СПП над 18 години на 1.000 население 28 (ранг - 4) 

o Деца на возраст 0-5 во детски градинки е 28% (ранг - 4) 

o Вкупен број на општи матични лекари на 1.000 осигуреници изнесува 0,92 (ранг - 2). 

Во делот на демографските карактеристики регионот има загрижувачки тренд. Вкупната 

ставка на фертилитет е идентична со онаа на национално ниво и изнесува само 1.3, додека 

стапката на природен прираст е негативна -1,6‰ (2019) во однос на 1,9‰ (2010). 

Коефициент на стареење и изнесува 14,8 (2019) во однос на 12,1 (2010). Регионот се 

соочува со стареење и намалување на популацијата. Статистичките податоци покажуваат 

мала стапка на пораст на населението од 0,1% (2019 vs 2010), при што пораст на 

населението има само во Радовиш и Струмица. Од друга страна регистрираниот број на 

доселени и отселени лица во статистичките податоци е многу низок. Веројатно тоа не ја 

одразува реалната ситуација поради процедурите и голем број лица кои не се регистрираат 

особено при отселување од регионот. 

На територијата на регионот постојат доволен број образовни институции (основни и средни 

училишта), но сепак бројот на ученици континуирано се намалува, а исто така е намален и 

наставниот кадар. Потребно е да се подобри опременоста со училишни помагала (нагледни 

средства  и инвентар) и да се воведат посовремени наставни форми и методи. Важно е што 

граѓаните имаат лесен пристап до образовните институции. 

Постои слаба поврзаност на образованието со пазарот на труд, каде постои несоодветен 

баланс помеѓу понудата и побарувачка на работна сила од бизнис секторот. Образованието 

не ги прати трендовите во бизнис секторот и недостасува применето образование за нови 

струки и профили. Потребно е да се формираат дополнителни училишни паралелки за средно 

стручно образование. Исто така е потребна поголема соработка и синергија со бизнис 

секторот и создавање на нови наставни програми согласно на потребите на бизнис секторот 

и побарувачката на работна сила. Потребно е реално спроведување на концептот за 

доживотно учење преку институционално и вон - институционално образование на возрасни 

(преквалификација и доквалификација). Треба да се искористат можностите за соработка на 

регионално и меѓународно ниво за трансфер на знаења и користење добри практики како и 

ЕУ програмите и фондови за образование (ЕУ програми за прекугранична соработка, 

Еразмус, итн.). 

Во делот на социјалните политики направено е мапирање на социјалните категории, постојат 

локални социјални институции, но сепак ги нема доволно. Социјалните корисници имаат 
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слабо познавање на правата од страна, а општините имаат мали ингеренции во делот на 

социјална заштита. Направени се добри предуслови како на пр. воспоставена е соработка на 

општинските центри за социјална работа, зголемени се социјалните бенефиции. Треба да се 

искористат можностите што се предвидени во постојната законска регулатива за социјална 

заштита, постојните активни мерки за социјална заштита, како и законските можности за 

делегирање надлежности од ЕЛС на други субјекти во социјалната сфера. Треба да се води 

поголема сметка за порамномерна опфатеност на социјалните категории. 

ММСП треба да се вклучат преку формата на ЈПП во сферата на социјалните услуги и 

образованието. Една од можностите е социјално претприемништво и поголема активност на 

корисниците на социјална помош на пазарот на труд. Загрижува зголемувањето на бројот на 

лицата до прагот на сиромаштија особено на маргинализираните и социјално исклучените 

категории граѓани за кои треба да се обезбедат социјални услуги, а исто така и нивно 

вклучување на пазарот на труд. 

Во однос на параметрите од социјалната сфера позитивниот тренд на активно население, 

најголемата вработеност и најмалата невработеност како во однос на другите региони, така и 

на национално ниво треба да се задржат. 

 

Стратешката цел 3 ќе биде постигната преку следните приоритети:  

Приоритет 3.1.: Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд;  

Приоритет 3.2.: Социјална инклузија на ранливите категории;   

Приоритет 3.3.: Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова 

образовна и социјална инфраструктура;   

Приоритет 3.4.: Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности;  

Приоритет 3.5.: Подобрување на здравствената состојба на населението. 

 

Показатели за следење на остварувањето на стратешка цел:  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 
Просечно исплатена нето-плата по 

вработен (во денари) 
19.291 (2018) 23.149 

2. 
БДП по вработен  

(во милиони денари) 
0,72 (2017) 0,76 

3. Стапка на активност (%) 67,6% (2019) 67,8% 

4. Стапка на вработеност (%) 63,3% (2019) 64% 

5. Стапка на невработеност (%) 6,3% (2019) 6% 

6. 
Стапка на сиромашни лица, % од 

населението, по плански региони 
20 (2018) <16 

7. 

Комбиниран индикатор (АROPE), 

стапка на сиромашни или социјално 

исклучени лица, %, по плански 

региони 

44 (2018) <35 

8. 

Стапка на млади лица (15-29 години) 

кои не се вработени ниту се 

вклучени во процесот на 

образование или обука (NЕЕТ), %, по 

плански региони 

11 (2019) <9 

9. 

Деца на возраст од 0 до 5 години во 

детски градинки, (%), по плански 

региони 

28 (2018) 44 
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10. 

Корисници на гарантирана 

минимална помош над 18 години, на 

000 население,  

по плански региони 

13 (2018) <11 

11. 

Број на општи матични лекари на 

1.000 осигуреници, по плански 

региони 

0,88 (2019) 0,90 

12. 

Број на матични  гинеколози на 

1.000 жени осигуреници, по плански 

региони 

0,14 (2019) 0,20 

13. 

Број на матични стоматолози на 

1.000 осигуреници, по плански 

региони 

0,76 (2019) 0,80 

14. 
Број на засолништа за жртви на 

родово засновано насилство 
0 (2020) 1 

15. 

Намален број на подрачни училишта 

за 10% во просек за сите плански 

региони до 2029 година 

85 (2020) 81 

16. 

Намален број на комбинирани 

училишта за средно образование 

согласно Студијата на МОН 

5 (2020) 0 

17. 
Формирани регионални центри за 

стручно образование и обука 
0 (2020) 1 

 

Приоритет 3.1: Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд 

Приоритетот се базира на силните страни идентификувани од страна на засегнатите страни: 

воспоставени се економско - социјални совети во дел од општините; постојат социјални 

планови на општините; добри искуства од досегашна пракса за меѓуопштинска соработка; 

високо образуван и стручен кадар (работна сила) во секторите информатичка технологија, 

туризам и угостителство, земјоделството и градежништво итн. Тој има намера да ги надмине 

слабите страни: слаба поврзаност на образованието со пазарот на труд; несоодветен баланс 

помеѓу понудата и побарувачка на работна сила од бизнис секторот; нема применето 

образование за нови струки и профили; нема доволно училишни паралелки за стручно 

образование; несоодветно институционално и вон-институционално образование на 

возрасни (преквалификација и доквалификација); итн. Треба да се искористат 

идентификуваните можности како што се: Јавно приватно партнерство (ЈПП) на приватниот 

сектор со образовните институции; соработка на регионално и меѓународно ниво за трансфер 

на знаења и користење добри практики; искористување на ЕУ програми и фондови за 

образование (ЕУ програми за прекугранична соработка, Еразмус, итн.). 

Приоритетот има за цел создавање синергија помеѓу образовните институции и бизнис 

секторот заради продуцирање работна сила според потребите на пазарот на труд. 

Флексибилност и иновативноста на работната сила треба да овозможи исполнување на овој 

приоритет и запазување на позитивниот тренд на вработување и намалување на процентот 

на невработеност. Исто така, посебно внимание е насочено кон стручното образование и 

професионалната ориентација, како и промовирање на претприемништвото особено кај 

лицата со високо образование (и зголемување на нивниот број). Во оваа насока ќе помогне 

и воспоставување на  економско-социјални совети во општините (онаму каде не постојат) и 

на ниво на регион. 

Подобрувањето на вработливоста со преквалификација и доквалификација преку 

зајакнувањето на капацитетите на средните училишта треба да го следи трендот на 

побарување на одредени струки и продуцирање соодветна работна сила. Континуираното 

образование на возрасни, како и останатите форми на неформално образование со 
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планираните мерки треба да ги подобрат капацитетите за создавање подобро „вработлива“ 

работна сила. 

За да се зајакнат практичните вештини на работната сила потребно е да се промовира 

практична работа и вклучување на учениците во работните активности на граѓанскиот и пред 

се бизнис секторот. Стратегијата за регионален развој на РСМ потенцира дека е потребно 

зајакнување на капацитетите во општините за развој на образованието, и посебно во малите 

општини.  

Приоритетот треба да создаде услови на задржување на трендот на намалување на 

невработеноста како еден од проблемите на регионално и национално ниво. 

 

Во рамките на приоритетот се предвидени следните мерки: 

3.1.1. Утврдување на потребите на деловните субјекти за работна сила; 

3.1.2. Промоција на средно стручно образование и континуирано образование на возрасни;  

3.1.3. Практична работа и вклучување на учениците во граѓанскиот и бизнис секторот;  

3.1.4. Зајакнување на капацитетите во општините за развој на образованието; 

3.1.5. Воспоставување на  економско-социјални совети во општините и на ниво на регион. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Изработени анализи за потребите на 

деловните субјекти за работна сила 

 Креирани наставни програми и 

паралелки според потребите на 

реалниот сектор (стручни и 

професионална ориентација) 

 Заеднички иницијативи на образовните 

институции и бизнис секторот 

(промоции, предавања, споделување 

практични искуства) 

 Отворени и функционални центри за 

средно стручно образование и 

континуирано образование на 

возрасни според барањата и потребите 

на бизнис секторот 

 Вклучени учениците во граѓанскиот и 

бизнис секторот каде остваруваат 

практична работа 

 Зајакнати капацитетите во општините 

за развој на образованието 

 Воспоставени  и функционални 

економско-социјални совети во 

општините и на ниво на регион 

 Број на изработени анализи за потребите на 

деловните субјекти за работна сила 

 Број на нови паралелки (според потребите и 

барањата на бизнис секторот) 

 Број на ученици запишани и завршени во 

паралелки од средно стручно образование 

 Број на заеднички програми во кои учествува 

бизнис секторот 

 Број на отворени и функционални центри за 

средно стручно образование и континуирано 

образование на возрасни според барањата и 

потребите на бизнис секторот 

 Број на вклучени ученици во граѓанскиот и 

бизнис секторот каде остваруваат практична 

работа 

 Број на обуки/ учесници од општините на 

обуките за развој на образованието 

 Број на воспоставени  и функционални 

економско-социјални совети во општините 

 Воспоставен  и функционален економско-

социјален регионален совет 

 

Приоритет 3.2: Социјална инклузија на ранливите категории 

Приоритетот 3.2 се заснова на силните страни како што се: направено е мапирање на 

социјалните категории; постојат локални социјални институции; воспоставена соработка на 

општинските центри за социјална работа, итн. Тој треба да ги адресира слабите страни: слабо 

познавање на правата од страна на социјалните корисници; неактивност на корисниците на 

социјална помош на пазарот на труд; зголемување на бројот на лицата  до прагот на 

сиромаштија особено на маргинализираните и социјално исклучените категории граѓани; итн. 
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При тоа треба да се искористат следните можности што ги дава постојната законска 

регулатива за социјална заштита и постојните активни мерки за социјална заштита. 

Приоритетот има за цел подобрување на квалитетот за живот на старите и 

маргинализираните граѓани и ранливите категории преку организирање на активности за 

социјализирање. Исто така треба да го подобри пристапот на ранливите групи до пазарот на 

труд. Една од можностите е социјално претприемништво и поголема активност на 

корисниците на социјална помош на пазарот на труд. Поголем дел од овие категории граѓани 

неможат или незнаат како да ги остварат своите загарантирани права иако за тоа ги 

исполнуваат сите законски услови. Институционалната поддршка треба да овозможи 

подобрен пристап до услугите преку правни совети, стручни и консултантски совети.   

Преку промотивни настани, обуки и стекнувања практични искуства треба да се доведат 

лицата од маргинализираните и ранливи категории до пристојно ниво во задоволувањето на 

своите потреби и законските права. Организирањето информативни и промотивни настани 

за активности и мерки наменети за оваа категорија на граѓани, но и мотивирање на сите 

засегнати страни за искористување на веќе достапните активни мерки (бенефиции и 

субвенции за фирми за вработување лица со посебни потреби). Креирањето дополнителни 

мерки на регионално ниво треба да ја подобри состојбата на маргинализираните и 

ранливите категории. 

Приоритетот ќе се реализира преку следните индикативни активности: спроведување на 

активности за активно стареење и социјализација на старите лица; спроведување на обуки и 

промотивни настани за квалификација и доквалификација на лица од маргинализираните и 

ранливите групи; поддршка за иницијативи за вработување лица од маргинализираните 

категории на луѓе и ранливите групи (огласи, совети, други услуги); поддршка за лица од 

ранливи категории кои бараат работа; поддршка на претпријатија кои вработуваат лица од 

маргинализирани и ранливи групи; поддршка за проекти за социјално претприемништво; 

вклучување на социјални семејства и посебно деца од такви семејства во социјални 

активности (на пр. кампови, спортски и културни активности и сл.); зголемување на свесноста 

преку промотивни настани, кампањи и пилот проекти; итн. 

 

Во рамките на приоритетот се предвидени следните мерки: 

3.2.1. Организирање на социјални содржини за стари лица; 

3.2.2. Вклучување на ранливите категории на пазарот на труд и поттикнување на социјално 

претприемништво; 

3.2.3. Социјална инклузија на семејства корисници на социјална помош; 

3.2.4. Подигнување на свеста за прифаќање и вклучување на маргинализираните групи. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Активно стареење и социјализација на 

старите лица 

 Достапни се активни мерки за 

вработување на лица од ранливи 

категории 

 Квалификација и доквалификација на 

лица од маргинализираните и 

ранливите групи 

 Спроведени иницијативи за 

 Креирана дата база за стари лица 

 Број на стари лица вклучени во мерките 

 Број на активности за активно стареење и 

социјализација на старите лица 

 Број на спроведени обуки и промотивни 

настани за квалификација и доквалификација 

на лица од маргинализираните и ранливите 

групи 

 Број на иницијативи за вработување лица од 
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вработување лица од 

маргинализираните категории на луѓе и 

ранливите групи (огласи, совети, други 

услуги) 

 Зголемена свесност за социјално 

претприемништво 

 Формирани социјални претпријатија 

 Семејствата корисници на социјална 

помош учествуваат во активности 

 Зголемена свест за прифаќање и 

вклучување на маргинализираните 

групи 

маргинализираните категории на луѓе и 

ранливите групи (огласи, совети, други услуги) 

 Број на лица од ранливи категории кои бараат 

работа 

 Број на лица од ранливи категории кои се 

вработиле 

 Број на претпријатија што вработиле лица од 

маргинализирани и ранливи групи 

 Број на поддржани проекти за социјално 

претприемништво 

 Број на лица вработени во социјални 

претпријатија 

 Број на подржани социјални семејства 

 Број на вклучени деца од социјални семејства 

 Број на промотивни настани/ кампањи/пилот 

проекти 

 Број на учесници на настаните 

 

Приоритет 3.3: Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова 

образовна и социјална инфраструктура 

Овој приоритет поаѓа од силните страни како што се: релативно добро развиена 

инфраструктура во образованието и капацитет да ги прими учениците; во образованието 

веќе се применуваат нови дигитални технологии; итн. Истиот треба да ги подобри слабите 

страни од SWOT анализата: недоволни финансиски средства во општинските буџети (ниски 

ставки за образование и социјална политика); недоволна опременост со училишни помагала 

(нагледни средства  и инвентар); не се применуваат современи наставни форми и методи; 

намален број на ученици во основното и средното образование; намален број на наставен 

кадар; немотивираност на наставниот кадар; недоволно социјални институции на локално 

ниво; итн. При тоа треба да се искористат можностите што стојат на располагање како: ЈПП со 

образовните институции и институциите во доменот на социјалната политика; соработка на 

регионално и меѓународно ниво за трансфер на знаења и користење добри практики; 

искористување на ЕУ програми и фондови за социјален развој и образование (ЕУ програми 

за прекугранична соработка, Еразмус, итн.). Но сепак треба да се води сметка и за 

идентификуваните закани: намалување на блок дотациите до ЕЛС од централно ниво; и 

нееднаква опфатеност на социјалните категории, и предвидат соодветни мерки за 

ублажување. 

Приоритетот ќе се постигне преку спроведување на следните можни активности: изградба и 

реновирање на училници/кабинети, набавка на нагледни средства и опрема; инвестиции за 

изградба и реновирање на основни и средни училишта; поттикнување на примена на 

дигитални технологии/ алатки од страна на децата и возрасните во образованието и 

социјалните услуги; Реконструкција, модернизација и изградба на капацитети за згрижување 

на деца на предучилишна возраст; отворање на дневни центри за згрижување на деца со 

посебни потреби (деца и младинци со пречки во говорот, аутизам и даунов синдром); 

изградба на домови за стари лица; отворање на дневни центри за стари и изнемоштени лица; 

развивање и испорака на услуги за стари лица; изградба/ инсталирање на рампи/ лифтови 

во јавните објекти и јавниот транспорт за лица со попреченост во развојот; формирање на 

дневни центри за ранливите категории (лица со попреченост, лица зависници од 

психоактивни супстанци); формирање на засолништа за жртви на родово засновано 

насилство; поддршка за пријавување и во решавање на случаи на родово засновано 

насилство; итн. 
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Во рамките на приоритетот се предвидени следните мерки: 

3.3.1. Подобрување и модернизација на веќе постоечката училишна инфраструктура и 

изградба на нова; 

3.3.2. Воведување на дигитални технологии и алатки во образованието и социјалните услуги; 

3.3.3. Реконструкција, модернизација и изградба на инфраструктура и отворање на нови 

капацитети за згрижување на деца на предучилишна возраст; 

3.3.4. Изградба на капацитети за згрижување на деца со посебни потреби; 

3.3.5. Изградба на капацитети за згрижување на стари и изнемоштени лица; 

3.3.6. Подобрување на пристапноста до јавните објекти и јавниот транспорт за лица со 

попреченост во развојот; 

3.3.7. Формирање на дневни центри за ранливите категории; 

3.3.8. Формирање на засолништа за жртви на родово засновано насилство. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Опремени кабинети, простори за 

практична настава, количина на 

набавени нагледни средства и опрема 

 Изградени и реновирани 

училници/кабинети, набавени нагледни 

средства и опрема) 

 Зголемена дигитална писменост кај 

целните групи 

 Реновирани / Нови капацитети за 

згрижување на деца на предучилишна 

возраст 

 Подобрено згрижување на деца со 

посебни потреби 

 Креирана датабаза за стари и 

изнемоштени лица 

 Подобрени услови за згрижување на 

стари и изнемоштени лица 

 Подобрена пристапноста до јавните 

објекти и јавниот транспорт за лица со 

попреченост во развојот 

 Подобрени услови за згрижување на 

ранливи категории 

 Намалување на случаи на родово 

засновано насилство 

 Број на училишта кои ги задоволуваат условите/ 

стандардите за следење настава (изградени и 

реновирани училници/кабинети, набавени 

нагледни средства и опрема) 

 Обем на инвестиции за изградба и реновирање 

на училишта  

 Број на дигитални технологии/ алатки што се 

користат во образованието и социјалните услуги 

 Број на деца/возрасни лица кои користат 

дигитални технологии и алатки 

 Број на деца згрижени во градинки во урбаните/ 

руралните средини 

 Број на дневни центри за згрижување на деца со 

посебни потреби (деца и младинци со пречки во 

говорот, аутизам и даунов синдром) 

 Број на лица во датабазата за стари и 

изнемоштени лица 

 Број/капацитет на домови за стари лица 

 Број/капацитет на дневни центри за стари и 

изнемоштени лица 

 Број на стари лица згрижени во установи за 

згрижување 

 Број на рампи/ лифтови во јавните објекти и 

јавниот транспорт за лица со попреченост во 

развојот 

 Број на формирани дневни центри за ранливите 

категории (лица со попреченост, лица зависници 

од психоактивни супстанци) 

 Број на формирани засолништа за жртви на 

родово засновано насилство 

 Број на пријавени/ решени случаи на родово 

засновано насилство 

 

Приоритет 3.4: Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности 

Овој приоритет има за цел да ги зајакне капацитетите на сите засегнати страни за социјално 

заштитни активности. Тој се базира на силните страни од SWOT: зголемени социјални 

бенефиции; воспоставени се Социјални совети во  општините; постојат социјални планови во 

дел од општините; итн. Треба да се подобрат слабите страни како што се: недоволна 
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соработка помеѓу институциите на локално и регионално ниво; недоволно социјални 

институции и услуги на локално ниво; мали ингеренции на општините во делот на социјална 

заштита; итн. Сепак треба пред се да се искористат Законските можности за делегирање 

надлежности од ЕЛС на други субјекти, пред се граѓански организации и деловни субјекти. Во 

последниве години направен е значаен напредок во деинституционализацијата. Системот на 

социјална заштита се повеќе се насочува кон развивање и јакнење на вонинституционалните 

форми на грижа за ранливите категории. 

Овој приоритет ќе се постигне со спроведување на следните индикативни активности: 

набавка на возила / опрема за домашна нега на лица од ранливи категории; развивање и 

понуда на соодветни мобилни услуги за разни ранливи категории (стари лица, лица со 

попреченост и грижа за деца со посебни потреби); вклучување и вмрежување на различни 

организации (општини, НВО, деловни субјекти, итн.) вклучени во давање на услуги за грижа 

за ранливите категории; формирање на регионален совет за социјална заштита; изработка 

на регионален социјален план; подготовка на општински социјални планови; зајакнување на 

капацитетите преку обуки/ настани и зголемување на бројот на негуватели и асистенти за 

обезбедување на социјални услуги за ранливи категории; итн. 

