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("Службен весник на Република Македонија" број 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕ-
ГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ УСЛУ-
ГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ  

ЈУНИ-ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на  Република Македонија дава соглас-

ност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за 
регулирање на пазарот на железнички услуги на Репуб-
лика Македонија за периодот јуни-декември 2009 годи-
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Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
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                                       Трајко Вељаноски, с.р. 
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2266. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за рамно-

мерен регионален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 63/2007), Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 29 септем-
ври  2009 година, донесе 

 
С Т Р А Т Е Г И Ј А 

ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 2009-2019 ГОДИНА 

 
ВОВЕД 

 
Стратегијата за регионален развој на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Стратегијата) 
претставува еден од главните стратешки документи за 
планирање на развојот, заедно со Националниот разво-
ен план и Просторниот план на Република Македонија. 
Потребата од планирање на регионалниот развој во Ре-
публика Македонија првенствено се наметна заради го-
лемите диспаритети меѓу центарот (Скопје) и другите 
делови од земјата. За ваквата состојба во голема мера 
придонесе долгогодишното непостоење на регионална 
развојна политика што резултираше во моноцентричен 
модел на развој каде што центарот по своите економ-
ски и други општествени карактеристики значително 
се издвои од другите населени места во Република Ма-
кедонија. Покрај тоа, процесот на приближување кон 
Европската унија влијаеше за подигнување на свеста 
кај релевантните институции за значењето на планира-
њето на регионалниот развој, како предуслов за нама-
лување на диспаритетите меѓу регионите што би овоз-
можило побрзо задоволување на економските критери-
уми за влез во ЕУ.  

Со Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
63/2007) е дефинирана основната рамка за водење на 
политиката на рамномерен регионален развој во земја-
та и се пропишуваат планските документи за нејзина 
реализација. Законот (член 5) пропишува воспоставу-
вање на плански региони во Република Македонија, ка-
ко 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 опреде-
лени со номенклатурата на територијални единици за 
статистика НТЕС-3 (“Службен весник на Република 
Македонија“  број 158/2007), со цел да се обезбеди ста-
тистичка основа за планирањето на развојот на регио-
ните. Република Македонија има осум плански регио-
ни: Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Пе-
лагониски, Полошки, Североисточен и Скопски план-
ски регион. Согласно со законската рамка, планските 
региони претставуваат основна единица за планирање 
на развојот во Стратегијата за регионален развој. 

Регионалниот развој е комплексен и долгорочен 
процес чија основна цел е намалување на диспаритети-
те во развојот меѓу и во рамките на планските региони. 
Комплексноста на регионалниот развој се темели на 
неговата повеќедимензионалност, односно преплетува-
њето на економскиот, демографскиот, социјалниот, 
просторниот, културниот и многу други аспекти на 
развојот. Од таа причина, успешната имплементација 
на политиката за регионален развој е во директна за-
висност од поширокото разбирање на концептот за ре-
гионален развој, ефикасното поврзување на политиката 
на регионалниот развој со секторските политики и 

обезбедувањето на потребната поддршка од страна на 
релевантните институции. Во таа смисла, регионални-
от развој претпоставува континуирана финансиска под-
дршка од страна на државата и воедно, висок степен на 
координација меѓу министерствата, донаторите и за-
сегнатите страни на регионално и локално ниво.  

Основните начела на кои се темели политиката за 
регионален развој се дефинирани во Законот (член 4) и 
се усогласени со основните цели на политиката за ре-
гионален развој на ЕУ: 

- Начело на програмирање - изградба на повеќего-
дишен систем на програмирање и спроведување на по-
литиката на регионалниот развој што вклучува иденти-
фикација на приоритетите и мерките на политиката, 
нивното финансирање, управување и контрола; 

- Начело на партнерство - соработка при подгото-
вката, имплементацијата, мониторингот и евалуацијата 
на планските документи за регионален развој меѓу ор-
ганите на централната власт и единиците на локалната 
самоуправа, економските и социјалните партнери и 
другите релевантни претставници на граѓанското оп-
штество; 

- Начело на усогласување - целите, приоритетите и 
мерките во планските документи за регионалниот раз-
вој се усогласуваат со целите, приоритетите и мерките 
во стратешките развојни документи на национално ни-
во и во програмските документи за интеграција на Ре-
публика Македонија во Европската унија; 

- Начело на кофинансирање - кофинансирање на 
мерките на политиката за поттикнување на рамномерен 
регионален развој од Буџетот на Република Македонија, 
буџетите на единиците на локалната самоуправа, фондо-
вите на ЕУ и други меѓународни извори, како и средства 
од домашни и странски правни и физички лица;  

- Начело на транспарентност - редовно, навремено 
и објективно информирање на јавноста за мерките на 
политиката за поттикнување рамномерен регионален 
развој, како и овозможување слободен пристап до ин-
формации на заинтересираните страни; 

- Начело на субсидијарност - подготовката, реали-
зацијата, контролата и евалуацијата на програмите и 
активностите на регионалниот развој ги вршат план-
ските региони и единиците на локалната самоуправа, 
освен ако не се исклучени од нивна надлежност или не 
се во надлежност на државните органи и 

- Начело на одржливост - почитување на економ-
ските, социјалните и еколошките компоненти на разво-
јот при креирање на политиката за поттикнување рам-
номерен регионален развој.  

При изработката на Стратегијата, респектирани се 
наведените принципи. Исто така, во Законот за регио-
нален развој (член 3) се утврдени целите на политиката 
на регионалниот развој во Република Македонија: 

- Рамномерен и одржлив развој на целата територи-
ја на Република Македонија, заснован врз моделот на 
полицентричен развој; 

- Намалување на диспаритетите меѓу и во рамките 
на планските региони и подигнување на квалитетот на 
животот на сите граѓани; 

- Зголемување на конкурентноста на планските ре-
гиони преку јакнење на нивниот иновациски капаци-
тет, оптимално користење и валоризирање на природ-
ното богатство, човечкиот капитал и економските осо-
бености на планските региони; 

- Зачувување и развивање на посебниот идентитет на 
планските региони, како и нивна афирмација и развој; 

- Ревитализација на селата и развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби и 

- Поддршка на меѓуопштинската и прекуграничната 
соработка на единиците на локалната самоуправа во 
функција на поттикнување на рамномерен регионален 
развој.     
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Врз основа на овие цели, во Стратегијата се дефи-
нираат стратешките цели и приоритетите на политика-
та за поттикнување на рамномерен регионален развој 
на Република Македонија за периодот 2009-2019 годи-
на. Притоа, направен е обид за што е можно поблиско 
усогласување на стратешките цели на Стратегијата за 
регионален развој со приоритетите на политиката на 
ЕУ за економско-социјална кохезија и приоритетите 
идентификувани во Лисабонската стратегија на ЕУ. 
Ваквото усогласување е направено со цел да се поттик-
не развојот на планските региони според зацртаните 
насоки во ЕУ и да се дејствува во поглед на подигнува-
ње на капацитетите на планските региони и единиците 
на локалната самоуправа за користење на соодветните 
компоненти од расположливите ИПА фондови на ЕУ.  

Исто така, при изработка на Стратегијата се кори-
стени расположливите национални документи, и тоа: 
Стратешките приоритети на Република Македонија, 
Програмата за работа на Владата, Националниот разво-
ен план 2009-2013 година, Просторниот план на Репуб-
лика Македонија, Популационата политика и Страте-
гија за демографски развој 2008-2015 година, Страте-
гијата за вработување, Стратегијата за мали и средни 
претпријатија, Стратегијата за земјоделство и рурален 
развој, Националната транспортна стратегија, Страте-
гијата за туризам, како и другите бројни секторски до-
кументи со цел да се обезбеди координација меѓу пла-
нирањето и реализацијата на мерките насочени кон 
поттикнување на развојот.   

Имајќи ги предвид утврдените цели на политиката 
за регионален развој во Законот, Стратегијата за регио-
нален развој го разработува моделот на полицентричен 
развој. Моделот на полицентричен развој е фокусиран 
на намалување на диспаритите во развојот меѓу план-
ските региони што подразбира алоцирање на поголема 
поддршка кон помалку развиените региони. Притоа, 
ниту еден плански регион не е изоставен од политиката 
за регионален развој, туку се настојува поддршката да 
биде во функција на намалување на диспаритетите ме-
ѓу регионите што повлекува повисока поддршка за ре-
гионите со пониско ниво на развој. Исто така, во Стра-
тегијата се дефинирани приоритетите за развој на по-
драчјата со специфични развојни потреби, кои соглас-
но со законската рамка, прават посебна целна група во 
политиката за рамномерен регионален развој.  

Стратегијата се состои од три дела: 1) карактери-
стики на развојот на планските региони; 2) визија, 
стратешки цели и приоритети на регионалниот развој и 
3) имплементација на стратегијата. Стратегијата вклу-
чува и еден  Анекс 1 Листа на индикатори за следење 
на реализацијата на стратешките цели и приоритети. 

Во првиот дел, карактеристиките на развојот на 
планските региони се претставени врз основа на распо-
ложливите статистички податоци од Државниот завод 
за статистика (ДЗС) на Република Македонија и други-
те официјални статистички извори. Државниот завод за 
статистика обезбеди голем дел од бараните податоци за 
потребите на оваа стратегија, меѓутоа мора да се истак-
не дека сè уште недостасува посèопфатна база на пода-
тоци на регионално ниво како неопходен инструмент 
за планирање на регионалниот развој. Во карактери-
стиките на развојот на планските региони се вклучени 
податоци за местоположбата и степенот на урбанизи-
раност; степенот на развиеност на планските региони и 
подрачјата со специфични развојни потреби, а посебно 
внимание е посветено на анализата на состојбата во од-
нос на природните ресурси; природното и културно-
историското наследство; заштитата на животната сре-

дина; демографскиот развој; економските карактери-
стики; пазарот на работна сила; социјалниот развој; ус-
ловите за живот и домување; комуналната, сообраќај-
ната и енергетската инфраструктура. Анализите имаат 
за цел да ја прикажат општата состојба во планските 
региони и диспаритетите помеѓу нив, додека подетална 
слика за пооделните сегменти на развојот е содржана 
во секторските студии изработени за потребите на 
Стратегијата со кои располага Министерството за ло-
кална самоуправа на Република Македонија.  

Во вториот дел се идентификувани визијата, страте-
шките цели и приоритетите на регионалниот развој во 
периодот 2009-2019 година. Во третиот дел се претста-
вени потребните чекори за имплементација на Страте-
гијата, при што посебен осврт е даден на институцио-
налната рамка за регионалниот развој во Република 
Македонија, градењето на капацитетите за регионални-
от развој; финансирањето на регионалниот развој, како 
и начинот на следење, оценување и ажурирање на 
Стратегијата.     

Изработката на Стратегијата беше координирана од 
страна на Кабинетот на потпретседателот на Владата 
на Република Македонија, одговорен за економски 
прашања и Министерството за локална самоуправа 
(МЛС) на Република Македонија. Техничка помош при 
изработка на Стратегијата обезбедија ГТЗ - Друштвото 
за техничка соработка на Германија и УНДП. За потре-
бите на изработката на Стратегијата беше оформен ра-
ботен тим составен од експерти од релевантни области, 
претставници од Министерството за локална самоупра-
ва, претставници од Кабинетот на потпретседателот на 
Владата на Република Македонија одговорен за еко-
номски прашања и претставници од Државниот завод 
за статистика.      

При изработката на Стратегијата, покрај анализа на 
релевантните податоци и документи од страна на ра-
ботниот тим, МЛС и ГТЗ организираа работилници во 
планските региони, со основна цел прибирање на мис-
лења и сугестии за развојните потреби на регионите. 
На работилниците беа консултирани претставници од 
локалната самоуправа, приватниот и невладиниот се-
ктор, а нивните укажувања се земени предвид при 
идентификување на стратешките цели и приоритетите 
за поттикнување на регионалниот развој во Република 
Македонија. 

Стратегијата е национален стратешки документ кој 
првенствено е наменет за Владата и Министерството за 
локална самоуправа во чија надлежност е водењето и 
имплементацијата на политиката за регионален развој. 
Оттаму, целите и приоритетите во Стратегијата за ре-
гионален развој се определени на поопшто, стратешко 
ниво согласно со основната намена на документот. По-
детално, мерките и инструментите за поттикнување на 
развојот на планските региони, како и нивното финан-
сирање, надлежните институции и механизмите за 
имплементација ќе се определат во Акциониот план на 
Стратегијата за регионален развој, кој согласно со За-
конот се донесува за период од три години.   

Исто така, Стратегијата треба да најде своја приме-
на при изработката на други национални стратешки до-
кументи, имајќи ја предвид комплексноста на матери-
јата што се обработува и потребата од координирање 
на стратешките документи заради обезбедување на по-
добро креирање на политиките. Посебна намена на 
овој стратешки документ е да послужи како основа за 
изработка на програмите за развој за планските регио-
ни, кои согласно со законските прописи мора да бидат 
усогласени со Стратегијата.  
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ПРВ ДЕЛ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВОЈОТ НА  

ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ 
  
 

1. Плански региони на Република Македонија 
 
Согласно со Законот за регионален развој (член 5) 

за потребите на планирањето на развојот се утврдени 
осум плански региони според НТЕС 3 номенклатурата 
на територијалните единици за статистика: 

- Вардарски плански регион; 
- Источен плански регион; 
- Југозападен плански регион; 
- Југоисточен плански регион; 
- Пелагониски плански регион; 
- Полошки плански регион; 
- Североисточен плански регион и 
- Скопски плански регион. 
Планските региони и општините што влегуваат во 

нивен состав се прикажани на слика 1 (стр. 5).  
Во продолжение се дадени основните карактери-

стики на планските региони кои се однесуваат на нив-
ната местоположба и урбанизираност, природните ре-
сурси со кои располагаат регионите, природното и кул-
турно-историското наследство, како и некои аспекти во 
поглед на заштитата на животната средина.  

Местоположба и урбанизираност. Местоположбата 
на планските региони е следна: 

1) Вардарскиот плански регион се простира во цен-
тралниот дел на Република Македонија и го опфаќа 
средното сливно подрачје на реката Вардар, долните 
теченија на притоките Брегалница и Црна Река и крај-
ниот западен дел од Овче Поле. Зафаќа површина од 
4.042 км2 или 16,2% од територијата на Република Ма-
кедонија;1   

2) Источниот плански регион го опфаќа сливното 
подрачје на реката Брегалница и зафаќа површина од  
3.537 км2 или 14,2% од територијата на Република Ма-
кедонија; 

3) Југозападниот плански регион го опфаќа басенот 
на Охридското Езеро и сливното подрачје на реката 
Треска и зафаќа површина од  3.340 км2  или 13,4% од 
територијата на Република Македонија; 

4) Југоисточниот плански регион го опфаќа басенот 
на Струмичко-Радовишката и Гевгелиско-Валандов-
ската котлина, односно сливното подрачје на Струмич-
ка река и долното сливно подрачје на реката Вардар. 
Регионот зафаќа површина од 2.739 км2 или 11% од те-
риторијата на Република Македонија; 

5) Пелагонискиот плански регион ги опфаќа басе-
ните на Пелагониската и Преспанската котлина и зафа-
ќа површина од 4.717 км2 или 18,9% од територијата 
на Република Македонија; 

6) Полошкиот плански регион ја опфаќа Полошката 
котлина, Мавровската висорамнина, планинскиот ма-
сив Бистра и долината на реката Радика. Вкупната по-
вршина на регионот е 2.416 км2 или 9,7% од територи-
јата на Република Македонија; 

7) Североисточниот плански регион ги опфаќа оп-
штините на крајниот североисточен дел на Република 
Македонија, долж границата со Република Србија, од-
носно сливното подрачје на реката Пчиња и Крива Ре-
ка. Вкупната површина на регионот изнесува 2.310 км2 
што претставува 9,3% од вкупната територијата на Ре-
публика Македонија и 

8) Скопскиот плански регион го опфаќа басенот на 
Скопската котлина и зафаќа вкупна површина од 1.812 
км2 или 7,3% од територијата на Република Македонија. 
                                                                 
1 Површините на регионите се однесуваат само на копнениот дел 
од територијата. 

Податоците од Табела 1 покажуваат дека планските 
региони прилично се разликуваат според нивните ос-
новни карактеристики. Најголемиот регион по површи-
на - Пелагонискиот има најголем број на населени ме-
ста (343), но се одликува со мала густина на населеност 
од 50 жители/км2, додека најмалиот регион - Скопски-
от има изразито густа населеност од 319 жители/км2 и 
апсорбира повеќе од ¼ од вкупното население во Ре-
публика Македонија. Руралните општини се доста за-
стапени во сите плански региони, меѓутоа најголем дел 
од населението живее во поголемите урбани центри 
што упатува на нерамномерната концентрација на на-
селението внатре во регионите. Полошкиот и Југоза-
падниот плански регион се издвојуваат според високо-
то учество на населението кое живее во руралните сре-
дини, додека во другите региони руралните населби се 
поретко населени. Ваквата состојба укажува на потре-
бата за ревитализација и подобрување на квалитетот на 
животот во руралните населби со цел да се обезбеди 
намалување на диспаритетите внатре во регионите.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Природни ресурси. Планските региони се одлику-

ваат со разновидни природни ресурси кои можат да 
имаат значајна улога во поттикнувањето на развојот на 
регионите. Ова посебно се однесува на земјоделското 
земјиште, шумите, минералните богатства, водните ре-
сурси и обновливите извори на енергија (Табела 2). 
Планските региони располагаат со значителни површи-
ни на земјоделско земјиште и голем дел од нив имаат 
одлични климатски услови за производство на препоз-
натливи земјоделски и сточарски производи. Во овој 
контекст, посебно се значајни потенцијалот на Вардар-
скиот плански регион за натамошно унапредување на 
лозарството и производството на вино; природните ус-
лови за производство на ориз во Источниот регион; 
можностите за развивање на овоштарството во Југоза-
падниот и Вардарскиот регион, потенцијалот за уна-
предување и зголемување на производството на рано-
градинарски култури во Југоисточниот и производс-
твото на индустриски култури во Пелагонискиот план-
ски регион, како и одличните предуслови за развој на 
сточарството во Пелагонискиот, Полошкиот и Северо-
источниот регион. Споменатите земјоделски гранки ве-
ќе се издиференцирани како значајни економски актив-
ности во респективните плански региони, меѓутоа ана-
лизите покажуваат дека постои висок потенцијал за 
нивно натамошно развивање и унапредување со цел да 
се постигне зголемување, стандардизација и извозно 
ориентирање на производството.  
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Исто така, поголемиот дел од планските региони 

располагаат со значителни површини под шума кои 
можат да се искористат за развој на дрвната индустрија 
(Југозападен, Југоисточен, Вардарски и Пелагониски 
регион), како и за развој на планинскиот туризам. Се-
пак, искористувањето на шумите мора да поаѓа од 
принципот за рационално користење на шумите, нивно 
унапредување и обезбедување висок степен на зашти-
та, посебно на националните паркови.  

Што се однесува до водните ресурси, во сите план-
ски региони постојат природни предуслови за искори-
стување на енергијата на водата во економски цели. 
Посебно значаен хидро потенцијал претставуваат 
Охридското (Југозападен плански регион), Преспан-
ското (Пелагониски плански регион) и Дојранското 
Езеро (Југоисточен плански регион), реките Вардар 
(Полошки, Скопски, Вардарски и Југоисточен плански 
регион), Црн Дрим (Југозападен плански регион), Црна 
Река (Пелагониски и Вардарски плански регион), Тре-
ска (Југозападен и Скопски плански регион), како и по-
стојните акумулациони езера. Дел од водните ресурси 
веќе се користат преку постојните хидроцентрали, ме-
ѓутоа постои значаен неискористен потенцијал кој мо-
же да има голема улога во обезбедувањето потребна 
електрична енергија за развојот на планските региони. 
Покрај тоа, недоволна е искористеноста на топлите ми-
нерални води кои според своите природни карактери-
стики даваат одлични можности за поттикнување на 
земјоделското оранжериско производство, како и раз-
вој на бањскиот туризам во Источниот, Југоисточниот, 
Североисточниот и Скопскиот регион.  

Понатаму, скоро сите плански региони имаат зна-
чајни минерални ресурси кои претставуваат носечки 
столбови на економијата во некои од планските регио-
ни. Ова посебно се однесува на експлоатацијата на фе-
рониклоносните руди во Вардарскиот, олово-цинкани-

те руди во Источниот и Североисточниот, алабастерот 
во Југозападниот, лигнитот и белиот мермер во Пела-
гонискиот плански регион.  Од аспект на регионалниот 
развој, исклучително е важно рационалното користење 
на минералните ресурси, со цел да се обезбедат прет-
поставки за одржлив развој на регионите.  

Искористувањето на земјоделското земјиште, шу-
мите, водните и минералните ресурси на ниво на Ре-
публика Македонија е предвидено во Просторниот 
план на Република Македонија (поглавје II.2. Користе-
ње и заштита на природните ресурси). Имајќи ги пред-
вид специфичностите за планирање на заштитата и ко-
ристењето на природните ресурси, при изработка на 
Стратегијата за регионален развој се респектирани ре-
шенијата и мерките од Просторниот план.   

Природно и културно-историско наследство. По-
крај со природни ресурси, планските региони се одли-
куваат со значајно природно и културно-историско 
наследство кое треба да се стави во функција на креи-
рање препознатливост на планските региони и развива-
ње на туризмот. Од богатото природно и културно-
историско наследство во планските региони, посебно 
се издвојуваат:  

- Археолошкиот локалитет Стоби, природниот ре-
зерват Тиквешко Езеро, планината Кожуф, Демир Ка-
пија и други споменици на природата во Вардарскиот 
плански регион; 

- Археолошкиот локалитет Виничко Кале, природ-
ните резервати Готен, Линак, Малеш, Зрновска Река, 
реката Уломија и бројните споменици на природата во 
Источниот плански регион; 

- Старото јадро на градот Охрид, бројните археоло-
шки локалитети, цркви, манастири, урбани и рурални 
споменички целини и тврдини, како и извонредно бога-
тото природно наследство во Националниот парк Гали-
чица, Охридското Езеро, бројните врела, помали езера 
и природните резервати во Југозападниот плански ре-
гион; 

- Археолошките локалитети во близина на Валандо-
во, Богданци и Гевгелија, спомениците на природата - 
Дојранското Езеро, Смоларскиот и Колешинскиот во-
допад, Моноспитовското блато и бројни природни ре-
зервати и спелеолошки атракции во Југоисточниот 
плански регион; 

- Археолошкиот локалитет Хераклеја, градската ар-
хитектура на Битола, традиционалната архитектура на 
Крушево, бројните цркви, манастири, Националниот 
парк Пелистер, Преспанското Езеро, Маркови Кули и 
бројните споменици на природата во Пелагонискиот 
плански регион; 

- Националниот парк Маврово, реката Радика, Шар 
Планина, природните резервати Ростуше, Св. Јован Би-
горски, Стрезимир, Аџина Река и бројни споменици на 
природата во Полошкиот плански регион; 

- Опсерваторијата Кокино, локалитетот Куклица, 
Лесновскиот, Осоговскиот и други вредни манастири и 
цркви, старата градска архитектура на Кратово, како и 
неколку природни резервати и споменици на природа-
та во Североисточниот плански регион и 

- Археолошкиот локалитет Скупи, тврдината Кале, 
аквадуктот, Старата градска чаршија на градот Скопје, 
бројни цркви и манастири, спомениците на природата 
Матка и езерото Треска во Скопскиот плански регион. 

Природното и културно-историско наследство на 
планските региони претставува одлична основа за раз-
вој на туризмот, меѓутоа Република Македонија сè 
уште не е препознаена како атрактивна дестинација на 
туристичките мапи. Според податоците од Државниот 
завод за статистика, во земјата биле остварени вкупно 
1.917.395 туристички ноќевања во 2006 година, од кои 
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1.244.487 во Југозападниот регион.2  Притоа, странски 
ноќевања имало само 442.845 од кои дури 80% биле ре-
ализирани во Југозападниот и Скопскиот плански реги-
он. За жал, статистички податоци за посетеноста на 
културно-историските објекти на ниво на плански ре-
гиони не се расположливи. Податоците за бројот на ос-
тварени ноќевања упатуваат на извесен развој на езер-
скиот и конференцискиот туризам, додека другите ви-
дови на туризам не се развиени. Причините за тоа се 
бројни и идентификувани во Стратегијата за туризам 
на Република Македонија. Во оваа секторска стратеги-
ја се предложени определени решенија за унапредува-
ње на туризмот во земјата што се применливи и на ни-
во на планските региони, се разбира во зависност од 
нивните специфичности. 

Основните карактеристики на планските региони 
покажуваат дека регионите располагаат со значајни 
природни ресурси и интересно културно-историско 
наследство кое недоволно е искористено. Концентра-
цијата на најголем дел од населението во градските на-
селби во определена мера влијае на постојната ситуа-
ција на недоволно искористување на потенцијалот за 
развој, меѓутоа непостоењето услови за квалитетен жи-
вот во голем дел од руралните населби е причина за 
миграција на населението кон градовите. Од аспект на 
регионалниот развој, посебен предизвик ќе претставува   
обезбедувањето на порамномерна концентрација на на-
селението во планските региони во согласност со иден-
тификуваниот потенцијал за развој и креирањето пре-
познатливност на регионите преку промовирање на 
природното и културно-историското богатство.  