 

Во рамките на приоритетот се предвидени следните мерки: 

3.4.1. Формирање на мобилни сервис служби; 

3.4.2. Обезбедување на услуги за помош и нега на стари лица, лица со попреченост и грижа 

за деца со посебни потреби; 

3.4.3. Развивање и јакнење на вонинституционалните форми на грижа за ранливите 

категории; 

3.4.4. Формирање на регионален совет за социјална заштита; 

3.4.5. Подготовка на регионален социјален план и општински социјални планови; 

3.4.6. Зајакнување на човечките капацитети за обезбедување на социјални услуги. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Подобрени услови за домашна нега на 

лица од ранливи категории 

 Подобрена помош и нега на стари лица, 

лица со попреченост и грижа за деца со 

посебни потреби 

 Развиени и зајакнети 

вонинституционалните форми на грижа 

за ранливите категории  

 Оперативен регионален совет за 

социјална заштита 

 Подобрена рамка за планирање на 

социјални услуги на регионално и 

општинско ниво 

 Зајакнети човечки капацитети за 

обезбедување на социјални услуги 

 Набавени возила / опрема за домашна нега на 

лица од ранливи категории 

 Број на лица кои побарале и добиле соодветна 

мобилна услуга 

 Број на стари лица, лица со попреченост и грижа 

за деца со посебни потреби кои побарале и 

добиле соодветна мобилна услуга 

 Број на организации (општини, НВО, деловни 

субјекти, итн.) вклучени во давање на услуги за 

грижа за ранливите категории  

 Број на корисници на услугите 

 Регионален совет за социјална заштита 

 Регионален социјален план 

 Број на подготвени општински социјални планови 

 Број на обуки/ учесници (негуватели и асистенти) 
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Приоритет 3.5: Подобрување на здравствената состојба на населението 

Подобрувањето на условите во примарната здравствена заштита треба да доведе до здраво 

работоспособно население и, намалување на трошоците на населението при користењето на 

здравствените услови (патувања во урбаните центри) и создавање пристојни услови за 

живеење во руралните средини и средините погодени од миграциски движења. Како посебна 

мерка е предвидено подобрување на здравствената заштита на ранливите категории. 

Освен што преку овој приоритет ќе се придонесе кон формирањето здрава популација, истите 

ќе овозможат елиминирање и превенција  од болести на зависност, намалување на социо-

патолошките појави и превенција од современи болести. Преку мерката за создавање 

спортски активности ќе се овозможи создавање на услови за конкурентност не само во 

спортот туку и во севкупното живеење. Создавање претприемнички дух, градење кариера и 

успех во работата. Елементарните непогоди и штетите настанати од штетници и инсекти треба 

да ги подобрат генерално условите на живеење во регионот, да ги намалат можните штети и 

преку сензитација да ги сведат на минимум опасностите кои се појавуваат заради човечки 

фактор но и опасности од природен карактер кои не се предвидливи. Исто така се адресира и 

се поголемиот проблем со кучиња скитници кои претставуваат закана за здравјето на 

населението преку изградба на стационари за згрижување на кучиња скитници и заловување 

и третирање на кучиња скитници.  

 

Во рамките на приоритетот се предвидени следните мерки: 

3.5.1. Опремување на објекти за примарна здравствена заштита;  

3.5.2. Унапредување на примарната здравствена заштита; 

3.5.3. Подобрување на здравствената заштита на ранливите категории; 

3.5.4. Здравствени придобивки преку спортски активности; 

3.5.5. Заштита на населението од штетници и инсекти; 

3.5.6. Згрижување на кучиња скитници. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Очекувани резултати Показатели 

 Подобрени услови за примарна 

здравствена заштита 

 Подобрена здравствена заштита на 

ранливите категории 

 Зголемени здравствени придобивки за 

населението од спортски активности 

 Подобрена заштита на населението од 

елементарни непогоди, штетници и 

инсекти 

 Подобрени услови за згрижување на 

кучиња скитници 

 Број на опремени објекти за примарна 

здравствена заштита 

 Количина на набавена опрема 

 Изградени и реновирани амбуланти 

 Број на лица кои побарале и добиле соодветна  

 здравствена заштита 

 Обем на инвестиции за изградба и реновирање 

на амбуланти 

 Број на лица од ранливите категории кои 

побарале и добиле соодветна здравствена 

заштита 

 Број на спортски настани 

 Број на учесници на спортски настани 

 Број на изградени/реновирани спортски објекти  

 Број на мерки за заштита на населението од 

штетници и инсекти 

 Обем на трошоци за заштита на населението од 

штетници и инсекти 

 Број на изградени стационари за згрижување на 

кучиња скитници  

 Број на заловени и третирани кучиња скитници 
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16.4 Стратешка цел 4 – Развој на конкурентно земјоделско производство  и 

унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја 

Во согласност со компаративните предности на регионот, резултатите од извршените 

секторска анализа, SWOT анализа, предлозите на засегнатите страни на работилниците и 

севкупните потреби на регионот, како четврта стратешка цел (СЦ) во Програмата за развој за 

периодот 2021 – 2026 година е дефинирана СЦ4: Развој на конкурентно земјоделско 

производство  и унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја. 

Југоисточниот плански регион е најголемиот и најпознат регион во земјата за производство 

на земјоделски производи каде постои голема разновидност во производството на 

земјоделски култури. Економските индикатори кои се однесуваат на земјоделството го 

потврдуваат тоа: 

o Бруто Додадена Вредност (БДВ) на земјоделство од 29% (2017 година) - ранг 1 и 

o Инвестиции во основни средства во земјоделството (2017 година) - ранг 2. 

Регионот поседува значителни природни ресурси кои се потребни за развој на овој сектор: 

поволни климатски и почвени услови за развој на земјоделството, расположливи обработливи 

површини за развој на земјоделството, воден потенцијал кој е прилично ограничен и 

присуството на геотермални води. Дел од овие ресурси не се најефективно искористени и тоа 

се пред се капацитетите на водниот потенцијал по однос на наводнувањето и геотермалните 

води како чиста енергија. Во регионот постојат и доволен број на пасишта кои го 

овозможуваат развојот на сточарството. Пренамена на дел од земјоделското земјиште и 

пасишта во градежна површина во обработливо или градежно земјиште претставуваат 

закана која може да го усложни и блокира развојот на оваа стопанска гранка. 

Земјоделскиот сектор е водечка индустриска гранка и генератор на развојот на регионот. 

Најголемиот број од активните деловни субјекти се во делот на примарното земјоделство и 

преработката на земјоделските производи. Секторот е составен и од голем број на помали 

семејни земјоделски стопанства (62%) и индивидуални производители. Освен примарното 

земјоделско производство, во регионот се присутни и преработувачките капацитети кои се 

застапени пред се преку МСП кои се извозно ориентирани, флексибилни и лесно 

приспособливи на побарувачката на пазарот. Кај дел од овие преработувачки капацитети се 

воведени нови, современи технологии и стандарди за производство и работа. Исто така во 

регионот веќе постои структура на верига на вредности преку откупно-дистрибутивни центри 

и агро берза, но истата има потенцијал и потреба од зајакнување. 

Потребна е и поддршка за примена на иновациите во секторот кои ќе влијаат на намалување 

на трошоците и зголемување на додадената вредност на производите.  Идентификувана е и 

потребата за соработка на земјоделските стопанства и високообразовните институции заради 

примена на науката во развојот на модерен земјоделски сектор како и едуцирање на 

земјоделците за примена на нови технологии. 

Иако земјоделскиот сектор има најголеми развојни потенцијали, регионот се соочува со 

диспаритети во социо-економскиот развој меѓу руралните општини и општините кои за 

центар имаат урбани населени места. Проблемите кои генерираат разлики се во 

капацитетите на човечките ресурси, пред се во однос на претприемништвото, понискиот 

квалитет на живот и достапност на услугите како и тенденцијата на мигрирање на младото, 

работоспособно население надвор од регионот и државата. Иселувањето на руралните 

подрачја е сериозна закана која пак е заедно со одливот на професионална и млада работна 

сила претставува сериозен предизвик за развојот на секторот и регионот воопшто. Доколку 

се сака да се опстои на намерата за понатамошно развивање на земјоделството во 
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регионот, потребни е подобрување на комуналната и патната инфраструктура и вложувања 

во развој на селата, стимулирање на претприемачкиот дух за отворање на нови бизниси и 

понатамошното зајакнување на капцитетите на човечките ресурси. 

Регионот има претежно рурален карактер и како таков нуди можности за диверзификација на 

руралната економија. Добра стартна основа за диверзификација на руралната економија 

претставува целосната покриеност на регионот со три ЛАГ-ови во микро регионите според ЕУ 

ЛЕАДЕР пристапот. 

Најпосле, Зелената агенда за Западен Балкан опфаќа помеѓу другото и одржлив систем за 

снабдување со храна што е релевантно за оваа стратешка цел. 

 

СЦ4 ќе биде постигната преку следните приоритети:  

Приоритет 4.1.: Модернизација и подобрување на конкурентноста на одржливо земјоделско 

производство и преработувачката индустрија;  

Приоритет 4.2.: Диверзификција на економските активности во руралните средини; 

Приоритет 4.3.: Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, 

подрачјата со значителна депопулација и специфични развојни потреби. 

 

Показатели за следење на остварувањето на стратешка цел:  

Р.

бр

. 

Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 

Степен инвестирање од бруто додадена 

вредност = Просечни годишни 

инвестиции земјоделство/Просечна 

годишна бруто додадена вредност 

земјоделство 

4,86% 

(просек 2010 - 

2017) 

5,20% 

2. 

Учество на земјоделски стопанства кои 

можат да вршат наводнување = Број на 

земјоделски стопанства што можат да 

вршат наводнување/Вкупен број на 

земјоделски стопанства 

85% (2016) 85% 

3. 

Процентуално учество на жени носители 

на индивидуални стопанства = Број на 

индивидуални стопанства носител 

жена/Вкупен број на носители на 

индивидуални стопанства 

10% (2016) 12% 

4. 

Процентуално учество на жени во 

сезонската работна сила = Број жени 

сезонска работна сила/вкупен број на 

сезонска работна сила 

48% 49% 

5. 
Учество на населението од регионот во 

вкупното население во државата (%) 
8,3% (2019) 8,5% 

6. 

Густината на населеност го означува 

бројот на населението кое живее на 

одредена територија (ж/км²) 

63,2 (2019) 64,7 

7. 

Стапка на природен прираст = разликата 

од наталитетот и морталитетот во однос 

со вкупниот број на населението (‰) 

-1,6 (2019) -1,3 

8. Тоталната стапка на фертилитет 1,3 (2019) 1,4 

9. 
Учество на млада популација до 14 

години во вкупното население (%) 
16,00 (2019) 16,20 
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Приоритет 4.1: Модернизација и подобрување на конкурентноста на одржливо земјоделско 

производство и преработувачката индустрија 

Овој приоритет адресира неколку клучни наоди во Стратегијата за регионален развој на РСМ 

2021 - 2031. Југоисточниот плански регион и покрај релативно малата земјоделска 

површина во споредба со другите региони има висок број на земјоделски стопанства, а е 

регион и со најголем број на стопанства кои одгледуваат добиток, но со релативно мал 

капацитет 80% под 3 добиточни единици. Југоисточниот има помал број на економски мали 

стопанства (62% I и II класа) кои вообичаено имаат ниска просечна вредност на 

производството. Југоисточниот регион има неповолен сооднос на инвестиции споредено со 

БДВ на земјоделството и притоа се забележува пад на инвестициите. Според искористување 

на ИПАРД, регионот е рангиран како шести (2.921.496 Евра) и тука постои потенцијал за 

подобрување со оглед на значење на секторот. Југоисточниот плански регион е типичен за 

производство на градинарски култури и дава скоро половина од производството, а во исто 

време заедно со Вардарскиот се двата плански региони со најголемо производство на грозје. 

Овој приоритет се однесува на искористување на силните страни од SWOT анализата: 

расположливи обработливи површини за развој на земјоделството; поволни климатски и 

почвени услови за развој на земјоделството; разновидност во производството на земјоделски 

култури; поволни еколошки и микро климатски услови за развој на сточарството, добра 

географска положба и врска до европските пазари; флексибилни преработувачки капацитети 

приспособливи според побарувачката на пазарот; преработувачката на земјоделските 

производи е извозно ориентирана гранка во регионот; постојат агроберза и дистрибутивни 

центри; образовани кадри во јавниот и приватниот сектор во доменот на примарното 

земјоделство и преработка на храна, итн. Мерките во приоритетот треба да ги надминат 

следните слаби страни: намалување на земјоделското производство (полјоделство и 

сточарство); Слаб интерес за сточарство кај населението; застарена механизација и практики 

кај земјоделските стопанства и индивидуални производители; застарени образовни програми 

во земјоделството; недоволно едуцирани земјоделци за примена на нови технологии; слаб 

капацитет и заинтересираност за здружување на земјоделците и економските субјекти; нема 

организиран пласман на земјоделски производи; недоволен број на преработувачки 

капацитети за произведените земјоделски производи; слаба регионална соработка и 

регионален маркетинг; мали површини поради расцепканост на земјоделското земјиште; 

слаб пласман на сточните производи; кланици со застарена технологија и мал капацитет итн. 

Идентификувани се повеќе можности како на пример: искористување на субвенциите во 

развојни цели; искористување на достапните кредитни линии; доследно спроведување на 

секторската законска регилатива; зголемена побарувачка на здрава храна; постојна 

регулатива за брендирање на земјоделски производи и храна; зголемена побарувачка за 

препознатливи, квалитетни органски производи; пристап до нови технологии и механизација; 

воведување на ГлобалГАП и други добри земјоделски практики во примарното производство, 

НАССР и други стандарди за безбедност на храна во преработката на земјоделското 

производство; национална програма за рурален развој; ЕУ програма за рурален развој 

(ИПАРД), итн. 

Овој приоритет ќе се постигне преку спроведување на следните индикативни активности: 

воведување на нови технологии, иновативни практики, нови заштитни мерки во 

земјоделското производство; поддршка за изработка на документација за електрифицирање 

на земјоделски стопанства и нивно поврзување на гасната мрежа; брендирани и заштита на 

земјоделски производи и преработки на храна; воведено стандарди во земјоделски 

стопанства и деловни субјекти; спроведување на обуки за земјоделци; поддршка на 
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постојните активни деловни субјекти во областа примарно производство и преработка на 

земјоделски производи; обезбедување на поддршка за формирање на нови претпријатија; 

подготовка на апликации за ИПАРД и националната програма за поддршка на земјоделството 

и рурален развој; уредување на зелени и сточни пазари; консолидација на земјоделските 

стопанства, итн. 

Во рамките на приоритетот се предвидени следните мерки: 

4.1.1. Техничко – технолошки развој и поддршка за воведување на иновативни практики за 

одржливо земјоделско производство; 

4.1.2. Промоција и брендирање на земјоделските производи и преработки од регионот; 

4.1.3. Стандардизација на земјоделското производство и преработките на храна; 

4.1.4. Поттикнување на инвестициите во земјоделското производство и преработките на 

храна; 

4.1.5.  Унапредување на знаењето и севкупниот човечки капитал во земјоделството; 

4.1.6. Зајакнување на капацитетите за искористување на ИПАРД и националната програма 

за поддршка на земјоделството и рурален развој; 

4.1.7. Подобрување на условите на зелените и сточните пазари; 

4.1.8. Консолидација на земјоделското земјиште. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Воведени нови технологии во 

земјоделското производство; 

 Воведени иновативни практики во 

земјоделското производство; 

 Зголемен принос и квалитет на 

земјоделски производи;  

 Зголемен извоз на земјоделски 

производи; 

 Зголемени инвестиции во земјоделско 

производство; 

 Брендирани производи; 

 Заштитени земјоделски производи и 

преработки со географско потекло; 

 Стандардизирано земјоделското 

производство и преработки на храна; 

 Зголемен извоз на земјоделски 

производи; 

 Зголемени инвестиции во земјоделско 

производство; 

 Зголемени капацитети на човечки 

ресурси во земјоделството; 

 Подобрено искористување на ИПАРД и 

националната програма за поддршка 

на земјоделството и рурален развој; 

 Зголемена економска активност во 

руралните средини; 

 Подобрени услови на зелените и 

сточните пазари; 

 Консолидирано земјоделско земјиште. 

 Број на воведени нови технологии во 

земјоделското производство; 

 Број на воведени иновативни практики во 

земјоделското производство; 

 Обем на произведени земјоделски производи; 

 Број на нови заштитни мерки во 

земјоделството; 

 Број на брендирани производи; 

 Број на сертификати за заштитени земјоделски 

производ; 

 Број на земјоделски стопанства што имаат 

воведено стандарди; 

 Број на деловни субјекти што имаат воведено 

стандарди; 

 Количина на извезени земјоделски производи 

(т); 

 Обем на инвестиции во земјоделско 

производство; 

 Број на обуки/ обучени земјоделци; 

 Број на активни деловни субјекти во областа 

примарно производство и преработка на 

земјоделски производи; 

 Број на новоформирани претпријатија во 

руралните средини; 

 Број на подготвени/ одобрени апликации за 

ИПАРД и националната програма за поддршка 

на земјоделството и рурален развој; 

 Вредност на одобрени апликации за ИПАРД и 

националната програма за поддршка на 

земјоделството и рурален развој; 

 Број на уредени зелени и сточни пазари; 

 Просечна површина на земјоделските 

стопанства; 
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 Површина на електрифицирани земјоделски 

стопанства; 

 Број на земјоделски стопанства поврзани на 

гасната мрежа.  

 

Приоритет 4.2: Диверзификација на економските активности во руралните средини  

Овој приоритет ги искористува силните страни од SWOT: регионот располага со природни 

ресурси (планини, шуми, итн.); веќе се врши искористување на геотермални води (Банско, 

Негорци); постојат подготвени проекти за искористување на термални води; голем број на 

сончеви часови; расположива биомаса; автентична храна и традиција; граѓански сектор со 

капацитети за здружување и заеднички настап во реализација на иницијативи и проекти; 

целосна покриеност на регионот со ЛАГ според ЕУ ЛЕАДЕР пристапот (3 ЛАГ во микро 

регионите), итн. Тој треба да помогне да се надминат слабите страни како што се: недоволен 

број и со слаб квалитет приватни/индивидуални сместувачки капацитети во руралните 

населени места; недоволна искористеност на природните и културни ресурси за развој на 

руралниот туризам; иселување на локалното население од руралните средини (миграција 

надвор од регионот и надвор од државата) поради немање можности за вработување и слаб 

квалитет на живот; недостиг на квалификувана работна сила во регионот, итн. При тоа треба 

да се искористат следните идентификувани можности: Искористување на национална 

програма за рурален развој и ЕУ програма за рурален развој (ИПАРД); зголемена 

побарувачка за препознатливи, квалитетни органски производи; зголемена побарувачка за 

алтернативни форми на туризам (рурален, агро, авантуристички и сл.); законска регулатива 

за здружување на земјоделските производители во задруги и кооперативи; спроведување на 

ЕУ ЛЕАДЕР пристапот за рурален развој, итн. При ова треба да се води сметка за 

идентификуваните закани: пренамена на дел од земјоделското земјиште и пасишта во 

градежно и кризни ситуации (пандемии, поплави, суши). 

Националната стратегија за регионален развој сугерира дека на регионално ниво треба да се 

придонесе со идентификување и приоретизирање на традиционалните препознатливи 

производи, создавање на предуслови за зачувување на овие традиции, како и нивната 

заштита, брендирање и географска заштита. Исто така се потенцира потребата од 

поттикнување на учеството на младите и жените во економските активности на земјоделските 

стопанства. Исто така се укажува на развој на еко и алтернативен туризам во регионите 

притоа користејќи ги придобивките од природните богатства и специфичниот биодиверзитет. 

Овој приоритет ќе се постигне преку спроведување на следните индикативни активности: 

програми за финансиска и нефинансиска поддршка на деловните субјекти и 

самовработување во руралната економија; воведување на иновативни практики кај 

субјектите во руралната економија; поддршка за конверзија на земјоделското производство и 

сертифицирани органски производи, воведување на заштитни мерки и мрежи на разни 

земјоделски култури; подобрување на соработката преку формирање на машински прстени и 

здружување во земјоделски задруги; поддршка за адаптација и изградба на нови сместувачки 

капацитети во руралните подрачја и нивно стандардизирање и категоризирање; поддршка за 

подготовка на нови туристички производи; обуки за лиценцирање на туристички и планински 

водичи; промоција на туристичката понуда на руралните средини; спроведување на проекти 

за развој на руралниот туризам; обуки и советодавни услуги за зајакнување на вештини и 

претприемнички капацитети кај младите и жените од руралните средини; поттикнување и 

поддршка на преработувачки капацитети на мали и средни селски стопанства чии 

сопственици се млади и жени; обезбедување на погодности за инвестиции во 

преработувачки капацитети на мали и средни селски стопанства чии сопственици се млади и 
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жени; поддршка за проекти за подобрување на заштитата и управувањето со 

традиционалните, културните и природните вредности во руралните подрачја и проекти што ги 

спроведуваат ЛАГ-овите; итн.  

 

Во рамките на приоритетот е предвидено спроведување на следните мерки: 

4.2.1. Воспоставување на програми за финансиска и нефинансиска поддршка на деловните 

субјекти и самовработување во руралната економија; 

4.2.2. Стимулирање на иновативноста во руралната економија; 

4.2.3. Поттикнување на развојот на руралниот туризам; 

4.2.4. Стимулирање на здружувањето во задруги и кооперативи; 

4.2.5. Поттикнување на преработувачки капацитети на мали и средни селски стопанства чии 

сопственици се млади и жени; 

4.2.6. Поттикнување на заштитата и управување со традиционалните, културните и 

природните вредности во руралните подрачја; 

4.2.7. Зајакнување на капацитетите и вмрежување на ЛАГ-овите. 

 

Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Очекувани резултати Показатели 

 Достапна финансиска и нефинансиска 

поддршка на деловните субјекти и 

самовработување во руралната 

економија; 

 Воведени иновативни практики во 

руралната економија; 

 Новоформирани и подобрени 

сместувачки капацитети во селата; 

 Зголемена вработеност во 

угостителскиот сектор; 

 Зголемен број на туристи во руралните 

средини; 

 Подобрена промоција на туристичките 

потенцијали за рурален туризам; 

 Функционални  задруги; 

 Зголемена претприемничка активност 

на младите и жените на селски 

стопанства; 

 Подобрена заштита и управување со 

традиционалните, културните и 

природните вредности во руралните 

подрачја; 

 Зајакнати капацитети и вмрежување на 

ЛАГ-овите. 

 Број на програми финансиска и нефинансиска 

поддршка на деловните субјекти и 

самовработување во руралната економија 

 Број на корисници на програмите 

 Број на новоформирани претпријатија во 

руралните средини; 

 Број на воведени иновативни практики кај 

субјектите во руралната економија; 

 Број на сертифицирани органски производи; 

 Воведени заштитни мерки и мрежи на разни 

земјоделски култури; 

 Број на формирани машински прстени; 

 Број и вид на сместувачки капацитети во 

руралните подрачја; 

 Број на стандардизирани и категоризирани 

објекти и услуги;  

 Број на нови туристички производи; 

 Број на лиценцирани туристички и планински 

водичи; 

 Број на ноќевања во сместувачките 

капацитетите во селата; 

 Тираж на изработени промотивни материјали; 

 Број на мобилни апликации и веб страни;   

 Број на саеми на кои е презентирана 

туристичката понуда на руралните средини; 

 Вредност на доделени субвенции и грантови на 

вршители на туристичка дејност  во рурални 

средини; 

 Број на спроведени проекти за развој на 

руралниот туризам; 

 Број на формирани задруги; 

 Зголемени вештини и претприемнички 

капацитети кај младите и жените од руралните 

средини; 

 Број на одржани кампањи и обуки/ обучени 



176 

млади и жени; 

 Број на преработувачки капацитети на мали и 

средни селски стопанства чии сопственици се 

млади и жени; 

 Инвестиции во преработувачки капацитети на 

мали и средни селски стопанства чии 

сопственици се млади и жени; 

 Број на проекти за подобрување на заштитата и 

управувањето со традиционалните, културните и 

природните вредности во руралните подрачја; 

 Број на проекти што ги спроведувааат ЛАГ-

овите; 

 Број на членови во ЛАГ-овите; 

 Вкупен буџет што го менаџираат ЛАГ-овите. 

 

Приоритет 4.3: Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, 

подрачјата со значителна депопулација и специфични развојни потреби 

Приоритетот 4.3 се фокусира на надминување на големиот број на слаби страни кои се 

идентификувани од засегнатите страни во SWOT анализата: немање на урбанистичка планска 

документација за селата и руралните подрачја; рурална патна инфраструктура е во лоша 

состојба или не постои; лоша просторно/урбанистичка уреденост и недоволна развиеност на 

инфраструктурата во поголемиот дел на села; застарени системи за наводнување и 

водоснабдување; несоодветно управување со отпад; низок број на корисници на услуги на 

редовно собирање на отпадот во руралните населби; високи цени и слаба застапеност на 

ветеринарни услуги и стандарди; немање и недостиг на (автентична) амбалажа; иселување 

на локалното население од руралните средини (миграција надвор од регионот и надвор од 

државата) поради немање можности за вработување и слаб квалитет на живот; низок 

стандард на земјоделците, итн. При тоа треба пред се да се искористат идентификуваните 

можности за пристап и користење на ИПА фондовите (Прекугранична соработка и ИПАРД), 

националните фондови и други фондови. 

Имајќи во предвид дека вкупно 95.192 (55.1%) од населението во регионот (172.824) живее 

во 167 рурални населби – села, потребно е континуирано да се работи на подобрување на 

квалитетот на живот. Овој приоритет ќе се спроведе преку следните индикативни активности: 

изработка на техничка документација за локална патна мрежа и комунална инфраструктура 

во селата, подрачјата со специфични развојни потреби и подрачјата со значителна 

депопулација; изработка на урбанистичка планска документација за селата; инвестиции за 

изградба на локална патна мрежа и комунална инфраструктура; инвестиции и реализирање 

на проекти за обнова и развој на селата; подготовка на студии за развој на подрачјата со 

значителна депопулација, итн. 

Во рамките на приоритетот 4.3. се предвидени следните мерки: 

4.3.1. Осовременување на сообраќајната инфраструктура во селата и подрачјата со 

специфични развојни потреби; 

4.3.2. Подобрување на комуналната инфраструктура во селата и подрачјата со специфични 

развојни потреби; 

4.3.3. Поддршка за обнова и развој на селата; 

4.3.4. Подготовка на студии за развој на подрачјата со значителна депопулација. 
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Излезни резултати и показатели за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Подобрена патна инфраструктура во 

селата и подрачјата со специфични 

развојни потреби 

 Подобрена комунална инфраструктура во 

селата и подрачјата со специфични 

развојни потреби 

 Подобрено урбанистичко планирање во 

селата 

 Подобрен урбанистичко – просторен 

изглед на селата и квалитет на живот 

 Подготвени студии за развој на 

подрачјата со значителна депопулација 

 Број на изработена техничка документација за 

локална патна мрежа;  

 Број на изработена техничка документација за 

комунална инфраструктура во селата и 

подрачјата со специфични развојни потреби; 

 Број на изработена урбанистичка планска 

документација за селата 

 Обем на директни инвестиции во локална патна 

мрежа 

 Обем на директни инвестиции во комуналната 

инфраструктура во селата и подрачјата со 

специфични развојни потреби; 

 Обем на инвестиции во обнова и развој на 

селата 

 Должина на реконструирана локална патна 

мрежа (км) 

 Должина на новоизградена локална патна 

мрежа (км) 

 Број на реализирани проекти за обнова и 

развој на селата 

 Број на подготвени студии за развој на 

подрачјата со значителна депопулација 
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16.5 Стратешка цел 5 – Заштита на животната средина, справување со климатските 

промени и оптимално користење на природните ресурси и енергетските 

потенцијали 

Во согласност со споредбените предности на регионот, резултатите од извршените секторска 

анализа, SWOT анализа, предлозите на засегнатите страни на работилниците и севкупните 

потреби на регионот, како петта стратешка цел (СЦ) во Програмата за развој за периодот 

2021 – 2026 година е дефинирана СЦ5: Заштита на животната средина, справување со 

климатските промени и оптимално користење на природните ресурси и енергетските 

потенцијали. 

Оваа стратешка цел се однесува на еден многу важен аспект од одржливиот развој - 

еколошки развој. Животната средина во Југоисточниот плански регион е во релативно добра 

состојба и на регионот му дава силен предзнак за еколошки чист предел. Непостоењето на 

големи загадувачи во регионот овозможуваат разнообразноста на природните ресурси да 

бидат се уште на генерално добро ниво. Природното наследство во регионот е бројно и 

разновидно. Регионот е богат со шуми и подземни води, реки, природно езеро и одреден број 

на вештачки акумулации. Дел од подземните води се познати како води со голем капацитет 

на геотермална енергија. Во регионот постојат повеќе заштитени подрачја - поединечни 

споменици на природата и природни резервати. Оваа стратешка цел се однесува на 

искористување на горенаведените силни страни и надминување на следните клучни 

слабости: регионот нема регионален стратешки документ за управување со животната 

средина; не постои ефикасен регионален пристап во заштита на шумите, пред се во делот на 

заштитата од пожари и свлечишта; регионот се уште се соочува со предизвикот за 

регионално решавање на проблемот со собирање и третман на цврстиот отпад. Во регионот 

се уште не постои регионална депонија и инфраструктура за третман на отпадот; дел од 

системот за водоснабдување е застарен, а системот за одводна и атмосферска канализација 

не го покрива целиот регион; регионот ќе биде најпогодениот во државата од ефектот на 

климатските промени; итн. 

Приоритет на државно ниво е развој на Парк на ветерни електрани со инсталирана моќност 

од 27,8 MW во Југоисточниот плански регион и зголемување на учеството на Југоисточниот 

плански регион во производството на електрична енергија од обновливи извори, итн. 

Стекнатиот имиџ на Југоисточниот регион како еколошки чист предел треба и понатаму да се 

одржува и надградува бидејќи регионот е најпознат по производство на земјоделски 

производи и преработка на истите. Споредбените предности на регионот (поволната клима, 

релативно чистата животна средина, квалитетната почва, водниот потенцијал и др.) му 

обезбедуваат основа за понатамошен економски развој, пред се во земјоделскиот сектор но 

и во делот на искористувањето на обновливите извори на енергија, туризмот, циркуларната 

економија и „зелената“ индустрија. Овие теми се високи приоритети и на ЕУ.   

Остварувањето на целта е планирано да се постигне следните четири приоритети: 

Приоритет 5.1.: Одржливо управување со животната средина и справување со климатските 

промени; 

Приоритет 5.2.: Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја; 

Приоритет 5.3.: Промовирање на циркуларна и зелена економија;  

Приоритет 5.4.: Управување и заштита со водните ресурси. 
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Индикатори за следење на остварувањето на стратешка цел:  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 
Дополнителен инсталиран капацитет 

од ОИЕ (MW) 
0 (2018) 40 (2031) 

2. 

Потрошувачка на финална енергија 

по додадена вредност во 

индустријата по региони, (kWh/EUR) 

2,3 (2017) <2,3 

3. 
Потрошувачка на енергија во 

домаќинствата по жител (kWh/жител) 
2509.3 (2018) 4016.1 

4. 

Број на изградени регионални 

депонии и нивни составни делови за 

управување со отпад 

0 1 (2031) 

5. 
Процент (%) на рециклиран отпад (кг) 

од вкупниот комунален отпад (кг) 
0,7% (2020) 25% 

6. Број на нови заштитени подрачја 13 (2018) 13 

7. 
Број на жешки точки на кои треба да 

се изврши ремедијација 
1 (2006) 1 

8. 
Површина врз која треба да се 

изврши ремедијација (м2) 
900.000 (2006) 700.000 

9. 
Број на подготвени општински 

стратегии за климатски промени 
1 10 

 

Приоритет 5.1: Одржливо управување со животната средина и справување со климатските 

промени 

Овој приоритет се базира на следните јаки страни: Разнообразност на природните ресурси и 

релативно добра состојба на истите; Непостоење на големи загадувачи во регионот, 

Поставени 23 агро-метереолошки станици; Поставена мерна станици за мерење на 

квалитетот на воздухот (Струмица и Гевгелија), итн. Истиот треба да ги надмине слабите 

страни што се идентификувани во SWOT анализата: Опаѓање на подземни води; 

Наводнување со загадени води; Неконтролирано испуштање отпадни материи и хемиски 

супстанции во водата и почвата - загрозување на водните ресурси, инфраструктурните 

објекти, земјоделското земјиште и шумите во регионот; Непостоење на регионален 

стратешки документ за управување со животната средина; Големи разлики во капацитетите 

на општините за спроведување на надлежностите во животната средина; Недоволен број на 

високо образовани стручни лица во областа на животната средина, климатските промени и 

енергетската ефикасност, итн. Приоритетот треба да ги искористи ИПА фондовите 

(прекугранична соработка) и националните фондови како можности. Приоритетот се однесува 

на студиите и анализите кои предвидуваат дека регионот ќе биде најпогодениот во државата 

од ефектот на климатските промени и посебно земјоделството како водечка стопанска 

гранка. Ранливоста на Југоисточниот плански регион ќе биде најголема во регионот на 

Гевгелија, Струмица и Дојранското езеро каде е голем ризикот од суши и намален квалитет 

на храна (од земјоделските полиња) и квалитет на водата за пиење. Во Југоисточниот регион 

има 1 индустриска жешка точка (Бучим Радовиш) каде треба да се направи ремедијација. 

Само една општина (Богданци) има изработено Стратегија за климатски промени.  

Приоритетот ќе се постигне со следните индикативни активности: Изработка на инвентар на 

загадувачи; Пресметка на биланс на емисија на стакленички гасови; Поставување на 

мониторинг станици за квалитетот на воздухот; Изработка на извештаи за квалитет на 

воздухот; Подготовка на план за ремедијација на индустриски жешки точки, спроведување на 

ремедијација; Изработка на Стратегија за климатски промени на ЈИ плански региони и 9 

општински стратегии за климатски промени; Спроведување на мерки предвидени со 1 
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општинска стратегија за климатски промени (Богданци); спроведување на проекти за 

ублажување на ефектите од климатските промени со посебен фокус на земјоделството; 

воведување на нови практики во земјоделството во однос на климатските промени; 

едукација на земјоделци за климатски промени; мерења на квалитетот на почвата; 

подготовка на извештаи за квалитет на почвата; воведување на нови практики во 

земјоделството за заштита на почвата; зајакнување на капацитетите за одржливо управување 

со животната средина преку обуки/ настани печатени информативни материјали и др. 

едукативни содржини, итн. 

Во приоритетите на државно ниво е предвидена набавка на опрема за нова мониторинг 

станица за квалитетот на воздухот во Гевгелија (во меѓувреме инсталирана и пуштена во 

работа), како и редовно одржување на постоечката стационарна мониторинг станица во 

Струмица. Исто така е предвидена изработка на Стратегија за климатски промени во сите 

плански региони и општински стратегии за климатски промени, како и спроведување на 

мерки предвидени со веќе изработените општински стратегии за климатски промени. 

 

Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

5.1.1. Воспоставување на регионален систем за мониторинг на емисија на загадувачи и 

емисија на стакленички гасови; 

5.1.2. Намалување на загадувањето на воздухот; 

5.1.3. Ремедијација на индустриски жешки точки; 

5.1.4. Ублажување на ефектите од климатските промени со посебен фокус на земјоделството; 

5.1.5. Намалување на загадувањето на почвата; 

5.1.6. Зајакнување на капацитетите за одржливо управување со животната средина. 

 

Излезни резултати и индикатори за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Подобрен мониторинг на емисија на 

загадувачи и емисија на стакленички 

гасови 

 Подобрен квалитет на воздухот 

 Извршена ремедијација на индустриски 

жешки точки 

 Ублажени ефекти од климатските 

промени со посебен фокус на 

земјоделството 

 Подобрен квалитет на почвата 

 Зајакнати капацитети за одржливо 

управување со животната средина 

 Инвентар на загадувачи 

 Биланс на емисија на стакленички гасови 

 Број на мониторинг станици за квалитетот на 

воздухот 

 Број на извештаи за квалитет на воздухот 

 Обем на инвестиции за подобрување на 

квалитетот на воздухот 

 План за ремедијација на индустриски жешки 

точки  

 Површина на која е извршена ремедијација; 

 Стратегија за климатски промени на ЈИ 

плански регион; 

 9 општински стратегии за климатски промени; 

Спроведување на мерки предвидени со 1 

општинска стратегија за климатски промени 

(Богданци); 

 Број на проекти за ублажување на ефектите од 

климатските промени 

 Број на проекти за ублажување на ефектите од 

климатските промени во земјоделството 

 Број на нови практики во земјоделството 

сензитивни во однос на климатските промени 

 Број на едуцирани земјоделци за климатски 

промени 

 Број на испечатени и дистрибуирани 
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промотивни материјали за ублажување на 

ефектите од климатските промени 

 Број на реализирани едукативни активности за 

ублажување на ефектите од климатските 

промени 

 Површина на почва која има подобар квалитет 

 Број на мерења на квалитетот на почвата 

 Број на извештаи за квалитет на почвата 

 Број на нови практики во земјоделството за 

заштита на почвата 

 Број на одржани обуки/ настани 

 Број на учесници на обуките/ настаните 

 Тираж на печатени и електронски 

информативни материјали 

 Број на едукативни содржини 

 

Приоритет 5.2:  Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја 

Приоритетот се заснова на идентификуваните силни страни како на пример постоење на 

заштитени подрачја со богат растителен и животински свет и значителни површина под шуми. 

Тој треба да ги надмине слабите страни како што се: Нарушување на биодиверзитетот во 

регионот; Непостоење на регионален пристап во заштита на шумите; Слаб капацитет на 

системот за противпожарна заштита и непокриеност на целиот регион со истата. При тоа 

треба да ги искористи можностите како на пр. Користење на ИПА фондовите (прекугранична 

соработка) и националните фондови; постојната законска регулатива за Прогласување на 

заштитени подрачја. Истовремено треба да се предвидат мерки за намалување на заканите 

како што се загрозување на биодиверзитетот (флора и фауна) од загадувања и климатски 

промени.  

Приоритетот ќе се постигне со следните индикативни активности: изработка на елаборати за 

постоечки заштитени подрачја; изработка на елаборати за потенцијални заштитени подрачја; 

започнување на постапки за заштита на подрачја; реализирање на проекти за заштита и 

промоција  на заштитените подрачја; рехабилитарано деградирано на земјиште; 

идентификување и валоризирање на растителен и животински свет и ендемични видови; 

заштита на водни живеалишта; реализирање на проекти за заштита на водни живеалишта; 

пошумување; заштита на шумите од пожари; намалување на илегална сеча на дрвна маса; 

зајакнување на капацитетите за заштита на биодиверзитетот преку обуки/ настани печатени 

информативни материјали и др. едукативни содржини,  

Југоисточниот регион има 13 заштитени подрачја. Согласно приоритетите на државно ниво 

следните подрачја се предложени за заштита според Просторниот План во Југоисточниот 

плански регион со временска рамка до 2029 година: Чалакли, Длабок Дол, Негорска Бања, 

Кованска Река, Сереминска Река, Река Воденишница, Саланџак, Самар, Моноспитовско 

Блато, Чурчулум, Еолски песоци – Вардар, Николиќ, и за истите се потребни проекти за 

ревалоризација и приоритизација на активностите за прогласување на заштитени подрачја. 

Во оваа насока треба да се искористат можностите за поврзување со Натура 2000 подрачја 

за што стојат на располагање средства на ЕУ и други донатори за заштита на природата. На 

последниот самит на земјите од Западен Балкан во ноември беше донесена декларација за 

зелена агенда на земјите со која ги прифаќаат и европските политики за долгорочна 

стратегија за запирање на губењето на биодиверзитетот, заштита и обновување на еко-

системите и биолошки диверзитет за што се предложени серија активности. 
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Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

5.2.1. Валоризација на заштитени подрачја 

5.2.2. Рехабилитација на деградирано земјиште на територијата на регионот 

5.2.3. Заштита на флора, фауна и водните живеалишта 

5.2.4. Заштита и обновување на шумите 

5.2.5. Зајакнување на капацитетите за заштита на биодиверзитетот 

 

Излезни резултати и индикатори за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Валоризирани заштитени подрачја 

 Ефективно управување со заштитени 

подрачја 

 Намалено деградирање на земјиштето 

на територијата на регионот 

 Идентификуван и валоризиран 

растителен свет 

 Идентификуван и валоризиран 

животински свет 

 Подобрена заштита на водните 

живеалишта 

 Подобрена заштита и обновување на 

шумите 

 Зајакнати капацитети за одржливо 

управување со животната средина 

 Број на изработени елаборати за постоечки 

заштитени подрачја 

 Број на изработени елаборати за потенцијални 

заштитени подрачја 

 Број на започнати постапки за заштита на 

подрачја 

 Број на реализирани проекти за заштита и 

промоција  на заштитените подрачја 

 Процент на вклучено население во процесот 

 Обем на инвестиции во заштита и промоција  

на заштитените подрачја 

 Број/ Површина на заштитени подрачја 

 Површина на рехабилитарано земјиште 

 Инвентар со идентификуван и валоризиран 

растителен свет 

 Инвентар со идентификуван и валоризиран 

животински свет 

 Инвентар со идентификувани и валоризирани 

ендемични видови 

 Обем на инвестиции во заштита и промоција 

на растителниот свет 

 Обем на инвестиции во заштита и промоција 

на животинскиот свет 

 Обем на инвестиции во заштита и промоција 

на ендемичните видови 

 Број на заштитени водни живеалишта 

 Број на реализирани проекти за заштита на 

водни живеалишта 

 Површина под шуми 

 Површини со нови шуми 

 Површини зафатени со шумски пожари 

 Количина на илегална сеча на дрвна маса 

 Број на одржани обуки/ настани 

 Број на учесници на обуките/ настаните 

 Тираж на печатени и електронски 

информативни материјали 

 Број на едукативни содржини 

 

Приоритет 5.3: Промовирање на циркуларна и зелена економија 

Овој приоритет се однесува на прифаќање на современите концепти на ЕУ за циркуларна и 

зелена економија. Со Декларацијата за зелена агенда на земјите од Западен Балкан, тие се 

обврзаа да соработуваат поблиску во остварувањето на поамбициозни цели во циркуларната 

економија, одржливото земјоделство и производство на храна, и во биоразновидноста. ЕУ 

јасно дава поддршка за зелена и дигитална транзиција на Западен Балкан. 
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Овој приоритет се базира на силните страни на регионот како што се: поволни климатски 

услови за искористување на алтернативни извори на енергија; постоење на одредена пракса 

во подобрување на ЕЕ на објектите во регионот и искористување на сончевата енергија за 

добивање на соларна и фотоволтаична енергија; постои голем потенцијал за производство на 

енергија од обновливи извори (релативно ветровит регион, голем број на сончеви денови); 

Изработена студија за искористување на ЕЕ и ОИЕ; Постои изградена инфрастуктура на 

сончеви колектори, фотоволтаични централи, мали хидроцентрали, ветерници за 

производство на електрична енергија од ОИЕ; итн. Приоритетот треба да се искористи за 

надминување на големиот број на идентификувани слаби страни: непостоење на регионален 

систем за собирање и третман на цврст отпад; непостоење на регионална депонија и 

инфраструктура за третман и рециклажа на отпадот; непостоење на инфраструктура за  

депонирање и соодветен третман на мрши и конфискати од стока; непостоење на 

инфраструктура за соодветно складирање и третман на амбалажа од хемиски ѓубрива; 

недоволна покриеност на целиот регион за собирање на отпад (рурални подрачја и населени 

места); голем број диви депонии; слаба свест на граѓаните за депонирање на отпадот; 

отпадот не се селектира и рециклира; мал процент на наплата на комунални такси; недоволна 

опременост на ЈКП со механизација (стара механизација – скапа цена на чинење на 

собирање на цврст отпад); слаби капацитети на ЈКП, итн. при тоа треба да се искористат 

следните можности: интерес на странски оператори за регионално управување со отпадот; 

воведување на нови „зелени“ технологии и циркуларна економија; рекултивација на 

постоечките и дивите депонии, Достапност на технологии за Одржливи извори на енергија 

(ОИЕ); Воспоставување на  Јавно – приватни партнерства во доменот на искористување на 

ОИЕ и управување со отпад итн. При тоа на централизирање на одлуките поврзани со 

воспоставување на регионална депонија се гледа како закана.  

Овој приоритет се однесува и на фактот дека учеството на Југоисточниот регионите во 

производство на електрична енергија од ОИЕ изнесува 5.5% и според овој индикатор 

регионот е рангиран како 4. Исто така регионот има неповолни перформанси во делот на 

енергетските индикатори. Регионот има најмало количество создаден комунален отпад, тој се 

депонира на 10 општински депонии од кои сите не ги исполнуваат стандардите за заштита на 

животната средина, освен неодамна изградената времена депонија во општина Гевгелија. 