Заштита на животната средина. Заштитата на жи-
вотната средина е исклучително важен сегмент од по-
литиката на регионалниот развој, меѓутоа ограничени-
те расположливи податоци на ниво на региони оневоз-
можија при изработката на Стратегијата да се направи 
детална анализа на сите аспекти поврзани со оваа проб-
лематика. Во недостиг на комплетна и детална стати-
стика поврзана со заштитата на животната средина на 
ниво на плански региони, користени се податоци од 
Просторниот план на Република Македонија (поглавје 
5.1. Животна средина). 

Во Просторниот план на Република Македонија, со-
стојбата за квалитетот на животната средина е анализи-
рана преку податоци за квалитетот на водата, воздухот 
и почвата. Согласно со анализите направени при изра-
ботката на Планот, како простори со нарушен квалитет 
на животната средина се утврдени: 

- Со највисок степен и долготрајна загрозеност на 
животната средина и здравјето на населението се иден-
тификувани градовите и непосредната околина на 
Скопје, Велес, Битола, Тетово и Кавадарци;  

- Повремена загрозеност на квалитетот на воздухот 
и перманентно неповолен квалитет на реципиентите на 
отпадните води се јавува во градовите и непосредната 
околина на Штип, Куманово, Прилеп, Гостивар, Стру-
мица, Кичево, Ресен, Радовиш и Кочани и 

- Перманентно отстапување од квалитетот на дел од 
водотеците на сливните подрачја на реките: Вардар, 
Црна Река, Брегалница, Струмица, Пчиња, Црн Дрим и 
Треска. 

Покрај наброените, наведени се и поголемите кот-
лини во сите плански региони како подрачја каде што 
има опасност од контаминација на почвата заради ви-
соко антропогено влијание од употребата на вештачки 
ѓубрива, експлоатацијата на минерални суровини, ко-
ристењето на аероседименти и испуштањето на отпад-
ни води од населбите.  
                                                                 
2„Регионите во Република Македонија 2007“, ДЗС, декември 
2008, стр. 46 

Утврдените подрачја покажуваат дека нарушување 
и/или опасност од нарушување на животната средина е 
присутно во сите плански региони. Како најважни при-
чини за постојната состојба се наведуваат: деградира-
њето на големи почвени површини при ископ, транс-
порт и други активности поврзани со експлоатацијата 
на минерални суровини и депонирањето на техноген 
отпад од топилнички и енергетски комплекси; прена-
мената на земјоделското земјиште со висока бонитетна 
класа за непродуктивна намена; деградирањето на шу-
ми во близина на населените места преку сеча во наци-
оналните паркови и недоволна/ненавремена заштита на 
шумите; испуштање на хемиски и други загадувачи во 
површинските и подземните води; примена на стари 
технологии во стопанството, како и непостоење /неко-
ристење/застареност на системите за пречистување на 
отпадните гасови, комунални и индустриски води. 

За подетално специфицирање на проблемите повр-
зани со нарушување на квалитетот на животната среди-
на на ниво на плански региони потребна е изработка на 
детални студии за кои е неопходна добра статистичка 
основа. Од аспект на регионалниот развој, врз основа 
на Просторниот план на Република Македонија може 
да се идентификуваат општите цели за заштита на жи-
вотната средина кои се значајни за развојот на план-
ските региони.    

 
2. Степен на развиеност на регионите 

 
Со цел да се постави основа за креирање на полити-

ката на регионален развој, направена е класификација 
на планските региони според степенот на развиеност. 
Во Одлуката за класификација на планските региони 
според степенот на развиеноста донесена во декември 
2008 година (“Службен весник на Република Македо-
нија“ број 162/2008), планските региони се класифици-
рани на следниов начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Одлука за класификација на планските реги-

они според степенот на развиеност за периодот 2008-
2012, “Службен весник на Република Македонија“  
број 162/2008 

  
Класификацијата е направена врз основа на Одлу-

ката за поблиски критериуми и индикатори за опреде-
лување на степенот на развиеност на планските регио-
ни (“Службен весник на Република Македонија“ број 
162/2008). Според оваа одлука, развојниот индекс се 
утврдува како пондериран просек од економско-соци-
јалниот и демографскиот индекс, при што двата инде-
кси имаат подеднакво учество во креирањето на развој-
ниот индекс. При определувањето на економско-соци-
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јалниот индекс како индикатори се користат: бруто-до-
машниот производ по жител, буџетските приходи по 
жител, растот на додадената вредност на нефинанси-
скиот сектор и стапката на невработеност, додека де-
мографскиот индекс се определува врз основа на при-
родниот прираст на населението, коефициентот на ста-
реење, салдото на миграции на 1.000 жители и заврше-
ни студенти на 1.000 жители.  

 Индексите (развоен, економско-социјален и де-
мографски) на планските региони (Табела 3) покажува-
ат колку регионите отстапуваат во развојот споредено 
со просекот на земјата при што: 

- Индекс 1 означува дека нивото на развој на план-
скиот регион е еднакво на просечниот развој на ниво 
на Република Македонија; 

- Индекс поголем од 1 означува дека нивото на раз-
вој на планскиот регион е повисоко од просечниот раз-
вој на ниво на Република Македонија и 

- Индекс помал од 1 означува дека нивото на развој 
на планскиот регион е пониско од просечниот развој на 
ниво на Република Македонија. 

Развојните индекси на планските региони во Репуб-
лика Македонија покажуваат дека единствено Скоп-
скиот плански регион се карактеризира со натпросечен 
степен на развој, додека сите други региони се под на-
ционалниот просек. Притоа, разликата меѓу Скопскиот 
и вториот по развиеност - Југоисточниот плански реги-
он е значајна (индекс 1,48 и индекс 0,89, соодветно), 
меѓутоа јазот во развојот меѓу Скопскиот и последниот 
по развиеност - Североисточниот плански регион е 
исклучително голем (индекс 1,48 и индекс 0,56 соод-
ветно). Останатите плански региони (Пелагониски, Ју-
гозападен, Полошки, Вардарски и Источен) се одлику-
ваат со слични развојни индекси, меѓутоа има значајни 
разлики меѓу економско-социјалниот и демографскиот 
индекс што треба да се земе предвид при креирање на 
мерките за поттикнување на развојот на регионите. 
Најголеми разлики меѓу двата индекси има кај Поло-
шкиот регион кој се одликува со натпросечен демо-
графски развој (1,05) и најнизок економско-социјален 
развој (0,18), додека Југоисточниот регион има висок 
економско-социјален индекс (1,38) и низок демограф-
ски индекс (0,58). Подетален осврт на диспаритетите 
во развојот на планските региони е направен во ната-
мошниот текст каде што се обработуваат демографски-
от развој, економските карактеристики, пазарот на тру-
дот, социјалниот развој и инфраструктурата.  

Согласно со законската регулатива, направената 
класификација е со важност од пет години (2008-2012), 
после што повторно ќе се оценуваат степенот на разви-
еност на планските региони и ефектите од применетите 
мерки и реализираните проекти за регионален развој.     

 
Графикон 1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Одлука за класификација на планските реги-

они според степенот на развиеност за периодот 2008-
2012, “Службен весник на Република Македонија“ 
број162 /2008 

Врз основа на класификацијата за степенот на развие-
ност на планските региони (Табела 3), направена е прес-
метка за учеството на планските региони во распределба-
та на средствата за финансирање на проекти за развој на 
планските региони во периодот 2008-2012 година. 

Распределбата на средствата за финансирање на 
проекти е важен предуслов за имплементација на моде-
лот на полицентричен регионален развој. Како што се 
гледа од Графикон 1, скоро сите региони е предвидено 
да добиваат барем двојно повеќе средства споредено со 
Скопскиот плански регион за кој ќе се издвојуваат 
6,4% од вкупните расположливи средства кои, на го-
дишно ниво, ќе се издвојат од Буџетот на Република 
Македонија. Средствата за поттикнување на регионал-
ниот развој се наменети за намалување на диспарите-
тите меѓу и внатре во регионите. Согласно со законска-
та и подзаконската регулатива, искористувањето на 
средствата е директно условено од поднесувањето и 
реализацијата на квалитетни проекти за поттикнување 
на развојот на регионите што пак, зависи од капаците-
тите за планирање и имплементација на развојни прое-
кти во регионите. Оттаму, при поставувањето на систе-
мот на регионален развој посебно внимание мора да се 
посвети и на компонентата - развивање на капацитети-
те на релевантните институции.  

 
3. Подрачја со специфични развојни потреби 

 
Согласно со Законот (член 6) за потребите на пла-

нирањето на регионалниот развој се утврдуваат по-
драчја со специфични развојни потреби кои претставу-
ваат посебен фокус на политиката за регионален раз-
вој. Во подрачјата со специфични развојни потреби 
спаѓаат: погранични, рурални, ридско-планински и 
други подрачја што заостануваат во развојот; подрачја 
со природни богатства и културно наследство кои се 
заштитени со закон, како и други подрачја определени 
со закон. Подрачјата можат да се простираат на терито-
ријата на една или повеќе единици на локалната самоу-
права во рамките на еден или повеќе региони. Основни 
критериуми врз основа на кои се определуваат подрач-
јата со специфични развојни потреби се: степенот на 
економската развиеност, демографскиот индекс, гео-
графската положба, степенот на изграденост на технич-
ката и социјалната инфраструктура и вредноста на при-
родното богатство и културното наследство. Освен на-
ведените се користат и други подетални критериуми за 
определување на овие подрачја определени во соодвет-
ните подзаконски акти.  

Согласно со законската регулатива, а заради поттик-
нување на развојот на подрачјата со специфични развојни 
потреби потребно е да се утврди листа на овие подрачја 
со важност од пет години за перидот 2009-2013 година. 
При изработката на Стратегијата, на располагање беше 
ставена прелиминарната листа во која се наброени рид-
ско-планинските, пограничните, руралните и други насе-
лени места кои заостануваат во развојот, како и населени-
те места во подрачјата со природни богатства и културно 
наследство кои се заштитени со закон и подрачјата со спе-
цифични развојни потреби утврдени со закон. Имајќи го 
предвид нискиот степен на развој во Република Македо-
нија, малата површина и ридско-планинската конфигура-
ција на територијата, во прелиминарната листа како по-
драчја со специфични развојни потреби се квалификуваат 
дури 1.164 населени места (од вкупно 1.767) или 65,9% од 
вкупниот број населени места во земјата. Овие подрачја 
се простираат на 65,3% од вкупната површина на Репуб-
лика Македонија, но опфаќаат само 26,9% од вкупното 
население на земјата. Ваквата ретка густина на населе-
ност се должи најмногу на тоа што во овие подрачја се 
вбројуваат националните паркови кои имаат поголема по-
вршина, а воедно местата кои влегуваат во оваа група се 
најчесто ретко населени.  
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Ридско-планинските, пограничните и руралните ме-
ста именувани како подрачја со специфични развојни 
потреби се лоцирани во дури 68 единици на локалната 
самоуправа и дисперзирани низ сите плански региони. 
Што се однесува пак, до подрачјата со природни богат-
ства и културно наследство кои се заштитени со закон 
тука влегуваат: националните паркови „Маврово“, „Га-
личица“ и „Пелистер“, а како подрачја со културно 
наследство заштитени со закон се издвоени с. Гари ка-
ко рурална целина; с. Смилево како историска целина 
и с. Конско како урбанистичка целина. Покрај овие, ка-
ко подрачја со специфични развојни потреби утврдени 
со закон се издвоени планината Водно како предел со 
посебна убавина, Катлановскиот предел заради посеб-
ните природни карактеристики и р. Белештица како 
предел-споменик на природата.   

Определувањето на подрачјата со специфични раз-
војни потреби во Република Македонија се врши со 
цел за овие подрачја да се определат дополнителни 
средства и инструменти за нивен развој. Се разбира, 
овие подрачја ќе бидат опфатени и со другите мерки за 
поттикнување на регионалниот развој кои се однесува-
ат на планските региони како единици на развојот.  

 
4. Демографски развој 

 
Развојот на населението во Република Македонија 

се карактеризира со драстично намален природен при-
раст и силен пораст на емиграцијата во странство. Ва-
квите промени предизвикаа значително намалување на 
порастот на населението и поместувања во неговата де-
мографска и социо-економска структура, особено во 
регионални размери. Имајќи ги предвид долгорочните 
импликации од развојот на населението овие промени 
во голема мера ќе го детерминираат и идниот региона-
лен развој во земјата.  

Обем и динамика на населението. Република Маке-
донија е демографски изразито хетерогено подрачје. 
Во периодот 1994-2006 година3  пораст на населението 
е забележан во сите региони, освен во Пелагонискиот 
(Табела 4). Порастот е двапати помал од просекот во 
земјата во Источниот, Вардарскиот и Југоисточниот 
регион, еднаков во Југозападниот, околу 50% повисок 
во Североисточниот и Скопскиот, а двојно поголем во 
Полошкиот регион (Графикон 2). Од 67 општини (без 
оние од Скопскиот регион4 ) намалување на население-
то е карактеристично за повеќе од половина (35). Зна-
чајното намалување на населението во најголем број од 
регионите и општините, придонесува регионалните 
разлики во обемот и динамиката на населението да се 
продлабочуваат.   

 
                                                                 
3 Со оглед  на специфичноста на демографските процеси, проме-
ните во обемот и структурните белези на населението се ана-
лизираат во подолг временски интервал (1994-2006). Се користат 
податоци од пописите на население, домаќинства и становите во 
Република Македонија во 1994 и 2002 година и од процените на 
населението за 2006 година. Поради различната методолошка 
основа меѓу пописите и процените, промените првенствено се 
набљудуваат преку податоците од пописите. Регионалните 
диспаритети се идентификуваат на ниво на региони (НТЕС 3) и 
општини (НТЕС 5). 
4 Во недостиг на податоци за населението во 17-те општини од 
Скопскиот регион во 1994 година, според територијалната орга-
низација од 2004 година, не може да се идентификува  порастот 
на населението во одделните општини.  

Графикон 2 
 

Апсолутен пораст на населението во Република Македо-
нија на ниво на региони во периодот 1994-2002 година 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика 
 
Густина на населеностa и концентрација на населе-

нието. Регионалните разлики во порастот на населени-
ето условија промени во густината на населеноста и 
концентрацијата на населението. Во периодот 1994-
2002 година, густината на населеноста во земјата по-
расна за 3,9% (од 78,2 на 81,3 жители на км2). Во реги-
онални рамки, пораст е карактеристичен за сите регио-
ни освен Пелагонискиот, како и за две третини од оп-
штините, при што најголем пораст имаат Полошкиот 
(8%), Скопскиот (6%) и Североисточниот регион 
(5,5%). Според густината на населеноста се издвојуваат 
шест зони.5  Во 2002 година два региона (Вардарскиот 
и Пелагонискиот) и половина (38) од општините при-
паѓаат на зоната на слаба населеност, четири региони 
(Источен, Југоисточен, Југозападен и Североисточен) и 
18 општини се со средна населеност, Полошкиот реги-
он и осум општини се пренаселени, Скопскиот регион 
и десет општини имаат голема пренаселеност, четири 
мошне голема пренаселеност, а во шест општини бро-
јот на жители на км2 е поголем од 1000.      

Промените во учеството на населението од регио-
ните/општините во вкупното население на земјата се 
изразени во негово намалување кај Пелагонискиот, 
Вардарскиот, Југоисточниот и Источниот регион. Во 
другите региони се забележува пораст, кој е најголем 
во Полошкиот регион. Заедничкото учество на населе-
нието од Североисточниот, Скопскиот и Полошкиот 
регион се зголеми од 50,8% (1994) на 52,2% (2002 го-
дина). Тоа претставува огромна концентрација на насе-
ление на повеќе од една четвртина (26,3%) од терито-
ријата на земјата. 

Од аспект на идниот регионален развој, постојната 
состојба во густината на населеноста и концентрација-
та на население е мошне неповолна поради бројните 
импликации врз социо-економскиот развој на земјата. 
Со оглед на досегашните тенденции во демографскиот 
развој може да се очекува продлабочување на регио-
налните разлики во густината на населеноста, односно 
нејзино натамошно зголемување во општините кои де-
нес се издвојуваат како густо населени, додека на опре-
делени подрачја може да се очекува појава на потполна 
депопулација. 

 
                                                                 
5 Зона на слаба населеност (до 50 жители на км2), средна на-
селеност (51-100), пренаселеност (101-150), голема пренаселеност 
(151-500), мошне голема пренаселеност (501-1000) и зона на 
огромна пренаселеност (над 1000 жители на км2). 
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Градско население и ниво на урбанизација.  Учес-

твото на градското во вкупното население во земјата 
изнесува 56,7% (2002). На ниво на планските региони 
се движи од 29,2% (Полошки) до 71,8% (Скопски). Со 
релативно повисоко учество се издвојуваат Вардарски-
от, Пелагонискиот и Источниот регион, а со пониско се 
Југозападниот и Југоисточниот регион.  Речиси поло-
вина (41) од општините имаат само рурално население.     

Во 2002 година Македонија имала 22 мали градови 
(до 20.000 жители) од кои 12 со помалку од 10.000 жи-
тели, седум средни (20.000-50.000) и  четири големи 
градови (од 50.001 до 100.000 жители). Градот Скопје 
остана единствената градска населба со над 100.000 
жители. Учеството на населението од малите градови 
во вкупното градско население  изнесува 17,2%, од 
средните 22,8%, а од големите градови 23,8%. Повеќе 
од една третина (36,2%) од градското население живее 
во Скопје.  

Мошне големиот број на мали и поголеми рурални 
општини во голема мера ќе го определува и идниот ре-
гионален развој на земјата. Затоа, треба да се обрне 
внимание на континуираната депопулација на малите 
рурални подрачја од една, и значителниот пораст на 
население во поголемите рурални општини, од друга 
страна. Тоа ја наметнува потребата од диференциран 
приод при идентификувањето на стратешките определ-
би за  регионалниот развој.       

Наталитет, морталитет и природен прираст. Во пер-
иодот 1994-2006 година стапките на наталитет во Ма-
кедонија се намалија од 16,1 на 11,1 живородени на 
1000 жители. Намалување имаат сите региони, при што 
тоа е најголемо во Полошкиот, Југозападниот и Севе-
роисточниот регион. Ваквата тенденција во високона-
талитетните подрачја придонесе за значително намалу-
вање на регионалните разлики во големината на стап-
ките на наталитет. Меѓутоа, огромни остануваат разли-
ките на ниво на општини кои во 2006 година се движат 
од 5,5 (Осломеј) до 23,3 промили (Студеничани).  

Стапките на морталитет, пак, во Република Маке-
донија се зголемија од 8,0 (1994) на 9,1 умрени на 1000 
жители (2006). Оваа стапка во 2006 година е најголема 
во Пелагонискиот (12,3 промили), а најмала во Поло-
шкиот регион (6,8 промили). Натпросечни стапки има-
ат Вардарскиот, Источниот, Југоисточниот и Северои-
сточниот регион. Разликите кај општините се мошне 
големи и се движат од 4,3 (Арачиново) до 23,5 проми-
ли (Вранешница).  

Бројот на умрени доенчиња на 1.000 живородени на 
ниво на земјата се намали од 23,9 (1994) на 11,5 (2006). 
Промени во позитивна насока имаат сите региони. Тие 
се најголеми во Североисточниот и Југозападниот ре-
гион, помали во Полошкиот, Скопскиот и Источниот, а 
најмали во Вардарскиот плански регион. Во 2006 годи-
на бројот на умрени доенчиња на 1000 живородени нај-
мал е во Североисточниот (6,5), а најголем во Вардар-
скиот регион (15,6). 

Големите промени во наталитетот предизвикаа 
енормно намалување на природниот прираст во Репуб-
лика Македонија. Тој во периодот 1994-2006 година се 
намали за четири пати (од 15.772 на 3.955 лица), а 
стапката на природен прираст од 8,1 на само 1,9 про-
мили. Големи промени во апсолутниот обем на при-
родниот прираст има во сите подрачја во земјата. До 
негово драстично намалување дојде и во високонатали-
тетните подрачја, првенствено под влијание на емигра-
цијата во странство. Сепак, во 2006 година стапките на 
природен прираст најголеми се во Скопскиот и Поло-
шкиот регион, на кои отпаѓа 91,7% или речиси целиот 
природен прираст во земјата.  

Внатререгионалните диференцијации на вредности-
те на стапките на природниот прираст се особено наг-
ласени на ниво на општини. Тие се движат од 15,1 про-
мили (Вранешница) до 17,5 промили (Студеничани).  

Природното движење во Република Македонија се 
карактеризира со голема хетерогеност и огромни реги-
онални отстапувања. Посматраните индикатори укажу-
ваат на различната фаза на демографска транзиција во 
која се наоѓаат одделни региони и општини. Релативно 
големиот пораст на населението во некои општини од 
Скопскиот, Полошкиот и Југозападниот регион сè 
уште е под влијание на високиот природен прираст, иа-
ко дел од нив се изразито емиграциони подрачја. Се-
пак, тоталната стапка на фертилитет (со чии промени 
се намалија регионалните отстапувања) покажува дека 
според состојбата во 2006 година проста репродукција 
на населението во смисла на обновување на генерации-
те нема во ниту еден регион.           

Внатрешни и надворешни миграции. Анализата на 
внатрешните миграции покажува дека во набљудува-
ниот период незначителен пораст забележаa миграции-
те во рамките на општините. Независно од ваквите 
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промени во структурата на внатрешните миграции ос-
тана доминантно учеството на меѓуопштинските пресе-
лувања кое изнесува нешто помалку од 2/3 (според по-
датоците од Пописот на населението во 2002), односно 
околу 4/5 според податоците од редовното статистичко 
истражување во периодот 2003-2006 година. Ваквата 
структура  на внатрешните миграции е условено од на-
малениот миграционен потенцијал и од зголемувањето 
на преселничките движења од селските подрачја во 
странство.   

Што се однесува на надворешните миграции преов-
ладува учеството на иселувањата. Според уделот на 
емигрантите во вкупното население во 1994 година се 
диференцираат две групи на изразито емиграциони по-
драчја. Првата ја сочинува Пелагонискиот регион 
(22,5%), а втората група Југозападниот (14,1%) и Поло-
шкиот регион (12,8%). Повеќе индиции упатуваат на 
констатацијата дека во последната деценија во поголе-
миот број општини од Полошкиот и Југозападниот ре-
гион, како и дел од општините од Скопскиот и Северо-
источниот регион, емиграцијата во странство продол-
жи со мошне голем интензитет. Но, треба да се истакне 
дека во овој период оваа емиграција поприма сè поши-
роки размери на целата територија на земјата. 

Сознанијата за обемот, интензитетот и насоченоста 
на просторната мобилност на населението, како и де-
мографската структура на мигрантите, упатуваат на тоа 
дека внатрешните и надворешните миграции директно 
и индиректно влијаеја врз развојот на населението. Тие 
имаа значително влијание врз големината на вкупното 
население во земјата, неговата репродуктивна основа и 
процесот на демографско стареење. Последиците и 
импликациите се понагласени во подрачјата каде ми-
грациите, посебно емиграцијата во странство, забеле-
жаа значителен интензитет, што придонесе за продла-
бочување на регионалните разлики во развојот на насе-
лението во земјата и за промени во просторно-демо-
графските соодноси. Овие движења се одвива стихијно 
и во отсуство на миграциона политика, како и на поли-
тика за порамномерен регионален развој, особено за 
развој на руралните подрачја и помалите општини. 

Население според пол и старост. Во периодот 1994-
2002 година во Република Македонија дошло до незна-
чителен пораст на учеството на машкото во вкупното 
население (од 50,1% на 50,2%). На ниво на региони по-
раст има во Вардарскиот, Североисточниот, Југозапад-
ниот, Југоисточниот и Полошкиот, намалување беле-
жат Пелагонискиот и Скопскиот, а тоа останува исто 
во Источниот регион. Во 2002 година, учеството на ма-
жите е поголемо од она на жените во сите региони 
освен во Скопскиот.  

Старосната структура на населението се карактери-
зира со големи промени. Рангирањето на демографска-
та старост покажува дека населението на ниво на земја-
та од праг на демографска старост (1994) преминало во 
стадиум на демографска старост (2002). Во двете пос-
матрани години во четврти стадиум - праг на демо-
графска старост е населението во Североисточниот и 
Југозападниот регион. Со поинтензивен процес на ста-
реење се издвојуваат Вардарскиот, Скопскиот, Југои-
сточниот и Источниот регион, чие население од праг 
на демографска старост преминало во стадиум на де-
мографска старост. Во истиот стадиум - демографска 
старост остана Пелагонискиот, а Полошкиот регион од 
стадиум на демографска зрелост преминува на праг на 
демографска старост6.    
                                                                 
6 Податоците од процените на населението за 2006 година 
покажуваат дека на ниво на земјата и во сите региони, освен 
Пелагонискиот чиешто население преминало во стадиум на 
длабока демографска старост, се задржуваат во истите стадиуми 
на демографска старост.  

Рангирањето на демографската старост на 84 оп-
штини покажува дека во 2002 година во стадиум на де-
мографска зрелост било населението во десет општи-
ни, во 22 на праг на демографска старост, во 39 во ста-
диум на демографска старост, во девет во длабока де-
мографска старост, а во четири во најдлабока демо-
графска старост. Тоа значи дека повеќе од три петтини 
од општините во Македонија се зафатени со мошне ин-
тензивен процес на демографско стареење7.   

 
Графикон 3 
Коефициенти на старосна зависност на младите и 

на старите во Република Македонија на ниво на регио-
ни во 2006 година 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика 
 Промените во основните функционални старос-

но-полови контингенти се мошне големи и треба да се 
имаат предвид при конципирањето на регионалниот 
развој, бидејќи тие по своите особености бараат и соод-
ветни социјални трансфери за различните потреби на 
одделни сегменти од населението. Огромните регио-
нални разлики во коефициентите на старосната завис-
ност, пак, имплицираат повеќе последици кои произле-
гуваат од оптовареноста на работоспособниот контин-
гент (Графикон 3). Тие се значајни како од аспект на 
формирањето на активниот контингент - работната си-
ла, така и од потребата за обезбедување на средства за 
различните видови на трансфери за младите и старите 
лица. 