Исто така идентификуван е низок број на корисници на услуги на редовно собирање на 

отпадот во руралните населби. Потребни се големи финансиски средства за воспоставување 

на регионалниот систем за управување со отпадот (изградба на регионални депонии, 

претоварни станици, други објекти и инсталации).  

Како приоритет на државно ниво кои се однесуваат на овој приоритет се дефинирани 

следните активности: Формирање на регионални одбори за управување со отпад во сите 

региони на РСМ; Спроведување на подготвените регионални планови за сите региони во 

РСМ; Изградба на инфраструктура и инсталации за управување со отпад во Југоисточниот 

плански регион (предложена локација Доброшинци – Василево); Санација на општински 

депонии во Југоисточниот плански регион (10) и одредување на локации за претоварни 

станици; постигнување на процент на рециклирање на комунален отпад до 35%; 

Искористување на фракциите на градежен шут до 70%; Дополнителен инсталиран капацитет 

од ОИЕ од 50 (MW) до 2029 година, итн. 
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Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

5.3.1. Воспоставување на регионален систем за интегрирано управување со отпадот 

5.3.2. Подобрување и воведување на услуга за редовно собирање на отпадот во руралните 

населби 

5.3.3. Санација и уредување на нестандардни и диви депонии 

5.3.4. Селекција, рециклирање и повторна употреба на отпадот 

5.3.5. Изработка на техничка документација и изведба на системи за производство на 

енергија од обновливи извори (сонце, ветер, биомаса) 

5.3.6. Промовирање на енергетска ефикасност во јавни и приватни објекти 

5.3.7. Зајакнување на капацитетите на сите чинители за циркуларна економија и отворање 

на зелени работни места 

5.3.8. Спроведување на пилот проекти за зелена економија  

 

Излезни резултати и индикатори за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Започнат процес за формирање на 

регионална депонија 

 Подобрено управување со отпадот 

 Подобрени и воведена услуга за редовно 

собирање на отпадот во руралните 

населби 

 Извршена ремедијација на нестандардни 

и диви депонии 

 Намалена количина на отпад која се 

депонира 

 Воведена примарна и секундарна 

селекција на отпадот 

 Создадени услови за изведба на системи 

за производство на енергија од обновливи 

извори (сонце, ветер, биомаса) 

 Подобрена енергетска ефикасност во 

јавни и приватни објекти 

 Зајакнети капацитети на сите чинители за 

циркуларна економија и отворање на 

зелени работни места 

 Подобрено знаење и зголемена свесност 

за зелена економија 

 Количина на создаден/ собран отпад 

 Обем на инвестиции за набавка на опрема 

и механизација за управување со отпадот 

 Број на население кое добива услуга 

 Број на население во руралните средини 

кое добива услуга 

 Број на претоварни станици 

 Број на нови рути за собирање на отпадот 

 Број на санирани и уредени нестандардни и 

диви депонии 

 Количина на рециклиран отпад 

 Количина на отпад која се депонира 

 Број на одржани кампањи/обуки за 

справување со отпадот 

 Број на изработени технички документации 

за изведба на системи за производство на 

енергија од обновливи извори (сонце, 

ветер, биомаса) 

 Број на изведени системи за производство 

на енергија од обновливи извори (сонце, 

ветер, биомаса) 

 Нова инсталирана моќност од обновливи 

извори 

 Број на планови за ЕЕ во општините 

 Број на јавни објекти со подобрена ЕЕ 

 Број на приватни објекти со подобрена ЕЕ 

 Површина на објектите со подобрена ЕЕ 

 Број на одржани обуки/ настани 

 Број на учесници на обуките/ настаните 

 Тираж на печатени информативни 

материјали 

 Број на електронски информативни 

материјали 

 Број на едукативни содржини  

 Број на проекти за циркуларна економија и 

отворање на зелени работни места 

 Број на деловни субјекти што спровеле 

проекти за циркуларна економија и 

отворање на зелени работни места 
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Приоритет 5.4: Управување и заштита со водните ресурси 

Приоритетот треба да ги надмине идентификуваните слаби страни во SWOT анализата како 

што се: слаба инфраструктура на водоснабдителна и отпадна мрежа; слаб капацитет и 

застареност на хидромелиоративните системи; застареност и слаб капацитет за одводни 

канали за атмосферски води. Притоа треба да се искористат можностите за пристап до 

идентификуваните фондови на меѓународно и национално ниво.  

Овој приоритет се однесува на фактот што Југоисточниот регион е сиромашен со водни 

ресурси. Уште повеќе достапноста на водни ресурси како вода за пиење во ЈИ регион 

изнесува само 42,3%. При тоа загубите на вода во водоснабдителните системи е многу 

голема (>50%) поради лошата состојба на инфраструктурата.  

Овој приоритет ќе се оствари преку спроведување на следните индикативни активности: 

зголемување на свесноста за губитоци на вода преку настани/ кампањи, печатени 

информативни материјали и едукативни содржини; инвестиции за рехабилитирање и 

изградба на нови водоснабдителни системи; изработка на технички документации за   

регулација и управување со речни текови; инвестиции за изведба на регулација на речни 

текови; мерења и извештаи за квалитетот на подземните води; изработка на технички 

документации за изградба на водни акумулации, изградба на водни акумулации; итн. 

Во однос на овој приоритет на државно ниво се намалување на загубите на вода (на 

прифатливи 15-20%) со што ќе се добијат дополнителни количини на вода и ќе се намалат 

потребите за вода и изградба на брана Конско. 

Овој приоритет ги  содржи следните мерки:  

5.4.1. Рационално користење на водата за пиење 

5.4.2. Рационално користење на водата за наводнување  

5.4.3. Регулација и управување со речни текови 

5.4.4. Воспоставување на систем на заштита и управување со подземните води 

5.4.5. Подготовка на техничка документација за водни акумулации 

 

Излезни резултати и индикатори за следење на реализацијата на овој приоритет се:  

Излезни резултати Показатели 

 Подобро искористување на водата за 

пиење 

 Подобро искористување на водата за 

наводнување  

 Подобрена регулација и управување со 

речни текови 

 Подобрена заштита и управување со 

подземните води 

 Создадени услови за изградба на водни 

акумулации 

 Стапка на губитоци на вода 

 Број на одржани настани/ кампањи 

 Број на учесници на настаните/ кампањите 

 Тираж/ број на печатени/ електронски 

информативни материјали 

 Број на аудио/ видео едукативни содржини  

 Должина на рехабилитирани и нови 

водоснабдителни системи 

 Обем на инвестиции за рехабилитирање и 

изградба на нови водоснабдителни системи 

 Број на изработени технички документации за   

регулација и управување со речни текови 

 Број на изведена регулација на речни текови 

 Обем на инвестиции за регулација на речни 

текови 

 Број на мерења на квалитетот на подземните 

води 

 Број на извештаи за квалитет на подземните 

води 
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 Тираж на печатени информативни материјали 

 Број на едукативни содржини 

 Број на изработени технички документации за 

изградба на водни акумулации  

 Број на изградени водни акумулации 

 Површина/ капацитет на нови водни 

акумулации 
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17. ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Поради задржување на принципот на „сеопфатна“, односно флексибилна Програма, но 

воедно и доволно фокусирана, стратешките цели, приоритети и мерките предвидени по истите 

не се вреднувани со финансиските параметри. Според предложената методологија истите 

можат да бидат вреднувани финансиски преку годишните акциони планови каде ќе бидат 

дефинирани и поединечните активности. 

Согласно Законот за рамномерен регионален развој како извори на финансирање за 

реализација на стратешките цели дефинирани во овој програмски документ се наведени: 

 Буџетот на Република Северна Македонија, 

 Буџетите на единиците на локална самоуправа, 

 Фондовите на Европската Унија (алоцирани преку инструменти за Република 

Северна Македонија или од централизирани до кои државата има пристап), 

 Други меѓународни фондови и извори (билатерални фондови, кредити заеми и 

сл.), 

 Донации, спонзорства од физички и правни лица (вклучувајќи и јавни приватни 

партнерства), 

 Други средства утврдени со закон. 

Со законот е утврдена обврска од Буџетот на Република Северна Македонија годишно да се 

издвојуваат средства во висина од најмалку 1% од БДП со намена за  поттикнување на 

рамномерниот регионален развој. 

Според Законот за рамномерен регионален развој, дефинирани се инструментите за 

поттикнување на регионалниот развој и тоа:  

 капитални влогови,  

 неповратни средства (грантови),  

 финансирање и кофинансирање на подготовка на анализи, студии, плански 

документи и акциони планови,  

 финансирање на градењето на институционалните капацитети за регионален 

развој на Република Северна Македонија. 

За поттикнување рамномерен регионален развој може да се доделува и државна помош во 

вид на заеми под поволни услови, гаранции за заеми, осигурување на кредити, даночни 

олеснувања, субвенции и други инструменти, согласно со закон. Еден од инструментите 

утврдени со законот е кофинансирањето на мерките на политиката за поттикнување 

рамномерен регионален развој од Буџетот на Република Северна Македонија, буџетите на 

единиците на локалната самоуправа, фондовите на ЕУ и други меѓународни извори, како и 

средства од домашни и странски правни и физички лица. 

Според Законот финансиските средства од Буџетот на Република Северна Македонија ги 

распределува Владата со одлука. Процентуалниот износ при распределувањето се реализира 

на следниот начин: 

 55% за финансирање проекти за развој на планските региони, 

 15% за финансирање проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и 

урбан развој, 

 15% за финансирање проекти за развој на подрачја со специфични развојни 

потреби, 
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 15% за финансирање проекти за развој на села. 

Распределбата на средствата за финансирање на проекти за развој на планските региони се 

врши согласно со акт - Одлука на Владата на Република Северна Македонија за 

класификацијата на планските региони според степенот на развиеност. Основа за  

определување на степенот на развиеност на планските региони е т.н композитен Индекс за 

степенот на развиеност на планските региони сочинет од индекс на економска развиеност и 

демографски индекс. Поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на 

развиеност на единиците на локалната самоуправа и на планските региони се утврдуваат со 

засебен акт на Владата. 

Средствата за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни 

потреби се доделуваат на единиците на локалната самоуправа и Центрите за развој на 

планските региони во кои се определени подрачја со специфични развојни потреби, додека 

средствата за финансирање на проекти за развој на селата и средствата за финансирање 

проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој се распределуваат по 

региони, при што секој плански регион добива подеднаков дел. Одлуката за распоределба на 

овие средства ја спроведува Бирото за регионален развој. 

Реализацијата на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион според пристапот и 

методологијата ќе се обезбеди преку финансирање од Министерството за локална 

самоуправа, Бирото за регионален развој како и од буџетски ставки на другите министерства 

кои учествуваат во Советот за рамномерен регионален развој на државата. Условот е 

задржување на регионалната компонента и усогласеноста на Програмите за развој на 

планските региони со Програмите предвидени за финансирање на министерствата. Како 

дополнителен инструмент е можноста за користење финансиски средства од Македонската 

банка за обнова и развој на база на банкарско кредитирање со поволни кредитни стапки. 

Од изворите за финансирање на Програмите, може да се набројат: 

 Фондовите на Европската Унија – ИПА, прекуграничните и транснационалните 

програми, Хоризонт 2020, ЕИДХР и др. 

 Швајцарската агенција за соработка и развој (SDC), 

 Развојните програми на Обединетите Нации (UNDP), 

 Меѓународната помош на Соединетите Американски Држави (USAID), 

 Светска Банка 

 Германската развојна помош (BMZ) која ја спроведува Германската Агенција за 

меѓународна соработка (GIZ), 

 Програми дефинирани со билатерални договори помеѓу Република Северна 

Македонија и развојни агенции, институции и држави. 

Следењето на реализацијата на Програмата исто така е дефинирана со Законот за 

рамномерен регионален развој, како и искористувањето на финансиските средства од 

Буџетот на државата за реализација на стратешките цели и приоритети. Набљудувањето и 

оценувањето на финансираните проекти од други извори се врши со посебни документи, 

договори и инструменти. 

За ефикасно и ефективно искористување на посочените извори за финансирање и 

инструментите за спроведување на Програмата се развиваат зрели регионални 

(меѓуопштински) проекти, и тоа преку учество на засегнатите страни (партиципативен 

пристап) на регионални консултативни форуми, а со цел да се задоволат приоритетните 

потреби на населението вклучувајќи ги најранливите групи, жените и младите лица. За 
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проектите се прави анализа на трошоците и придобивките и на тој начин се овозможува 

аргументирана приоретизација. 

Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, секоја година 

доделуваат средства за проекти што се спроведуваат од Центрите за развој на планските 

региони, согласно претходно подготвена методологија и временска рамка. Програмите за 

развој на планските региони се изработени на партиципативен начин, со учество на сите 

засегнати страни и на тој начин е овозможено и учеството на граѓаните во носењето на 

одлуки. Сепак, не секогаш, се’ она што е предвидено со Програмите за развој  се реализира 

и се остава можност на Советите за развој на планските региони составени од 

градоначалниците, да ги носат одлуките кои проекти ќе се финансираат. Со ова се остава и 

можност за политички договарања во рамки на регионите, без да се земат во предвид 

моменталните и најважни потреби на граѓаните. Иако Градоначалниците се трудат да ги 

задоволат потребите на своите граѓани, недостатокот на директно учество на граѓаните во 

носењето на одлуки придонесува да се фаворизираат  проекти кои не секогаш се најважни за 

граѓаните во планскиот регион.   

Затоа со програмата Форуми на заедницата, Швајцарската агенција за развој и соработка 

нуди инструмент за зголемено граѓанско учество, во исто време фокусирајќи се на тешко 

достапните и маргинализирани групи, давајќи им можност да ги адресираат своите проблеми 

и потреби. Покрај главната цел - граѓанското учество, програмата ги зајакнува принципите на 

добро управување кои се значајни за демократизацијата на државата во целост. Родовата 

рамноправност е еден од најголемите предизвици во рамки на процесот на 

децентрализација, поради што програмата предвидува учество на најмалку 40% жени на 

секоја од форумските сесии. Паралелно со ова, оди и барањето за рамномерно учество и на 

немнозинските етнички заедници во Република Северна Македонија, со цел да се 

рефлектира локалниот контекст и да се зголеми меѓуетничкиот дијалог. Форумите на 

заедниците играат една позитивна улога во зголемувањето на транспарентноста и отчетноста 

на општинските администрации кон граѓаните.   

Министерството за локална самоуправа, со поддршка од Швајцарската агенција за развој и 

соработка, во 2018 започна да ги користи регионалните форуми како алатка за вклучување 

во процесот на донесување одлуки при избор на проекти од регионален карактер. Секој од 

планските региони, претставени од Центрите за развој на планските региони, организираше 

4 форумски сесии на кои се избираше најмалку по еден проект кој се финансираше во 

рамките на грантовата шема за инвестициски проекти од проектот „Одржлив и инклузивен 

рамномерен регионален развој – I фаза“. Во втората година од реализација на програмата 

се разгледуваа проекти што се однесуваат на социјалната инклузија. Врз основа на 

позитивното искуство од двегодишното успешно спроведување на програмата, 

Министерството за локална самоуправа  ја воведе оваа алатка  за носење на одлуки, за 

средствата што МЛС ги планира на годишно ниво за рамномерен развој на планските 

региони. Предвидено е програмата да се спроведува секоја година, со однапред определен 

фонд на располагање на секој од ЦРПР одделно, следејќи ги целите кои треба да се постигнат, 

дадени во стратешките документи за регионален развој.  

Додека пак Регионалните форуми на заедницата за идентификација, приоретизирање и 

подготовка на проекти за финансирање од МЛС и БРР  се состојат од две форумски сесии и 

настан за промоција, вклучувајќи и работа помеѓу сесиите, поврзана со анализа на 

состојбата и подготовка на концепт решенијата. Користејќи го форумскиот пристап, форумот 

започнува со детектирање на клучните проблеми и решенија и приоретизирање на проекти 

што ќе бидат предложени за финансирање пред Комисијата во Министерство за локална 
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самоуправа и ќе заврши со реализирани проекти и прифатени препораки. Засегнати страни 

на овие регионални форуми се: Членови на Советите на Центрите за развој на планските 

региони; Претседателите на Советите и советници од општините во планскиот регион; Бизнис 

заедницата во регионот, претставена преку стопанските комори; Здруженијата на граѓани; 

Претставници на урбани/месни заедници по општина и други заинтересирани граѓани. 

Областите на кои ќе работи форумот е дефинирана во стратешките документи на Центрите за 

развој на планските региони (Стратегии, Акциски планови и сл.). Зависно од ова областите 

кои ќе бидат понудени за избор можат да бидат различни: туризам, бизнис инфраструктура, 

земјоделство, социјална заштита и сл. Пред изборот на области на првата форумска сесија, 

модераторот јасно ги информира учесниците за важноста од избор на тема која е 

најрелевантна за планскиот регион. Без разлика на тоа која област ќе биде избрана за 

дискусија, проектите кои се дискутираат на форумот мора да ги исполнуваат следниве општи 

критериуми: 

1. Да се важни за целиот регион, вклучувајќи ги различните етнички заедници и мажите 

и жените;  

2. Да се дефинирани со конкретни проблеми и да можат да се решат на регионално 

ниво;  

3. Да генерираат различни мислења за нивно решавање;  

4. Да бидат избрани од интересните групи преку партиципативен процес.   
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18.  ПРИЛОЗИ 

 

Забелешка: 

Прилозите како резултат од работните групи, како и од деталните секторски анализи 

подготвени од експертскиот тим можат да се добијат на барање од Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион. 
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ПРИЛОГ 1 - СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ  

 

Стратешка Цел 1.: Развивање на претприемништвото и индустријата, потикнување на конкурентноста и иновативноста на 

претпријатијата и создавање поволна инвестициска клима 
Показатели на успешност (индикатори):  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1 
Структура на бруто домашен 

производ по глава жител (%) 
15,8% (2017) 15,9% 

2. 
Структура на бруто додадена 

вредност (%) 
9,8% (2017) 10.2% 

3. 
Структура на инвестиции во основни 

средства (%) 
4,8% (2017) 5,2% 

4. 
Број на активни деловни субјекти по 

региони 
6.233 (2019) 6.300 

5. 

Процент од вкупно одобрените 

проекти на ФИТР по плански региони 

(5) 

5,9% (2019) 7% 

6.  
Стапка на слободни работни места 

(%) 
1,61% (2019) 1,65 

 

Приоритет 1.1: 

Развивање на 

претприемнички еко систем и 

поттикнување на 

претприемништвото со 

посебен фокус на жени и 

млади 

Приоритет 1.2: 

Подобрување на 

конкурентноста и 

иновативноста на микро, 

мали и средни 

претпријатија (ММСП) 

 

Приоритет 1.3: 

Развој и промоција на 

регионот како атрактивна 

туристичката дестинација 

Приоритет 1.4: 

Создавање на поволна 

инвестициска клима и 

поттикнување на 

инвестициите во 

одделни индустрии со 

потенцијал 

Приоритет 1.5: 

Поддршка на бизнис 

секторот за 

справување со 

последиците од 

пандемијата ковид-19 

 

Мерки:  Мерки: Мерки: Мерки: Мерки: 

1.1.1. Зголемување на 

вештините и 

претприемничкиот капацитет 

во регионот со посебен фокус 

на на жените и младите 

1.2.1.  Подобрување на 

конкурентноста и 

иновативноста на ММСП 

преку формирање на 

кластери 

1.3.1. Осовременување на 

патната инфраструктура до 

туристичките локалитети и 

туристичка сигнализација 

1.4.1. Идентификување 

на индустриите со 

потенцијал за развој 

на регионот  

1.5.1. Идентификување 

на секторите кои се 

најмногу погодени од 

пандемијата Ковид-19 

1.1.2. Зајакнување на улогата 

на Бизнис центарот во рамки 

1.2.2. Поддршка за 

воспоставување на нови 

1.3.2. Осовременување на 

планинарските домови и 1.4.2. Промовирање 1.5.2. Анализа на 
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на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион 

организации за поддршка 

на ММСП 

приватното сместување во 

регионот 

на паметна 

специјализација во 

индустрии со 

потенцијал  

состојбите и потребите 

во бизнис заедницата 

во периодот на 

пандемијата Ковид-19 

1.1.3. Вмрежување на 

организациите за поддршка 

на старт-апи и поттикнување 

на претприемништвото 

1.2.3. Поттикнување на 

иновативноста кај ММСП и 

промовирање на 

економија базирана врз 

знаење 

1.3.3. Поддршка за развој на 

нови туристички атракции,  

услуги и искуства 

1.4.3. Воспоставување 

на механизам за 

редовна соработка 

помеѓу локалните 

институции, 

организациите за 

поддршка и Центарот 

за развој на 

Југоисточниот регион 

со локалните бизниси 

1.5.3. Искористување 

на програми за 

поддршка на секторите 

кои се најмногу 

погодени од 

пандемијата Ковид-19 

1.1.4. Основање на бизнис 

инкубатор за претпријатија со 

посебен фокус на 

претпријатија основани од 

жени и млади претприемачи 

1.2.4. Воспоставување на 

мрежа на ментори за 

поддршка на постоечки 

ММСП со посебен фокус на 

жени-сопственици на 

претпријатија  

1.3.4. Промоција на 

туристичката понуда на 

регионот  

1.4.4. Поттикнување на 

инвестициите од 

страна на приватниот 

сектор во индустрии 

што имаат најголема 

продуктивност и 

создаваат додадена 

вредност 

 

1.1.5. Промовирање на 

можностите за финансирање 

на старт-апи и 

претприемништво што се 

нудат во рамки на 

меѓународни и национални 

фондови 

1.2.5. Поттикнување и 

подобрување на 

општествената одговорност 

на бизнис заедницата 

1.3.5. Поттикнување и 

поддршка на различни видови 

на туризам (езерски бањски, 

рурален, културен и црковен, 

активен, здравствен, 

манифестациски, 

конференциски, ловен, 

вински, казино) 

1.4.5. Привлекување 

на инвестиции во ТИРЗ 

и општински зони  

 

1.1.6. Следење на 

претприемничката активност 

во регионот со посебен фокус 

на жените и младите 

 

1.3.6. Промоција на културата 

и заштита на природното и 

културното наследство на 

регионот 

1.4.6. Поддршка на 

извозно 

ориентираните 

претпријатија 

 



194 

1.1.7. Развој на социјално 

претприемништво и 

стимулирање на економското 

јакнење на жените од 

ранливите групи 

 

1.3.7. Категоризација и 

стандардизација на 

сместувачки капацитети и 

угостителски објекти 

  

  

1.3.8. Подобрување на 

капацитетите на човечките 

ресурси во туристичко - 

угостителскиот сектор 
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Стратешка Цел 2:  

Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион 
Показатели на успешност (индикатори):  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 
Густина на регионалната патна 

инфраструктура (km’/1000 km2) 
201 (2019) 210 

2. Локална патна инфраструктура (km') 344 (2019) 417 

3. 
Процент од населението  покриено 

со јавен водовод (%) 
76,3% (2016) 89,4% 

4. 

Процент од населението покриено со 

систем за собирање на отпадни води 

(%) 

75,9% (2016) 83,0% 

5. 

Процент од населението покриено со 

систем за третман на отпадни води 

(%) 

77,2% (2016) 86,1% 

6.  

Вкупна должина на  водоводна 

мрежа која треба да биде обновена 

(км) 

598 (2016) 678 

7. 
Население поврзано со систем за 

одведување на урбани отпадни води 
84.528 (2016) 101.542 

8. 

Популација поврзана со систем за 

пречистување отпадни урбани води 

(еквивалент жители) 

125.991 (2016) 132.707 

9. 
Број на усвоени просторни планови 

на регион/год. 
0 (2020) 1 (2031) 

10. 
Број на усвоени просторни планови 

на општина/год. 
0 (2020) 1 

11. 
Број на усвоени урбанистички 

планови/год. 
14 (2020) 54 

 

Приоритет 2.1.: 

Унапредување на просторното и 

урбанистичкото планирање на локално и 

регионално ниво 

Приоритет 2.2.: 

Осовременување на сообраќајно-транспортна 

инфраструктура 

Приоритет 2.3.: 

Подобрување на комуналната и енергетската 

инфраструктура 

Мерки:  Мерки: Мерки: 

2.1.1. Унапредување на просторното 2.2.1. Осовременување на постоечката и 2.3.1. Подобрување на постоечките и 
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планирање изградба на нова локална, регионална и 

магистрална патна инфраструктура 

изградба на нови водоснабдителни системи 

2.1.2. Измена и дополнување на веќе 

постоечките и изработка на нови 

урбанистички планови 

2.2.2. Подобрување на постоечката и 

поставување нова хоризонтална и вертикална 

сигнализација 

2.3.2. Подобрување на постоечките и 

изградба на нови системи за собирање и 

третман на отпадни води 

2.1.3. Изработка на технички документации за 

локални и регионални инфраструктурни 

проекти 

2.2.3. Подобрување на безбедноста на 

патиштата и заштита на пешаците и другите 

ранливи категории како учесници во 

сообраќајот 

2.3.3. Подобрување на постоечките и 

изградба на нови системи за наводнување 

2.1.4. Воведување и изработка на подземни 

катастри за постоечка патна инфраструктура, 

комунална инфраструктура и енергетска 

инфраструктура 

2.2.4. Воспоставување услови за 

подобрување на железнички сообраќај 

2.3.4. Промовирање на ЈПП за искористување 

на хидро-енергетскиот потенцијал преку 

изградба на мали хидроцентрали 

2.1.5. Обезбедување еднаков пристап на 

жените и мажите до квалитетна 

инфраструктура (локални патишта, 

канализациска и електродистрибитивна 

мрежа) 

2.2.5. Ревитализација на полските патишта и 

подобрување на пристапот до земјоделските 

површини 

2.3.5. Изработка на техничка документација 

за изградба на систем за гасификација на ЈИ 

регион 

 
2.2.6. Подобрување на автобускиот превоз 

помеѓу општините во рамки на регионот 

2.3.6. Изградба на меѓусистемска гасна врска 

Петрич - Струмица 

  
2.3.7. Изработка на техничка документација  и 

приклучување на примарни и секундарни 

енергетски водови 

  
2.3.8. Подобрување на дигиталната 

поврзаност во регионот 

  
2.3.9. Воведување на паметни (смарт) 

решенија во општините 

  
2.3.10. Подобрување и заштита од 

елементарни непогоди 
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Стратешка Цел 3: 

Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на населението во регионот  
Показатели на успешност (индикатори):  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 
Просечно исплатена нето-плата по 

вработен (во денари) 
19.291 (2018) 23.149 

2. 
БДП по вработен  

(во милиони денари) 
0,72 (2017) 0,76 

3. Стапка на активност (%) 67,6% (2019) 67,8% 

4. Стапка на вработеност (%) 63,3% (2019) 64% 

5. Стапка на невработеност (%) 6,3% (2019) 6% 

6. 
Стапка на сиромашни лица, % од 

населението, по плански региони 
20 (2018) <16 

7. 

Комбиниран индикатор (АROPE), 

стапка на сиромашни или социјално 

исклучени лица, %, по плански 

региони 

44 (2018) <35 

8. 

Стапка на млади лица (15-29 години) 

кои не се вработени ниту се 

вклучени во процесот на 

образование или обука (NЕЕТ), %, по 

плански региони 

11 (2019) <9 

9. 

Деца на возраст од 0 до 5 години во 

детски градинки, (%), по плански 

региони 

28 (2018) 44 

10. 

Корисници на гарантирана 

минимална помош над 18 години, на 

000 население,  

по плански региони 

13 (2018) <11 

11. 

Број на општи матични лекари на 

1.000 осигуреници, по плански 

региони 

0,88 (2019) 0,90 

12. 

Број на матични  гинеколози на 

1.000 жени осигуреници, по плански 

региони 

0,14 (2019) 0,20 
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13. 

Број на матични стоматолози на 

1.000 осигуреници, по плански 

региони 

0,76 (2019) 0,80 

14. 
Број на засолништа за жртви на 

родово засновано насилство 
0 (2020) 1 

15. 

Намален број на подрачни училишта 

за 10% во просек за сите плански 

региони до 2029 година 

85 (2020) 81 

16. 

Намален број на комбинирани 

училишта за средно образование 

согласно Студијата на МОН 

5 (2020) 0 

17. 
Формирани регионални центри за 

стручно образование и обука 
0 (2020) 1 

 

Приоритет 3.1.: 

Создавање работна сила 

според потребите на 

пазарот на труд 

Приоритет 3.2.: 

Социјална инклузија на 

ранливите категории 

Приоритет 3.3.: 

Подобрување и 

модернизирање на веќе 

постоечка и изградба на 

нова образовна и социјална 

инфраструктура 

Приоритет 3.4.: 

Зајакнување на 

капацитетите за 

социјално заштитни 

активности 

Приоритет 3.5.: 

Подобрување на 

здравствената состојба на 

населението 

Мерки:  Мерки: Мерки: Мерки: Мерки: 

3.1.1. Утврдување на 

потребите на деловните 

субјекти за работна сила 

3.2.1. Организирање на 

социјални содржини за 

стари лица 

3.3.1. Подобрување и 

модернизација на веќе 

посточката училишна 

инфраструктура и изградба 

на нова 

3.4.1. Формирање на 

мобилни сервис служби 

3.5.1. Опремување на 

објекти за примарна 

здравствена заштита  

3.1.2. Промоција на средно 

стручно образование и 

континуирано образование 

на возрасни  

3.2.2. Вклучување на 

ранливите категории на 

пазарот на труд и 

поттикнување на 

социјално 

претприемништво 

3.3.2. Воведување на 

дигитални технологии и 

алатки во образованието и 

социјалните услуги 

3.4.2. Обезбедување на 

услуги за помош и нега 

на стари лица, лица со 

попреченост и грижа за 

деца со посебни 

потреби 

3.5.2. Унапредување на 

примарната здравствена 

заштита 

3.1.3. Практична работа и 

вклучување на учениците 

во граѓанскиот и бизнис 

секторот  

3.2.3. Социјална инклузија 

на семејства корисници 

на социјална помош 

3.3.3. Реконструкција, 

модернизација и изградба 

на инфраструктура и 

отворање на нови 

капацитети за згрижување 

3.4.3. Развивање и 

јакнење на 

вонинституционалните 

форми на грижа за 

ранливите категории  

3.5.3. Подобрување на 

здравствената заштита на 

ранливите категории 
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на деца на предучилишна 

возраст 

3.1.4. Зајакнување на 

капацитетите во општините 

за развој на образованието 

3.2.4. Подигнување на 

свеста за прифаќање и 

вклучување на 

маргинализираните групи 

3.3.4. Изградба на 

капацитети за згрижување 

на деца со посебни потреби 

3.4.4. Формирање на 

регионален совет за 

социјална заштита 

3.5.4. Здравствени 

придобивки преку спортски 

активности 

3.1.5. Воспоставување на  

економско-социјални 

совети во општините и на 

ниво на регион 

 

3.3.5. Изградба на 

капацитети за згрижување 

на стари и изнемоштени 

лица 

3.4.5. Подготовка на 

регионален социјален 

план и општински 

социјални планови 

3.5.5. Заштита на 

населението од штетници и 

инсекти 

  

3.3.6. Подобрување на 

пристапноста до јавните 

објекти и јавниот транспорт 

за лица со попреченост во 

развојот 

3.4.6. Зајакнување на 

човечките капацитети 

за обезбедување на 

социјални услуги 

3.5.6. Згрижување на 

кучиња скитници 

  

3.3.7. Формирање на дневни 

центри за ранливите 

категории 

  

  

3.3.8. Формирање на 

засолништа за жртви на 

родово засновано насилство 
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Стратешка Цел 4.: Развој на конкурентно земјоделско производство  и унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја 
Показатели на успешност (индикатори):  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 

Степен инвестирање од бруто 

додадена вредност = Просечни 

годишни инвестиции 

земјоделство/Просечна годишна 

бруто додадена вредност 

земјоделство 

4,86% 

(просек 2010 - 

2017) 

5,20% 

2. 

Учество на земјоделски стопанства 

кои можат да вршат наводнување = 

Број на земјоделски стопанства што 

можат да вршат наводнување/Вкупен 

број на земјоделски стопанства 

85% (2016) 85% 

3. 

Процентуално учество на жени 

носители на индивидуални стопанства 

= Број на индивидуални стопанства 

носител жена/Вкупен број на 

носители на индивидуални стопанства 

10% (2016) 12% 

4. 

Процентуално учество на жени во 

сезонската работна сила = Број жени 

сезонска работна сила/вкупен број 

на сезонска работна сила 

48% 49% 

5. 

Учество на населението од регионот 

во вкупното население во државата 

(%) 

8,3% (2019) 8,5% 

6. 

Густината на населеност го означува 

бројот на населението кое живее на 

одредена територија (ж/км²) 

63,2 (2019) 64,7 

7. 

Стапка на природен прираст = 

разликата од наталитетот и 

морталитетот во однос со вкупниот 

број на населението (‰) 

-1,6 (2019) -1,3 

8. Тоталната стапка на фертилитет 1,3 (2019) 1,4 

9. 
Учество на млада популација до 14 

години во вкупното население (%) 
16,00 (2019) 16,20 
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Приоритет 4.4.: 

Модернизација и подобрување на 

конкурентноста на одржливото земјоделско 

производство и преработувачката индустрија 

Приоритет 4.2.: 

Диверзификција на економските активности 

во руралните средини 

Приоритет 4.3.: 

Развивање на современа и функционална 

инфраструктура во селата, подрачјата со 

значителна депопулација и специфични 

развојни потреби 

Мерки:  Мерки: Мерки: 

4.1.1. Техничко – технолошки развој и 

поддршка за воведување на иновативни 

практики за одржливо земјоделско 

производство 

4.2.1. Воспоставување на програми за 

финансиска и нефинансиска поддршка на 

деловните субјекти и самовработување во 

руралната економија 

4.3.1. Осовременување на сообраќајната 

инфраструктура во селата и подрачјата со 

специфични развојни потреби 

4.1.2. Промоција и брендирање на 

земјоделските производи и преработки од 

регионот 

4.2.2. Стимулирање на иновативноста во 

руралната економија 

4.3.2. Подобрување на комуналната 

инфраструктура во селата и подрачјата со 

специфични развојни потреби 

4.1.3. Стандардизација на земјоделското 

производство и преработките на храна 

4.2.3. Поттикнување на развојот на руралниот 

туризам 
4.3.3. Поддршка за обнова и развој на селата 

4.1.4. Поттикнување на инвестициите во 

земјоделското производство и преработките 

на храна 

4.2.4. Стимулирање на здружувањето во 

задруги и кооперативи 

4.3.4. Подготовка на студии за развој на 

подрачјата со значителна депопулација 

4.1.5.  Унапредување на знаењето и 

севкупниот човечки капитал во земјоделството 

4.2.5. Поттикнување на преработувачки 

капацитети на мали и средни селски 

стопанства чии сопственици се млади и жени 

 

4.1.6. Зајакнување на капацитетите за 

искористување на ИПАРД и националната 

програма за поддршка на земјоделството и 

рурален развој 

4.2.6. Поттикнување на заштитата и 

управување со традиционалните, културните и 

природните вредности во руралните подрачја 

 

4.1.7. Подобрување на условите на зелените и 

сточните пазари 

4.2.7. Зајакнување на капацитетите и 

вмрежување на ЛАГ-овите 
 

4.1.8. Консолидација на земјоделското 

земјиште 
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Стратешка Цел 5.: 

Заштита на животната средина, справување со климатските промени и оптимално користење на природните ресурси и 

енергетските потенцијали 
Показатели на успешност (индикатори): 

Р.бр. Индикатори 
Индикатор      

Базна година 

Индикатор 

2026 

1. 
Дополнителен инсталиран капацитет 

од ОИЕ (MW) 
0 (2018) 40 (2031) 

2. 

Потрошувачка на финална енергија 

по додадена вредност во 

индустријата по региони, (kWh/EUR) 

2,3 (2017) <2,3 

3. 
Потрошувачка на енергија во 

домаќинствата по жител (kWh/жител) 
2509.3 (2018) 4016.1 

4. 

Број на изградени регионални 

депонии и нивни составни делови за 

управување со отпад 

0 1 (2031) 

5. 
Процент (%) на рециклиран отпад (кг) 

од вкупниот комунален отпад (кг) 
0,7% (2020) 25% 

6. Број на нови заштитени подрачја 13 (2018) 13 

7. 
Број на жешки точки на кои треба да 

се изврши ремедијација 
1 (2006) 1 

8. 
Површина врз која треба да се 

изврши ремедијација (м2) 
900.000 (2006) 700.000 

9. 
Број на подготвени општински 

стратегии за климатски промени 
1 10 

 

Приоритет 5.1.: 

Оддржливо управување со 

животната средина и справување 

со климатските промени 

Приоритет 5.2.: 

Заштита на биодиверзитетот и 

управување со заштитени 

подрачја 

Приоритет 5.3.: 

Промовирање на циркуларна и 

зелена економија 

Приоритет 5.4.: 

Управување и заштита со водните 

ресурси 

Мерки:  Мерки: Мерки: Мерки: 

5.1.1. Воспоставување на 

регионален систем за мониторинг 

на емисија на загадувачи и 

емисија на стакленички гасови 

5.2.1. Валоризација на заштитени 

подрачја 

5.3.1. Воспоставување на 

регионален систем за 

интегрирано управување со 

отпадот 

5.4.1. Рационално користење на 

водата за пиење 

5.1.2. Намалување на 

загадувањето на воздухот 

5.2.2. Рехабилитација на 

деградирано земјиште на 

5.3.2. Подобрување и 

воведување на услуга за редовно 5.4.2. Рационално користење на 
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територијата на регионот собирање на отпадот во 

руралните населби 

водата за наводнување  

5.1.3. Ремедијација на 

индустриски жешки точки 

5.2.3. Заштита на флора, фауна и 

водните живеалишта 

5.3.3. Санација и уредување на 

нестандардни и диви депонии 

5.4.3. Регулација и управување со 

речни текови 

5.1.4. Ублажување на ефектите од 

климатските промени со посебен 

фокус на земјоделството 

5.2.4. Заштита и обновување на 

шумите 

5.3.4. Селекција, рециклирање и 

повторна употреба на отпадот 

5.4.4. Воспоставување на систем 

на заштита и управување со 

подземните води 

5.1.5. Намалување на 

загадувањето на почвата 

5.2.5. Зајакнување на 

капацитетите за заштита на 

биодиверзитетот 

5.3.5. Изработка на техничка 

документација и изведба на 

системи за производство на 

енергија од обновливи извори 

(сонце, ветер, биомаса) 

5.4.5. Подготовка на техничка 

документација за водни 

акумулации 

5.1.6. Зајакнување на 

капацитетите за одржливо 

управување со животната 

средина 

 

5.3.6. Промовирање на 

енергетска ефикасност во јавни и 

приватни објекти 

 

  

5.3.7. Зајакнување на 

капацитетите на сите чинители за 

циркуларна економија и 

отворање на зелени работни 

места 

 

  
5.3.8. Спроведување на пилот 

проекти за зелена економија 
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ПРИЛОГ 2 - ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 2021 - 2026 

 

Стратешка Цел 1: Развивање на претприемништвото и индустријата, поттикнување на конкурентноста и иновативноста на 

претпријатијата и создавање поволна инвестициска клима 
Приоритет 1.1.: Развивање на претприемнички еко систем и поттикнување на претприемништвото со посебен фокус на жени и млади  

Мерка: Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Одговорни институции: 

1.1.1. Зголемување на вештините и претприемничкиот капацитет во регионот со посебен фокус на жените и младите 

 

Проценка на потребите од обуки за 

претприемништво со посебен фокус на жени и 

млади 

- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

Приватни претпријатија; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; АВРСМ; 

 

Организирање на обуки и работилници за 

претприемништво (почетно ниво, напредно 

ниво и сл.) 

61.791,00 2021 ЦРЈИПР; 

 

Директна поддршка на претприемништвото и 

вработувањето со фокус на жените и младите 

преку грантови за почеток на сопствен бизнис 

- 2023-2026 

АВРСМ; ЦРЈИПР; Општини во 

ЈИПР; Министерство за 

економија; АППРСМ 

1.1.2. Зајакнување на улогата на Бизнис центарот во рамки на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион 

 Анализа на моменталната состојба - 2022 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

Стопански комори;  

 Спроведување на обуки за вработените 100.000,00 2021 ЦРЈИПР; 

 Подобрување на интерните процедури 100.000,00 2021 ЦРЈИПР;  

 
Каталог на советодавни услуги за старт-апи и 

претприемачи (фокус на млади и жени) 
- 2023 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

Стопански комори; 

 
Давање на советодавни услуги на старт-апи и 

претприемачи (фокус на млади и жени) 
200.000,00 2021 ЦРЈИПР;  

 
Организација на настани за вмрежување на 

организациите за поддршка 
- 2024-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; Граѓански 

организации; 

 

Идентификување и спроведување на заеднички 

иницијативи на организациите за поддршка на 

старт-апи и поттикнување на 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; Граѓански 
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претприемништвото организации; 

 

Давање на обуки преку воспоставување 

соработка со провајдери на образование и 

обука и поддршка на жените и младите кои 

сакаат да основаат свое претпријатие 

- 2024-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

Стопански комори; 

1.1.3. Вмрежување на организациите за поддршка на старт-апи и поттикнување на претприемништвото 

 

Формирање на нови организации за поддршка 

на старт-апи и поттикнување на 

претприемништвото 

- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; 

 Спроведување на обуки за вработените - 2023-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; 

 Воведување на интерни процедури - 2023-2025 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; 

 
Каталог на советодавни услуги за старт-апи и 

претприемачи (фокус на млади и жени) 
- 2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; Граѓански 

организации; 

 
Давање на советодавни услуги на старт-апи и 

претприемачи (фокус на млади и жени) 
- 2024-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; Граѓански 

организации; 
1.1.4. Основање на бизнис инкубатор за претпријатија со посебен фокус на претпријатија основани од жени и млади претприемачи 

 
Подготовка на проектна и техничка 

документација за инкубаторот 
 2021 – 2022 ЦРПЈИР 

 

Уредување на простории за сместување на 

инкубаторот (Статус, Акт за систематизација, 

вработување на квалификуван кадар) 

- 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; 

 
Воспоставување на функционален инкубатор за 

претпријатија 
- 2025-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; ФИТР; 

 

Промоција на услугите и привлекување на 

претпријатија основани од жени и млади 

претприемачи во инкубаторот 

- 2025-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; ФИТР; 
1.1.5. Промовирање на можностите за финансирање на старт-апи и претприемништво што се нудат во рамки на меѓународни и национални фондови 

 

Организирање на настани за промоција на 

можностите за финансирање на старт-апи и 

претприемништво што се нудат во рамки на 

185.763,00 2021 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; ФИТР; 
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меѓународни и национални фондови 

 

Подготовка на апликации од старт-апи и 

претприемачи спрема меѓународни и 

национални фондови 

100.000,00 2021 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

1.1.6. Следење на претприемничката активност во регионот со посебен фокус на жените и младите 

 

Креирање на дата база за претприемништво со 

внес и обработка на податоци (по пол, возраст 

и сектор на дејност) и нивно следење 

- 2021-2023 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ;  

 

Спроведување на родово-базирани анализи за 

развој на претприемништвото и ММСП во 

дејностите побарувани од локалната бизнис 

заедница 

- 2023-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРСМ; Граѓански 

организации 

 

Обезбедување финансиски средства за 

спроведување на проектни активности за 

претприемништво во регионот со посебен 

фокус на жени и млади. 