Старосната структура на населението различно ќе 
се одрази врз идниот демографски развој на одделни 
подрачја во земјата. Со оглед на нагласените отстапу-
вања во концентрацијата на вкупното население и за-
стапеноста на младите, посебно на женската популаци-
ја на фертилна и оптимална репродуктивна возраст, де-
мографските последици ќе се манифестираат во ната-
мошно продлабочување на регионалните разлики во 
развојот на населението.  Најголем дел од земјата ќе се 
соочи со интензивирање на процесот на демографско 
стареење, следствено намалување на вкупното и насе-
лението на работоспособна возраст. Во подрачјата, пак, 
кои во почетокот на анализираниот период беа иденти-
фикувани како високонаталитетни и покрај големите 
промени, населението и понатаму ќе има значителен 
пораст поради сè уште релативно широката репроду-
ктивна основа и големата застапеност на младите во 
вкупното население.  

                                                                 
7 Во 1994 година населението во две општини било во стадиум на 
демографска младост, во 14 во демографска зрелост, 35 на праг 
на демографска старост, во 16 во стадиум на демографска 
старост, пет во длабока демографска старост и една во најдлабока 
демографска старост.   
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Образовна структура на населението - Во последни-
от меѓупописен период во Македонија продолжи нама-
лувањето на стапката на неписменост, но со значител-
но помала динамика од онаа во периодот 1981-1994 го-
дина. Промените во структурата на населението според 
школска подготовка, пак, се одвиваа во насока кон на-
малување на учеството на лицата со ниско ниво на 
образование и пораст на оние со средно и високо ниво 
на образование. Но, и покрај ваквата тенденција уделот 
на лицата со ниско ниво на образование останува до-
минантен во најголем број од регионите и општините 
(Графикон 4). Релативно малиот пораст на населението 
со вишо и високо образование, меѓу другото, е условен 
од интензивната интелектуална емиграција.  

Анализата на промените во апсолутната големина и 
структурата на населението според школска подгото-
вка на ниво на региони (НТЕС 3) укажува на исти тен-
денции. Независно од интензитетот на промените, со 
одредени исклучоци, овие движења се карактеристич-
ни за сите региони. 

 
Графикон 4 
 
Учеството на населението старо 15 и повеќе години 

со ниско, средно и високо ниво на образование во Ре-
публика Македонија, на ниво на региони во 2002 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика 
Намалувањето на учеството на лицата со ниско ни-

во на образование е најизразено во Источниот регион, 
а најмало во Полошкиот регион. Скопскиот и Поло-
шкиот регион беа и остануваат подрачја со најмала, од-
носно најголема застапеност на населението со ниско 
образование (околу 40% и 74%, соодветно во 2002 го-
дина). Учеството на лицата со средно ниво на образо-
вание најголем пораст бележи во Источниот, а најмал 
во Полошкиот регион. Во 2002 година Полошкиот ре-
гион е единственото подрачје каде што тоа е помало од 
30%. Најголем пораст на учеството на лицата со високо 
ниво на образование, е карактеристичен за Скопскиот 
и Пелагонискиот, а најмал за Полошкиот и Југоисточ-
ниот регион. Регионалните разлики во застапеноста на 
лицата со високо ниво на образование во набљудувани-
от период се продлабочуваат. 

 Постојната состојба во однос на писменоста и 
образовната структура на населението е мошне непо-
волна. Најголем дел од планските региони и општини-
те не располагаат со квалитетни човечки ресурси неоп-
ходни за поттикнување и следење на социо-економски-
от развој. Во услови на релативно ограничени природ-

ни и финансиски ресурси од една, и сè понагласено 
значење на образованието како вид на човечки капи-
тал, од друга страна, тоа може да претставува сериозна 
ограничувачка околност за ублажување на постојните 
големи диспаритети на регионалниот развој во земјата.  

 
5. Економски карактеристики 

 
Бруто домашен производ по жител. БДП по жител 

на регионално ниво покажува голема нерамномерност 
во нивото на развој меѓу Скопскиот и другите плански 
региони во земјата (Графикон 5). Според податоците 
од 2006 година, Скопскиот плански регион со БДП по 
жител од 289.622 денари според паритетот на куповна-
та моќ е далеку над просекот на земјата од 173.385 де-
нари. Заедно со Вардарскиот плански регион (179. 645 
денари) тоа се единствените региони со повисок БДП 
по жител од просекот на земјата. Потоа следат Пелаго-
нискиот и Југоисточниот плански регион со БДП по 
жител од 97%, односно 92% од просекот на Македони-
ја. Останатите четири региони имаат БДП по жител по-
мал од 75% од просекот на земјата. Во Скопскиот 
плански регион се создава 48,5% од вкупниот БДП на 
Македонија, додека сите останати плански региони 
имаат далеку поскромен придонес. Втор по учество во 
БДП е Пелагонискиот регион со 11,2%, додека најни-
зок придонес има Североисточниот регион со 4,2% 
(Графикон 6) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Соопштение  бр.3.1.9.03 Државен завод за 

статистика, јуни 2009 
 
Скопскиот плански регион има 3,4 пати повисок 

БДП по жител од Североисточниот плански регион. Во 
земјите од ЕУ се сретнуваат и поголеми регионални 
разлики при што рекордот го држи Велика Британија 
каде што најбогатиот регион е 9,7 пати побогат од нај-
сиромашниот регион. Но, забележливо е дека големите 
регионални разлики во БДП по жител се карактери-
стични за поголемите земји, како Велика Британија, 
Германија и Франција. Регионалните разлики во ниво-
то на БДП по жител се далеку пониски во земјите од 
ЕУ со слична големина како Македонија. На пример, 
во Словенија тој сооднос изнесува 2,1, во Летонија и 
Естонија 2,2, а во Литванија 2,5. Оттука се наметнува 
констатацијата дека Македонија се карактеризира со 
исклучително нерамномерен економски развој меѓу 
главниот град и другите населени места во земјата, не-
својствен за мала земја по територија и население.   
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Графикон 6.Учество на регионите во создавањето 
на БДП во 2007 година 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структурна и динамичка анализа на економијата на 

планските региони. Структурната и динамичката ана-
лиза на економијата на планските региони во Републи-
ка Македонија е направена врз основа на расположиви-
те податоци за нефинансискиот сектор обезбедени од 
страна на Државниот завод за статистика. Анализата на 
додадената вредност на нефинансискиот сектор овоз-
можува да се добие јасна претстава за динамиката на 
економскиот развој на планските региони заради след-
ново: 1) нефинансискиот сектор е најголемиот инсти-
туционален сектор во економијата8  со удел од приб-
лижно 60% во вкупната додадена вредност; 2) произве-
дува стоки и услуги исклучиво за пазарот наспроти 
владиниот сектор кој обезбедува непазарни услуги и 
секторот домаќинства кој во голема мера произведува 
за сопствените потреби и 3) порастот на македонската 
економија е најмногу генериран од нефинансискиот се-
ктор.  

Според сите анализирани економски индикатори за 
нефинансискиот сектор, Република Македонија има ка-
рактеристики на моноцентричен модел на развој, при 
што Скопскиот плански регион се издвојува како јадро 
на развојот, додека сите други плански региони многу 
заостануваат. Ваквата состојба наметнува потреба од 
водење на регионална политика за поттикнување на 
динамичен развој во другите региони и порамномерна 
дисперзија на инвестициите низ земјата, со цел да се 
намалат економските и другите диспаритети во разво-
јот. Притоа, како што е веќе споменато, политиката на 
полицентричен развој не подразбира развој на другите 
региони за сметка на заостанување на развојот на 
Скопскиот плански регион, туку вклучува паралелно 
поттикнување развојот во сите региони, со тоа што 
мерките треба да бидат првенствено насочени кон за-
брзување на развојот на помалку развиените региони.     

Производство. Економската доминација на Скоп-
скиот плански регион е јасно воочлива кај вкупната до-
дадена вредност во производството на нефинансискиот 
сектор во земјата. Скопскиот регион учествува со дури 
2/3 во вкупната додадена вредност (Графикон 7), а дру-
гите региони имаат многу ниско учество. Интересно е 
да се забележи дека во анализираниот период (2003-
2006), трите региони со најголемо учество во 2003 го-
дина (Скопски, Пелагониски и Југозападен) остварија 
намалување на нивниот придонес во вкупната додаде-
на вредност на нефинансискиот сектор. Останатите пет 
региони остварија зголемување на учеството како резул-
тат на нивниот динамичен раст кој се движи од 30% во 
                                                                 
8 Останатите институционални сектори се: финансиските прет-
пријатија, домаќинствата, државата и непрофитните институции 

Вардарскиот,9  33% во Полошкиот, 36% во Источниот,10  
47% во Североисточниот до 117% во Југоисточниот 
плански регион. Наспроти нив, Скопскиот плански реги-
он оствари раст од 26%, а Пелагонискиот и Југозападни-
от од само 9% и 3%, соодветно. Сепак, високата економ-
ска основа на Скопскиот регион диктира голем економ-
ски јаз меѓу него и другите региони за чие намалување 
потребен е континуиран и динамичен раст на останатите 
региони во подолг временски период.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
Наследените диспаритети во економскиот развој 

меѓу регионите во определена мера се должат на кон-
центрацијата на големите и средните претпријатија во 
Скопскиот, Пелагонискиот и Југозападниот регион кои 
овозможија создавање на повисока економска основа 
во овие региони во минатото. Меѓутоа, токму големите 
и средните претпријатија во последните неколку годи-
ни условуваат забавување на растот во овие региони 
заради долготрајните проблеми во однос на нивното 
преструктуирање. Останатите региони се карактеризи-
раат со доминантен удел во производството на малите 
бизниси кои бележат високи стапки на раст и придоне-
суват за побрз развој на бизнис секторот.       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увоз и извоз. Доминацијата на Скопскиот регион во 

производството видливо се отсликува и во надворешно-
трговската размена на регионите (Графикон 9). Во пери-
одот 2003-2006 година, Скопскиот регион учествувал со 
                                                                 
9 Податокот е за периодот 2003-2005, Податоците за 2006 година 
за Вардарскиот и Источниот регион се неспоредливи со 
претходните години, затоа што се по старата територијална 
организација пред префрлувањето на општините Лозово и Свети 
Николе од Источниот во Вардарскиот регион. Имено, по 
измената на територијалната организација на овие два региони, 
ДЗС ги достави преработените податоци за додадената вредност 
по институционални сектори за 2003, 2004 и 2005 година, но не и 
за 2006 година.   
10 Види фуснота 9. 
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дури 45% во вкупниот извоз и со над 62% во вкупниот 
увоз на Република Македонија. Од другите плански ре-
гиони најголем извоз остваруваат Вардарскиот (како ре-
зултат на извозот на фероникел од страна на „Фени“) и 
Источниот регион (како резултат на извозот од метална-
та и текстилната индустрија). Најлоши перформанси во 
поглед на извозно-увозните активности покажуваат Ју-
гозападниот и Североисточниот регион кои воедно има-
ат најниско учество во производството. Овие резултати 
покажуваат дека извозната ориентираност на економ-
ските субјекти во планските региони е неопходна за пот-
тикнување на развојот, имајќи ја предвид ниската ап-
сорпциона моќ на домашниот пазар. Оттаму, поддршка-
та на развојот на конкурентни индустрии се наметнува 
како основен предизвик за политиката на регионален 
развој на Република Македонија.     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работни места. Наспроти апсолутната доминација 

на Скопскиот плански регион во производството на не-
финансискиот сектор, неговото учество во вработува-
њата е 47% што претставува многу висок удел, но се-
пак упатува на поголема дисперзираност на работните 
места по регионите. Во однос на креирањето на нови 
работни места (Графикон 8), во периодот 2003-2006 го-
дина бројот на работни места во Скопскиот плански 
регион пораснал за 13%, додека најголем раст е забеле-
жан во Североисточниот регион (17%), а најголема за-
губа на работни места е остварена во Југозападниот 
плански регион (-3%). Губењето на работни места во 
Југозападниот плански регион најмногу се должи на 
незавршеното преструктуирање или затворањето на го-
лемите и средните претпријатија. Слична е ситуацијата 
и во Пелагонискиот плански регион каде што во анали-
зираниот период бројот на работни места пораснал за 
минимални 1% како последица на тоа што со создаде-
ните нови работни места во малите фирми не може во 
голема мера да се компензира губењето на работните 
места во големите и средните фирми.      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продуктивност на трудот. Анализата на продуктив-
носта на трудот ја потврдува доминацијата на Скопски-
от плански регион, како резултат на високото учество 
на регионот во вкупната додадена вредност (67%) и ре-
лативно пониското учество во вкупните вработувања 
(47%). Во периодот 2003-2006 година, продуктивноста 
во овој регион се зголемила за 12% и просечната оства-
рена додадена вредност по вработен изнесувала 
712.000 денари во 2006 година. Многу побрз раст на 
продуктивноста во анализираниот период е остварен во 
другите региони - 92% во Југоисточниот, 31% во 
Источниот,11  26% во Североисточниот, 25% во Вар-
дарскиот12  и 23% во Полошкиот плански регион, што 
резултира со стеснување на диспаритетот во проду-
ктивноста на трудот меѓу Скопскиот и останатите ре-
гиони. Во 2006 година отскокнува Вардарскиот план-
ски регион со многу висока продуктивност од 793.000 
денари, што е резултат на високиот раст на “Фени“. Без 
оваа компанија, овој регион би имал двојно пониска 
продуктивност. Пелагонискиот и Југозападниот план-
ски регион повторно заостануваат во поглед на растот 
на продуктивноста со 8% и 6%, соодветно, што е ло-
гична последица на ниските перформанси во поглед на 
производството.  

Интересно е да се забележи дека регионите со пови-
сока продуктивност на трудот вообичаено имаат пови-
сок износ на бруто плати по вработен што е економски 
логично објаснување на регионалните разлики во при-
мањата на вработените (Графикон 10).     

Трошоци за работна сила по единица производ. Ди-
намичниот раст на нефинансискиот сектор во периодот 
2003-2006 година во повеќето плански региони на Ре-
публика Македонија беше придружен и со значително 
подобрување на конкурентноста мерена преку трошо-
ците за работна сила по едница производ (ТРСЕП). 
Вардарскиот регион оствари најголемо намалување на 
ТРСЕП во периодот 2003-2006 година (Графикон 11), 
меѓутоа резултатите повторно се должат најмногу на 
доброто работење на „Фени“ и овој индикатор не ја 
отсликува реално состојбата во целиот регион. Анали-
зата на другите региони покажува дека Југоисточниот 
плански регион оствари најголемо намалување на ТР-
СЕП од 41% во периодот 2003-2006 година, следен од 
Источниот13  и Североисточниот плански регион со на-
малување од 22% и 19%, соодветно. Скопскиот план-
ски регион успеа да ги намали ТРСЕП од 0,58 во 2003 
година на 0,51 во 2006 година, како резултат на нама-
лувањето на бруто платите со што во определена мера 
се надомести понискиот пораст на продуктивноста во 
овој регион. И покрај тоа, Скопскиот плански регион ја 
загуби водечката позиција зашто ТРСЕП во Југоисточ-
ниот плански регион паднаа на 0,47 во 2006 година (од 
0,81 во 2003) што се должи на исклучително динамич-
киот раст на малите и средните претпријатија. Со ло-
шите перформанси во анализираниот период, Пелаго-
нискиот и Југозападниот плански регион стануваат нај-
малку конкурентни во Република Македонија, што 
повлекува потреба од преземање на мерки во овој сег-
мент значаен за нивниот развој.    
                                                                 
11 Види фуснота 9 
12 Види фуснота 9 
13 Види фуснота 9 
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Значењето на малите претпријатија во производс-

твото и отворањето на нови работни места. Со интен-
зивниот раст во последните неколку години, малите 
претпријатија полека го преземаат приматот на најго-
лем производител во нефинансискиот сектор во Репуб-
лика Македонија. Во 2006 година, тие апсолутно доми-
нираат во шест региони со учество во производството 
од 55% во Пелагонискиот до 72% во Источниот план-
ски регион. Единствено во Скопскиот и Вардарскиот 
регион сè уште доминираат големите претпријатија со 
51%, односно 63%, додека малите претпријатија имаат 
учество од 36% и 23%, соодветно. Во периодот 2003-
2006 година, најимпресивен раст од 190% на малите 
претпријатија е остварен во Југоисточниот регион, сле-
ден од Североисточниот со 72%. Најниска стапка на 
раст од 30% е забележана во Вардарскиот14  плански 
регион, што го потврдува навистина динамичниот раст 
на овој сектор во сите региони. Овие податоци покажу-
ваат дека структурата на нефинансискиот сектор ин-
тензивно се менува во корист на малите претпријатија 
што имплицира нивно поголемо влијание врз вкупните 
економски движења во земјата.  

За разлика од производството каде што малите 
претпријатија го презедоа приматот во последните не-
колку години, тие од поодамна се најголем работода-
вец во македонскиот нефинансиски сектор. Во 2006 го-
дина, малите претпријатија апсорбирале околу 60% од 
вработените во нефинансискиот сектор во Република 
Македонија. Погледнато по региони, тие се најголем 
работодавец во сите региони во 2006 година и нивното 
учество се движи од 48% во Вардарскиот15  до 79% во 
Југозападниот плански регион (Графикон 12). Каракте-
ристично е што во периодот 2003-2006 година, малите 
претпријатија континуирано отвораа нови работни ме-
ста и во повеќето региони успеаја целосно да ја амор-
тизираат загубата на работни места во големите и сред-
ните претпријатија и да обезбедат нови вработувања. 
Отворањето на нови работни места во малите претпри-
јатија е карактеристично за сите региони, а растот во 
анализираниот период (2003-2006) се движи од 21% во 
Пелагонискиот до 46% во Скопскиот плански регион.      
                                                                 
14 Види фуснота 9 
15 Види фуснота 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Секторска структура. Во производството на нефи-

нансискиот сектор во Република Македонија домини-
раат услугите со учество од 51% и индустријата со 36% 
во 2006 година. Притоа, анализата на податоците за 
периодот 2003-2006 година покажува дека услугите и 
градежништвото го зголемуваат своето учество за сме-
тка на индустријата, додека земјоделството има помало 
учество. Во анализираниот период, градежништвото 
пораснало за 46%, услугите за 40%, а индустријата за 
25%. Земјоделството оствари најдинамичен раст од 
65% во периодот 2003-2006 година што веројатно најм-
ногу се должи на преминот на дел од земјоделските 
производители од неформалниот сектор во формалната 
економија. Сепак, мора да се напомене дека најголем 
дел од земјоделското производство се остварува во се-
кторот домаќинства зашто мал дел од земјоделските 
производители се организирани во претпријатија. По-
ради тоа, од анализата на нефинансискиот сектор не 
може да се согледа реалното значење на земјоделство-
то за одделни региони, кое е далеку повисоко од прика-
жаното со статистичките податоци. 

Анализирано по региони, индустријата сè уште до-
минира во пет региони со учество од 45% во Северои-
сточниот до 61% во Вардарскиот16  плански регион, до-
дека услугите се повеќе застапени во Скопскиот, Поло-
шкиот и Југозападниот плански регион со учество од 
6%, 49% и 48%, соодветно. Градежништвото и земјо-
делството се со значително пониско учество во произ-
водството на нефинансискиот сектор на регионите, ме-
ѓутоа се издвојуваат како позначајни во одделни регио-
ни. Градежништвото има поголемо значење во Југоза-
падниот и Полошкиот плански регион каде учествува 
со 13%, додека земјоделството е најзначајно во Југои-
сточниот регион со учество од 6% во производството 
на нефинансискиот сектор.  

И покрај брзиот раст на останатите сектори, инду-
стријата е сè уште најголем работодавец со учество од 
44% во вкупните вработувања во нефинансискиот се-
ктор, следена од услугите со 43%. Меѓутоа, услугите се 
карактеризираат со најголем број новоотворени работни 
места во анализираниот период (2003-2006 година) што 
реално може да повлече услугите да го преземат прима-
тот на работодавец на национално ниво, особено докол-
ку во индустријата нема поголеми инвестиции. Сепак, 
на ниво на региони, освен во Скопскиот и Југозападниот 
плански регион, индустријата е најголем работодавец во 
другите региони. Во 2006 година, учеството на инду-
стријата во вработувањата се движи од 34% во Скопски-
от до 67% во Источниот17  плански регион. 
                                                                 
16 Види фуснота 9 
17 Види фуснота 9 
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Податоците покажуваат дека индустријата е најзна-
чаен економски сектор во економската структура во 
повеќето плански региони и дека натамошниот развој 
на регионите треба да се поттикнува преку стимулира-
ње на постојните индустриски гранки и инвестиции во 
нови индустрии, соодветно на производните ресурси 
во регионот, посебно на природните богатства и квали-
тетот на работната сила.     

   Земјоделство. Постојната состојба во земјодел-
скиот сектор покажува извесна специјализација на 
планските региони за производство на определени зем-
јоделски култури. Во Вардарскиот плански регион нај-
застапено е производството на житарици, овоштарство-
то и лозарството како најважна стратешка гранка. Во 
Источниот плански регион најважни култури се оризот 
и компирот, чие производство треба да се унапредува 
зашто овој регион има потенцијал да создаде извозни 
брендови од овие два производа. За разлика од овие 
два региони, Југозападниот плански регион се каракте-
ризира со голема фрагментираност на површините што 
не е погодно за поинтензивен земјоделски развој, меѓу-
тоа има голем потенцијал за развој на сточарството и 
лозарството за кое посебно добри услови постојат во 
Охридското виногорје.  

Посебно важни во однос на земјоделството се Југо-
источниот плански регион кој е најзначаен во Републи-
ка Македонија за градинарството, а втор по значење за 
тутунот и лозарството и Пелагонискиот плански реги-
он кој се одликува со најмала фрагментираност на зем-
јоделските површини и доминира во производството 
на житарици и тутун. Во Пелагонискиот плански реги-
он е исто така развиено сточарството и индустријата за 
преработка на млеко и млечни производи, при што по-
стои висок потенцијал за извозно ориентирање на оваа 
индустриска гранка. Сточарството е присутно и во По-
лошкиот плански регион кој нема предуслови за интен-
зивно земјоделско производство, меѓутоа има неколку 
препознатливи производи како тетовски грав, тетовско 
јаболко, шарпланинско јагне, сирење и кашкавал кон 
чие негување и подобра извозна промоција треба да 
биде насочен развојот на земјоделството во овој реги-
он.  

Екстензивното земјоделско производство е посебно 
присутно во Североисточниот плански регион кој не е 
специјализиран за определени земјоделски култури и 
не се постигнуваат високи приноси. Сепак, екстензив-
ното производство лесно може да се конвертира во ор-
ганско што може да претставува голема предност на 
регионот, заедно со сточарството за чиј развој постои 
голем потенцијал заради големите површини под лива-
ди и пасишта во овој регион. Извесен потенцијал за 
развој на сточарството и градинарството постои и во 
Скопскиот плански регион, каде што условите за развој 
на другите земјоделски гранки се прилично лимитира-
ни заради високото ниво на урбанизација на регионот.   

Факт е дека планските региони веќе користат дел 
од своите потенцијали за земјоделско производство, 
меѓутоа производството многу често се одвива без ко-
ристење на современи методи и механизација, а како 
посебен проблем во повеќето плански региони се јаву-
ва наводнувањето на земјоделските површини. Имајќи 
го предвид традиционалното значење на земјоделство-
то во Република Македонија, како и стратешката опре-
делба на државата за унапредување на овој сектор јас-
но изразена во Националниот развоен план и другите 
национални стратешки документи, поттикнувањето на 

земјоделскиот развој се поставува и како приоритет на 
политиката за регионален развој, посебно имајќи ги 
предвид специфичностите и погодната клима на план-
ските региони за висококвалитетно земјоделско произ-
водство.   

6. Пазар на работна сила 
 
Стапка на активност. Според податоците од Попи-

сот на населението, домаќинствата и становите во Ре-
публика Македонија,18  просечната стапка на активност 
на национално ниво, мерена како учество на работната 
сила во работноспособното население изнесува 54,3% 
во 2002. Во просек, економската активност на работ-
носпособното население во Република Македонија во 
периодот 1994-2002 година се намали за 13,1%. Анали-
зирано по региони, постојат големи варијации во пог-
лед на активноста (Графикон 13). Највисока активност 
има Југоисточниот плански регион од 64,7% во 2002 
година, додека Полошкиот плански регион се издвоју-
ва со најниска стапка на активност од 36,5% во 2002 
година и со највисок пад на активноста во периодот 
1994-2002 година од 25%. 

 
Графикон 13  
Основни индикатори за пазарот на работна сила, 

1994 и 2002 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика, Попис на насе-

ление 1994 и 2002. 
 
Просечната стапка на активност кај мажите во 2002 

година изнесува 66,1% на национално ниво, додека 
женското население бележи активност од 42,1% што 
укажува на висок полов јаз од 24% во корист на мажи-
те. Највисок полов јаз од 36,8% е присутен во Поло-
шкиот плански регион, каде што активноста на женска-
та популација е мошне ниска, што најмногу се должи 
на традиционалната неактивност на жените од албан-
ско етничко потекло на пазарот на трудот. Половиот 
јаз во активноста е најнизок во Источниот плански ре-
гион (17,1%), додека во сите други региони (освен Пе-
лагонискиот) е над 20%.  