- 2025-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за економија; 

АППРМ;  

1.1.7. Развој на социјално претприемништво и стимулирање на економското јакнење на жените од ранливите групи 

 
Организирање на настани за промоција на 

социјалното претприемништво 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МТСП; Граѓански 

организации; 

 
Развивање на онлајн алатки за промоција на 

социјалното претприемништво 
- 2024-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МТСП; Граѓански 

организации; 

 

Обезбедување финансиски средства за 

поддршка на проекти за формирање на 

социјални претпријатија со посебен фокус на 

жени од ранливи категории (жени Ромки и жени 

од руралните средини) 

- 2024-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МТСП; Граѓански 

организации; 

Приоритет 1.2.: Подобрување на конкурентноста и иновативноста на микро, мали и средни претпријатија (ММСП) 

Мерка: Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

1.2.1.  Подобрување на конкурентноста и иновативноста на ММСП преку формирање на кластери 

 Мапирање на ММСП во регионот - 2021 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Стопански комори;  

 Изработка на анализа на состојбата по дејности - 2022 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Стопански комори; 

 Организирање на настани за вмрежување - 2023-2025 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Стопански комори; 

 Формирање на кластери - 2024-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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Стопански комори; 

 Поддршка за иницијативи на кластерите - 2025-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Стопански комори; 

Министертство за економија; 

1.2.2. Поддршка за воспоставување на нови организации за поддршка на ММСП 

 
Формирање на нови организации за поддршка 

на ММСП 
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 Спроведување на обуки за вработените - 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 Воведување на интерни процедури - 2021-2026 ЦРЈИПР;  

 Каталог на советодавни услуги за ММСП - 2024 
ЦРЈИПР; Стопански комори; 

АППРСМ; 

 Давање на советодавни услуги на ММСП - 2021-2026 ЦРЈИПР;  

 
Организација на настани за вмрежување на 

организациите за поддршка на ММСП 
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Стопански комори;  

 

Идентификување и спроведување на заеднички 

иницијативи на организациите за поддршка на 

ММСП 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Стопански комори; 

АППРСМ; 

1.2.3. Поттикнување на иновативноста кај ММСП и промовирање на економија базирана врз знаење 

 Поврзување на ММСП и центрите на знаење - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Високообразовни 

институции; Стопански 

комори; 

 
Советодавна поддршка за воведување на 

иновации 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Високообразовни 

институции; Стопански 

комори; ФИТР; Министерство 

за економија; МОН 

 Деловен екосистем како интегриран систем 10.591.750,00 2021 

ЦРЈИПР (ЕУ Интеррег ИПА 

Програмата за прекугранична 

соработка Грција – Р. 

Северна Македонија) 

1.2.4. Воспоставување на мрежа на ментори за поддршка на постоечки ММСП со посебен фокус на жени-сопственици на претпријатија 

 

Идентификување на ментори за поддршка на 

постоечки ММСП кои се жени-сопственици на 

претпријатија 

- 

2021 
ЦРЈИПР; Граѓански 

организации;  

 

Воспоставување на он-лајн платформа што ќе 

овозможи комуникација и размена на 

информации 

- 

2022-2023 
ЦРЈИПР; Граѓански 

организации;  

 
Советодавна поддршка/ коучинг за ММСП од 

страна на менторите 

- 
2023-2025 

ЦРЈИПР;  Граѓански 

организации; 
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Организирање на настани за вмрежување и 

промовирање на жените како успешни 

претприемачки 

- 

2023-2026 
ЦРЈИПР; Граѓански 

организации; 

1.2.5. Поттикнување и подобрување на општествената одговорност на бизнис заедницата 

 
Организирање на обуки и едукативни настани 

за општествената одговорност на ММСП 
- 2022-2024 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 

Реализирани донации/ спроведени активности 

за општествена одговорност во заедницата од 

страна на ММСП  

- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 

Промовирање на позитивните примери на 

општествено одговорни претпријатија во рамки 

на општински, хуманитарни и сл. настани 

- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Приоритет 1.3: Развој и промоција на регионот како атрактивна туристичката дестинација  

Мерка: Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

1.3.1. Осовременување на патната инфраструктура до туристичките локалитети и туристичка сигнализација 

 Мапирање на пешачки патеки - 2021-2022 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

граѓански здруженија 

 Мапирање и изградба на велосипедски патеки - 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

граѓански здруженија 

 
Изградба и реконструкција на пристапни 

патишта до туристичките локалитети 
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 

Изградба на Локален патен правец Л603 за 

поврзување на патниот правец  - Стојаково - 

Ѓавато  со крстосницата со регионалниот пат 

Р1109 

26.502.576,00 2021 Општина Богданци;  

 Уредување на туристички локалитети - 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 Поставување на знаци и инфо табли - 2023-2024 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

1.3.2. Осовременување на планинарските домови и приватното сместување во регионот 

 Реновирање на планинарски домови - 2023-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Отворање на сместувачки капацитети во 

приватното сместување 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Приватни претпријатија; 

 
Реновирање на сместувачки капацитети во 

приватното сместување 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Приватни претпријатија; 

1.3.3. Поддршка за развој на нови туристички атракции,  услуги и искуства 

 Создавање на нови туристички атракции - 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Приватни претпријатија; 

 Создавање на нови регионални туристички - 2021-2023 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  



209 

пакети Приватни претпријатија; 

 Создавање на нови туристички искуства - 2023-2025 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Приватни претпријатија; 

 
Подобрување на туристичката понуда во 

Југоисточниот плански регион 
22.907.334,00 2021 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР 

(Конче, Валандово, Гевгелија, 

и Дојран);  Приватни 

претпријатија; 

 

Изградба на пристапен пат до прочистителна 

станица и влез на регионалниот 

центар/стационар за бездомни кучиња. 

6.484.022,00 2021 ЦРЈИПР; Општина Струмица;   

1.3.4. Промоција на туристичката понуда на регионот  

 
Развивање на онлајн алатки за промоција 

туристичка понуда на регионот 
- 2021-2023 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Организација на настани за промоција на 

туристичка понуда на регионот 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 Печатење на промотивен материјал - 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Аудио/ видео материјали за промоција на 

туристичката понуда на регионот 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Воспоставување на функционални туристички 

инфо центри  
- 2022-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Воспоставување на мултимедијални центри за 

промоција на туризмот 
- 2023-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

1.3.5. Поттикнување и поддршка на различни видови на туризам (езерски бањски, рурален, културен и црковен, активен, здравствен, манифестациски, 

конференциски, ловен, вински, казино) 

 
Обезбедување на поддршка на различни 

видови на туризам 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Спроведување на проекти за развој на 

различни видови на туризам 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

1.3.6. Промоција на културата и заштита на природното и културното наследство на регионот  

 
Уредување и заштита на културно историски 

знаменитости 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

НУ Завод и Музеј; 

Министерство за култура; 

 
Осветлување и означување на културно 

историски знаменитости 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

НУ Завод и Музеј; 

Министерство за култура; 

 
Организација на настани на културно историски 

знаменитости 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

НУ Завод и Музеј; 
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Министерство за култура; 

Граѓански организации; 

 

Зголемување на понудата на културно-

уметнички настани во регионот и поттикнување 

на поголемо присуство на женското население 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

1.3.7. Категоризација и стандардизација на сместувачки капацитети и угостителски објекти 

 Формирање на дата база - 2021-2023 Општини во ЈИПР;   

 
Категоризирање и стандардизирање на 

сместувачки капацитети и угостителски објекти 
- 2023-2024 Општини во ЈИПР;   

 
Воспоставување на систем за мониторинг на 

објектите 
- 2024-2026 Општини во ЈИПР;   

1.3.8. Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во туристичко - угостителскиот сектор 

 

Промовирање на туризмот како атрактивна и 

конкуретна дејност за вработување на жените и 

младите 

- 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Приватни претпријатија; 

Граѓански организации; 

 

Спроведување на обуки за зајканување на 

човечките ресурси во туристичко - 

угостителскиот сектор 

- 2023-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Програми за обука и преквалификација на 

жените во туризмот 
- 2024-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

АВРСМ; 

 

Воспоставување на регионална мрежа за 

меѓусебна поддршка на жените кои работат во 

секторот на туризам 

- 2024-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 

Поддршка за активности за вработување на 

жените и младите во туристичко - угостителскиот 

сектор 

- 2023-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

 
Спроведувањето на родово-базирани анализи 

за секторите туризам и култура 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Граѓански организации; 

Приоритет1.4: Создавање на поволна инвестициска клима и поттикнување на инвестициите во одделни индустрии со поренцијал 

1.4.1. Идентификување на индустриите со потенцијал за развој на регионот 

 

Подготовка на студии и анализи за 

идентификување на индустриите со 

конкурентска предност и потенцијал за развој 

на регионот 

- 2023-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Високообразовни институции;   

 
Идентификување и анализа на засегнатите 

страни 
- 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

Високообразовни институции;   

1.4.2. Промовирање на паметна специјализација во индустрии со потенцијал 

 Спроведување на партиципативен процес за - 2023-2024 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  
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паметна специјализација во идентификуваните 

индустрии со потенцијал 

ТИРЗ;  

 

Изработка на стратегија за паметна 

специјализација во идентификуваните 

индустрии со потенцијал 

- 2024-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Високообразовни институции;  

ТИРЗ;  

 

Спроведување на активности од стратегијата за 

паметна специјализација во идентификуваните 

индустрии со потенцијал 

- 2025-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Високообразовни институции;  

ТИРЗ; 

1.4.3. Воспоставување на механизам за редовна соработка помеѓу локалните институции, организациите за поддршка и ЦРЈИПР со локалните бизниси 

 Одржување на состаноци за вмрежување - 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;   

 
Идентификување и спроведување на 

иницијативи од состаноците 
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;   

1.4.4. Поттикнување на инвестициите од страна на приватниот сектор во индустрии што имаат најголема продуктивност и создаваат додадена вредност 

 Воведување на олеснувања за инвеститорите - 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Влада 

 
Поддршка за инвестиции во основни средства 

во индустријата 
- 2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

ФИТР; Влада 

 

Подготовка на проекти од страна на 

претпријатијата во регионот за аплицирање на 

повиците на ФИТР 

- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;   

1.4.5. Привлекување на инвестиции во ТИРЗ и општински зони  

 
Изградба на канализација во ТИРЗ и општински 

зони 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ТИРЗ;  

 
Асфалтирање на патишта во ТИРЗ и општински 

зони  
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ТИРЗ;  

 
Дополнителни инвестиции во ТИРЗ и општински 

зони 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ТИРЗ;  
1.4.6. Поддршка на извозно ориентираните претпријатија 

 
Развивање на онлајн алатки за извозна 

промоција на претпријатијата 
- 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Invest Северна Македонија; 

 
Организирање на настани за извозна 

промоција на претпријатијата 
- 2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Invest Северна Македонија; 

 
Спроведување на проекти за воведување на 

стандарди 
- 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Invest Северна Македонија; 

 
Спроведување на проекти за воведување на 

нови технологии 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Invest Северна Македонија; 

ФИТР; Високообразовни 

институции 
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Приоритет 1.5: Поддршка на бизнис секторот за справување со последиците од пандемијата ковид-19 

1.5.1. Идентификување на секторите кои се најмногу погодени од пандемијата ковид-19 

 

Подготовка на анализи за влијанието на 

пандемијата Ковид-19 врз секторите и нивните 

ефекти врз животот на жените и мажите 

- 2021 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

1.5.2. Анализа на состојбите и потребите во бизнис заедницата во периодот на пандемијата Ковид-19 

 
Подготовка на родово одговорни анализи за 

состојбите и потребите на бизнис заедницата 
- 2021 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

1.5.3. Искористување на програми за поддршка на секторите кои се најмногу погодени од пандемијата Ковид-19 

 
Промоција на програмите за поддршка на 

бизнис секторот 
- 2021-2023 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 
Советодавна поддршка на претпријатијата за 

подготовка на апликации 
- 2021-2023 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 

Поддршка на претпријатија во сектори каде 

како  најпогодени и најранливи се јавуваат 

жените (туризам, земјоделство и сл.) 

- 2021-2023 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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Стратешка Цел 2: Развивање и осовременување на инфраструктурата во Југоисточниот плански регион 
Приоритет 2.1.: Унапредување на просторното и урбанистичкото планирање на локално и регионално ниво  

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

2.1.1. Унапредување на просторното планирање 

 
Започнување и учество во постапка за 

изработка на просторен план на ЈИ регион 

- 
2021-2026 

СРЈИПР; ЦРЈИПР; Општини во 

ЈИПР;  

 
Изработка на просторни планови за општини во 

ЈИ регион 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 

Воспоставување на систем за собирање и 

анализирање на родово-разделени податоци во 

контекст на потребите на различни сектори 

- 

2024-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

2.1.2. Измена и дополнување на веќе постоечките и изработка на нови урбанистички планови 

 
Изработка на нови урбанистички планови (ГУП, 

ДУП и друга урбанистичка документација) 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Дополнување на веќе постоечките 

урбанистички планови 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Презентирање и усвојување на урбанистичките 

планови 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; 

2.1.3. Изработка на технички документации за локални и регионални инфраструктурни проекти 

 

Подготовка на физибилити студии, анализи и 

други студии за просторно и урбанистичко 

планирање 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Изработка на технички документации за 

локални и регионални инфраструктурни проекти 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

2.1.4. Воведување и изработка на подземни катастри за постоечка патна инфраструктура, комунална инфраструктура и енергетска инфраструктура 

 
Изработка на подземен катастар за постоечка 

патна инфраструктура 
- 2023-2025 Општини во ЈИПР; 

 
Изработка на подземен катастар за постоечка 

комунална инфраструктура 
- 2023-2025 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

 
Изработка на подземен катастар за постоечка 

енергетска инфраструктура 
- 2024-2026 

Општини во ЈИПР; ЈП 

Струмица Гас; 

2.1.5. Обезбедување еднаков пристап на жените и мажите до квалитетна инфраструктура (локални патишта, канализациска и електродистрибитивна мрежа) 

 

Мапирање на жените од руралните средини, 

старите лица, Ромите и лицата со попреченост 

кои немаат пристап до квалитетна патна 

инфраструктура, канализациска мрежа и 

електрична енергија 

- 2021 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации;  

 Изработка на родово-сензитивни анализи на - 2022 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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локално и регионално ниво за влијанието на 

инфраструктурата врз населението 

Граѓански организации; 

 

Обезбедување финансиски средства за проекти 

за решавање на проблемите на ранливите 

групи врз база на анализите 

- 2023-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Приоритет 2.2.: Осовременување на сообраќајно-транспортна инфраструктура  

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

2.2.1. Осовременување на постоечката и изградба на нова локална, регионална и магистрална патна инфраструктура 

 

Мапирање на најранливите лица (жените од 

руралните средини, старите лица, лицата со 

попреченот, Ромите) кои немаат пристап до 

квалитетна локална патна инфраструктура 

- 2021-2023 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 

Подготовка на техничка документација за 

експресни патишта до граничните премини во 

регионот, со заобиколување на населените 

места 

- 2021-2023 

 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Подготовка на техничка документација за 

локални патишта 
- 2021-2024 Општини во ЈИПР; 

 
Подготовка на техничка документација за 

регионални патишта 
- 2022-2026 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Изградба на нови локални и регионални 

патишта (88 км) 
- 2022-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 

Изградба на локален пат с. Зубово – спој со пат 

с. Ново Село – с. Мокриево, последна III фаза 

од км 1+340 до км 2+247 

6.659.560,00 2021 ЦРЈИПР; Општина Ново Село 

 
Изградба на на мост на река Турија на локален 

пат с.Просениково - с. Сарај 
14.809.513,00 2021 

ЦРЈИПР; Општина Струмица, 

Општина Босилово; Општина 

Василево; 

 
Рехабилитација на локални и регионални 

патишта 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 Изградба на патот Смоквица – Струмица – 

Ново Село 
- 2021-2024 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 Изградба на патот Штип – Радовиш - 2021 
Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Подобрување на СЕЕТО рута 10 Струмица – 

Валандово 
- 2021-2024 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 Рехабилитација на делници на Коридор X - 2022-2024 Министерство за транспорт и 
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Гевгелија – Богородица/граница со Грција врски; ЈПДП; 

 

Зголемување на капацитетот со нови 

сообраќајни ленти за тешки товарни возила на 

граничниот премин со Грција – Богородица 

- 2022-2023 
Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

2.2.2. Подобрување на постоечката и поставување нова хоризонтална и вертикална сигнализација 

 

Подготовка на техничка документација за 

поставување нова хоризонтална и вертикална 

сигнализација 

- 2021 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Поставување на нова хоризонтална и 

вертикална сигнализација 
- 2022-2024 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Замена на постоечка хоризонтална и 

вертикална сигнализација 
 2022-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

2.2.3. Подобрување на безбедноста на патиштата и заштита на пешаците и другите ранливи категории како учесници во сообраќајот 

 
Подготовка на техничка документација за 

осветлувањето на патна инфраструктура 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Поставување на осветлувањето на патна 

инфраструктура  
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 
Обележување опасни, значајни точки и објекти 

на патиштата 
- 2022-2024 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; ЈПДП; 

 Изградба на стојалишта и тротоари - 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 

Поставување на соодветна инфраструктура за 

ранливите категории на граѓани (рампи, звучни 

сигнали, светлечки сигнали) 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 
Одржување на обуки за безбедност во 

сообраќајот 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МВР; 

 
Кампањи за подигање на свеста за заштита на 

учесниците во сообраќајот 
- 2022-2024 МВР; 

2.2.4. Воспоставување услови за подобрување на железнички сообраќај 

 

Изработка на студии и техничка документација 

за проширување на железничката 

инфраструктура 

- 2021-2026 

Министерство за транспорт и 

врски; Македонски 

Железници;  

2.2.5. Ревитализација на полските патишта и подобрување на пристапот до земјоделските површини 

 Мапирање и подготовка на техничка - 2021-2026 Општини во ЈИПР; МЗШВ; 
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документација за изградба на нови и 

ревитализација на постоечки полски патишта  

АФПЗРР; 

 
Ревитализација на постојни и изградба на нови 

полски патишта 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР; 

2.2.6. Подобрување на автобускиот превоз помеѓу општините во рамки на регионот 

 
Соодветна распределба на линии за јавен 

превоз 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 

Зголемување на дневните линии на локалниот 

јавен превоз со цел обезбедување еднаков 

пристап на жените и мажите до образование, 

вработување, здравствени и социјални услуги 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 
Поставување на нови постојки за учесниците во 

јавниот превоз 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 
Реконструкција на постоечки и изградба на 

нови автобуски станици 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

Приоритет 2.3.: Подобрување на комуналната и енергетската инфраструктура 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

2.3.1. Подобрување на постоечките и изградба на нови водоснабдителни системи 

 
Изработка на физибилити студии, анализи и др. 

студии 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 
Подготовка на техничка документација  за 

водоснабдителни системи 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 Изградба на нови водоснабдителни системи 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 
Ревитализација на постоечките 

водоснабдителни системи 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 Изградба на водоводна мрежа во Валандово 

- 

2021-2024 

Општина Валандово; 

Министерство за транспорт и 

врски; 
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Изградба на нови станици за третман на водата 

за пиење во општините Богданци; Босилово, 

Валандово, Ново Село, Василево и Струмица 

- 

2021-2024 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

2.3.2. Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за собирање и третман на отпадни води 

 
Изработка на физибилити студии, анализи и др. 

студии 

- 

2021-2022 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

Министерство за транспорт и 

врски;  

 
Подготовка на техничка документација  за нови 

системи за собирање на отпадни води 

- 
2022-2023 Општини во ЈИПР;  

 
Изградба на нови системи за собирање на 

отпадни води 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 
Ревитализација на постоечките системи за 

собирање на отпадни води 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Подготовка на техничка документација  за нови 

пречистителни станици за отпадни води 

- 
2022-2024 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

 
Изградба на нови пречистителни станици за 

отпадни води 

- 
2022-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

2.3.3. Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за наводнување 

 
Изработка на физибилити студии, анализи и др. 

студии 

- 
2021-2022 

Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР; 

 
Подготовка на техничка документација за 

изградба на нови системи за наводнување 

- 
2021-2026 

Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР; 

 Изградба на нови системи за наводнување 
- 

2021-2026 
Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР; 

 
Ископ на нови бушотини за засилување на 

дотур на вода во системите за наводнување 

- 
2021-2026 

Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР; 

 
Изградба на нови каптажи за зафаќање на 

природни води 

- 
2021-2026 

Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР; 

 Јакнење на капацитетите на водните заедници 
- 

2021-2026 
Општини во ЈИПР; Водни 

заедници; МЗШВ; АФПЗРР;  

 
Рехабилитација на системите за наводнување 

во Југоисточниот плански регион 
- 

2021-2024 
Општини во ЈИПР; Водни 

заедници; МЗШВ; АФПЗРР;  

 

Изградба на нови системи за наводнување во 

Југоисточниот плански регион (Јужно Вардарска 

долина и Маркова Река) 

- 

2021-2024 
Општини во ЈИПР; Водни 

заедници; МЗШВ; АФПЗРР;  

 Подготовка, донесување и спроведување на - 2021-2024 ЦРЈИПР; МЗШВ;  
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План за управување со речниот слив на река 

Струмица 

2.3.4. Промовирање на ЈПП за искористување на хидро-енергетскиот потенцијал преку изградба на мали хидроцентрали 

 
Мапирање на хидро-енергетскиот потенцијал во 

ЈИПР 

- 
2021 ЦРЈИПР;  

 
Изработка на физибилити студии, анализи и др. 

студии 

- 
2021-2023 ЦРЈИПР; МЖСПП; 

 Изградба на мали хидроцентрали 
- 

2022-2026 
МЖСПП; Приватни 

претпријатија; 

2.3.5. Изработка на техничка документација за изградба на систем за гасификација на ЈИ регион 

 
Изработка на физибилити студии, анализи и др. 

студии 

- 

2021-2022 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 

Изработка на техничка документација за 

изградба на систем за гасификација на 

Југоисточниот плански регион 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 

Изработка на техничка документација за 

примарни и секундарни гасификациони 

системи и гасни станици 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 
Изградба на систем за гасификација на 

Југоисточен регион 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 
Изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич 

- Струмица 

- 
2022-2026 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 
Изградба на интерконекција на гасоводот со 

Грција 

- 
2022-2026 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 Изградба на магистрални гасоводи за пренос 

на природен гас 

- 
2021-2026 

Министерство за транспорт и 

врски; 

2.3.6. Изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич – Струмица 

 

Изработка на техничка документација за 

изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич 

- Струмица 

- 2021-2022 

Министерство за транспорт и 

врски; 

 
Изградба на меѓусистемска гасна врска Петрич 

- Струмица 
- 2022-2026 

Министерство за транспорт и 

врски; 

2.3.7. Изработка на техничка документација и приклучување на примарни и секундарни енергетски водови 

 

Изработка на техничка документација за 

приклучување на примарни и секундарни 

енергетски водови, далноводи и трафостаници 

- 

2021-2026 ЕВН; ЕСМ; МЕПСО; 
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Приклучување на примарни и секундарни 

енергетски водови, далноводи и трафостаници 

- 
2021-2026 ЕВН; ЕСМ; МЕПСО; 

2.3.8. Подобрување на дигиталната поврзаност во регионот 

 
Дигитална поврзаност на општините во 

регионот 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР; МИОА;  

 Развивање на алатки за дигитално поврзување - 2021-2026 Општини во ЈИПР; МИОА; 

2.3.9. Воведување на паметни (смарт) решенија во општините 

 
Воведување на паметни (смарт) решенија во 

општините 
- 2022-2025 Општини во ЈИПР;  

 Смарт мобилност во урбаните населби - 2022-2025 Општини во ЈИПР;  

2.3.10. Подобрување и заштита од елементарни непогоди 

 
Реновирање објекти за територијална 

противпожарна заштита 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 Набавка на опрема за противпожарна заштита - 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 
Изработка на планови за управување со 

кризни ситуации 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЦУК;  

 Изработка на планови за заштита од ерозија - 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 Изработка на планови за заштита од поплави  - 2021-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

 Чистење и изградба на одводни канали - 2021-2026 Општини во ЈИПР; МЗШВ;  

 
Едукативни предавања и симулација за 

заштита од елементарни непогоди 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЦУК; 

 
Интегрирани оперативни центри за 

хуманитарна помош - “HELP” 
15.329.859,00 2018-2021 

ЦРЈИПР (ЕУ Интеррег ИПА 

Програмата за прекугранична 

соработка Грција – Р. 

Северна Македонија); 
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Стратешка цел 3: Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на 

населението во регионот 
Приоритет 3.1.: Создавање работна сила според потребите на пазарот на труд 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

3.1.1. Утврдување на потребите на деловните субјекти за работна сила 

 
Изработка на анализи за потребите на 

деловните субјекти за работна сила 
- 2021-2023 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АВРСМ; Приватни 

претпријатија; Стопански 

комори; 

3.1.2. Промоција на средно стручно образование и континуирано образование на возрасни 

 

Креирање на наставни програми и паралелки 

според потребите на реалниот сектор (стручни и 

професионална ориентација) 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; МОН;  

 
Креирање на заеднички програми во кои 

учествува бизнис секторот 
- 2022-2025 

Општини во ЈИПР; МОН; 

Приватни претпријатија; 

 

Вклучување на лица од бизнис секторот во 

завршните класови на основните училишта и 

почетните класови во средно училиште 

(предавање и презентации) 

- 2023-2025 
Општини во ЈИПР; МОН; 

Приватни претпријатија; 

 

Отворање на паралелки според потребите на 

реалниот сектор (стручни и професионална 

ориентација) 

- 
2022-2026 Општини во ЈИПР; МОН;  

 

Отворање на функционални центри за средно 

стручно образование и континуирано 

образование на возрасни според барањата и 

потребите на бизнис секторот 

- 

2022-2026 

Општини во ЈИПР; МОН; 

Центар за образование на 

возрасни; АВРСМ; 

 

Стимулирање на интересот за упис на жените и 

девојчињата во формално и неформално 

образование од областите на енергетика 

(електро-техничка струка) и градежништво 

(градежна струка) 

- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; МОН; 

 
Организирање на саеми за кариерно 

насочување 
- 2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МОН;  

 
Промоција на средното стручно образование и 

континуирано образование на возрасни 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР; МОН; 

 Посети на стручни институции, установи, и др. - 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

3.1.3. Практична работа и вклучување на учениците во граѓанскиот и бизнис секторот 

 Остварување на практична работа на ученици - 2021-2026 Општини во ЈИПР; Приватни 
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во граѓанскиот и бизнис секторот претпријатија; Граѓански 

организации; 

 
Волонтирање на ученици во граѓанскиот и 

бизнис секторот 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; Приватни 

претпријатија; Граѓански 

организации; 

3.1.4. Зајакнување на капацитетите во општините за развој на образованието 

 
Организирање на обуки за развој на 

образованието за учесници од општините 
- 2021-2023 Општини во ЈИПР;  

 
Меѓуопштинска соработка за развој на 

образованието 
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 

Водење системска евиденција на ученици кои 

го напуштаат образованието и тоа како по пол, 

така и по припадност на етничка 

заедница/наставен јазик (со фокус на 

девојчињата и на учениците од ранливите 

семејства)  

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 

Воведување на програми и применување на 

алатки за разбивање на родовите стереотипи 

во образованието 

- 2022-2025 Општини во ЈИПР; МОН; 

 

Јакнење на капацитетите на и советниците за 

образование во општините, наставниците, 

директорите и стручно-педагошката служба во 

училиштата за разбивање на родовите 

стереотипи и табуа и подобрена комуникација 

со учениците и родителите на темите за 

сексуално и репродуктивно здравје 

- 2021-2023 Општини во ЈИПР; МОН; 

3.1.5. Воспоставување на  економско-социјални совети во општините и на ниво на регион 

 
Воспоставување  и функционирање на 

економско-социјални совети во општините 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Воспоставување  и функционирање на 

економско-социјален совет на ниво на регион 

- 
2022 

СРЈИПР; ЦРЈИПР; Општини во 

ЈИПР; 

 

Развивање на координативни механизми за 

спроведување на комплементарни мерки и 

активности во регионот преку кои се 

обезбедуваат услуги (градинки, старски домови, 

превоз и др.) со кои се влијае на 

поттикнувањето и зголемувањето на 

вработливоста на жените 

- 

2022-2024 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

АВРСМ;  

 Јакнење на капацитетите за родова еднаквост  - 2023-2025 Општини во ЈИПР; МТСП;  
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на членовите на општинските совети и 

регионалниот совет за социјална заштита 

Приоритет 3.2.: Социјална инклузија на ранливите категории 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

3.2.1. Организирање на социјални содржини за стари лица 

 Креирана дата база за стари лица - 2022 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Спроведување на активности за активно 

стареење, анимација и социјализација на 

старите лица 

- 2023-2025 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации;  

3.2.2. Вклучување на ранливите категории на пазарот на труд и поттикнување на социјално претприемништво 

 

Спроведување на обуки и промотивни настани 

за квалификација и доквалификација согласно 

потребите на пазарот на труд на лица од 

маргинализираните и ранливите групи со фокус 

на жените Ромки и жените од руралните 

средини 

- 2022-2024 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

АВРСМ;Граѓански 

организации;  

 

Поддршка на иницијативи за вработување лица 

од маргинализираните категории на луѓе и 

ранливите групи (огласи, совети, други услуги) 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

АВРСМ; 

 
Обезбедување на поддршка на лица од ранливи 

категории кои бараат работа 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

АВРСМ; 

 

Обезбедување на поддршка на претпријатија 

што вработуваат лица од маргинализирани и 

ранливи групи 

- 2022-2025 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

АВРСМ; 

 
Зголемување на свесноста за социјално 

претприемништво 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Организирање на обуки за јакнење на 

капацитетите за социјално претприемништво со 

посебен фокус на поттикнување на 

вработливоста и економско јакнење на жените 

од ранливите групи со фокус на жените Ромки и 

жените од руралните средини 

- 2022-2024 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Поддршка за отворaње на социјални 

претпријатија за вработување на лица со 

попреченост 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Поттикнување на интеграцијата на 

невработените жени кориснички на социјална 

помош, на пазарот на труд преку социјално 

претприемништво со фокус на обезбедување 

- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

АВРСМ; Граѓански 

организации; 
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на услуги за грижа и нега на стари лица 

 
Програма за поддршка на проекти за социјално 

претприемништво 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 
Академија за реинтеграција на 

маргинализирани лица 
6.591.294,00 2021 

ЦРЈИПР, Здружение на 

граѓани Избор - Струмица 

3.2.3. Социјална инклузија на семејства корисници на социјална помош 

 
Поттикнување на семејствата корисници на 

социјална помош за учество во активности 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Вклучување на деца од социјални семејства во 

активности (летни кампови, спортски 

натпревари и сл.) 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

3.2.4. Подигнување на свеста за прифаќање и вклучување на маргинализираните групи 

 Спроведување на кампањи/ герила акции  - 2022-2024 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 
Спроведување на кампањи на социјални 

медиуми и интернет 
- 2022-2024 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 
Обележување на денови со маргинализирани 

групи   
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 
Отвoрање на социјални групи за вклучување на 

волонтери 
- 2022-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 Информативни емисии на локални медиуми   - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Медиуми; 

Приоритет 3.3.: Подобрување и модернизирање на веќе постоечка и изградба на нова образовна и социјална инфраструктура 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

3.3.1. Подобрување и модернизација на веќе постоечката училишна инфраструктура и изградба на нова 

 
Мапирање на потребите за модернизација и 

изградба на училишна инфраструктура 

- 
2021-2022 Општини во ЈИПР; МОН; 

 

Изработка на проектна и техничка 

документација за модернизација и изградба на 

училишна инфраструктура 

- 

2022-2026 Општини во ЈИПР;  

 

Реконструкција, санација, изградба на кровови, 

фасади, спортски сали во објектите на 

Основните и Средните училишта и дополнување 

со потребна опрема 

- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; МОН; 

 

Набавка на опрема за кабинети, простори за 

практична настава, нагледни средства и 

опрема 

- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; МОН; 

3.3.2. Воведување на дигитални технологии и алатки во образованието и социјалните услуги 
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Развивање на дигитални технологии/ алатки за 

користење во образованието и социјалните 

услуги 

- 

2021-2026 
Општини во ЈИПР; МОН; 

МТСП; 

 

Обуки на деца/возрасни лица за користење 

дигитални технологии и алатки 

- 

2021-2026 

Општини во ЈИПР; МОН; 

Центар за образование на 

возрасни; 

 

Поддршка за пилот проекти за користење 

дигитални технологии и алатки во 

образованието и социјалните услуги 

- 

2021-2026 
Општини во ЈИПР; МОН; 

МТСП; 

3.3.3. Реконструкција, модернизација и изградба на инфраструктура и отворање на нови капацитети за згрижување на деца на предучилишна возраст 

 
Мапирање на потреби на модернизација и 

изградба на предучилишна инфраструктура 

- 
2021-2022 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Изработка на проектна и техничка 

документација за модернизација и изградба на 

предучилишна инфраструктура 

- 

2021-2024 Општини во ЈИПР; 

 

Реконструкција, санација, изградба на кровови, 

фасади, спортски сали во објектите за 

предучилишна возраст и дополнување со 

потребна опрема 

- 

2022-2026 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 
Набавка на опрема за кабинети, занимални, 

нагледни средства и опрема 

- 
2022-2026 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 Обуки на негуватели/ки - 2022-2026 Општини во ЈИПР; МТСП; 

3.3.4. Изградба на капацитети за згрижување на деца со посебни потреби 

 
Процена за потребите за изградба на јавни 

установи од ваков тип 

- 
2021 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Склучување на договори и партнерства со 

приватни инвеститори и јавно приватно 

партнерство 

- 

2022-2026 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Формирање на дневни центри за згрижување 

на деца со посебни потреби (деца и младинци 

со пречки во говорот, аутизам и даунов 

синдром) 

- 

2023-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации;  

3.3.5. Изградба на капацитети за згрижување на стари и изнемоштени лица 

 
Процена за потребите за изградба на јавни 

установи од ваков тип 

- 
2021 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 
Изработка на датабаза за стари и изнемоштени 

лица 

- 
2021-2023 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 
Склучување на договори и партнерства со 

приватни инвеститори и јавно приватно 

- 
2022-2025 Општини во ЈИПР; МТСП; 
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партнерство 

 
Изградба на капацитети за згрижување на 

стари и изнемоштени лица 

- 
2022-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Приватни претпријатија;  

3.3.6. Подобрување на пристапноста до јавните објекти и јавниот транспорт за лица со попреченост во развојот 

 

Подготовка на техничка документација за 

рампи и поставување на лифтови во јавните 

објекти и јавниот транспорт за лица со 

попреченост во развојот 

- 2021 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Изградба на рампи и поставување на лифтови 

во јавните објекти и јавниот транспорт за лица 

со попреченост во развојот 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; МТСП; 

3.3.7. Формирање на дневни центри за ранливите категории 

 
Процена за потребите за изградба на јавни 

установи од ваков тип 

- 
2021 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Склучување на договори и партнерства со 

приватни инвеститори и јавно приватно 

партнерство 

- 

2022-2026 Општини во ЈИПР; МТСП; 

 

Формирање на дневни центри за ранливите 

категории (лица со попреченост, лица 

зависници од психоактивни супстанци) 

- 

2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

3.3.8. Формирање на засолништа за жртви на родово засновано насилство 

 
Формирање на засолништа за жртви на родово 

засновано насилство 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 
Решавање на пријавени случаи на родово 

засновано насилство 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

Приоритет 3.4.: Зајакнување на капацитетите за социјално заштитни активности 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

3.4.1. Формирање на мобилни сервис служби 

 

Формирање на мобилни сервис служби за 

стари лица и давање на услуги во домот за 

стари лица (услуга за помош и нега во домот и 

услуга на лична асистенција) 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Формирање на мобилни сервис служби за лица 

со попреченост и давање на услуги за ранливи 

категории (услуга за помош и нега во домот и 

услуга на лична асистенција) 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 Набавка на опрема за нега и мобилност - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 
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3.4.2. Обезбедување на услуги за помош и нега на стари лица, лица со попреченост и грижа за деца со посебни потреби 

 
Давање на услуги во заедницата за стари лица 

(дневни услуги и привремени услуги) 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Давање на услуги во заедницата за лица со 

попреченост и грижа за деца со посебни 

потреби (дневни услуги и привремени услуги) 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

3.4.3. Развивање и јакнење на вонинституционалните форми на грижа за ранливите категории 

 

Организација на настани за вмрежување 

организации (општини, НВО, деловни субјекти, 

итн.) за вклучување во давањето на услуги за 

грижа за ранливите категории 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Склучување на договори и партнерства со 

граѓански организации, приватни претпријатија 

и формирање на јавно приватно партнерство 

- 2022-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 

Развивање и обезбедување на услуги за помош 

и нега на стари лица, лица со попреченост и 

грижа за деца со посебни потреби 

- 2022-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

3.4.4. Формирање на регионален совет за социјална заштита 

 
Формирање и функционирање на регионален 

Совет 
- 2021-2026 

СРЈИПР; ЦРЈИПР; Општини во 

ЈИПР; 

3.4.5. Подготовка на регионален социјален план и општински социјални планови 

 Подготовка на регионален социјален план - 2022 ЦРЈИПР;  

 Подготовка на општински социјални планови - 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

3.4.6. Зајакнување на човечките капацитети за обезбедување на социјални услуги 

 
Обуки за негуватели на стари лица и лица со 

попреченост 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 
Обуки за лични асистенти на лица со 

попреченост  
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

 Обука за негувателки на деца - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МТСП; 

Граѓански организации; 

Приоритет 3.5.: Подобрување на здравствената состојба на населението 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

3.5.1. Опремување на објекти за примарна здравствена заштита 

 

Изработка на проектна и техничка 

документација за изградба и реновирање на 

амбуланти  

- 2021-2026 Министерство за Здравство; 

 Изградба и реновирање на амбуланти - 2021-2026 Министерство за Здравство; 

 Набавување и поставување на медицински - 2021-2026 Министерство за Здравство; 
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помагала и технологија во примарна 

здравствена заштита (медицински кревети, 

паравани, гинеколошки столици, инструменти, 

дефибрилатор итн) 

3.5.2. Унапредување на примарната здравствена заштита 

 Набавка на нови амбулантни возила - 2021-2023 Министерство за Здравство; 

 
Вработување и дополнување со персонал со 

високо и средно медицинско образование 
- 2022-2026 Министерство за Здравство; 

 

Зголемување на бројот на матични гинеколози 

по општини со цел опфат на жените со фокус на 

руралните средини 

- 2021-2026 Министерство за Здравство; 

3.5.3. Подобрување на здравствената заштита на ранливите категории 

 Патронажна служба - 2021-2026 Министерство за Здравство; 

 Мобилна здравствена служба  - 2021-2026 Министерство за Здравство; 

 

Подобрување на пристапот до здравствена 

услуги на   жените   и   децата   во   населени 

места каде што нема соодветни здравствени 

установи, со посебен акцент на руралните 

средини, вклучувајќи отворање на мобилни 

здравствени пунктови 

- 2021-2026 Министерство за Здравство; 

 Општинско корисна работа за стари лица - 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 

Намалување на малолетничката бременост 

(особено кај Ромките), преку едукација на 

младите во училиштата и информирање на 

населението за репродуктивното здравје и 

начините за заштита од несакана бременост 

- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Министерство за Здравство; 

Граѓански организации; 

3.5.4. Здравствени придобивки преку спортски активности 

 Организација на спортски настани - 2021-2026 

Општини во ЈИПР; Агенција за 

млади и спорт: Спортски 

клубови; 

 

Изработка на проектна и техничка 

документација за изградба и реновирање на 

спортски објекти 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Агенција за 

млади и спорт: 

 Изградба и реновирање на спортски објекти - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Агенција за 

млади и спорт: 

3.5.5. Заштита на населението од штетници и инсекти 

 Едукација за заштита од штетници и инсекти - 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации;  
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Ларвицидно третирање на комарци и прскање 

против возрасни комарци  
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 
Третирање и дератизација на канализационите 

шахти 
- 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Дезинсекција - третирање за заштита од 

комарци во ЈИПР 
8.244.937,00 2021 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

3.5.6. Згрижување на кучиња скитници 

 
Изградба на стационари за згрижување на 

кучиња скитници и опремување  
- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 
Изградба на две прифатилишта за бездомни 

животни  I фаза 
16.611.537,00 2018-2021 

ЦРЈИПР; Општина Струмица; 

Општина Валандово 

 Заловување и третирање на кучиња скитници  2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 
Формирање на Јавно регионално претпријатие 

за згрижување на кучиња скитници 
 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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Стратешка цел 4: Развој на конкурентно земјоделско производство  и унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја 
Приоритет 4.1.: Модернизација и подобрување на конкурентноста на одржливото земјоделско производство и преработувачката индустрија  

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

4.1.1. Техничко – технолошки развој и воведување на иновативни практики за одржливо земјоделско производство 

 
Воведување на нови технологии за одржливо 

земјоделско производство 

- 
2021-2026 МЗШВ; АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Воведување на иновативни практики за 

одржливо земјоделско производство 

- 
2021-2026 МЗШВ; АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Воведување на нови заштитни мерки во 

земјоделството 

- 
2021-2026 МЗШВ; АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

4.1.2. Промоција и брендирање на земјоделските производи и преработки од регионот 

 
Брендирани на земјоделски производи и 

преработки 

- 
2022-2025 

Општини во ЈИПР; ЛАГ-ови; 

МЗШВ; АФПЗРР; 

 
Сертификација и заштита на земјоделски 

производи и преработки 

- 
2023-2026 МЗШВ; АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

4.1.3. Стандардизација на земјоделското производство и преработките на храна 

 
Поддршка на земјоделски стопанства за 

воведување на стандарди 
- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; ЛАГ-ови; 

МЗШВ; АФПЗРР; 

 
Поддршка на преработувачки капацитети за 

воведување на стандарди 
- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; ЛАГ-ови; 

МЗШВ; АФПЗРР; 

4.1.4. Поттикнување на инвестициите во земјоделското производство и преработките на храна 

 Воведување на олеснувања за инвеститорите - 2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 

Поддршка за инвестиции во основни средства 

во земјоделското производство и преработките 

на храна 

- 2021-2026 МЗШВ; АФПЗРР; 

 

Подготовка на проекти од страна на 

претпријатијата во регионот за аплицирање на 

повиците на ФИТР 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови;  

 

Формирање на зедничка агро-индустриска зона 

за Североисточниот, Источниот и Југоисточниот 

плански регион 

- 2023-2025 СРЈИПР; ЦРЈИПР; ЦРИПР 

4.1.5.  Унапредување на знаењето и севкупниот човечки капитал во земјоделството 

 

Обука за воведување на практики за одржливо 

земјоделско производство (нови сорти, нови 

пристапи во наводнување, заштита и сл.)  