 
                                                                 
18 Анализата на пазарот на работната сила е направена врз основа 
на податоците од Пописот на населението, домаќинствата и ста-
новите во Република Македонија од 1994 и 2002 година, од каде 
што единствено можат да се добијат официјални статистички по-
датоци на регионално ниво. Понови податоци за пазарот на ра-
ботна сила се достапни од Анкетата на работна сила (АРС), која 
од 1996 година ја спроведува Државниот завод за статистика. Би-
дејќи податоците од Анкетата сè уште не се изработуваат на ниво 
на регион, таа не се користи при изработката на Стратегијата за 
регионален развој. 
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Графикон 14  
Стапки на активност и вработеност по пол и регио-

ни во 2002 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика, Попис на насе-

ление 2002. 
 
Од аспект на возрасните групи на пазарот на тру-

дот, во сите региони највисока стапка на активност има 
населението на возраст од 25 до 49 години, чија актив-
ност на национално ниво изнесува 69,8%. Очекувано, 
најниска активност од 31,9% има возрасната група 15-
24 години, што е вообичаено во сите земји, поради тоа 
што поголем дел од населението на таа возраст е сè 
уште во процес на образование, или пак работи без ра-
ботни договори, бидејќи нивната позиција е слаба во 
однос на работодавачите. Сепак, ниската активност е 
резултат и на одредени национални специфични при-
чини, односно дел од младите во Република Македони-
ја го пролонгираат школувањето знаејќи дека е тешко 
да најдат работа. 

 
Графикон 15 
Стапка на активност и вработеност по возрасни 

групи и региони, 2002 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика, Попис на насе-

ление 2002. 
 
Анализирано според образовната структура, на на-

ционално ниво, активноста на населението се зголему-
ва пропорционално со порастот на нивото на образова-
ние (Табела 5). Најголема регионална разлика во стап-
ките на активност според образовно ниво се јавува кај 
пониските образовни нивоа. Најниска стапка на актив-
ност за лицата без училиште се забележува во Југоза-
падниот регион и изнесува 2,9% во 2002 година, а нај-
висока во Југоисточниот плански регион 23,5%. Регио-
налната разлика во стапката на активност кај лицата со 
факултетско или повисоко образование е далеку пони-
ска, а Полошкиот регион е еден од регионите со најви-
соки стапки на активност кај високообразованите лица. 
Оттука, од аспект на промовирање на порамномерен 

регионален развој и во насока на напорите за зголему-
вање на просечната стапка на активност на национално 
ниво, една од мерките за постигнување на овие цели е 
поттикнување на лицата (особено од регионите со по-
ниски стапки на активност) да стекнуваат повисоко 
образование. Оваа забелешка има дури и поголемо зна-
чење ако се анализира активноста кај женската попула-
ција според образовно ниво. Така, кај пониските обра-
зовни нивоа, просечната стапка на активност на жените 
е пониска отколку кај мажите, додека пак, жените со 
завршена виша школа, факултет, магистратура и докто-
рат имаат повисоки стапки на активност од мажите со 
соодветното ниво на образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вработеност. Стапката на вработеност утврдена со 

Пописот на населението во 2002 година изнесува 
33,5% на национално ниво.19  Во однос на 1994 година, 
стапката на вработеност е намалена за 27,8%. Ваквиот 
силен пад делумно е резултат на апсолутниот пораст на 
работноспособното население во анализираниот пери-
од, а најмногу се должи на негативните економски слу-
чувања во Република Македонија во периодот на тран-
зиција кои резултираа со затворање и реструктуирање 
на голем број економски субјекти во земјата и следс-
твено, отпуштање на голем број работници. Карактери-
стично е тоа што дел од овие работници станаа неа-
ктивни, а дел подолг временски период се невработени, 
што влијаеше на опаѓање на активноста и вработено-
ста, како и пораст на невработеноста. 

Дезагрегирано по региони (графикони 13 и 14), со-
стојбата е слична како кај стапката на активност. Поло-
шкиот плански регион се карактеризира со најниска 
стапка на вработеност во 2002 година од 18% што е ре-
чиси двојно помала од стапката во 1994 година 
(34,9%). Тоа претставува најголемо намалување на вра-
ботеноста во споредба со сите други региони. Ваквата 
промена е условена како од неповолните економски 
движења и затворањето на голем број фирми, но и од 

                                                                 
19 Овој процент е понизок од оној објавен во Анкетата за работна 
сила (АРС) за истата година (40.4%). Според АРС, стапката на 
вработеност се намалува до 2004 година, а потоа се зголемува, за 
да повторно го достигне нивото од 40% (прв квартал 2007). 
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релативно високиот пораст на работноспособното на-
селение во овој регион, односно приливот на нови ге-
нерации на пазарот на трудот. Исто така, ангажирано-
ста на работниците во неформалниот сектор (за што не 
се достапни конкретни податоци), придонесува за по-
стоење на толку ниска стапка на вработеност. За време 
на анализираниот период, многу висок пад на вработе-
носта се случи и во Североисточниот плански регион 
кој во 2002 година имал стапка на вработеност од 
26,5%, споредено со 40,9% во 1994 година.  

Стапките на вработеност во другите плански регио-
ни исто така се ниски и се движат од 27,7% (Југозапа-
ден плански регион) и 35,5% (Вардарски плански реги-
он) до околу 38% во Пелагонискиот (38,2%), Скопски-
от (38,6%) и Источниот плански регион (38,9%). Најви-
сока стапка на вработеност во 2002 година е регистри-
рана во Југоисточниот плански регион од 42,3% што се 
должи главно на најдинамичниот економски раст на 
овој регион во последните неколку години. Иако некои 
од регионите се карактеризираат со подобра состојба 
на пазарот на трудот во однос на другите подрачја во 
земјата, сепак сите плански региони забележаа нега-
тивни промени во анализираниот период како последи-
ца на општите неповолни економски движења во земја-
та. Меѓутоа, економските индикатори покажуваат дека 
во периодот 2003-2006 година, планските региони бе-
лежат подинамичен раст во споредба со претходните 
години. Оттаму, во услови на непостоење на официјал-
ни податоци, реална е претпоставката дека во 2006 го-
дина стапката на вработеност е значително повисока во 
однос на 2002 година.  

 Погледнато по полова структура (Графикон 14), 
просечната стапка на вработеност кај машкото населе-
ние изнесува 41,3%, споредено со стапката на женско-
то население од 25,7%, што кореспондира со половата 
структура на активното население. Јазот во стапката на 
вработеност меѓу мажите и жените изнесува 15,6% што 
е слично на половата разлика во повеќето од земјите 
членки на ЕУ. Машкото население регистрира највисо-
ка стапка на вработеност од 51,5% во Југоисточниот 
плански регион, кој воедно се карактеризира и со нај-
висок полов јаз, додека женското население има најви-
сока стапка на вработеност во Источниот плански ре-
гион од 33,4% каде што половиот јаз е всушност и нај-
низок. Најмалку вработено женско население има во 
Полошкиот плански регион (9,4%), што упатува на по-
требата од преземање соодветни мерки за подигнување 
на стапките на активност и вработеност на женското 
население во овој регион. 

Анализата на стапката на вработеност по возрасни 
групи (Графикон 15) покажува дека вработенoста е нај-
висока за возрасната група 25-49 години и изнесува 
45,1%. Сосема очекувано, таа е најниска (8,8%) за пом-
ладата возрасна група (15-24) која има најниска стапка 
на вработеност заради тоа што голем дел од лицата сè 
уште се наоѓаат во процес на образование. Возрасната 
група на население 50-64 год. има стапка на вработе-
ност од 32,2%. Очекувано, стапката на вработеност и 
кај мажите и кај жените е највисока за категоријата 25-
49 години, а најголем полов јаз постои за групата од 
50-64 години, веројатно поради тоа што повозрасните 
жени потешко наоѓаат нова работа кога ќе останат без 
работа. Регионалната анализа укажува дека во Југои-
сточниот плански регион има највисока стапка на вра-
ботеност за сите категории на возраст, додека во Поло-
шкиот се забележани најниски стапки на вработеност, 
како кај мажите, така и кај жените за сите групи на во-
зраст, што кореспондира на другите индикатори од па-
зарот на работна сила.   

Стапката на вработеност, слично на стапката на 
активност, расте пропорционално со нивото на образо-
вание. Така, на национално ниво, таа варира од 2,9% за 
лицата без училиште до 77% за лицата со магистратура 

и докторат. Истата констатација важи за сите региони, 
при што најголеми разлики во стапките на вработеност 
меѓу регионите се јавува токму кај пониските образов-
ни нивоа, а потоа разликата се стеснува со зголемување 
на степенот на образование. Ова повторно покажува 
дека лицата со повисоко образование се во поповолна 
позиција на пазарот на работна сила, односно дури и во 
регионите кои се карактеризираат со ниска вработе-
ност, високообразованите лица имаат стапки на врабо-
теност споредливи со истите во регионите со висока 
просечна стапка на вработеност. Во Југоисточниот 
плански регион се забележани највисоки стапки на вра-
ботеност за сите нивоа на образование, освен за лицата 
со магистратура и докторат, кои имаат највисока стап-
ка на вработеност во Вардарскиот плански регион. 

Комбинираната анализа на вработеноста според 
образование и пол нè упатува на претходната констата-
ција, односно и кај жените и кај мажите вработеноста 
се зголемува со степенот на образование. Притоа, стап-
ката на вработеност кај пониските образовни нивоа е 
повисока кај машката популација отколку кај жените, 
додека пак кај повисоките нивоа на образование, со-
стојбата е обратна. Ваквата ситуација може да се објас-
ни со тоа што видовите на работа кои им се нудат на 
лицата со пониско ниво на образование (поголема фи-
зичка способност) се типични за мажите, иако кај не-
кои гранки за кои, исто така, не е потребно високо 
образовно ниво, на пример текстилната индустрија, ре-
чиси сите вработени се од женската популација.  

Податоците од Пописот на население 2002 година 
покажуваат дека најголем “работодавач” во Република 
Македонија е секторот на услуги или 50,9% од вработе-
ните работат во услужната дејност. Во индустријата се 
вработени 36,4% од вкупните вработени, а учеството на 
земјоделството во вкупната вработеност е 10,9%. Како 
што покажува Графиконот 16, Источниот и Северои-
сточниот плански регион имаат најголема вработеност 
во индустрискиот сектор. Најголема вработеност во зем-
јоделството има во Југоисточниот и Пелагонискиот пла-
нски регион, што е сосема очекувано, бидејќи овие два 
региона се познати земјоделски региони. Најниска вра-
ботеност во земјоделството има во Скопскиот плански 
регион, поради високата застапеност на вработеноста во 
услужниот сектор. Високо учество на услужниот сектор 
има и во Југозападниот  плански регион. 

 
Графикон 16  
Секторска структура на вработеноста по региони, 

2002 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика, Попис на насе-

ление 2002. 
 
Невработеност. Стапката на невработеност утврде-

на со Пописот на население во 2002 година изнесува 
38,2% на национално ниво.20  Во однос на 1994 година, 
                                                                 
20 Овој процент е понизок од оној објавен во Анкетата за работна 
сила (АРС) за истата година (40,4%). Според АРС, стапката на 
вработеност се намалува до 2004 година, а потоа се зголемува, за 
да повторно го достигне нивото од 40% (прв квартал 2007). 
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стапката на невработеност е зголемена за 60%. Причи-
ните за ваквиот раст се веќе споменати претходно. Нај-
ниска стапка на невработеност во 2002 година е забеле-
жана во Скопскиот плански регион од 30,4%, иако во 
апсолутни големини, во Скопје е лоциран најголемиот 
број на невработени (5% од вкупната работна сила во 
РМ). Меѓутоа, невработеноста релативно е највисока 
во Полошкиот регион, каде што половина од работната 
сила (50%) е регистрирана како невработена во 2002 
година, споредено со 27,9% во 1994 година. Имајќи 
предвид дека Полошкиот регион има и најниска стапка 
на вработеност, социо-економската положба на жите-
лите на овој регион, барем според овие податоци, би 
требало да биде најлоша во овој регион. Сепак, анали-
зата на економските карактеристики на регионите, из-
градбата на нови станови и нивната опременост, упату-
ва на спротивен заклучок. За Полошкиот плански реги-
он е карактеристична емиграцијата на голем број лица 
во странство кои се регистрирани како резиденти во 
Република Македонија (најчесто невработени, заради 
користење на бесплатно здравствено осигурување), ка-
ко и големиот број на ангажирани работници во земјо-
делството и неформалниот сектор кои се регистрирани 
како невработени. Ваквата состојба придонесува стан-
дардот на живот на населението во овој регион и еко-
номската активност да бидат на многу повисоко ниво 
отколку состојбата прикажана преку официјалните по-
датоци. Овие елементи се присутни и во другите регио-
ни, но во помал интензитет. Многу високи стапки на 
невработеност имаат и другите плански региони, при 
што со стапки над 40% се издвојуваат Североисточни-
от, Вардарскиот и Југозападниот плански регион (Та-
бела 6).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погледнато по полова структура, стапката на невра-

ботеност изнесува 37,6% кај машкото население, доде-
ка истата кај жените изнесува 39,2%. Нискиот полов јаз 
се должи главно на пониското учество на жените во 
активното населние, а не на низок број на невработени 
жени. Гледано по региони, стапката на невработеност 
кај мажите се движи од 31,8% во Скопскиот до 50,3% 
во Полошкиот плански регион, додека кај жените таа 
варира меѓу 28,4% во Скопскиот и 54,1% во Северои-
сточниот регион (Графикон 17). Стапката на неврабо-
теност кај жените е пониска во однос на истата кај ма-
жите во Скопскиот (3,3 процентни поени-п.п.), Поло-
шкиот (1,1 п.п.) и Источниот плански регион (0,8 п.п.), 
а најголем јаз постои во Вардарскиот плански регион, 
каде што стапката на невработеност на жените е 11,8 
п.п. повисока отколку кај мажите. 

Графикон 17  
Полов јаз во невработеноста, по региони 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Државен завод за статистика, Попис на насе-

ление 2002. 
 
Анализирано по возрасни групи, стапката на невра-

ботеност на ниво на целата држава е највисока кај на-
селението на возраст од 15-24 год. (72,5%), што е ло-
гично со оглед на тоа што голем дел од припадниците 
на оваа група сè уште се наоѓаат во процес на образо-
вание. Најниска невработеност има старосната група 
од 50-64 години (21,4%), додека за старосната група 
25-49 години, стапката на невработеност изнесува 
35,5%. Анализирано по региони, стапката на неврабо-
теност кај населението на возраст од 15-24 год. варира 
помеѓу 80,3% во Североисточниот и 64,1% во Источ-
ниот регион. Што се однесува до постарите возрасни 
групи, стапките на невработеност се најниски во Скоп-
скиот, а највисоки во Полошкиот плански регион. Ин-
тересно е да се забележи тоа дека единствено во Скоп-
скиот плански регион, за сите категории на возраст, 
стапката на невработеност е пониска кај жените, доде-
ка во Пелагонискиот, Вардарскиот и Североисточниот 
плански регион состојбата е спротивна.   

Во однос на образованието, стапката на невработе-
ност расте обратно пропорционално, односно најниска 
стапка на невработеност се забележува кај лицата со 
факултетско и повисоко образование. Ова важи за сите 
плански региони, а во сите нив е најголем уделот во 
вкупниот број невработени имаат лицата без образова-
ние и со пониски степени на образование. Ако се има 
предвид образовната структура на населението во која 
исклучително високо е учеството на лицата со ниско 
ниво на образование (Табела 4), може да се заклучи де-
ка квалитетот на работната сила во иднина ќе претста-
вува сериозна ограничувачка околност за динамизира-
ње на економскиот развој. Ова посебно претставува 
проблем во Полошкиот, Североисточниот, Југозапад-
ниот и Југоисточниот плански регион. Оттаму, во овие 
региони неопходни се мерки за поголем опфат на мла-
дите во средното и високото образование и за подигну-
вање на образовното ниво на населението и на работна-
та сила. Како региони каде што состојбата со образов-
ната структура е многу подобра се издвојуваат Скоп-
скиот, Пелагонискиот и Источниот плански регион. 
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Графикон 18  
Регионално учество во невработеност и "стапка на 

невработеност" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Извор: АВРМ и Државен завод за статистика, Про-

цена на население на крај на 2006 година. 
 
Имајќи предвид дека официјалните расположливи 

податоци за стапката на невработеност и воопшто, за 
пазарот на трудот на ниво на планските региони се за 
2002 година, при изработката на Стратегијата е напра-
вен напор за собирање на понови податоци. Оттаму, 
направена е анализа на податоците од Агенцијата за 
вработување во Република Македонија (АВРМ). Спо-
ред последните расположливи податоци за 2006 година 
(Графикон 18), најмногу невработени во апсолутен 
број има во Скопскиот плански регион, кои се 23,5% од 
вкупниот број на невработени. Сепак, ако се земе пред-
вид дека според процените на население за 2006 годи-
на, во Скопскиот плански регион живее 29% од работ-
носпособното население во Република Македонија, не-
вработеноста во овој регион е под националниот про-
сек.  Слична е состојбата и во Полошкиот и Југозапад-
ниот регион во кои стапката на невработеност21  е под 
националниот просек поради поголемото учество на 
регионите во работноспособното население отколку во 
бројот на невработени лица. Спротивно, најмалку не-
вработени (како учество во вкупниот број на неврабо-
тени во земјата) има во Вардарскиот и Југоисточниот 
регион (9,1%), но учеството на тие региони во работ-
носпособното население е 6,6% и 8,5%, соодветно, што 
пак значи дека овие региони се карактеризираат со по-
висока невработеност од националниот просек. 

Податоците од АВРМ даваат поразлична регионал-
на распределба на невработеноста од податоците од 
последниот попис, претставени погоре. Разликите се 
должат најмногу на различните методологии на прес-
метување (според Пописот и според АВРМ), заради 
што овие податоци не се споредливи. Оттаму, целта на 
претставувањето на податоците од АВРМ не е да се 
анализира трендот меѓу 2002 и 2006 година, туку да се 
согледаат понови состојби од оние од Пописот во 2002 
година. Независно кои податоци ќе се анализираат 
(2002 или 2006), неспорен е фактот дека невработено-
ста е мошне висока во сите плански региони и претста-
вува еден од најгорливите проблеми чие решавање е од 
клучно значење за неговиот развој. Обезбедувањето на 
релевантна статистичка основа за пазарот на труд на 
ниво на региони е неопходен прв чекор при планира-
њето на конкретни мерки од оваа област.  
                                                                 
21 Во овој дел од анализата, стапката на невработеност е дефи-
нирана како однос меѓу бројот на регистрирани невработени лица 
и работноспособното население поради тоа што не располагаме 
со податоци од ист извор за вработени лица, односно активно 
население. 

7. Социјален развој 
 
Домаќинства и семејства. Во периодот 1994-2002 

година бројот на домаќинствата најголем пораст беле-
жи во Полошкиот регион 31,4% (Табела 4). Натпросе-
чен пораст (12,4%) имаат  Југозападниот, Североисточ-
ниот и Скопскиот плански регион, а со најмал се изд-
војува Пелагонискиот регион (3,5%). Истовремено про-
сечниот број членови на домаќинство бележи намалу-
вање (од  3,9 на 3,6 лица). Во 2002 година тој е поголем 
од четири члена само во Полошкиот регион.    

Манифестираните промени во бројот на домаќинс-
твата и семејствата, како и нивната големина, вкупно и 
особено регионално, се последица на сведувањето на 
домаќинствата на  најтесното семејно езгро, потоа на-
малувањето на бројот на децата во семејството, како и 
интензивниот процес на демографско стареење. На 
вредностите на овие индикатори, исто така,  влијае и 
промената во брачноста, пред сè, порастот на разводи-
те на бракови, додека релативно помало е значењето на 
моделот на напуштање на родителското домаќинство. 
Од аспект на регионалниот развој особено внимание 
заслужува растечкиот број на самечките домаќинства.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услови за живот и домување. Податоците од Попи-

сот на населението, домаќинствата и становите пока-
жуваат дека во периодот 1994-2002 година,22  бројот на 
станови во Република Македонија е зголемен за 20,2%. 
На ниво на плански региони, највисок раст на бројот на 
станови е забележан во Полошкиот (33,8%), а најнизок 
во Пелагонискиот плански регион (10,8%), што соод-
ветствува на категоризацијата на регионите според рас-
тот на бројот на домаќинствата. Во другите плански 
региони, растот на станови во дадениот период се дви-
жел од 16,9% во Скопскиот, 17,5% во Источниот, 
23,5% во Југоисточниот и 25% во Југозападниот и Се-
вероисточниот плански регион. Ваквата состојба не ко-
респондира најсоодветно со степенот на економска 
развиеност на регионите, посебно во Полошкиот и Се-
вероисточниот плански регион кои имаат многу низок 
економско-социјален индекс. Сепак, опременоста на 
становите со водовод, канализација, бања и санитарни 
јазли е многу ниска во Североисточниот регион што 
укажува на релативно низок животен стандард и потре-

                                                                 
22 Податоците од Пописот на населението, домаќинствата и 
становите во Република Македонија од 1994 и 2002 година се 
земени како  најверодостојни за прикажување на трендот на раст 
на становите по плански региони. 
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ба од подобрување на комуналната инфраструктура. Во 
Полошкиот регион пак, покрај брзиот раст, становите 
се одликуваат и со високо ниво на опременост, а ваква-
та состојба би можела да се објасни со можната висока 
вработеност во сивата економија во овој регион, како и 
со високите приватни трансфери од странство кои 
овозможуваат подобар животен стандард на ова насе-
ление. Што се однесува до опременоста на становите 
во другите региони, секаде има подрачја, посебно ру-
рални, каде што опременоста е на ниско ниво, а најне-
поволна е состојбата во Источниот и Југоисточниот 
плански регион каде што 25,2% и 27,5% од становите 
немаат санитарни јазли (Табела 7). Оттаму, подобрува-
њето на комуналната инфраструктура се наметнува ка-
ко приоритет за подобрување на животните услови во 
регионите.  

Пензиско осигурување. Ниската стапка на вработе-
ност и високата стапка на невработеност, во комбина-
ција со демографското стареење на населението, во по-
веќето региони повлекуваат сериозен проблем за пона-
тамошно издржување на контингентот кој се пензиони-
ра. Податоците од Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување (ФПИОМ) покажуваат дека во Република 
Македонија во 2006 година имало 1,5 осигуреници 
(вработени лица кои плаќаат придонеси) на еден пензи-
онер. Состојбата на ниво на региони прилично се раз-
ликува  -  најнизок сооднос од 0,9 имало во Северои-
сточниот регион, а највисок во Источниот и Скопскиот 
плански регион - 2 и 1,9 осигуреници, соодветно, на 
еден пензионер. Пелагонискиот и Полошкиот регион 
се карактеризираат со низок сооднос од 1,1, додека 
другите плански региони варираат од 1,2 (Вардарски), 
1,3 (Југозападен) до 1,5 (Југоисточен). Имајќи го пред-
вид природното движење на населението, одржливоста 
на пензинскиот систем може да претставува голем 
проблем во иднина заради што се потребни мерки за 
зголемување на вработеноста, како и подобрување на 
демографската состојба. Ова се однесува и на региони-
те што имаат подобар сооднос осигуреници-пензионе-
ри од просечниот на ниво на Република Македонија. 
Доколку не дојде до значителен пораст на вработено-
ста, процесот на стареење на населението ќе повлече 
негативни ефекти и во овие региони што ќе има подол-
горочни последици врз пензискиот систем. 

Што се однесува до висината на пензијата, Скоп-
скиот регион значително отскокнува од другите со про-
сечна висина на пензијата од 119% споредено со наци-
оналниот просек во 2006 година. Следуваат Источниот 
регион со 93,5% од националниот просек и Југоисточ-
ниот и Вардарскиот регион со 92%. Најниски примања 
имаат пензионерите од Полошкиот регион каде што 
просечната пензија изнесува 82,4% од националниот 
просек. Податоците упатуваат на разлика во стандар-
дот на живот на пензионерите, меѓутоа при анализата 
треба да се земат предвид и други аспекти како кори-
стењето на пензиите за делумно амортизирање на соци-
јалните проблеми на семејствата кои живеат во заедница 
со пензионерите од една и приливот на приватни транс-
фери од странство во определени семејства од друга 
страна, што влијае на намалување, односно зголемување 
на животниот стандард на пензионерите, соодветно. За 
жал, овие констатации не можат да се поткрепат со кон-
кретни податоци, бидејќи нема расположлива статисти-
ка за трансферите на регионално ниво. 

Здравствено осигурување и здравствена заштита. 
Состојбата во поглед на покриеноста на населението со 
здравствено осигурување во повеќето плански региони 
е релативно добра и изнесува 100% во Пелагонискиот 
и Скопскиот регион, околу 99% во Источниот и 98% во 
Вардарскиот и Југоисточниот плански регион. Како ре-
зултат на состојбите на пазарот на трудот и зголемува-
њето на бројот на невработени лица, процентот на на-
селение што е здравствено осигурано врз основа на не-

вработеност е прилично високо во сите региони. Нај-
ниска покриеност со здравствени услуги од 80% има 
населението на Полошкиот регион што ја отсликува 
неможноста на системот на здравствена заштита да ги 
следи демографските промени на брз пораст на населе-
нието, а следат Југозападниот и Североисточниот реги-
он со 89% и 92%, соодветно.  

Достапноста на здравствените услуги од примарна-
та и амбулантно-специјалистичко консултативната 
здравствена заштита е релативно добра во најголем 
број од регионите. Според Националната стратегија за 
намалување на сиромаштијата од 2002 година, околу 
90 проценти од населението има пристап од својот дом 
до давател на здравствени услуги за помалку од 30 ми-
нути. Сепак, постојат одредени региони кои не се до-
волно покриени со здравствени услуги, особено кога 
станува збор за стоматолошки или специјалистички 
здравствени услуги. Ова посебно се однесува на Поло-
шкиот и Североисточниот плански регион (Табела 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Што се однесува до повисоките степени на здрав-

ствена заштита, болничката нега во Република Македо-
нија е организирана преку широка мрежа на општи и 
специјалистички болници. Специјалистичките болници 
се претежно лоцирани во Скопскиот и Југозападниот 
плански регион, додека кај општите болници се забеле-
жува порамномерна регионална распределба. Притоа, 
една приватна општа болница и две специјализирани 
болници се активни во Скопскиот регион.  

Терцијарната здравствена заштита пак, во најголем 
дел е концентрирана во Скопскиот регион. Од аспект 
на релативно малата територијална оддалеченост на 
сите населени места до главниот град Скопје, ваквото 
решение сепак обезбедува пристап на сите граѓани до 
потребните медицински услуги. Според резултатите од 
анализата на Медицинската мапа на Република Маке-
донија, единствена алтернативна локација којашто би 
можела ефикасно да служи како центар за терцијарна 
нега е Битола, односно Пелагонискиот плански регион. 
На тој начин би се постигнало намалување на трошо-
ците и зголемување на ефикасноста на овој тип услуги 
за граѓаните.  

Социјална и детска заштита. Високите стапки на 
невработеност во планските региони се рефлектираат и 
на социјалната заштита во Република Македонија. Спо-
ред податоците од Државниот завод за статистика за 
2006 година, во Република Македонија просечниот 
број на корисници на социјална парична помош на во-
зраст над 18 години изнесувал 42,5 на илјада лица. 
Погледнато по региони, најмногу корисници на соци-
јална помош имало во Североисточниот (72,3 на илјада 
лица), Полошкиот (54,1 на илјада лица) и Пелагониски-
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от (53 на илјада  лица), а најмалку во Југоисточниот 
плански регион (30,1 на илјада лица).23  Доколку се 
повлече паралела меѓу овие податоци и расположливи-
те податоци за стапката на невработеност од Агенција-
та за вработување за 2006 година, може да се забележи 
правопропорционална врска меѓу стапката на неврабо-
теност и примателите на социјална помош, имајќи 
предвид дека состојбата во поглед на невработеноста 
на национално ниво не е битно променета во изминати-
от период. Високиот број на приматели на социјална 
помош е индиректен показател за стандардот на живот 
во планските региони и упатува на потребата од креи-
рање нови работни места во планските региони со цел 
за намалување на невработеноста. 

Нискиот стандард на населението се одразува и на 
бројот на деца кои посетуваат детски градинки и бро-
јот на корисници на додаток за деца до 18 години. Про-
сечниот број на деца на возраст 0-6 години во детските 
градинки изнесувал само 11,5% од вкупниот број на 
деца во Република Македонија во 2006 година. Притоа, 
овој индикатор бил најголем во Источниот  - 20,2% (од 
вкупниот број деца во регионот) и Скопскиот - 18,2%, 
а најнизок во Полошкиот плански регион - само 2,3%.24  
Ваквата состојба на мал број на деца кои посетуваат 
детски градинки во голема мера е детерминирана од 
нискиот животен стандард на семејствата од една и не-
вработеноста на членови на семејството што овозмо-
жува огледување на децата во домашни услови, од дру-
га страна. Влијание има и ограничениот број на детски 
градинки во некои од планските региони, посебно во 
помалите населени места, што пак е ограничувачки фа-
ктор за повисока активност на жените на пазарот на 
труд. При планирањето на демографската ревитализа-
ција на регионите и поттикнувањето на економскиот 
раст, внимание ќе треба да се обрне и на овој аспект за-
ради обезбедување предуслови за соодветна згриже-
ност на децата поради значењето на раното образова-
ние и развој врз целиот натамошен живот, како и за 
зголемување на економската активност на жените.  

Што се однесува до бројот на корисници на детски 
додаток, околу 7,5% од вкупниот број деца до 18 годи-
ни во Република Македонија примаат ваков додаток. 
Притоа, најголем е бројот на приматели на детски до-
даток во Источниот (15,1% од вкупниот број на деца до 
18 години во регионот) и Вардарскиот плански регион 
(11%), а најнизок во Скопскиот (4,2%) и Полошкиот 
плански регион (5,5%).25  Интересен е релативно ни-
скиот процент на корисници на детски додаток во По-
лошкиот регион, имајќи ја предвид демографската со-
стојба на младото население во овој регион. Сепак, ва-
квата состојба би можела да се објасни со високата ми-
грација од овој регион која честопати имплицира еден 
или повеќе членови од потесното семејство да работат 
во странство и обезбедуваат доволно приходи за издр-
жување на децата под 18 години.    

 
8. Инфраструктура 

 
Транспортна инфраструктура 

 
Патишта. Од аспект на развиеност на патната мре-

жа, сите плански региони се релативно добро покриени 
со магистрални и регионални патишта (Табела 9). Раз-
виеноста на магистралната и регионалната патна мрежа 
е особено добра, односно само уште мал број на патни 
правци не се изградени. Меѓутоа, квалитетот на постој-
ната магистрална и регионална патна мрежа е доста 
различен. Поради фокусираноста на развојот на патни-

                                                                 
23 „Регионите во Република Македонија 2007“, ДЗС, декември 
2008, стр. 15 
24 Ibidem 
25 Ibidem 

те правци кои припаѓаат на европските коридори, дел 
од магистралните и регионалните правци се во лоша 
состојба и не овозможуваат соодветно поврзување на 
некои од регионалните центри со главните сообраќај-
ници. Со исклучок на Скопскиот, Вардарскиот и Поло-
шкиот плански регион, во сите други региони состојба-
та на поголемиот дел од главните магистрални и регио-
нални правци не е во согласност не само со барањата за 
економски развој, туку и со стандардите за безбедно 
одвивање на сообраќајот. Неколку делници на маги-
стралните патишта се во исклучително лоша состојба и 
тоа пред сè поради фактот дека се изградени пред 30-
40 години и не се соодветно одржувани и навремено 
реконструирани. Тие делници се: 

- Велес - Штип - Кочани - Делчево (М-5) 
- Штип - Радовиш - Струмица (М-6) 
- Градско - Прилеп; Битола - Ресен - Охрид ( Р-

106;М-5) 
- Гостивар - Кичево - Подмоље (Струга) (М-4) 
- Куманово - К.Паланка - Гр.Пр. Бугарија (М-2) 
Генерално, во Југозападниот, Североисточниот, 

Источниот, Пелагонискиот и дел од Југоисточниот 
плански регион квалитетот на магистралната и регио-
налната патна инфраструктура е релативно низок. Во 
Југозападниот регион градот Дебар се наоѓа во свое-
видна сообраќајна изолација, бидејќи постојната регио-
нална патна мрежа е во многу лоша состојба, а најкра-
ткиот патен правец кој го поврзува Дебар со главната 
магистрала (М-4), Бошков Мост (врска со Р-409) - Из-
вор (врска со М-4), не е доизграден. 

Карактеристично за сите региони е недоволната 
развиеност и квалитет на локалната патна мрежа. Ова 
пред сè е последица на недоволното одржување на 
истата и недоволните инвестиции. Слабата развиеност 
на локалната патна мрежа е особено карактеристична 
за планинските области во секој од регионите. Должи-
ната на локалната патна мрежа е најмала во Југоисточ-
ниот плански регион (902 км) каде што се лоцирани 
10% од локалните патишта во Македонија, додека во 
Источниот плански регион должината изнесува 1.245 
км или 13,8% од локалните патишта во Македонија. 
Подобрувањето на патната инфраструктура е од исклу-
чително значење за развојот на регионите, имајќи пред-
вид дека високата концентрација на населението во ур-
баните средини е неповолна за развојот, а несоодветни-
те локални патишта не овозможуваат развој на туриз-
мот и другите економски дејности за кои регионите 
имаат потенцијал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Железница. Развиеноста на железничката мрежа во 

Република Македонија може да се оцени како недовол-
на. Услугите кои ги даваат Македонски железници се 
ограничени и регионите не се доволно опслужени со 
овој вид на транспорт. Постојната железничка инфра-
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Покриеност на население со пречистителна станица 
за отпадни води
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структура претежно е лоцирана на Коридорот 10. Опс-
луженоста на регионите со железнички услуги е нерам-
номерна, односно Скопскиот, Вардарскиот, Пелагони-
скиот, Источниот и Полошкиот регион се подобро опс-
лужени со овој вид на услуги, додека голем дел од ур-
баните центри во другите региони - Југозападниот 
(Охрид, Струга, Дебар), Североисточниот (Крива Па-
ланка) и дел од Југоисточниот (Радовиш и Струмица) 
воопшто не се опслужени со железнички услуги. Кое-
фициентот (км’/км2) кој ja прикажува густината на же-
лезницата во однос на површината на секој од региони-
те се движи од 8,46 во Југоисточниот до 57,18 во Пела-
гонискиот плански регион (националниот просек е 27). 
Коефициентот кој го прикажува односот меѓу должи-
ната на железничките линии и бројот на жители, се 
движи од 9,56 во Источниот до 136,94 во Вардарскиот 
плански регион (националниот просек е 33,9), со што 
се потврдуваат разликите на регионално ниво во пог-
лед на можностите за користење на железничкиот 
транспорт во функција на развојот. 

Основен проблем за ефикасен железнички транс-
порт е недооформената железничка мрежа, односно 
одредени правци завршуваат со слеп колосек. Постој-
ната железничка инфраструктура е во лоша состојба и 
е неопходно нејзино итно реконструирање за да се 
обезбеди брз и сигурен транспорт на стоки и патници. 
Како една од можностите за унапредување на овој вид 
на транспорт е идентификуван развојот на комбинира-
ниот мултимодален транспорт кој може да обезбеди 
порентабилен транспорт и да поттикне инвестиции во 
регионите, а исто така би можел да се искористи за по-
добрување на урбаниот транспорт, посебно на подрач-
јето на Скопскиот регион.  

Воздушен сообраќај.   Со постојните меѓународни 
патнички аеродроми во Скопје и Охрид, поголемиот 
дел од регионите се добро покриени, меѓутоа за опре-
делени општини пристапот до аеродромите не е брз и 
едноставен. Исто така, постојните аеродроми имаат ре-
лативно мал капацитет што упатува на потребата од 
нивно проширување и модернизирање, како и поната-
мошна изградба на уште еден аеродром за превоз на 
патници, како би се обезбедиле услови за развој на ре-
гионите. Покрај тоа, неопходно е да се изгради карго 
аеродром во Република Македонија, кој би овозможил 
развој на земјоделското производство. Овој аеродром 
би бил од посебно значење за Југоисточниот и Источ-
ниот плански регион, меѓутоа би можел да им користи 
и на другите региони, доколку се обезбеди добар при-
стап до истиот. Исто така, корисна би била изградбата 
на аеродром во близина на Битола (Пелагониски план-
ски регион), како што е предвидено во Просторниот 
план на Република Македонија.    

Сите региони, освен Југоисточниот, располагаат со 
спортски леталишта или леталишта за стопанска авија-
ција, но нивната искористеност е релативно мала. Овие 
леталишта може да се искористат во економски цели и 
за развој на туризмот.   

 
Комунална инфраструктура 

 
Водоснабдување. Процентот на домаќинства кои 

располагаат со инсталации за довод на вода се движи 
од 87,2% во Југозападниот регион до 97,3% во Поло-
шкиот регион (националниот просек е 95,6%). Каракте-
ристика на сите региони е што поврзаноста на населе-
нието со централни системи за снабдување со вода во 
урбаните центри се движи од 75 до 100%, додека во ру-
ралните области од регионите тој процент е доста раз-
личен и се движи од 0 до 100%. За сите региони е кара-
ктеристично тоа што дел од населените места се соочу-
ваат со недостиг на вода за пиење. Најкритична е ситу-
ацијата во Свети Николе (Вардарски регион) каде што 
населението веќе неколку години се снабдува со вода 

за пиење од цистерни или локални бунари. Со исклу-
чок на неколку урбани центри (Прилеп, Кривогаштани 
и Демир Хисар - Пелагониски регион) системите за 
снабдување со вода за пиење се карактеризираат со го-
леми загуби на вода при транспортот на водата низ си-
стемите (просечно повеќе од 50%), што е последица на 
недоволното одржување и староста на системите (про-
сечно постари од 15 години). Дел од урбаните центри 
во регионите (Полошки - Гостивар; Југозападен - Де-
бар), не располагаат со пречистителни станици за вода.  

Одведување и пречистување на отпадни води. По-
криеноста на населението со системи за одведување на 
отпадните комунални води во урбаните центри се дви-
жи од 60% до 100%, додека руралните области се по-
малку покриени со системи за одведување на отпадни-
те води и процентот се движи од 0 до 100%. Дел од ру-
ралните населени места не располагаат со системи или 
со соодветни септички јами за отпадни води, а како оп-
штина во која проблемот со одведување на отпадните 
води е на критично ниво е општина Липково (Северои-
сточен регион). Во Полошкиот регион, односно во оп-
штината Маврово-Ростуше, населените места и тури-
стичката населба кои се лоцирани во границите на На-
ционалниот парк не се поврзани со систем за одведува-
ње на комуналните отпадни води. Понатаму, состојбата 
со системите за одведување на отпадните води е рела-
тивно лоша, бидејќи системите се карактеризираат со 
истекување на дел од отпадната вода во текот на транс-
портот, со што се зголемува ризикот од загадување на 
почвата и подземните води. 

Покриеноста на населението со станици за пречи-
стување на отпадните води на ниво на Македонија из-
несува 12,5% (Графикон 19). Процентот на покриеност 
на населението во регионите доста варира и се движи 
од 0% (Источен и Скопски) до 60% (Североисточен). 
Освен оние урбани центри кои располагаат со пречи-
стителни станици (Охрид и Струга - Југозападен; Ку-
маново - Североисточен; Свети Николе - Вардарски; 
Дојран - Југоисточен; Ресен - Пелагониски; Македон-
ски Брод - Југозападен) во сите други урбани или ру-
рални места отпадните комунални води се испуштаат 
директно во реципиентот, без каков било третман.  

 
 Графикон 19  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цврст отпад. На територијата на Република Македо-

нија постојат 52 депонии т.н. општински депонии, кои 
се користат од страна на локалните јавни претпријатија 
за депонирање на цврстиот комунален отпад. Со исклу-
чок на депонијата Дрисла (Скопски плански регион), ко-
ја исполнува дел од потребните стандарди за безбедно 
депонирање на овој вид на отпад, сите други депонии не 
ги исполнуваат ниту најелементарните стандарди за без-
бедно депонирање на отпадот. Бројот на локалните оп-
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штински депонии во секој регион е различен и се движи 
од една депонија (Полошки и Североисточен плански 
регион) до 17 (Пелагониски плански регион), меѓутоа 
решавањето на проблемот со цврстиот отпад во Репуб-
лика Македонија бара изградба на современи, модерни 
депонии во секој регион (барем по една), каде што ќе 
може да се врши рециклирање и преработка на отпадот 
со што во голема мера би се заштитила животната сре-
дина во регионите, а истовремено би се поттикнала упо-
требата на отпадот во економски цели. 

 
Енергетска инфраструктура 

 
Производство и пренос на електрична енергија.  

Системот за производство на електрична енергија во 
Република Македонија се состои од термоцентрали и 
хидроцентрали. Термоцентралите „Битола“ (Пелагони-
ски плански регион) и „Осломеј“ (Југозападен плански 
регион) користат главно домашни ресурси - лигнит, до-
дека термоцентралата „Неготино“ (Вардарски плански 
регион) работи на увозен мазут. Вкупниот капацитет 
на термоцентралите за годишно производство на еле-
ктрична енергија е околу 6.200 GWh, а најголем произ-
водител е ТЕЦ “Битола” со вкупен капацитет за годиш-
но производство од околу 4.350 GWh. Имајќи ја пред-
вид исцрпливоста на лежиштата на лигнит што се во 
експлоатација, од големо значење е постоењето и на 
други јагленови басени во Република Македонија. Ка-
ко лежишта со големи проценети резерви би можеле да 
се издвојат Мариовскиот (110 милиони тони резерви) и 
Тиквешкиот басен (70 милиони тони резерви) во Пела-
гонискиот и Вардарскиот плански регион, соодветно 
кон чија експлоатација сè уште не е пристапено, како и 
наоѓалиштето Брод Гнеотино во Пелагонискиот басен 
(45 милиони тони резерви), кое веќе е активирано како 
извор на гориво за ТЕЦ “Битола”.   

Хидроцентралите се лоцирани главно во западниот 
дел од земјата, а малите ХЕЦ се распоредени низ цела-
та земја. При просечна хидрологија, хидроцентралите 
можат да обезбедат до 1.300 GWh електрична енергија 
годишно. Според производниот капацитетот, најголе-
ми се хидроцентралите “Вруток” на р. Вардар (Поло-
шки плански регион), “Шпиље” и “Глобочица” на р. 
Црн Дрим (Југозападен плански регион), “Тиквеш” на 
Црна река (Вардарски плански регион) и “Козјак”  на р. 
Треска (Скопски плански регион). Согласно со Про-
сторниот план на Република Македонија,26  предвидена 
е изградба на нови хидроелектрани, од кои најголемо 
значење според годишниот капацитет за производство 
на електрична енергија би имале ХЕЦ “Галиште” и 
ХЕЦ “Чебрен” кои се планирани да се градат на Црна 
Река, хидроелектричните централи на р. Вардар и ХЕЦ 
“Бошков мост” на Мала Река. Новоизградените хидро-
централи би можеле годишно да обезбедат дополни-
телни 2.270 GWh при просечна хидрологија. Покрај 
споменатите, Република Македонија има доста голем 
потенцијал за изградба и на мали хидроцентрали рас-
поредени на околу 400 локации низ сите плански реги-
они, кои се веќе идентификувани и кои можат да обез-
бедат околу 10% од моменталните потреби од еле-
ктрична енергија на земјата.27  

Во делот на термоенергетиката во тек е изградба на 
гасна термоелектрана-топлана ТЕ-ТО во Скопје со про-
сечно годишно производства на електрична енергија од 
околу 1.500 GWh. Исто така, се планира изградба на 
комбинирана гасна електрична топлана Енергетика во 
Скопје со просечно годишно производство на еле-
ктрична енергија од 2.000 GWh. 

                                                                 
26 Просторен план на Република Македонија, стр. 47 
27 Use of Renewable Energies and Energy Conservation, Part C: 
Feasibility Study of Small Hydroelectric Project, in Investment 
Options in the Energy Sector, Component 6, PHARE Programme, 
EXERGIA S.A (for the Ministry of Economy), February 2003 

Преносниот систем за електрична енергија е разгра-
нет низ целата територија на Република Македонија и 
обезбедува релативно добра покриеност на населените 
места во сите плански региони. Високонапонската мре-
жа се состои од три напонски нивоа - 110kV, 220kV и 
400kV, при што електроенергетскиот систем на Репуб-
лика Македонија е поврзан на 400 кВ напонско ниво со 
системите на Грција, Бугарија и Србија. Во интерес на 
зголемување на можностите за транспорт на електрич-
на енергија и подобрување на сигурност во снадбува-
њето на Република Македонија и во регионот во тек се 
активностите за изградба на 400кВ интерконективна 
врска меѓу Штип (Република Македонија) - Ниш (Ре-
публика Србија). Исто така, постојат планови за повр-
зување со електроенергетскиот систем на Република 
Албанија и надградба на постојниот 220 кВ далновод 
на 400 кВ напонско ниво со Косово. 

Потрошувачка на електрична енергија. Вкупната 
годишна просечна потрошувачка на електрична енер-
гија во Република Македонија во периодот 2003-2006 
година изнесувала во просек околу 7.854 ГВтч. Потро-
шувачката на електрична енергија во 2007 година изне-
сувала 8.689 ГВтч. Дел од потребите на електрична 
енергија се задоволуваат и од увоз кој во последните 
години достигнува и до 25% од вкупните потреби на 
електрична енерија. Анализирано по плански региони, 
најголем дел од електричната енергија била потрошена 
во Скопскиот плански регион (35%), по што следуваат 
Пелагонискиот (12%), Полошкиот (12%) и Југозападни-
от регион (10%). Другите плански региони имаат пони-
ско учество, при што најмала потрошувачка имале Вар-
дарскиот и Североисточниот плански регион кои имале 
удел по 7% во вкупната потрошувачка. Потрошувачката 
на електрична енергија во голема мера соодветствува на 
концентрацијата на населението и економските активно-
сти по регионите, при што Скопскиот плански региони 
значително се издвојува од останатите.           

Други енергетски системи. Покрај енергетските си-
стеми на цврсти горива и хидроенергија, во Република 
Македонија постојат енергетски системи за течни гори-
ва (нафта и нафтени деривати), природен гас и обнов-
ливи извори на енергија. Потребата од нафтени дерива-
ти во Република Македонија е околу 800.00 до 900.000 
тони годишно што се обезбедува од преработка на су-
рова нафта во Рафинеријата ОКТА и од увоз. Системот 
за нафта и нафтени деривати го прават рафинеријата 
ОКТА, нафтоводот Скопје-Солун и мрежа на бензин-
ски пумпи во сите плански региони кои обезбедуваат 
релативно добра покриеност на населението и економ-
ските субјекти од сите населени места. Како перспе-
ктива за развој на Коридорот 8 е изградбата на нафто-
водот АМБО кој се планира да се протега низ Северои-
сточниот, Скопскиот, Пелагонискиот и Југозападниот 
плански регион.  

Гасоводниот систем во Република Македонија е дел 
од рускиот транзитен гасовод кој поминува низ Украи-
на, Романија и Бугарија, а е наменет и за задоволување 
на потребите на Турција, Грција и земјите од поранешна 
Југославија. Република Македонија се приклучува на бу-
гарскиот дел од гасоводот во граничниот реон Деве Ба-
ир. Гасоводот се протега преку подрачјата на Крива Па-
ланка, Кратово, Куманово и Скопје, меѓутоа системот се 
користи само со 15% од неговиот вкупен капацитет што 
е исклучително малку со оглед на високите можности 
што гасот ги нуди како енергенс за производство на топ-
линска и електрична енергија. Од аспект на регионални-
от развој, градењето на капацитети за подобро искори-
стување на гасоводниот систем може да придонесе за 
поттикнување на развојот на регионите. 
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Значајна улога во обезбедувањето на електрична и 
топлинска енергија во Република Македонија можат да 
имаат и обновливите извори на енергија. Покрај хидро-
енергијата, тука можат да се вбројат соларната енерги-
ја, геотермалната енергија, биомасата и ветерната енер-
гија чие искористување во планските региони е само 
симболично. Поради природните предуслови, поголем 
број на плански региони имаат можност за користење 
на соларната енергија и биомасата. Геотермалната 
енергија може да биде од исклучително значење за раз-
вивање на земјоделството во Југоисточниот и Источни-
от плански регион, додека потенцијал за развивање на 
ветерна енергија има во Вардарскиот, Источниот и Пе-
лагонискиот плански регион. Покрај економските ефе-
кти, користењето на обновливите извори на енергија 
би имало позитивно влијание и врз заштитата на жи-
вотната околина во регионите.  

  
*       *        * 

 
Презентираната анализа на карактеристиките за 

развој на планските региони овозможува увид во по-
стојната состојба во поголем број сегменти значајни за 
регионалниот развој, при што се нагласени клучните 
проблеми во секое обработено подрачје, како и потен-
цијалите за развој. Тргнувајќи од големите диспарите-
ти во развојот меѓу планските региони, во анализите 
фокусот е ставен на меѓурегионалните разлики, а исто-
времено се нагласуваат и внатре регионалните диспа-
ритети во сите области каде што се посебно изразени. 
Идентификувањето на диспаритетите и секаде каде 
што е можно - причините за нивна појава, е направено 
со цел да се добие солидна основа за планирање на ре-
гионалниот развој. Врз основа на анализите и утврде-
ната причинско-последична врска на детерминатите и 
диспаритетите, пристапено е кон дефинирање на визи-
јата, стратешките цели и приоритетите на регионални-
от развој, елаборирани во вториот дел од Стратегијата.  

  
ВТОР ДЕЛ 

ВИЗИЈА, СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Визија 
 
Визијата за регионален развој упатува на крајната цел 

што треба да се постигне и одржува преку имплементира-
њето на политиката за регионален развој и гласи:   

„Рамномерен и одржлив развој на целата територи-
ја на Република Македонија кој се карактеризира со ви-
сока стапка на економски раст и конкурентни плански 
региони меѓу кои постојат релативно помали диспари-
тети и каде што оптимално се користат природните, 
човечките и енергетските ресурси, постои висока еко-
номска и социјална кохезија и населението ужива до-
бар животен стандард.“    

Остварувањето на визијата е поврзано со градење 
на функционален систем за регионален развој заснован 
на цврсти принципи и институционално поддржан од 
релевантните институции. Имајќи ја предвид специ-
фичната ситуација на ниско ниво на развој во земјата и 
големите диспаритети меѓу планските региони, оства-
рувањето на визијата е можно преку полицентричниот 
модел на развој кој обезбедува поддршка на развојот 
на сите региони, меѓутоа фокусот на политиката е ин-
тензивирање на развојот на помалку развиените регио-
ни со цел да се намалат диспаритетите меѓу регионите. 
Остварувањето на визијата е долгорочен процес кој ба-
ра конзистеност и континуираност на политиката за ре-
гионален развој, посветеност од страна на многу акте-
ри и вложување на потребните напори за исполнување 
на стратешките цели и приоритети.    