- 

2022-2023 МЗШВ; АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 

Обука за запознавање на земјоделските 

стопанства и преработувачките капацитети со 

стандардите (органско, Global GAP…) 

- 

2022-2023 МЗШВ; АФПЗРР; ЛАГ-ови; 
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Воспоставување општински програми за 

промовирање на земјоделските програми и 

прилагодување на условите на потребите на 

ромската заедница 

- 

2024-2025 Општини во ЈИПР; ЛАГ-ови; 

4.1.6. Зајакнување на капацитетите за искористување на ИПАРД и националната програма за поддршка на земјоделството и рурален развој 

 

Обуки за подготовка на апликации за ИПАРД и 

националната програма за поддршка на 

земјоделството и рурален развој 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Организирање на инфо денови за промоција на 

повиците објавени во рамки на ИПАРД 

програмата (фокус на мерки каде жените 

земјоделки имаат предност) и воспоставување 

на механизам за редовни консултации и 

поддршка на жените земјоделки при 

подготовката на апликациите за ИПАРД 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Подготвување на апликации за ИПАРД и 

националната програма за поддршка на 

земјоделството и рурален развој 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

4.1.7. Подобрување на условите на зелените и сточните пазари 

 Уредување на зелени и сточни пазари - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатија; 

4.1.8. Консолидација на земјоделското земјиште 

 

Поддршка за активности за зголемување на 

просечна површина на земјоделските 

стопанства 

- 2021-2026 МЗШВ;  

 
Електрифицирање на земјоделски стопанства 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; МЗШВ; 

АФПЗРР;  

 
Поврзување на земјоделски стопанства на 

гасната мрежа  
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; ЈП 

Струмица Гас;  

Приоритет 4.2.: Диверзификација на економските активности во руралните средини 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

4.2.1. Воспоставување на програми за финансиска и нефинансиска поддршка на деловните субјекти и самовработување во руралната економија 

 

Промоција на програми за финансиска и 

нефинансиска поддршка на деловните субјекти 

и самовработување во руралната економија 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; 

 
Поддршка за формирање на нови претпријатија 

во руралните средини 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; 

 
Поддршка за формирање на нови претпријатија 

во руралните средини основани од млади и 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; 
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жени 

 

Организирање на настани на локално и на 

регионално ниво за промовирање на правото 

на сопственост на имот од страна жените и 

правото да располагаат со финансиски и 

нефинансиски ресурси 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

4.2.2. Стимулирање на иновативноста во руралната економија 

 
Воведување на иновативни практики кај 

субјектите во руралната економија 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Сертифицирање на органски производи 

- 2023-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Воведување на заштитни мерки и мрежи на 

разни земјоделски култури 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Формирање на машински прстени 

- 2023-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

4.2.3. Поттикнување на развојот на руралниот туризам 

 
Поддршка за развој на сместувачки капацитети 

во руралните подрачја 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; АФПЗРР; 

ЛАГ-ови; 

 
Стандардизирање и категоризирање на објекти 

и услуги во руралните средини  
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; АФПЗРР; 

ЛАГ-ови; 

 
Развој на нови туристички производи во 

руралните подрачја 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Лиценцирање на туристички и планински 

водичи во руралните подрачја 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Изработка на промотивни материјали 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 
Подготовка на мобилни апликации и веб страни 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 
Презентација на туристичката понуда на 

руралните средини на саеми 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Програма за доделување на субвенции и 

грантови на вршители на туристичка дејност  во 

рурални средини 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Поддршка за спроведување на проекти за 

развој на руралниот туризам 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; АФПЗРР; 

ЛАГ-ови; 

 

Изработка и спроведување на интегрирани 

модули за обука на рурални жени за развивање 

на вештини за интегрирано управување со 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 
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земјоделски активности и рурален туризам 

4.2.4. Стимулирање на здружувањето во задруги и кооперативи 

 

Обука на земјоделците за подобностите кои ги 

нуди задругарството (запознавање со 

задругарство и здружување во кооперативи) 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Техничка поддршка во формирање на задруги и 

кооперативи (адвокатски услуги и обуки од 

експерти во областа) 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Стимулирање преку финансирање (ко-

финансирање) на проекти за задруги и 

кооперативи во формирање 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Поддршка на задруги и кооперативи во 

пристапување на странските пазари на 

задругите (презентирање на производи, 

маркетинг, саеми..) 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

4.2.5. Поттикнување на преработувачки капацитети на мали и средни селски стопанства чии сопственици се млади и жени 

 

Обуки/запознавање на земјоделците 

(земјоделските стопанства) со регулативите за 

преработка во домашни услови или во посебни 

услови 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Поддршка во пристапување на пазари на 

селските стопанства (презентирање на 

производи, маркетинг, домашни саеми..) 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Одржување на обуки и зголемување на 

вештини и претприемнички капацитети кај 

младите и жените од руралните средини 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Јакнење на капацитетите на жените земјоделки 

и руралното население во поглед на 

дигитална/информациска писменост 

- 2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Спроведување на кампањи за млади 

земјоделции жени земјоделки како 

претприемачи во земјоделието 

- 

2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Поддршка за основање на преработувачки 

капацитети на мали и средни селски стопанства 

чии сопственици се млади и жени 

- 

2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 

Поддршка и поттикнување на жените да се 

регистрираат како носители на земјоделски 

стопанства со целосно здравствено и социјално 

осигурување 

- 

2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 
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Олеснување за инвестиции во преработувачки 

капацитети на мали и средни селски стопанства 

чии сопственици се млади и жени 

- 

2022-2024 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

4.2.6. Поттикнување на заштитата и управување со традиционалните, културните и природните вредности во руралните подрачја 

 
Мапирање на сите културно-историски 

објекти/области во регионот 
- 2022 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

 
Ревитализација и инвестиции во места за 

слободни активности и рекреација 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЛАГ-ови; 

4.2.7. Зајакнување на капацитетите и вмрежување на ЛАГ-овите 

 
Поддршка на проекти што ги спроведуваат 3-те 

ЛАГ-ови 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 
Обука за зајакнување на капацитетите и 

вмрежување на 3-те ЛАГ-ови 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

АФПЗРР; ЛАГ-ови; 

 Настани за вмрежување на 3-те ЛАГ-ови - 2021-2026  

Приоритет 4.3.: Развивање на современа и функционална инфраструктура во селата, подрачјата со значителна депопулација и специфични развојни потреби 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

4.3.1. Осовременување на сообраќајната инфраструктура во селата и подрачјата со специфични развојни потреби 

 
Изработка на техничка документација за 

локална патна мрежа 

- 
2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР;  

 

Тампонирање на полски патишта во рурални 

населени места со песок, чакал или дробен 

камен 

- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; БРР;  

 
Асфалтирање на локални патишта во селата и 

подрачјата со специфични развојни потреби 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; БРР;  

 Изградба на мостови на речни корита - 2021-2026 Општини во ЈИПР; БРР;  

 
Изградба на Локален пат на релација Колешино 

- Бориево (трета фаза) 
18.450.085,00 2021 

ЦРЈИПР; Општина Ново Село, 

Општина Босилово; Општина 

Струмица; БРР; 

 
Изградба на локален пат од село Дамјан до 

село Погулево во должина од 1927,81 м 
16.169.777,00 2021 

ЦРЈИПР; Општина Радовиш; 

Општина Конче; Општина 

Василево; БРР; 

4.3.2. Подобрување на комуналната инфраструктура во селата и подрачјата со специфични развојни потреби 

 

Изработка на техничка документација за 

комунална инфраструктура во селата и 

подрачјата со специфични развојни потреби 

- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 

Инвестиции во комуналната инфраструктура во 

селата и подрачјата со специфични развојни 

потреби 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

БРР; 
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4.3.3. Поддршка за обнова и развој на селата 

 
Изработка на урбанистичка планска 

документација за селата 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР;  

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. 

Босилово, с. Моноспитово, с. Дрвош и  с. 

Бориево - општина Босилово 

4.935.450,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Босилово 

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. 

Борисово, с. Мокрино и  с. Старо Коњарево - 

општина Ново Село 

3.407.509,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Ново Село  

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. 

Милетково, с. Моин и  с. Давидово - општина 

Гевгелија 

2.603.515,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Гевгелија  

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. Нов 

Дојран - општина Дојран 

1.576.767,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Дојран  

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. Дедино, 

с. Лубница и  с. Габревци - општина Конче 

1.938.092,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Конче 

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. Дамјан, 

с. Ињево и  с. Подареш - општина Радовиш 

3.036.721,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Радовиш 

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. 

Владевци, с. Анѓелци и  с. Градашорци - 

општина Василево 

2.466.784,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Василево 

 

Изработка на урбанистичка планска 

документација за населените места: с. Дабиље 

и с. Добрејци - општина Струмица 

2.962.209,00 2016-2021 ЦРЈИПР; Општина Струмица 

 

Реализирање на проекти за обнова и развој на 

селата (уредување на селски плоштади, домови 

на култура, паркови, игралишта за деца, итн.) во 

консултација со руралните жени и жени 

земјоделки со цел идентификување на нивните 

специфични потреби 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; БРР; 

 
Спроведување на пилот проекти за паметни 

(смарт) села 
- 2023-2025 Општини во ЈИПР; БРР; 
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4.3.4. Подготовка на студии за развој на подрачјата со значителна депопулација 

 
Подготовка на студии за развој на подрачјата 

со значителна депопулација 

- 
2021-2022 Општини во ЈИПР; БРР; 
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Стратешка цел 5: Заштита на животната средина, справување со климатските промени и оптимално користење на природните ресурси 

и енергетските потенцијали 
Приоритет 5.1.: Одржливо управување со животната средина и справување со климатските промени 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

5.1.1. Воспоставување на регионален систем за мониторинг на емисија на загадувачи и емисија на стакленички гасови 

 Воведување на инвентар на загадувачи 
- 

2021-2026 
Општини во ЈИПР; Приватни 

претпријатија; МЖСПП;  

 
Подготовка на биланс на емисија на 

стакленички гасови 

- 
2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП;  

5.1.2. Намалување на загадувањето на воздухот 

 

Зголемување на свесноста на населението за 

загадување на воздухот  

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП;  

 
Поставување и одржување на мониторинг 

станици за квалитетот на воздухот 

- 
2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП;  

 

Подготовка и дисеминирање на извештаи за 

квалитет на воздухот 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Поддршка на инвестиции за подобрување на 

квалитетот на воздухот 

- 
2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП;  

 

Замена на нееколошки системи за греење во 

домаќинствата со енергетско ефикасни и 

еколошко прифатливи 

- 

2021-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП;  

5.1.3. Ремедијација на индустриски жешки точки 

 
Изработка на план за ремедијација на 

индустриски жешки точки  
- 2023 

Општини во ЈИПР; МЖСПП;  

 Ремедијација на индустриски жешки точки - 2023-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП;  

5.1.4. Ублажување на ефектите од климатските промени со посебен фокус на земјоделството 

 
Едукативни работилници за последиците од 

климатските промени  
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Мапирање на најранливите жени, мажи и деца 

кои би биле најмногу погодени од климатските 

промени и вклучување на пристапи за нивна 

поддршка во плановите за справување со 

ризици 

- 2022-2023 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Подготовка на Стратегија за климатски 

промени на ЈИ плански регион со вклучување 
- 2023-2024 СРЈИПР; ЦРЈИПР; 
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на родовата еднаквост 

 

Изработка на 9 општински стратегии за 

климатски промени со вклучување на родовата 

еднаквост 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 

Спроведување на мерки предвидени во 

изработена општинска стратегија за климатски 

промени (Богданци) 

- 2021-2026 Општина Богданци 

 

Поддршка на проекти за ублажување на 

ефектите од климатските промени во 

земјоделството со воведување на критериуми 

што ќе стимулираат родова еднаквост 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

 

Воведување на нови практики во 

земјоделството сензитивни во однос на 

климатските промени 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

 
Едукација на земјоделците за климатските 

промени 
- 2022-2026 

Општини во ЈИПР; Граѓански 

организации; МЖСПП; 

 

Дистрибуирање на печатени и електронски 

промотивни материјали за ублажување на 

ефектите од климатските промени 

- 2022-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

5.1.5. Намалување на загадувањето на почвата 

 Вршење на мерења на квалитетот на почвата - 2021-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

 
Публикување на извештаи за квалитет на 

почвата 

- 
2021-2026 Општини во ЈИПР; МЖСПП; 

 
Воведување на нови практики во 

земјоделството за заштита на почвата 

- 

2022-2026 

Приватни претпријатија; 

МЖСПП;  

5.1.6. Зајакнување на капацитетите за одржливо управување со животната средина 

 
Одржување на обуки/ настани за одржливо 

управување со животната средина 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Вклучување на жените во обука, подигање 

свесност и градење капацитети за прашањата 

поврзани со животната средина 

- 

2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Дистрибуирање на печатени и електронски 

промотивни материјали едукативни содржини 

- 

2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 Изработка на мобилни апликации и веб страни 
- 

2023-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 
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МЖСПП; 

 

Воспоставување на систем за собирање и 

анализирање на родово-разделени податоци за 

животна средина и климатските промени и 

развивање родови индикатори на локално и 

регионално ниво 

- 

2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

Приоритет 5.2.: Заштита на биодиверзитетот и управување со заштитени подрачја 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

5.2.1. Валоризација на заштитени подрачја 

 
Изработка на стратешки документи (елаборати) 

за валоризација на заштитени подрачја 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Спроведување на проекти за ревалоризација и 

приоритизација на активностите за 

прогласување на заштитени подрачја 

- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Спроведување на постапки за заштита на 

подрачја со вклучување на населението во 

процесот 

- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Подготовка на Акциски план за управување со 

заштитеното подрачје 
- 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Спроведување на Акциски план за управување 

со заштитеното подрачје 
- 2024-206 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Поддршка за реализирање на проекти за 

заштита и промоција  на заштитените подрачја 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Олеснување на одржливи инвестиции во 

заштитените подрачја 
- 2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; 

5.2.2. Рехабилитација на деградирано земјиште на територијата на регионот 

 План за санација на диви депонии    - 2021 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; Јавни комунални 

претпријатијa;  

 Санација на најкритични депонии - 2022-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; Јавни комунални 

претпријатијa; 

 Санација на деградирано земјиште од - 2023-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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економски активности (на пр. каменоломи, 

рудници и сл.) 

МЖСПП; Јавни комунални 

претпријатијa; Приватни 

претпријатија; 

5.2.3. Заштита на флора, фауна и водните живеалишта 

 
Подготовка на инвентар со идентификуван и 

валоризиран растителен свет 
- 2022-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Подготовка на инвентар со идентификуван и 

валоризиран животински свет 
- 2022-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Подготовка на инвентар со идентификувани и 

валоризирани ендемични видови 
- 2022-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Поддршка на проекти за заштита на 

растителниот свет 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Поддршка на проекти за заштита на 

животинскиот свет 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Поддршка на проекти за заштита и промоција 

на ендемичните видови - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Поддршка на проекти за заштита на водни 

живеалишта - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

5.2.4. Заштита и обновување на шумите 

 
Зголемување на свесноста за опасност од 

пожари 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; ЈП 

Македонски шуми; ЈП 

Пасишта; 

 Акции за пошумување - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; ЈП 

Македонски шуми; ЈП 

Пасишта; 

 Заштита на шумите од пожари - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; ЈП 

Македонски шуми; ЈП 

Пасишта; 

 
Прекугранична соработка во спречување на 

шумски пожари 
12.514.415,00 2019 – 2021 

ЦРЈИПР (ЕУ Интеррег ИПА 

Програмата за прекугранична 

соработка Р. Бугарија – Р. 

Северна Македонија) 
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Рано откривање на пожарите и нивно движење 

за превенција  

и справување со катастрофи 

17.286.075,00 2021 

ЦРЈИПР, Општина Струмица, 

Општина Гевгелија (ЕУ 

Интеррег ИПА Програмата за 

прекугранична соработка 

Грција – Р. Северна 

Македонија) 

 Намалување на илегална сеча на дрвна маса - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; ЈП 

Македонски шуми; ЈП 

Пасишта; 

 
Воспоставување оперативен систем за 

превенција и менаџирање на шумски пожари 
- 2022-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; ЈП 

Македонски шуми; ЈП 

Пасишта; 

5.2.5. Зајакнување на капацитетите за заштита на биодиверзитетот 

 
Одржување на тематски обуки за заштита на 

биодиверзитет 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 Одржување на настани - 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 
Дистрибуирање на печатени и електронски 

промотивни материјали едукативни содржини 
- 2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 Изработка на мобилни апликации и веб страни - 2023-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Граѓански организации; 

МЖСПП; 

 

Заеднички стратегии за заштита на биолошката 

разновидност и одржлив развој на 

билатералнaта мрежа на заштитени подрачја - 

COMBINE2PROTECT 

18.397.796,34 2018-2021 

ЦРЈИПР (ЕУ Интеррег ИПА 

Програмата за прекугранична 

соработка Грција – Р. 

Северна Македонија) 

Приоритет 5.3.: Промовирање на циркуларна и зелена економија 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

5.3.1. Воспоставување на регионален систем за интегрирано управување со отпадот 

 
Формирање на регионален одбор за 

управување со отпад 

- 

2022 

СРЈИПР; ЦРЈИПР; Општини во 

ЈИПР; Јавни комунални 

претпријатијa; 

 
Спроведување на регионални планови за 

управување со отпад 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; 

 Формирање на регионално ЈКП - 2022 СРЈИПР; ЦРЈИПР;  
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Техничка и кадровска екипираност - 

2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; 

 
Дефинирање  на локации на претоварни 

станици 
- 2022 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; 

 

Изградба на инфраструктура и инсталации за 

управување со отпад во Југоисточниот плански 

регион (предложена локација Доброшинци – 

Василево) 

- 

2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

 Инсталирање на претоварни станици 

- 

2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

5.3.2. Подобрување и воведување на услуга за редовно собирање на отпадот во руралните населби 

 
Воведување на услуга за редовно собирање на 

отпадот во руралните населби 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

 Инсталирање на претоварни станици 

- 

2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

 
Воспоставување на нови рути за собирање на 

отпадот во руралните населби 

- 

2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

5.3.3. Санација и уредување на нестандардни и диви депонии 

 
Изработка на годишен план за санација и 

уредување на нестандардни и диви депонии 

- 

2021-2022 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa;  

 Санација на диви депонии 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa;  

 
Санација на 10 општински депонии во 

Југоисточниот плански регион 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa;  

5.3.4. Селекција, рециклирање и повторна употреба на отпадот 

 
Одржување на кампањи/обуки за Селекција, 

рециклирање и повторна употреба на отпадот 

- 

2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 Пилот програма за примарна селекција на - 2022-2024 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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отпад во рамките на домаќинства Јавни комунални 

претпријатијa;  

 Воведување на секундарна селекција во ЈКП 

- 

2022-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa;  

 Изградба на рециклажни дворови 

- 

2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa;  

 
Промоција на рециклирање на комунален 

отпад 

- 

2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 Искористување на фракциите на градежен шут 

- 

2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

5.3.5. Изработка на техничка документација и изведба на системи за производство на енергија од обновливи извори (сонце, ветер, биомаса) 

 

Одржување тематски обуки/работилници за 

промоција и поттикнување за ЕЕ и користење 

на ОИЕ 

- 

2021-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; JП 

Струмица Гас; ЕСМ; Граѓански 

организации; 

 Обука за користење на гасот како енергенс 

- 

2022-2025 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; JП 

Струмица Гас; ЕСМ; Граѓански 

организации; 

 

Поставување на фотоволтаични системи  за 

производство на ел. енергија на јавни 

институции 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЕСМ;  

 
Спроведување на активности од студијата за 

потенцијалот и искористување на ОИЕ   

- 
2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

 

Поддршка за изведба на изведени системи за 

производство на ел. енергија од ОИЕ извори 

(сонце, ветер, биомаса) 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЕСМ; 

 

Обезбедување на субвенции за пристап до 

енергија од ОИЕ од страна на жените 

земјоделки/фармери, главите на 

домаќинствата, и сопствениците на бизниси. 

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЕСМ; 

 

Развој на Парк на ветерни електрани со 

инсталирана моќност од 27,8 MW во 

Југоисточниот плански регион  

- 

2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

ЕСМ; 

5.3.6. Промовирање на енергетска ефикасност во јавни и приватни објекти 
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 Изработка на планови за ЕЕ во општините - 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 Подобрување на ЕЕ на јавни објекти - 2021-2026 Општини во ЈИПР; 

 
Подобрување на ЕЕ на приватни објекти 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Приватни 

претпријатија; 

 

Воведување на поефикасни технологии за 

загревање на домаќинствата како топлотни 

пумпи (инвертер клима уреди) 

- 2021-2026 
ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; 

5.3.7. Зајакнување на капацитетите на сите чинители за циркуларна економија и отворање на зелени работни места 

 
Зајакнување на капацитетите на ЈКП преку 

едукација и набавка на опрема 

- 2021-2026 Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa;  

 

Одржување на тематски обуки за за циркуларна 

економија и отворање на зелени работни 

места 

- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 Одржување на настани 

- 2021-2026 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 

Организирање на локални и регионални 

настани со цел информирање на жените и 

девојчињата и унапредување на нивното 

знаење за производството и употребата на 

електричната енергија, енергетската сигурност 

и намалувањето на штетните емисии во 

воздухот 

- 2022-2024 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 
Дистрибуирање на печатени и електронски 

промотивни материјали и едукативни содржини 

- 2022-2024 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 Изработка на мобилни апликации и веб страни 

- 

2023 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

Јавни комунални 

претпријатијa; МЖСПП; 

Граѓански организации; 

 Субвенционирање на зелени работни места 
- 

2023-2026 
Општини во ЈИПР; АВРСМ; 

МЖСПП;  

 
Поддршка на проекти за циркуларна економија 

и отворање на зелени работни места 

- 
2021-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; 

5.3.8. Спроведување на пилот проекти за зелена економија 

 Програма за финансиска поддршка на - 2022-2023 ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 
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новоформирани претпријатија што работат на 

поле на зелена економија 

МЖСПП; 

 
Поддршка на претпријатијата за спроведување 

на пилот проекти за зелена економија 
- 2023-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; 

 
Дисеминација и промоција на добри практики 

за циркуларна економија и зелена економија 
- 2025-2026 

ЦРЈИПР; Општини во ЈИПР; 

МЖСПП; Граѓански 

организации; 

Приоритет 5.4.: Управување и заштита со водните ресурси 

Мерка:  Активност/ проект: Буџет (МКД): Временска рамка: Забелешка: 

5.4.1. Рационално користење на водата за пиење 

 
Поддршка за инвестициски проекти во ЈКП за 

намалување на загубите на вода 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

 

Подобрување на постоечките и изградба на 

нови системи за техничка вода (перење на 

улици, наводнување на паркови и зеленила и 

други намени) 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

 Поставување на мрежа за хидранти - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa;  

 
Одржување на настани/ кампањи за 

намалување на загубите на вода 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

Граѓански организации; 

 

Печатење и изработка на електронски 

информативни материјали за намалување на 

загубите на вода 

- 2022-2025 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

Граѓански организации;  

 
Аудио/ видео едукативни содржини за 

намалување на загубите на вода  
- 2022-2025 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

Граѓански организации; 
5.4.2. Рационално користење на водата за наводнување 

 Поставување на системи капка по капка - 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa;  

 
Санација на застарени системи за 

наводнување  
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa; 

Водостопанство на РСМ;  

 

Изградба на дополнителни линии за 

наводнување на земјиште онаму каде што 

истите недостигаат 

- 2021-2026 
Општини во ЈИПР; Јавни 

комунални претпријатијa;  

 
Изградба на систем за наводнување „Маркова 

река“ – Куклиш 
- 2021-2023 

Општина Струмица; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП;  
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5.4.3. Регулација и управување со речни текови 

 
Изработка на технички документации за   

регулација и управување со речни текови 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП;  

 Изведба на регулација на речни текови - 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП; 

 
Изработка на план за управување со слив на 

река Струмица 
- 2022-2023 

Општини во ЈИПР; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП; 

 

Заеднички мерки за спречување  и 

намалување на последиците од катастрофа во 

општините Сандански и Радовиш 

24.083.609,00 2019-2021 

ЦРЈИПР; Општина Радовиш 

(ЕУ Интеррег ИПА Програмата 

за прекугранична соработка 

Р. Бугарија – Р. Северна 

Македонија) 

5.4.4. Воспоставување на систем на заштита и управување со подземните води 

 

 Мерење на квалитетот на подземните води - 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Водпстопанство на РСМ; 

МЖСПП; 

 
Публикување на извештаи за квалитет на 

подземните води 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП; 

5.4.5. Подготовка на техничка документација за водни акумулации 

 
Изработка на технички документации за 

изградба на водни акумулации 
- 2021-2026 

Општини во ЈИПР; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП; 

 
Изградба на брана Конско од ХС Гевгелиско 

поле 
- 2021-2022 

Општина Гевгелија; 

Водостопанство на РСМ; 

МЖСПП; 
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Легенда: 

Проект Приоритет во Стратегија за регионален развој на РСМ 2021 – 2031 

Проект Проект во Акционен план на ЈИПР 2021 

Проект Проект за родова еднаквост 
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Белешки 
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