2.  Процес на идентификување на стратешките цели  
и приоритети 

 
Идентификувањето на стратешките цели и приори-

тети за поттикнување на регионалниот развој на Репуб-
лика Македонија е направено врз основа на анализите 
на расположливите статистички податоци и сознанија-
та од регионалните средби со засегнатите страни од ло-
калната власт, приватниот и невладиниот сектор во 
планските региони. Исто така, при формулирањето на 
стратешките цели и приоритети за регионален развој, 
детално се проучени целите и приоритетите од Нацио-
налниот развоен план (НРП) 2009-2013 и Просторниот 
план на Република Македонија, како основни докумен-
ти за планирање на развојот. Основната стратешка цел 
на НРП 2009-2013 е “зголемување на економскиот раст 
и обезбедување на услови за одржлив економски раст и 
повисока стапка на вработеност“,28  а основните прио-
ритети до 2013 година се однесуваат на: зголемување 
на конкурентноста на економијата; развој на економ-
ската инфраструктура; развој на човечкиот капитал; за-
штита на животната средина; рурален развој и развој 
на земјоделството и промоција на државата како парт-
нер во економскиот раст.  

Основната стратешка определба на Просторниот 
план на Република Македонија е „остварување на по-
висок степен на вкупната функционална интегрираност 
на просторот на државата, како и обезбедување услови 
за значително поголема инфраструктурна и економска 
интеграција со соседните и останатите европски зем-
ји“.29  Остварувањето на оваа комплексна цел подраз-
бира бројни други цели идентификувани во Простор-
ниот план кои вклучуваат: техничко-технолошко осо-
временување на стопанството; ефикасно планирање на 
урбаниот развој; обезбедување подобар квалитет на 
животот во населбите и стимулирање на развојот на 
помалите градови, селските населби и подрачја, како и 
подрачјата со специфични потреби во развојот; органи-
зација и користење на просторот во функција на разво-
јот на стопанството; рационално користење на природ-
ните ресурси и зачувување на квалитетот на животната 
средина.   

При изработката на Стратегијата се користени 
Стратешките приоритети на Република Македонија и 
Програмата за работа на Владата, како и бројни сектор-
ски стратегии вклучително Популационата политика и 
Стратегијата за демографски развој 2008-2015, Страте-
гијата за вработување, Стратегијата за мали и средни 
претпријатија, Стратегијата за земјоделство и рурален 
развој, Националниот план за земјоделство и рурален 
развој ИПАРД (2007-2013), Националната транспортна 
стратегија, Стратегијата за туризам и други бројни се-
кторски документи. Согласно со специфичностите на 
политиката за регионален развој, целите од НРП 2009-
2013, целите од Просторниот план на Република Маке-
донија и целите од секторските стратегии се соодветно 
респектирани при дефинирањето на стратешките цели 
и приоритетите за регионален развој. Секаде каде што 
е можно, во Стратегијата за регионален развој прециз-
но е назначена врската меѓу мерките за регионален раз-
вој и мерките од другите стратешки документи заради 
подобра координација.    

Понатаму, имајќи ги предвид определбата и напо-
рите на Република Македонија за пристапување кон 
Европската унија, при дефинирањето на стратешките 
цели за регионален развој предвид се земени целите на 
кохезионата политика на ЕУ и целите на Лисабонската 
                                                                 
28 Национален развоен план на Република Македонија 2009-2013, 
стр. 21 
29 Просторен план на Република Македонија, стр.9 
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стратегија. Преку кохезионата политика на ЕУ се про-
мовира економската конвергенција меѓу регионите,30  
подигнување на конкурентноста и вработеноста и пот-
тикнување на прекуграничната и соработката помеѓу 
регионите, додека Лисабонската стратегија има за цел 
„ЕУ да стане најконкурентна и најдинамична економи-
ја заснована на знаење во светот, со капацитет за одрж-
лив економски раст со повеќе и подобри работни места 
и поголема социјална кохезија“,31  што првенствено по-
дразбира поголеми вложувања во иновации и развој, 
подигнување на нивото на човечкиот капитал во земји-
те членки на ЕУ и поттикнување на создавањето нови 
работни места преку инвестиции.   

Иако кохезионата политика на ЕУ и Лисабонската 
стратегија во дадениот временски момент не се однесу-
ваат директно на земјите кандидати за влез во Унијата, 
нивното почитување е важно од аспект на идното 
членство на Република Македонија во ЕУ. Оттаму, на-
ведените цели се соодветно респектирани при креира-
ње на стратешките цели за регионален развој. Покрај 
тоа, големо внимание е посветено на расположливата 
претпристапна помош од страна на ЕУ, посебно на 
ИПА фондовите, со намера да се обезбеди усогласе-
ност на стратешките цели со соодветните ИПА компо-
ненти кои можат да имаат улога во поттикнувањето на 
регионалниот развој на Република Македонија. Во таа 
смисла, посебно се значајни следниве ИПА компонен-
ти:32            

- ИПА компонента 2: Прекугранична соработка во 
рамките на која се поддржуваат проекти наменети за 
промовирање на одржлив економски и социјален раз-
вој во пограничните области, при што посебно внима-
ние се посветува на поттикнување на соработката во 
областите: животна средина, природно и културно нас-
ледство, јавно здравство, како и превенција и борба 
против организираниот криминал; 

- ИПА компонента 3: Регионален развој чија основ-
на цел е подготвување на земјите кандидати за идно 
успешно пристапување кон Европскиот фонд за регио-
нален развој и Кохезивниот фонд преку кои се импле-
ментира политиката на кохезија на ЕУ. Во однос на Ре-
публика Македонија, користењето на оваа компонента 
во периодот 2007-2009 година е ограничено на подо-
брување на транспортната инфраструктура и животна-
та средина, додека после 2010 година предвидени се 
средства за поддршка на регионалната конкурентност; 

- Компонента 4: Развој на човечки ресурси која се 
фокусира на три приоритетни области: вработување, 
образование и обука и социјална вклученост. Целта на 
оваа компонента е да се привлечат и задржат повеќе 
лица во работен однос, да се модернизира системот за 
социјална заштита, да се зголемат инвестициите во чо-
вечкиот капитал за да се оствари поголем раст, креира-
ње на подобри работни места и да се зголеми нацио-
налната конкурентност на меѓународно ниво и  

- ИПА компонента 5: Рурален развој (ИПАРД) што 
е фокусирана на подобрување на конкурентноста и во-
ведување на ЕУ стандардите во производството и про-
дажбата на земјоделски производи, имплементација на 
агро-еколошките мерки и локалните стратегии за рура-
лен развој, како и поттикнување на развојот на рурал-
                                                                 
30 Согласно со регулативата на ЕУ, предмет на регионалната 
политика на ЕУ се поголеми региони на НТЕС 2 ниво.   
Република Македонија претставува еден регион на НТЕС 2 ниво, 
меѓутоа при  планирањето на националната политика за 
регионален развој во земјата на НТЕС 2 се почитуваат целите на 
кохезионата политика на ЕУ во функција на  подигнувањето на 
конкурентноста и вработеноста на планските региони во 
Република Македонија како предуслов за подобро искористување 
на можностите што ги нудат фондовите на ЕУ после 
зачленувањето на земјата во Унијата.   
31 http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm 
32 http://www.sep.gov.mk 

ните економии. Република Македонија одбра поддр-
шката во рамките на ИПАРД да биде насочена кон по-
дигнување на конкурентноста на секторите: месо и 
млеко, овошје и зеленчук и грозје и вино, со истовре-
мена поддршка на диверзификацијата на економски 
активности во руралните средини.   

Врз основа на горенаведеното и како резултат на 
опсежните проучувања и анализи, идентификувани се 
главните стратешки цели на Стратегијата за региона-
лен развој што се дадени во продолжение. 

  
3.  Стратешки цели и приоритети 

 
Главните стратешки цели на Стратегијата за регио-

нален развој за периодот 2009-2019 година се: 
1. Конкурентни плански региони што се одликуваат 

со динамичен и одржлив развој и 
2. Поголема демографска, економска, социјална и 

просторна кохезија меѓу и во рамките на планските ре-
гиони во Република Македонија. 

Во продолжение е даден краток опис на главните 
стратешки цели, а понатаму следат приоритетите за се-
која стратешка цел и основните мерки за секој приори-
тет. Секаде каде што е можно, направено е конкретно 
лоцирање на мерките според региони.  

 
Стратешка цел 1. Конкурентни плански региони 

што се одликуваат со динамичен и одржлив развој 
 
Со просечен БДП по жител од 27,1% од просекот на 

ЕУ 27 во 2005 година,33  Република Македонија се ка-
рактеризира со низок степен на економски развој. БДП 
на најразвиениот плански регион (Скопскиот) изнесува 
44,5% од просекот на ЕУ 27, а на најмалку развиениот 
(Североисточниот) само 13,1%. Скопскиот регион има 
3,4 пати повисок БДП по жител од Североисточниот 
регион, со што се илустрираат големите економски 
разлики меѓу регионите. Ниското ниво на инвестиции 
и ниската конкурентна способност на македонската 
економија се основните фактори за ваквите резултати 
заради што осовременувањето на носечките индустрии 
во планските региони, како и инвестирањето во нови 
индустрии со висока техничко-технолошка основа се 
наметнува како императив при планирањето на регио-
налниот развој. Оттаму, подигнувањето на конкурент-
носта на планските региони е идентификувано како 
примарна цел на Стратегијата за регионален развој во 
Република Македонија. Притоа, долгорочната цел е 
создавање на солидна основа за обезбедување динами-
чен и одржлив развој на планските региони заснован 
врз оптимално користење на економските потенцијали 
за развој со истовремено респектирање на социјалната 
димензија на развојот, како и димензијата на заштита 
на животната средина. Оваа цел директно кореспонди-
ра со основната стратешка цел на НРП 2009-2013 годи-
на (наведена погоре), а приоритетите и мерките се во 
согласност со утврдените специфичности на планските 
региони.      

Главните приоритети за остварување на првата 
стратешка цел се: 

 
Приоритет 1.1. Поттикнување на економскиот раст 

во планските региони  
 
Забрзувањето на економскиот раст е основен пре-

дуслов за обезбедување на одржлив развој на земјата, 
како и за намалување на диспаритетите во регионални-
от развој. Согласно со проекциите во НРП 2009-2013, 
макроекономските политики на државата се насочени 
кон обезбедување на годишна стапка на раст од околу 
                                                                 
33 Последните расположливи податоци од Државниот завод за 
статистика за БДП по региони се однесуваат на 2005 година  
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6,5% во споменатиот период, а доколку растот и пона-
таму се одвива со слично темпо, тоа би претставувало 
добра основа за постигнување на следниве резултати: 

- просечниот БДП по жител (според ПКМ) во Ре-
публика Македонија да достигне 50% од просекот на 
ЕУ во 2019 година; 

- најмалку развиениот плански регион во Република 
Македонија да има БДП по жител (според ПКМ) не по-
низок од 35% од просекот на ЕУ во 2019 година и 

- разликата во БДП по жител на најразвиениот и 
најмалку развиениот плански регион да не надминува 
2,5 пати во 2019 година. 

Економскиот раст е директно условен од нивото на 
инвестиции (домашни и странски). Иако стапката на 
економски раст во голема мера е детерминирана од 
надворешни економски влијанија врз кои малите еко-
номии како Република Македонија не може значително 
да дејствуваат, сепак државата може да влијае на пот-
тикнување на инвестициите преку различни стимула-
тивни мерки. Досегашните напори на Република Маке-
донија за подобрување на деловната клима обезбедија 
подобро економско опкружување, меѓутоа потребно е 
постојано унапредување на правната и институционал-
ната рамка за инвестиции. Оваа потреба е идентифику-
вана и во НРП 2009-2013 година каде што се утврдени 
соодветни мерки за подобрување на деловната клима 
во Република Македонија. Од аспект на регионалниот 
развој, многу е важно да се обезбеди поголемо забрзу-
вање на економскиот раст во помалку развиените план-
ските региони што е директно условено од дисперзија-
та на инвестициите по региони. Оттаму, креирањето на 
поволна легислатива за инвестиции мора да биде под-
држано од ефикасни институции што истата ќе ја имп-
лементираат. Ова посебно се однесува на институции 
кои ќе обезбедат соодветно препознавање, промоција и 
реализација на потенцијалот за инвестиции во плански-
те региони.   

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки:  

- Подобрување на деловната клима за инвеститори-
те и претприемачите преку унапредување на правната 
рамка (сите плански региони - согласно со мерките де-
финирани во НРП - 4.1. Подобрување на деловното оп-
кружување); 

- Обезбедување на подобар пристап до капитал, 
пред сè за домашните претприемачи (сите плански ре-
гиони); 

- Креирање и/или поддршка на микроинвестициски, 
гарантни и други фондови за поттикнување на инве-
стициите на ниво на планските региони (сите плански 
региони); 

- Воспоставување и/или развивање на постојните 
институции (вклучително и центрите за развој на реги-
оните) за препознавање, промовирање и реализација на 
потенцијалот за инвестиции во планските региони (си-
те плански региони); 

- Едукација на домашните претприемачи за вложу-
вања во пропулзивни и профитабилни дејности (сите 
плански региони);  

- Намалување на обемот на работна сила ангажира-
на во неформалниот сектор (сите плански региони);   

- Обезбедување на поддршка при формирање на 
кластери и деловни мрежи на носечките индустрии во 
планските региони (сите плански региони); 

- Промовирање на јавно-приватни партнерства за 
поттикнување на инвестициите (сите плански регио-
ни); 

- Јакнење на координацијата меѓу релевантните ин-
ституции на национално, регионално и локално ниво 
значајни за поттикнување на инвестициите (сите план-
ски региони) и 

- Јакнење на улогата на општините во планирањето 
и реализацијата на регионалниот развој (сите плански 
региони). 

 
Приоритет 1.2. Развивање на современа и модерна 

инфраструктура во планските региони 
Постоењето на современа и модерна сообраќајно-

транспортна и комунална инфраструктура е основен 
предуслов за поттикнување на развојот во планските 
региони. За жал, квалитетот на инфраструктурата во 
планските региони, посебно на сообраќајната, не е на 
задоволително ниво. Потребна е реконструкција и мо-
дернизација на голем дел од патните правци, како и из-
градба на нови делници, модернизација и проширува-
ње на железничката мрежа и подобрување на инфра-
структурата за воздушен сообраќај. Идентификувањето 
на основните мерки неопходни за подобрување на пат-
ната инфраструктура е направено според специфични-
те потреби на планските региони и во согласност со 
утврдените приоритети во НРП 2009-2013 (поглавје 
5.1. Патен, железнички и авиотранспорт), Просторниот 
план на Република Македонија и Националната транс-
портна стратегија.  

Состојбата во планските региони е подобра во од-
нос на комуналната инфрастуктура, меѓутоа не е обез-
бедена целосна покриеност на населението од плански-
те региони, а посебно загрижуваат системите за одве-
дување и пречистување на отпадните води, како и 
управувањето со цврстиот отпад. Надминувањето на 
неповолните состојби поврзани со комуналната инфра-
структура е неопходно за подобрување на условите за 
живот и работа на населението и за поттикнување на 
инвестициите во планските региони. Основните мерки 
за подобрување на комуналната инфраструктура се 
идентификувани според специфичните потреби на 
планските региони и во согласност со утврдените при-
оритети во Просторниот план на Република Македони-
ја (поглавје 2.4. Водни ресурси и водостопанска инфра-
структура) и Стратегијата за управување со отпадот.   

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве мерки: 

- Осовременување на постојните магистрални пати-
шта: 

- М2 Куманово-Крива Паланка - Граница со Буга-
рија (Североисточен плански регион);  

- M3 Момин Поток-Граница со Косово (Скопски 
плански регион);  

- М4 Кичево – Струга - Граница со Албанија (Југо-
западен плански регион);  

- М5 Охрид – Ресен - Битола (Југозападен и Пелаго-
ниски плански регион),  

- М5 Oтовица – Штип – Кочани - Делчево- Звегор 
(граница со Бугарија) (Источен плански регион) и 

- М6 Штип-Радовиш-Струмица – граничен премин 
Ново село (Источен и Југоисточен плански регион);  

- Градење на нови магистрални патишта: 
- Велес-Прилеп (преку Бабуна) (Вардарски и Пела-

гониски плански регион); 
- Осовременување на постојните регионални пати-

шта: 
- Р110 Удово - Раброво (Југоисточен плански реги-

он);  
- Р111 Гевгелија - Богданци-Фурка (Југоисточен 

плански регион);  
- Р409 Врска со М4 Ново село - Маврови Анови - 

Дебар - граница со Албанија (Југозападен плански ре-
гион); 

- Р418 Струга - Дебар (Југозападен плански реги-
он); 

- Р501 Охрид - Св.Наум - Граница со Албанија (Ју-
гозападен плански регион); 

- Р604 Струмица - Раброво - Дојран - граница со Гр-
ција (Југоисточен плански регион); 
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- Велес - Штип - Кочани - Делчево - граница со Бу-
гарија (Вардарски и Источен плански регион); 

- Демир Хисар - Бучин - Прилеп (Пелагониски 
плански регион); 

- P402 Тетово - Боговиње - Врапчиште - Гостивар 
(Полошки регион) u 

- P407 - Желино - Шемшово Р424- Шемшово-Жил-
че-Лешок (Полошки регион);   

- Изградба на нови регионални делници: 
- Р112 Гевгелија-Конско-Бохула-Крњево (Југоисто-

чен и Вардарски плански регион); 
- Р415 Бошков Мост-Извор-врска со М4 (Југозапа-

ден плански регион); 
- Р323 Берово-Радовиш (Источен и Југоисточен 

плански регион); 
- Р210 Пробиштип - Свети Николе (Источен и Вар-

дарски плански регион); 
- Демир Капија - Смоквица (Вардарски и Југоисто-

чен плански регион) 
- Демир Капија - Кожуф (Вардарски и Југоисточен 

плански регион); 
- Струга - Делогожди - Климештани - М4 (Кичево - 

Охрид) и 
- Василево - Водоча - Градец (Југоисточен плански 

регион); 
- Осовременување на постојните локални патишта  

(сите плански региони); 
- Градење на нови локални патишта (сите плански 

региони); 
- Реконструкција и модернизација на постојната же-

лезничка инфрастуктура (Скопски, Вардарски,Поло-
шки, Пелагониски и Источен плански регион); 

- Изградба на нови железнички линии за интегрира-
ње на железничкиот систем на Република Македонија 
со соседните земји (Источен, Југозападен, Југоисточен 
и Пелагониски плански регион); 

- Обезбедување поголема опслуженост на региони-
те со железнички услуги (сите плански региони); 

- Изградба на мултимодални транспортни јазли: 
- Изградба на мултимодален транспортен јазол во 

Скопје (Скопски плански регион); 
- Изградба на мултимодален транспортен јазол во 

Струмица (Југоисточен плански регион); 
- Изградба на мултимодален транспортен јазол во 

Битола (Пелагониски плански регион) и 
- Изградба на мултимодален транспортен јазол во 

Струга (Југозападен плански регион); 
- Осовременување на постојната инфраструктура за 

воздушен сообраќај: 
- Реконструкција, модернизација и проширување на 

капацитетот на аеродромот за меѓународен патнички и 
карго-сообраќај „Александар Велики“ во Петровец 
(Скопски плански регион) и  

- Реконструкција, модернизација и проширување на 
капацитетот на аеродромот за меѓународен патнички и 
карго-сообраќај „Апостол Павле“ во Охрид (Југозапа-
ден плански регион);  

- Проширување на инфраструктурата за воздушен 
сообраќај: 

- Изградба на нов карго аеродром во близина на 
Штип (Источен плански регион); 

- Изградба на нов карго аеродром во близина на Би-
тола (Пелагониски плански регион); 

- Изградба на стоковно-транспортни и логистички 
центри и терминали (сите плански региони); 

- Користење на постојните спортски аеродроми и 
стопански леталишта во економски цели (сите, освен 
Југоисточниот плански регион) и 

- Изградба на аеродром за спортски и стопанско-
економски цели (Југоисточен плански регион);  

- Реконструструкција, модернизација и проширува-
ње на системите за водоснабдување (сите плански ре-
гиони): 

- Изградба на нови и санација на постојните резер-
воари и системи за водоснабдување и 

- Искористување на постојните и создавање на нови 
акумулации на вода; 

- Реконструкција и модернизација на системите за 
одведување и пречистување на отпадните води (сите 
плански региони): 

- Изградба на нови и проширување на постојните 
канализациони мрежи 

- Дооформување на колекторските системи; 
- Изградба на атмосферска канализација и 
- Изградба на пречистителни станици.  
- Подобрување на управувањето со цврстиот отпад 

(сите плански региони): 
- Изградба на регионални депонии согласно со 

стандардите за заштита на животната средина; 
- Санација и осовременување на постојните локал-

ни депонии согласно со стандардите за заштита на жи-
вотната средина и 

- Рециклирање и преработка на отпадот. 
      
Приоритет 1.3. Препознавање и искористување на 

иновативниот потенцијал и подигнување на техничко-
технолошката основа на носечките индустрии во план-
ските региони 

Имајќи предвид дека иновациите и техничко-техно-
лошката основа се носечки елемент на конкурентноста 
на секоја економија, македонското стопанство се наоѓа 
пред сериозен предизвик во поглед на подигнување на 
додадената вредност на производството. Во таа смисла, 
поддршката на истражувачко-развојни проекти за раз-
вој на носечките индустрии на ниво на планските реги-
они е клучен елемент за подигнување на економската 
основа на регионите. Иако во текот на изработката на 
Стратегијата немаше расположиви податоци за вложу-
вањата во истражување и развој на ниво на планските 
региони со што би се дала прецизна слика за состојбата 
на ова поле, просечната ниска додадена вредност на 
македонското производство, доминацијата на мали 
фирми во структурата на стопанството и многу малите 
средства за истражување и развој што се издвојуваат 
од централниот буџет на Република Македонија, заед-
но со долгогодишното непостоење на национална ин-
дустриска политика34  упатуваат на претпоставката за 
многу неповолна состојба во поглед на истражувањето 
и развојот во планските региони. Оттаму, исклучител-
но е значајно да се обезбедат предуслови за идентифи-
кување и искористување на потенцијалот за иновации 
и да се подигне техничко-технолошката основа на веќе 
развиените, носечки индустрии во планските региони.   

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Формулирање и имплементација на индустриска 
политика насочена кон подигнување на техничко-тех-
нолошкиот развој на македонското стопанство (сите 
плански региони); 

- Изработка на студии за идентификување на потре-
бите за подигнување на техничко-технолошката основа 
на носечките индустрии на ниво на плански региони 
(сите плански региони); 

- Поддршка на истражувањата за технолошки раз-
вој и иновации (сите плански региони); 

- Функционално поврзување на академските истра-
жувачки институции со стопанството (сите плански ре-
гиони);  

- Креирање на бизнис инкубатори, технолошки пар-
кови, деловни мрежи и ИТ кластери (сите плански ре-
гиони); 

                                                                 
34 На почетокот на 2009 година е изготвена Стратегија за 
индустриска политика на Република Македонија 
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- Промовирање на јавно-приватни партнерства за 
развивање и трансфер на нови технологии (сите план-
ски региони); 

- Креирање на „центри на извонредност“ за истра-
жувања во информатичката и други напредни инду-
стрии (Скопски, Пелагониски и Југоисточен плански 
регион);35 

- Поддршка на МСП за усвојување и ефикасно ко-
ристење на информатичките технологии (сите плански 
региони);  

- Обезбедување на предуслови за препознавање, 
развивање и искористување на иновативниот потенци-
јал на младата популација во текот на образовниот про-
цес (сите плански региони) и 

- Привлекување на странски директни инвестиции 
со (по)висока технолошка основа во технолошко-инду-
стриските зони (сите плански региони). 

 
Приоритет 1.4. Подигнување на нивото на човечки-

от капитал во планските региони 
 
Според податоците од Пописот на населението од 

2002 година, повеќе од половина од населението (53%) 
на Република Македонија е со ниско ниво на образова-
ние. Посебно е загрижувачка состојбата во 18 општини 
каде што овој индикатор има нумеричка вредност по-
висока од 80%, а посебен проблем во определени оп-
штини е нискиот опфат на женското население во 
образовните процеси, што пак е поврзано со ниската 
економска активност на жените. Оттаму, образовната 
структура на населението, како сoставен дел на човеч-
киот капитал, претставува сериозна ограничувачка 
околност од аспект на идниот регионален развој на 
земјата. Ваквата состојба е условена од нискиот опфат 
на населението во повисоките нивоа на образование, 
потоа од релативно малиот опфат на населението со 
доживотното учење (четири пати помал од оној во зем-
јите членки на ЕУ и шест пати помал од Лисабонската 
цел за 2010), како и од интензивната интелектуална 
емиграција во странство (околу 20% од населението со 
високо образование е надвор од земјата). Тоа ги опре-
делува и приоритетите на политиката на регионалниот 
развој во однос на подигањето на нивото на човечкиот 
капитал со цел да се обезбеди преполовување на уде-
лот на населението со ниско ниво на образование во 
сите општини/плански региони до 2019 година. При-
тоа, посебно внимание треба да се посвети на креирање 
„функционални“ образовни програми со висока упо-
требна вредност за стопанството што би овозможило 
човечкиот капитал да има значајна улога во поттикну-
вањето на развојот на планските региони. За реализа-
ција на овој приоритет би било корисно ползувањето 
на можностите што ги нуди ИПА Компонентата 4: Раз-
вој на човечките ресурси.  

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Програми за поголем опфат на населението во 
средното образование (сите плански региони, согласно 
со Закон за изменување и дополнување на Законот за 
средното образование);  

- Програми за поголем опфат на населението во ви-
сокото образование (Полошки,  Источен, Југоисточен, 
Североисточен, Југозападен и  Вардарски плански ре-
гион); 

- Развивање и имплементација на системот на до-
животно учење (сите плански региони); 
                                                                 
35 Овие региони се издвоени како погодни за формирање на 
центри на извонредност согласно со образовната структура на 
работната сила и преземените активности за формирање на 
Центар за применета технологија и менаџмент во Југоисточниот 
плански регион.   

- Обезбедување на поголема вклученост на женско-
то население во формалните образовни процеси и си-
стемот на доживотно учење (сите плански региони); 

- Прилагодување на наставните планови и програми 
на потребите на стопанството (сите плански региони); 

- Градење на регионални информациски системи за 
професионална ориентација согласно со карактеристи-
ките на пазарот на трудот во регионите (сите плански 
региони);  

- Креирање на јавно-приватни партнерства за под-
дршка на вработувањата на младите високообразовани 
кадри (сите плански региони); 

- Поддршка за воспоставување функционални вр-
ски меѓу образовните институции и економските субје-
кти (сите плански региони); 

- Креирање на предуслови за повратни текови на 
интелектуалната емиграција и намалување на „одливот 
на мозоци“ (сите плански региони); 

- Институционална поддршка на приватните бизнис 
иницијативи на високо-образованите кадри што еми-
грирале во странство (сите плански региони) и 

- Воспоставување на виртуелни програми преку 
електронски медиуми за користење на знаењето на 
емигрираните високообразованите кадри во странство 
(сите плански региони).  

 
Приоритет 1.5. Креирање на конкурентски предно-

сти на планските региони 
Долгогодишното отсуството на политика за регио-

нален развој, заедно со случувањата во потесното и по-
широкото економско опкружување на Република Ма-
кедонија придонесоа за стихијно концентрирање на 
најголем дел од економските активности во Скопскиот 
регион и делумно развивање на поголемите урбани 
центри во другите плански региони. Со цел да се пот-
тикне развојот на планските региони неопходно е да се 
идентификува и развие потенцијалот за креирање на 
конкурентски предности на планските региони преку 
создавање препознатливи македонски производи и пот-
тикнување на развојот на извозно ориентирани инду-
стрии. Тоа подразбира поддршка на носечките инду-
стрии во регионите за кои веќе постои квалификувана 
работна сила и постојат трасирани патишта за извоз, а 
истовремено се однесува на инвестиции во нови извоз-
ни индустрии согласно расположивите производни фа-
ктори во планските региони. Истовремено, потребно е 
да се поттикнува развојот на земјоделството и услуж-
ните дејности, посебно туризмот, согласно специфич-
ностите на планските региони. За реализација на некои 
од целите во рамките на овој приоритет би било корис-
но ползувањето на можностите што ги нудат ИПА 
Компонентата 3: Регионален развој и ИПА Компонен-
тата 5: Рурален развој (ИПАРД). 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Изработка на студии за идентификување на прио-
ритетните индустриски и услужни дејности за развој на 
регионите согласно со нивните потенцијали (сите 
плански региони); 

- Промовирање на поддршка на стандардизацијата, 
акредитацијата, метрологијата и заштитата на интеле-
ктуалната сопственост (сите плански региони);  

- Поддршка за брендирање на препознатливи маке-
донски производи (сите плански региони);  

- Обезбедување институционална поддршка за уна-
предување на носечките индустрии во планските реги-
они: 

- Метало-преработувачката индустрија (Вардарски, 
Североисточен и Скопски плански регион);   

- Тутунската индустрија (Вардарски, Југоисточен и 
Пелагониски плански регион);   

- Винската индустрија (Вардарски, Скопски, Југоза-
паден и Југоисточен плански регион);  
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- Прехранбената индустрија (сите плански регио-
ни);  

- Текстилната индустрија (Источен, Југоисточен, 
Пелагониски, Полошки  и Скопски плански регион); 

- Чевларската индустрија (Источен и Североисто-
чен плански регион); 

- Градежништвото (сите плански региони); 
- Дрвната индустрија (Југоисточен, Полошки, Југо-

западен, Пелагониски и Североисточен плански реги-
он);  

- Производство на електрична енергија (Пелагони-
ски плански регион) и 

- Индустријата за неметали (сите плански региони); 
 
- Обезбедување институционална поддршка за раз-

вивање на технолошко-интензивни индустрии: 
- Поттикнување на развојот на информатичката ин-

дустрија (Скопски, Пелагониски и Југоисточен план-
ски регион); 

- Поттикнување на развојот на индустријата за 
автомобилски делови (Скопски,  Источен и Југоисто-
чен плански регион) и 

- Привлекување на странски директни инвестиции 
во технолошко-интензивни индустрии (сите плански 
региони);  

 
- Креирање на модерен и продуктивен земјоделски 

сектор во планските региони (согласно со приоритети-
те дефинирани во НРП и Стратегијата за земјоделство 
и рурален развој): 

- Отворање на регионални центри за земјоделски 
производи (сите плански региони); 

- Отворање на агро-берза (Југоисточен и Источен 
плански регион); 

- Обезбедување на инфраструктура за едноставен, 
брз и лесен пристап на земјоделските производители 
до агро-берза (сите плански региони);  

- Поддршка за развој на органско земјоделско про-
изводство (сите плански региони); 

- Поддршка за подигање нови квалитетни насади во 
овоштарството и лозарството (Вардарски, Југозападен 
и Југоисточен плански регион); 

- Поддршка за развивање на сточарството (Источен, 
Полошки, Пелагониски, Североисточен плански реги-
он) и 

-Поддршка на инвестиции во капацитети за произ-
водство преработка на земјоделски производи (Исто-
чен, Југоисточен, Вардарски, Пелагониски плански ре-
гион). 

- Оптимално користење на природното и културно-
историското наследство во функција на развој на ту-
ризмот (согласно со приоритетите во Стратегијата за 
туризам): 

- Сèопфатно мапирање на археолошките локалите-
ти и културно-историските и природните споменици на 
ниво на плански региони (сите плански региони);  

- Градење на нова/осовременување на постојната 
инфраструктура за безбеден и брз пристап до тури-
стичките дестинации (сите плански региони);  

- Изработка на студии за оптимално користење на 
природното богатство на планските региони во тури-
стички цели (сите плански региони); 

- Изработка на студии за оптимално користење на 
културно-историското наследство на планските регио-
ни за туристички цели (сите плански региони); 

- Туристичко промовирање на природното и кул-
турно-историското наследство во планските региони 
(сите плански региони); 

- Обезбедување на институционална поддршка за 
развивање на различни видови туризам на ниво на 
планските региони: 

- Езерски туризам (Југозападен, Пелагониски и Ју-
гоисточен плански регион); 

- Планински туризам (Пелагониски, Полошки, 
Источен, Југозападен и Југоисточен плански регион); 

- Зачувување и развој на традиционалните занаети 
(сите плански региони); 

- Селски туризам и ревитализација на етно-селата 
(сите плански региони); 

- Вински туризам (Вардарски плански регион); 
- Бањски туризам (Југозападен, Југоисточен, Исто-

чен, Скопски, Североисточен плански регион); 
- Транзитен туризам (сите плански регион); 
- Развивање на „индустриите на игри на среќа“ во 

пограничните места (Југоисточен и Пелагониски план-
ски регион); 

- Алтернативни форми на туризам (спелеолошки, 
ловен и друго) согласно со спефичностите на региони-
те (сите плански региони) и   

 
- Заштита на природното и културно-историското 

наследство (сите плански региони). 
 
Приоритет 1.6. Оптимално користење и валориза-

ција на природните ресурси и енергетските потенција-
ли во планските региони 

Планските региони во Република Македонија рас-
полагаат со специфични природни ресурси и високи 
енергетски потенцијали чие поголемо искористување 
би овозможило бројни позитивни ефекти. Природните 
богатства на регионите се значаен економски ресурс, 
меѓутоа нивното искористување треба да биде опти-
мално, рационално и согласно со законските стандарди 
и норми со цел да се обезбеди зачувување на животна-
та средина. 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Изработка на студии за оптимално користење на 
природното богатство на планските региони за економ-
ски цели (сите плански региони); 

- Унапредување на правната рамка за експлоатација 
на природното богатство во функција на обезбедување 
повисоко ниво на заштита на животната средина (сите 
плански региони); 

- Создавање претпоставки за оптимално користење 
на резервите на јаглен за производство на електрична 
енергија: 

- Рационално користење на резервите на јаглен за 
производство на електрична енергија во ТЕЦ Битола 
(Пелагониски плански регион) и 

- Создавање предуслови за експлоатација на јагле-
новите басени Мариово (Пелагониски) и Тиквеш (Вар-
дарски плански регион);    

- Создавање претпоставки за поголемо искористу-
вање на хидро-потенцијалот во планските региони: 

- Изградба на ХЕЦ Галиште и ХЕЦ Чебрен на Црна 
река(Пелагониски плански регион); 

- ХЕЦ Велес и ХЕЦ Градец на р. Вардар (Вардар-
ски плански регион); 

- Реализација на ХЕЦ „Бошков Мост“ (Југозападен 
плански регион); 

- Искористување на хидропотенцијалот на реката 
Вардар преку реализација на енергетскиот проект 
„Вардарска долина“ и 

- Реализација на малите ХЕЦ за производство на 
електрична енергија (Источен, Југозападен, Пелагони-
ски, Полошки плански регион); 

- Поттикнување на користењето на соларната енер-
гија (сите плански региони); 

- Поттикнување на користење на биомасата за про-
изводство на енергија (сите плански региони);  

- Поттикнување на користењето на енергија од ве-
терот (Вардарски, Источен и Пелагониски плански ре-
гион);  
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- Користење на енергијата од геотермалните извори 
во економски цели (Источен, Југоисточен, Југозападен, 
Скопски и Североисточен плански регион) и 

- Создавање на предуслови за подобро искористува-
ње на енергетскиот систем на природен гас:   

- Изградба на нови гасни термоенергетски објекти 
за производство на електрична и/или топлинска енер-
гија за индустриските капацитети (Североисточен, 
Скопски, Вардарски и Пелагониски плански регион);  

- Спроведување на гасоводниот систем до ТЕЦ Не-
готино за производство на електрична енергија (Вар-
дарски плански регион); 

- Гасификација на Куманово, Крива Паланка, Кра-
тово, Тетово и Гостивар (Североисточен плански реги-
он и Полошки регион) и 

- Гасификација на подрачјето на градот Скопје 
(Скопски плански регион).  

  
Приоритет 1.7. Заштита на животната средина во 

планските региони 
 
Обезбедувањето на здрава животна средина во 

планските региони е исклучително значаен аспект за 
создавање на конкурентни плански региони кои ќе се 
препознаваат според добрите услови за живот и работа 
на населението. Со оглед на важноста на овој аспект од 
една, и недостатноста на статистички податоци и ана-
лизи на ниво на планските региони кои би овозможиле 
детална слика од друга страна, заштита на животната 
средина е идентификувана како приоритет врз основа 
на утврдената состојба во Просторниот план на Репуб-
лика Македонија и сознанијата од регионалните средби 
со засегнатите страни одржани при изработката на 
Стратегијата.  

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Обезбедување на добра статистичка основа за раз-
лични аспекти поврзани со животната средина на ниво 
на планските региони;  

- Изработка на студии за заштита на животната сре-
дина на ниво на планските региони (сите плански реги-
они); 

- Обезбедување на имплементација на стандардите 
за заштита на квалитетот на воздухот и водата од стра-
на на големите индустриски „загадувачи“ и другите 
економски субјекти (сите плански региони - приорите-
ти Скопје - Скопски регион; Велес и Кавадарци - Вар-
дарски регион; Битола - Пелагониски регион, Тетово - 
Полошки регион и Куманово и Крива Паланка - Севе-
роисточен регион); 

- Обезбедување на имплементација на стандардите 
при испуштање на хемиски и други загадувачи во по-
вршинските и подземните води (сите плански регио-
ни); 

- Обезбедување на имплементација на стандардите 
за дозволеното количество на издувни гасови во пат-
ничкиот сообраќај (сите плански региони);  

- Градење/осовременување на системите за пречи-
стување на отпадните гасови, комуналните и индустри-
ски води (сите плански региони); 

- Обезбедување на висок степен на контрола при 
примената на стари технологии во стопанството (сите 
плански региони);  

- Обезбедување на имплементација на стандардите 
при депонирањето на техноген отпад од топилничките 
и енергетските комплекси (сите плански региони);  

- Рекултивирање на загадената почва (сите плански 
региони); 

- Пошумување на поголеми површини во близина 
на градовите (сите плански региони); 

- Обезбедување механизми за силна контрола на 
влијанието на инвестициите врз животната средина 
(сите плански региони);  

- Обезбедување повисока заштита против природ-
ните ризици - ерозија на земјиштето, заштита на речни-
те корита, итн. (сите плански региони) и 

- Заштита на биодиверзитетот (сите плански регио-
ни). 

  
Стратешка цел 2. Поголема демографска, економ-

ска, социјална и просторна кохезија помеѓу и во рамки-
те на планските региони во Република Македонија 

  
Во Република Македонија веќе подолг временски 

период се одвива процес на депопулација и демограф-
ско стареење. Овој процес со различен степен на ин-
тензитет ги зафаќа сите плански региони и мошне не-
поволно се одразува на човечките ресурси во региони-
те, посебно од аспект на расположливата работна сила 
како фактор за инвестиции. Понатаму, долгогодишната 
политика на моноцентричен развој во Република Маке-
донија резултираше во концентрација на повеќе од ¼ 
од населението во Скопскиот плански регион, посебно 
во градот Скопје, заедно со алоцирање на најголем дел 
од вкупните инвестиции во овој регион. На ниво на 
плански региони пак, постои висока концентрација на 
населението и економските активности во урбаните 
центри. Оваа состојба негативно се рефлектира врз со-
цијалната и просторната димензија на развојот зашто 
резултира со замирање на голем дел од руралните на-
селби, а истовремено создава проблеми во функциони-
рањето на урбаните центри заради непостоењето на со-
одветна техничка и социјална инфраструктура за висо-
ката концентрација на население. Оттаму, се појавува-
ат големи диспаритети во економскиот, социјалниот и 
другите аспекти на развојот меѓу и во рамките на план-
ските региони што претставува појдовна основа при 
планирањето на регионалниот развој. Во таа насока, 
долгорочната цел на Стратегијата за регионален развој 
на Република Македонија е подигнување на степенот 
на демографска, економска, социјална и просторна ко-
хезија меѓу и во рамките на планските региони во 
функција на намалување на диспаритетите во развојот 
и обезбедување повисок стандард за живот и работа во 
сите плански региони.  

 
Главните приоритети за остварување на втората 

стратешка цел се: 
  
Приоритет 2.1. Демографска ревитализација и по-

рамномерна дистрибуција на населението меѓу и вна-
тре во планските региони 

 
Постојната демографска состојба во Република Ма-

кедонија се оценува како изразито хетерогена и мошне 
неповолна од аспект на идниот регионален развој. Таа 
се карактеризира со многу голем број на општини (40) 
кои се соочуваат со намалување и/или минимален по-
раст на вкупното население и забрзан процес на старее-
ње на населението со кој се зафатени шест региони и 
дури 52 општини. Оттаму, во најголем дел од земјата 
се одвива интензивен процес на депопулација и демо-
графско стареење кој неповолно се одразува како на 
обемот и квалитетот на расположливите човечки ре-
сурси, така и на обезбедувањето на социјални трансфе-
ри за постарото население. Таргетираната цел со поли-
тиката за регионален развој е до 2019 година за две 
третини да се намали бројот на општините што се соо-
чуваат со негативен природен прираст. Со оглед на 
долгорочноста на демографските процеси истовремено 
треба да се преземат активности за подобрување на 
здравствената и социјалната заштита на населението и 
нејзино сообразување со демографските промени во 
регионите. 
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За неповолните демографски движења во планските 
региони во голема мера придонесува и исклучително 
нерамномерната дистрибуција на населението. Повеќе 
од ¼ од вкупното население на Република Македонија 
е концентрирано во Скопскиот плански регион, додека 
во рамките на планските региони постои висока кон-
центрација на населението во урбаните центри. Имајќи 
предвид дека најголем дел на населените места во Ре-
публика Македонија се рурални (дури 98,4%), дистри-
буцијата на повеќе од 56% од вкупното население во 
градските средини укажува на замирање на голем дел 
од руралните населби, а истовремено урбаните центри 
не создаваат доволно нови инфраструктурни и други 
предуслови за приливот на ново население, што нега-
тивно се одразува на квалитетот на живот во градови-
те. Нерамномерната дистрибуција на населението по 
региони и во рамките на регионите влијае и на недо-
волно искористување на потенцијалите за развој, по-
себно на природните ресурси. Оттаму, неопходни се 
извесни промени во дистрибуцијата на населението, а 
долгорочноста на тековите би требало да се обезбеди 
со динамичен економски раст на сите плански региони, 
модернизирање на инфраструктурата и подобрување на 
условите за живот во помалите урбани и посебно, во 
руралните средини.       

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Демографска ревитализација на планските регио-
ни и општините (сите плански региони): 

- Унапредување на правната рамка и институцио-
налната поддршка за поттикнување на наталитетот во 
општините со негативен или низок природен прираст 
на населението (согласно со Популационата политика 
и Стратегијата за демографски развој 2008-2015); 

- Унапредување на примарната здравствена зашти-
та за унапредување на репродуктивното здравје и мај-
чинството: 

- Подобрување на пристапот и квалитетот на при-
марната здравствена заштита за доенчињата и малите 
деца и  

- Подобрување на здравствената заштита за поста-
рите лица. 

- Намалување на нерамномерната дистрибуција на 
населението меѓу планските региони: 

- Намалување на концентрацијата на населението 
во Скопскиот плански регион преку обезбедување ин-
фраструктура за високо образование, социјална и 
здравствена заштита, култура и други аспекти на оп-
штествениот живот во другите плански региони; 

- Креирање претпоставки за помали миграциони те-
кови меѓу планските региони (посебно кон Скопскиот 
регион), преку поттикнување на инвестициите и зголе-
мување на бројот на работни места во планските регио-
ни; 

- Обезбедување на даночни и други поволности за 
градење на станбени населби во другите плански реги-
они (надвор од Скопскиот); 

- Обезбедување на квалитетен, сигурен и брз јавен 
транспорт меѓу планските региони и 

- Обезбедување на брзи и квалитетни комуникаци-
ски врски за економски и други потреби на население-
то во планските региони. 

- Намалување на нерамномерната дистрибуција на 
населението внатре во регионите (сите плански регио-
ни): 

- Намалување на високата концентрација на населе-
нието во поголемите урбани центри на регионите пре-
ку обезбедување инфраструктура за квалитетно основ-
но и средно образование, социјална и здравствена за-
штита во помалите општини и посебно, руралните сре-
дини; 

- Креирање претпоставки за намалување на вна-
трешните миграции кон урбаните центри преку ревита-
лизација на животот во малите општини и посебно, ру-
ралните средини; 

- Повластени даночни стапки за живот и работа во 
малите општини и руралните средини со низок демо-
графски индекс во рамките на планските региони; 

- Обезбедување на квалитетен, сигурен и брз лока-
лен јавен транспорт во рамките на планските региони 
кој ќе биде достапен до сите граѓани и 

- Обезбедување на добра покриеност на население-
то од малите општини и посебно, руралните средини 
со комуникациски врски. 

 
Приоритет 2.2. Градење на функционално-простор-

ни структури за подобро интегрирање на урбаните со 
руралните средини во планските региони  

 
Нерамномерната дистрибуција на населението и кон-

центрацијата на економските активности во Скопје и ур-
баните центри на регионите значително се одразува врз 
начинот на искористување на расположивиот простор и 
врз квалитетот на живот во урбаните и руралните среди-
ни. Ваквата концентрација не е поддржана со соодветен 
развој на инфраструктурата што повлекува негативни 
промени во функционирањето на урбаните средини, до-
дека руралните населби (посебно малите) многу често се 
соочуваат со економска и социјална изолираност. Про-
сторниот план на Република Македонија предвидува 
просторен концепт на урбанизација и развивање на мре-
жа на центри како основни оски на развојот. Иако Про-
сторниот план нема регионална димензија, предвидени-
те оски на развојот се всушност урбаните центри во 
планските региони. Имајќи предвид дека овие центри се 
на определено ниво на развој, главниот предизвик за по-
литиката за регионален развој (воедно и за Просторниот 
план) е вмрежувањето на овие центри со помалите оп-
штини и руралните населби во функција на градење на 
функционално-просторни и економски структури во 
планските региони. Целта на овие структури е постигну-
вање на усогласен просторен и економски развој, како и 
оптимална просторна разместеност на населението во 
планските региони заради што овој приоритет се намет-
нува како исклучително значаен.  

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ните основни мерки: 

- Поголема покриеност на планските региони со 
просторно-планска документација за планирање на ур-
баниот и другите сегменти од развојот (сите плански 
региони): 

- Изработка на просторни планови за планските ре-
гиони 

- Изработка на просторни планови за општините 
- Унапредување на правната и институционалната 

рамка за реализација на просторно-планската докумен-
тација (сите плански региони); 

- Обезбедување кохерентност на просторот преку 
заштита на високо-продуктивното земјоделско земји-
ште од неконтролирана пренамена во градежно (сите 
плански региони); 

- Поврзување на помалите општини и руралните 
средини со поголемите урбани центри во заеднички 
економски, образовни, социјални и културни проекти 
(сите плански региони); 

- Обезбедување едноставен, брз и финансиски до-
стапен пристап на граѓаните од руралните општини и 
малите средини до урбаните центри за активности по-
врзани со работа, образование, социјален и културен 
живот (сите плански региони); 

- Подобрување на квалитетот на живот во помалите 
општини и руралните средини преку обезбедување на 
поголема покриеност со здравствени и социјални услу-
ги и културни настани (сите плански региони) и 
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- Афирмирање на предностите за живот во пома-
лите општини и руралните средини (сите плански ре-
гиони). 

 
Приоритет 2.3. Зголемување и порамномерна дис-

перзија на инвестициите и вработеноста помеѓу и во 
рамките на регионите 

 
Податоците за степенот на развиеност на планските 

региони што покажуваат заостанување од три пати на 
најмалку развиениот (Североисточниот) во однос на 
најмногу развиениот плански регион (Скопскиот) упа-
туваат на висока концентрација на инвестициите и ра-
ботните места во Скопскиот регион. Ваквата состојба 
повлекува миграција на граѓаните од другите плански 
региони кон Скопје, посебно на високо образованиот 
кадар, со што се намалува квалитетот на работната си-
ла во другите плански региони. Оттаму, планирањето 
на регионалниот развој во функција на намалување на 
диспаритетите помеѓу регионите неизоставно мора да 
биде фокусирано на зголемување и порамномерна дис-
перзија на инвестициите со цел да се поттикне креира-
њето на работни места надвор од Скопскиот регион. 
Понатаму, заради концентрирањето на економските 
активности во поголемите центри на планските регио-
ни, исто така е потребно да се поттикне порамномерна 
дисперзија на економските активности внатре во реги-
оните.  

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ните основни мерки: 

- Намалување на нерамномерната дистрибуција на 
инвестициите и вработеноста помеѓу планските регио-
ни: 

- Градење/осовременување на потребната инфра-
структура за инвестиции во помалку развиените регио-
ни; 

- Промоција на потенцијалот за инвестиции во по-
малку развиените плански региони пред домашни и 
странски инвеститори; 

- Обезбедување подобар пристап до капитал за 
претприемачите од помалку развиените региони; 

- Институционална поддршка за креирање на нови 
работни места во помалку развиените плански регио-
ни; 

- Обезбедување на обуки за подигнување на квали-
тетот и флексибилноста на работната сила во помалку 
развиените плански региони; 

- Поголема вклученост на населението од помалку 
развиените плански региони во формалното и нефор-
малното образование, како и во системот на доживотно 
учење; 

- Обезбедување поволности на високообразованата 
работна сила при вработување во помалку развиените 
плански региони и 

- Намалување на нерамномерната дистрибуција на  
инвестициите и вработеноста внатре во регионите (си-
те плански региони): 

- Градење инфраструктура за инвестиции и живее-
ње во малите општини и руралните средини во рамките 
на планските региони; 

- Промоција на можностите за инвестирање во ма-
лите општини и руралните средини (природни богат-
ства, потенцијал за туризам, итн.) пред домашни и 
странски инвеститори; 

- Едукација на потенцијалните претприемачи од ма-
лите општини и руралните средини за можностите за 
инвестиции и пристапот до капитал; 

- Едукација на населението од малите општини и 
руралните средини за развивање на туристички услуги; 

- Обезбедување подобар пристап до активните по-
литики на пазарот на труд на невработените лица од 
малите општини и руралните средини во планските ре-
гиони; 

- Промовирање на јавно-приватни партнерства за 
поттикнување на инвестиции во малите општини и ру-
ралните средини; 

- Обезбедување на обуки за подигнување на квали-
тетот и флексибилноста на работната сила во малите 
општини и руралните средини во планските региони; 

- Обезбедување предуслови за поголема вклученост 
на населението, посебно женското од малите општини 
и руралните средини во формалното и неформалното 
образование, како и во системот на доживотно учење; 

- Обезбедување предуслови за поголема вклученост 
на женското население од малите општини и руралните 
средини на пазарот на трудот и 

- Обезбедување поволности на високо-образованата 
работна сила при вработување во малите општини и 
руралните средини. 

 
Приоритет 2.4.  Подигнување на степенот на соци-

јален развој во планските региони   
 
Податоците за нивото на социјален развој во план-

ските региони укажуваат на неопходност од подобру-
вање на условите за живот во сите плански региони, 
посебно во помалите општини и руралните средини. 
Ова конкретно се однесува на подобрување на стандар-
дот на домување во планските региони, како и обезбе-
дувањето на подобри услови за здравствена и социјал-
на заштита, посебно на малите деца и постарите лица. 
Имајќи предвид дека социјалните услови во најголема 
мерка го определуваат квалитетот на живот на граѓани-
те, подигнувањето на нивото на социјалниот развој се 
наметнува како приоритет при планирањето и спрове-
дувањето на политиката за регионален развој. 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ните основни мерки: 

- Подигнување на стандардот на домување во план-
ските региони: 

- Обезбедување можности за приклучок на сите ста-
нови на комуналните мрежи за водовод, канализација и 
струја (сите плански региони); 

- Подигнување на степенот на опременост на стано-
вите со санитарни јазли (сите плански региони); 

- Обезбедување целосна покриеност на населението 
со здравствено осигурување (сите плански региони); 

- Преструктурирање на примарната здравствената 
заштита на населението согласно со демографските 
промени во регионите/општините (сите плански регио-
ни); 

- Отворање на центар за терцијарна здравствена не-
га во Битола, согласно со Медицинската мапа на Ре-
публика Македонија (Пелагониски плански регион); 

- Подобрување на заштитата и грижата за лицата со 
функционални и ментални нарушувања на ниво на 
планските региони (сите плански региони); 

- Преструктурирање на социјалната и детската за-
штита на населението согласно со демографските про-
мени во регионите/општините(сите плански региони); 

- Отворање на домови и/или обезбедување на услу-
ги за згрижување на стари лица, посебно во малите оп-
штини и руралните средини (сите плански региони) и 

- Отворање на детски градинки и/или обезбедување 
на згрижување на децата, посебно во малите општини 
и руралните средини (сите плански региони). 

 
Приоритет 2.5. Поддршка на подрачјата со специ-

фични развојни потреби 
 
Поттикнувањето на развојот на подрачјата со спе-

цифични развојни потреби е составен дел од политика-
та за регионален развој со цел да се обезбеди поголемо 
внимание на подрачјата кои според определени кара-
ктеристики имаат посебни развојни потреби. Согласно 
со постојната класификација, дури во 68 единици на 
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локалната самоуправа се лоцирани подрачја со специ-
фични развојни потреби што укажува на сериозните 
потреби за развој на овие подрачја. Класификацијата 
на подрачјата со специфични развојни потреби вклучу-
ва ридско-планински, погранични, рурални и други на-
селени места кои заостануваат во развојот, како и насе-
лени места во подрачјата со природни богатства и кул-
турно наследство кои се заштитени со закон и подрач-
јата со специфични развојни потреби утврдени со за-
кон. Класификацијата е важна од аспект на креирањето 
и имплементацијата на мерките за поттикнување на 
развојот на овие подрачја, меѓутоа сите населени места 
што влегуваат во оваа класификација исто така ќе би-
дат опфатени и со другите мерки за поттикнување на 
регионалниот развој кои се однесуваат на планските 
региони како единици на развојот.  

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Изработка на планска документација за подрачјата 
со специфични развојни потреби; 

- Подобрување на сообраќајната и комуналната ин-
фраструктура на ридско-планските, пограничните и ру-
ралните подрачја и нивно поврзување со најблиските 
урбани центри; 

- Поттикнување на прекуграничната соработка на 
пограничните места во економски, културни, социјал-
ни и други цели; 

- Ревитализација на руралните подрачја преку подо-
брување на условите за живот и работа на населението; 

- Заштита на флората и фауната во националните 
паркови „Маврово“, „Галичица“ и „Пелистер“;  

- Поддршка на активностите за прогласување на но-
ви национални паркови и  

- Креирање препознатливост и заштита на култур-
но-историското наследство и природното богатство во 
подрачјата заштитени со закон.  

 
Приоритет 2.6. Развивање на прекуграничната и ме-

ѓусебната соработка на планските региони 
 
Развивањето на прекуграничната соработка прет-

ставува една од целите на политиката за регионален 
развој утврдени во Законот, а нејзиното поттикнување 
е исто така идентификувано како приоритет во проце-
сот на приближување на Република Македонија кон 
ЕУ и се обезбедени средства за поддршка преку прет-
пристапната помош од ЕУ. Имајќи предвид дека план-
ските региони во Република Македонија се прилично 
мали (по површина, население, економска моќ, итн.) во 
однос на регионите во другите држави, поттикнување-
то на нивната меѓусебна соработка е значајно во пог-
лед на порационално и ефикасно искористување на ка-
пацитетите во кои располагаат. За реализација на овој 
приоритет би било корисно ползувањето на можности-
те што ги нуди ИПА Компонентата 2: Прекугранична 
соработка. 

 Остварувањето на овој приоритет ги вклучува 
следниве основни мерки: 

- Подигнување на информираноста во планските 
региони за можностите и расположливите фондови за 
прекугранична соработка; 

- Обезбедување обуки на заинтересираните страни 
за условите и начинот на користење на ИПА фондови-
те на ЕУ (компонента 2) и другите расположливи фон-
дови за прекугранична соработка; 

- Обезбедување институционална поддршка на за-
интересираните страни за подготовка и реализација на 
прекугранични проекти; 

- Поттикнување на меѓусебната соработка на регио-
ните за подготовка и реализација на заеднички проекти 
од областа на инфраструктурата, животната средина, 
заштита на природното и културното наследство и дру-
ги области од заеднички интерес и 

- Вмрежување и размена на искуства со региони од 
ЕУ. 

Наведените мерки се однесуваат на сите плански 
региони. 

 
Приоритет 2.7. Подигнување на капацитетите за 

планирање и реализацијана развојот во планските реги-
они  

 
Постојните институционални капацитети за регио-

нален развој во Република Македонија се прилично ли-
митирани, пред сè како резултат на долгогодишното 
непостоење на политика за регионален развој и запо-
ставувањето на ова прашање од страна на релевантните 
институции. Токму поради тоа, а имајќи ја предвид 
важноста и комплексноста на процесот на регионален 
развој, потребен е системски пристап кон градењето на 
капацитетите што ќе резултира во нивно подигање во 
релевантните институции на национално, регионално и 
локално ниво. Паралелно, потребно е креирање на ста-
тистичка база на системот за регионален развој со цел 
да се надмине проблемот со достапноста и располож-
ливоста на податоци за регионите што претставува се-
риозна пречка при планирањето на регионалниот раз-
вој.  

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува след-
ниве основни мерки: 

- Подигнување на јавната свест за политиката за ре-
гионален развој; 

- Подигнување на капацитетите на надлежните др-
жавни институции за планирање и спроведување на по-
литиката за регионален развој: 

- Подигнување на квантитетот и квалитетот на чо-
вечките ресурси во надлежните државни институции; 

- Обезбедување специфични обуки поврзани со раз-
лични сегменти од системот за регионален развој; 

- Развивање и одржување на партнерства и мрежи 
со важните регионални актери од локалната власт, при-
ватниот и невладиниот сектор и 

- Подобрување на хоризонталната и вертикалната 
координација за подобра имплементација на политика-
та за регионален развој, програмирањето и искористу-
вањето на ИПА фондовите.  

- Подигнување на капацитетите на советите и цен-
трите за развој на планските региони: 

- Соодветно квантитативно и квалитативно екипи-
рање на центрите за развој на планските региони; 

- Континуирано усовршување на човечките ресурси 
во центрите преку обезбедување на обуки од областа 
на регионалниот развој и проектниот менаџмент; 

- Подигнување на капацитетот на центрите за про-
мовирање на конкурентските предности и потенција-
лот за инвестиции во планските региони;   

- Поттикнување на соработката на советите и цен-
трите со важните регионални актери од локалната 
власт, приватниот и невладиниот сектор; 

- Градење на капацитетите за промовирање, иденти-
фикување и поддршка на иницијативите за развој на 
планските региони и  

- Зајакнување на институционалниот капацитет на 
советите како актери за промовирање на интегрирани-
от просторен развој.   

- Подигнување на капацитетите на единиците на ло-
калната самоуправа за предлагање и реализација на 
проекти од интерес на развојот на регионот: 

- Подигнување на квантитетот и квалитетот на чо-
вечките ресурси во секторите релевантни за регионал-
ниот развој во единиците на локалната самоуправа; 

- Подигнување на свеста на советите на единиците 
на локалната самоправа за нивната улога во регионал-
ниот развој; 

- Обезбедување специфични обуки поврзани со раз-
лични сегменти од системот за регионален развој; 
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- Подигнување на нивото на меѓуопштинска сора-
ботка во однос на преземање заеднички проекти на по-
веќе единици на локалната самоуправа и 

- Поттикнување на јавно-приватните партнерства за 
преземање иницијативи важни за развојот на регионот. 

- Обезбедување добра статистичка основа за плани-
рање на развојот на планските региони: 

- Креирање на целосна статистичка база на подато-
ци на ниво на региони; 

- Редовно ажурирање на статистичката база на по-
датоци на ниво на региони и 

- Обезбедување пристап до статистичката база по 
региони на сите заинтересирани страни за потребите на 
планирањето на развојот на планските региони. 

- Воспоставување на ГИС систем:  
- Креирање на правна рамка и 
- Создавање предуслови за имплементација на си-

стемот на информатичка поддршка на базата на пода-
тоци за регионите. 

 
Индикатори. Следењето на имплементацијата на 

Стратегијата се врши преку индикатори за следење на 
реализацијата на стратешките цели и приоритети. Ин-
дикаторите се определуваат за секој приоритет поеди-
нечно и треба да обезбедат основа за реално следење и 
оценување на имплементацијата на Стратегијата. Ин-
дикаторите за целите и приоритетите дефинирани по-
горе се дадени во Анекс 1. 

  
ТРЕТ ДЕЛ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА 
 

1. Институционална рамка за регионалниот развој 
 
Носители на политиката за регионален развој. Во 

Законот за рамномерен регионален развој се дефинира-
ни следниве носители на политиката за регионален раз-
вој: Владата на Република Македонија; Советот за рам-
номерен регионален развој на Република Македонија; 
Министерството за локална самоуправа и советите за 
развој на планските региони, а во планирањето на реги-
оналниот развој и спроведувањето на планските доку-
менти за регионален развој учествуваат Бирото за реги-
онален развој; центрите за развој на планските региони 
и единиците на локалната самоуправа.  

Советот за рамномерен регионален развој е соста-
вен од претставници на централната власт и претстав-
ници од планските региони и ја усогласува политиката 
на рамномерен регионален развој со секторските поли-
тики и макроекономската политика на Република Ма-
кедонија. Советот дава мислење за планските докумен-
ти за регионален развој (Стратегијата и програмите за 
развој на регионите), пред нивното усвојување од стра-
на на релевантните институции (Владата и/или Парла-
ментот). 

Министерството за локална самоуправа е овластено 
да ја креира и спроведува националната политика за 
рамномерен регионален развој во соработка со другите 
ресорни министерства кои одвојуваат средства за пот-
тикнување на регионалниот развој. Тоа е одговорно за 
креирање и спроведување на националната политика 
во согласност со  другите национални стратешки доку-
менти. Како одделен субјект во рамките на Министерс-
твото, Бирото за регионален развој ја има улогата на 
главна оперативна единица во спроведувањето на по-
литиката што вклучува и поддршка на центрите за раз-
вој во регионите. За своите активности во однос на ре-
гионалниот развој, Министерството поднесува редовни 
извештаи до Советот за рамномерен регионален развој 
и до Владата на Република Македонија.  

Советите за развој на планските региони се форми-
раат за секој одделен плански регион и во нивниот со-
став влегуваат градоначалниците на општините од да-

дениот регион. Советите се одговорни за развојната по-
литика на планскиот регион преку креирање на план-
ските документи за развој на регионот, координација 
на носителите на развојот во регионот, како и промови-
рање на прекуграничната соработка со региони од дру-
ги држави.   

Центрите за развој на планските региони имаат уло-
га на оперативни тела чија основна функција е подго-
товка и реализација на планските документи за развој 
на регионите. Центрите за развој за својата работа од-
говараат на советите за развој на планските региони. 

Единиците на локалната самоуправа заеднички тре-
ба да учествуваат во подготовка на регионални предлог 
проекти (во согласност со насоките дадени од Бирото 
за регионален развој), а исто така се одговорни за под-
несување на барања за финансирање на проекти за раз-
вој на подрачја со специфични развојни потреби и раз-
вој на селата кои се наоѓаат на нивна територија. Исто 
така, единиците на локалната самоуправа ќе имаат зна-
чајна улога при реализација на проектите за развој на 
планскиот регион, а посебно на проектите за развој на 
подрачја со специфични развојни потреби и развој на 
селата. Со цел максимално да се користат расположли-
вите финансиски ресурси за регионален развој, едини-
ците на локалната самоуправа треба да остварат висока 
меѓусебна координација и заемна соработка при креи-
рањето и реализацијата на проекти од значење за реги-
онот.  

Други релевантни институции за креирањето и 
имплементацијата на политиката на регионален развој 
се останатите ресорни министерства, при што најзна-
чајна улога во однос на регионалниот развој имаат: 36  

- Министерството за финансии кое е надлежно за 
водење на макроекономската политика и политиката на 
развој на националната економија, а воедно е носител 
на системот на јавни финансии во земјата;  

- Министерството за економија кое има потесна 
надлежност за водење на развојната и тековната еко-
номска политика во областа на производството, трго-
вијата, туризмот, угостителството, занаетчиството, раз-
војот на човечките ресусрси, малите и средните прет-
пријатија и задругарството, енергетиката и примената 
на стандардите;  

- Министерството за транспорт и врски во чија над-
лежност се сообраќајната инфраструктура, телекому-
никациите и станбено-комуналните работи;  

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство кое ја води политиката поврзана со раз-
војот на земјоделството, шумарството, водостопанство-
то и руралниот развој;  

- Министерството за труд и социјална политика кое 
има надлежност за креирање на политиките поврзани 
со пазарот на трудот, пензиското осигурување и соци-
јалната политика; 

- Министерството за образование и наука чија ос-
новна надлежност е креирање на воспитните и образов-
ните програми од сите видови и степени, како и техно-
лошкиот развој, информатиката и техничката култура и 

- Министерството за култура во чија надлежност е 
унапредувањето на развојот на културата и заштитата 
на културното богатство.     

Освен наведените и другите ресорни министерства, 
односно нивните програми се значајни за регионалниот 
развој, имајќи ја предвид интегралната мултисекторска 
димензија на регионалниот развој. Оттаму, неопходна 
е добра координација меѓу основните носители на по-
литиката на регионалниот развој и ресорните мини-
стерства за усогласување на меѓусебните програми и 

                                                                 
36 Надлежностите на ресорните министерства се набројани 
согласно со Законот за организација и работа на органите на 
државната управа, “Службен весник на Република Македонија“ 
број  58/2000 
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активности кои можат да имаат влијание врз развојот 
на регионите. Притоа, целта е при имплементација на 
ресорните програми да се постигнат поголеми резулта-
ти во однос на секторскиот (образование, инфрастру-
ктура, социјална заштита, итн.) развој на ниво на план-
ски региони што ќе придонесе за реализација на целите 
од Стратегијата за регионален развој.   

Институционални капацитети за регионален развој. 
За потребите на изработката на Стратегијата беше на-
правена процена на капацитетите37  на главните носи-
тели за регионален развој во Република Македонија. 
Процената беше направена преку консултирање на рас-
положливата релевантна документација и спроведува-
ње на структуирани интервјуа со претставници од Ми-
нистерството, Бирото, градоначалниците и вработени 
во единиците на локалната самоуправа, како и експер-
ти вклучени во техничката помош за локален развој. 
Резултатите од процената покажуваат дека располож-
ливиот институционален капацитет за регионален раз-
вој во Република Македонија е прилично ограничен. 
Недоволниот капацитет главно произлегува од долго-
годишното непостоење на политика и систем за регио-
нален развој во Република Македонија. Постојниот ка-
пацитет главно е резултат од реализацијата на проекти 
во последната деценија кои вклучуваа трансфер на зна-
ење и стручност во областа на различни сегменти од 
локалната самоуправа, меѓутоа регионалниот развој ка-
ко проблематика не беше соодветно застапен. Недовол-
ните капацитети кај институциите што ја имаат главна-
та улога во креирањето и спроведувањето на политика-
та за регионален развој наметнуваат потреба веднаш да 
се пристапи кон градење на капацитетите со цел да мо-
же да се воспостави функционален систем за региона-
лен развој. За да се постигне ефикасен и ефективен 
процес на градење на капацитетите потребно е да би-
дат исполнети неколку предуслови: 

- Консензус меѓу главните носители околу целите 
на политиката за регионален развој; 

- Волја и посветеност од страна на раководните 
структури во релевантните институции (тела) за граде-
ње на капацитетите за регионален развој; 

- Обезбедување на потребната финансиска поддр-
шка од страна на централната и локалната власт за гра-
дење на капацитетите за регионален развој; 

- Избирање на кадарот исклучиво врз основа на 
професионалните квалификации и користење на цели-
от расположлив кадар со определени познавања реле-
вантни за регионалниот развој и 

- Посветеност за образование и обука за регионален 
развој на вработените во релевантните институции. 

 
Градењето на институционалните капацитетите за 

регионален развој е комплексен процес кој подразбира 
неколку елементи:  

- Системска поставеност на процесот на градење на 
капацитетите за регионален развој што вклучува јасно 
определување на носителите на процесот на градење на 
капацитети (пожелно институција на национално ни-
во), поврзување на таргетираните институции каде што 
е потребна надградба на капацитетите, вмрежување на 
човечките ресурси со определени предзнаења од оваа 
област заради подобро искористување на веќе постоеч-
ките капацитети; 

- Креирање на единствена база на обучувачи од об-
ласта на регионалниот развој и обезбедување на обука 
на обучувачите со цел користење на уницифирана ме-
тодологија при транферот на знаења; 
                                                                 
37 Под капацитет се подразбира „способност на поединци, орга-
низации или организациски единици да извршуваат функции на 
ефективен, ефикасен и одржлив начин“. При процена на капа-
цитетот, човечките ресурси се најважната варијабла.  

- Обезбедување координација на различните инсти-
туционални нивоа вклучени во системот на регионал-
ниот развој: 

- Хоризонтална, вклучувајќи ја координацијата ме-
ѓу: (I) Министерствата на национално ниво, (II) регио-
налните тела (центри и совети) за поддршка на разво-
јот на регионално ниво,  (III) општините на локално 
ниво; 

- Вертикална: меѓу различните нивоа на админи-
страцијата (Министерства до регионални тела со оп-
штините) и во рамките на рамката утврдена со закон. 
Врските на ниво на политиката (меѓу Националниот 
совет и Регионалниот совет, не треба да се  третираат 
одделно од врските на оперативно ниво (меѓу центрите 
и општините и Бирото за регионален развој) и 

- Координација помеѓу јавниот и приватниот се-
ктор, односно меѓу различните нивоа на администра-
цијата и/или телата и претставниците од бизнис и нев-
ладиниот сектор и  

- Обезбедување координација на поддршката од до-
наторите со цел да се постигнат високи ефекти од по-
мошта наменета за градење на капацитетите за регио-
нален развој. 

Постоењето на наведените елементи ја детермини-
ра успешноста на процесот на градење на капацитети-
те, имајќи предвид дека станува збор за област која по-
долго време беше занемарена во Република Македони-
ја. Поради комплексноста на регионалниот развој, мер-
ките да бидат насочени кон надминување на слабости-
те идентификувани во капацитетите на секоја институ-
ција што се појавува како носител на регионалниот раз-
вој (наведени погоре). Градењето на капацитетите тре-
ба да биде континуиран процес заради динамичната 
природа на развојот и постојаното отворање на нови 
можности за финансирање на проекти од регионално 
значење за чие предлагање и реализација е потребен 
квалификуван персонал.  

Подигнувањето на капацитетите за планирање и реа-
лизација на развојот во планските региони веќе е иден-
тификувано како приоритет во оваа стратегија (Приори-
тет 2.7.), а горенаведената анализа треба да послужи ка-
ко основа за формулирање на специфичните мерки и 
активности за реализација на овој приоритет.  

 
2. Финансирање на регионалниот развој 

 
Реализацијата на целите предвидени во Стратегија-

та за регионален развој на Република Македонија е по-
врзана со значителни финансиски ресурси. Согласно со 
Законот за рамномерен регионален развој (член 27), ка-
ко извори на финансирање на регионалниот развој се 
наведени:  

- Буџетот на Република Македонија,  
- Буџетите на единиците на локалната самоуправа,  
- Расположливите фондови на ЕУ,  
- Други меѓународни извори,  
- Донации и спонзорства од физички и правни лица и  
- Други средства утврдени со закон.  
Законот пропишува за поттикнување на рамномер-

ниот регионален развој од Буџетот на Република Маке-
донија годишно да се издвојуваат средства во висина 
од најмалку 1% од БДП. Финансиските средства се 
непходни за да се поттикне развојот на планските реги-
они и да се обезбеди намалување на диспаритетите ме-
ѓу планските региони. За жал, досегашната пракса на 
издвојување на средства за поттикнување на развојот 
на неразвиените подрачја во Република Македонија 
(пред воспоставување на системот на регионален раз-
вој), покажува дека биле издвојувани многу помалку 
средства од предвидените. Продолжувањето на истата 
пракса би оневозможило постигнување на планираните 
цели на политиката на регионалниот развој и затоа, ос-
новен предуслов за поттикнување на регионалниот раз-
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вој е обезбедување на средства во пропишаниот износ 
(или повеќе) од страна на државата.  

Во Законот се дефинирани следниве инструменти 
за поттикнување на регионалниот развој: капитални 
влогови; неповратни грантови; финансирање и кофи-
нансирање на подготовка на анализи, студии, плански 
документи и акциони планови; финансирање на граде-
њето на институционалните капацитети за регионален 
развој на Република Македонија, како и државна по-
мош во вид на заеми под поволни услови, гаранции за 
заеми, осигурување на кредити, даночни олеснувања, 
субвенции и други инструменти, согласно со закон. 

Употребата на економските и финансиските меха-
низми за поддршка на регионалниот развој треба да би-
де според начелата на добра координација на управува-
ње со инструментите, партнерство, ефикасност и ефе-
ктивност од аспект на трошоците, транспаретноста, от-
четноста и контролата. Посебно се значајни следниве 
начела: 

- Координација на инструментите и ресурсите за ре-
гионален развој со цел за нивна оптимална алокација за 
остварување на целите на регионалниот развој и 

- Ефикасност и ефективност на инструментите од 
аспект на оправданоста на трошоците во однос на це-
лите. Ова претпоставува алокација на финансиските 
средства само на проекти од кои се очекува да дадат 
предвидените резултати, односно конкурентни проек-
ти. Овој принцип треба да се однесува на сите плански 
региони и значи дека регионите, без оглед на нивото на 
нивната развиеност, треба да се оспособат за предлага-
ње на квалитетни проекти зашто финансиски средства 
за развој ќе можат да добијат само на тој начин.  

Согласно со Законот за регионален развој, распо-
ложливите средства за финансирање на регионалниот 
развој ќе бидат алоцирани по планските региони сог-
ласно со Одлуката за распределба (Графикон 1), а кон-
кретната распределба на финансиските средства ќе се 
врши врз основа на проекти. Според законската регула-
тива, 70% од средствата што на национално ниво ќе се 
алоцираат за поддршка на регионалниот развој ќе би-
дат за финансирање на проекти за развој на планските 
региони, додека останатите средства ќе им бидат ди-
ректно достапни на општините за развој на селата 
(10%) и подрачјата со специфични развојни потреби 
(20%). Средствата за развој на селата се распределува-
ат по региони, при што секој плански регион добива 
подеднаков дел, а како носители на проектите се јаву-
ваат општините.  

Имајќи го предвид регионалниот пристап, коорди-
нацијата на единиците на локалната самоуправа при 
предлагање и имплементација на регионалните развој-
ни проекти е од исклучително значење. Сите предлог-
проекти треба да бидат во согласност со програмите за 
развој на односните региони што претставува основен 
предуслов за финансирање на проектите (програмите 
за развој на планските регионите треба да бидат усог-
ласени со Стратегијата за регионален развој). Во таа 
смисла, единиците на локалната самоуправа треба да 
имаат водечка улога во процесот на подигнување на 
јавната свест за потребата од регионален развој, како и 
неопходноста од приоритизирање на регионалните 
пред општинските интереси кога станува збор за пред-
лагање на регионални проекти. Унапредувањето на ме-
ѓуопштинска соработка ќе биде од голема полза за ре-
гионалниот развој и несомнено може да придонесе за 
поефективно и поефикасно искористување на средства-
та за регионален развој.  

Друг фактор кој уште повеќе ја нагласува улогата 
на единиците на локалната самоуправа во развојниот 
процес е достапноста на финансиски средства од ЕУ и 
други донатори за заеднички прекугранични развојни 
проекти со општините од соседните држави. Учеството 
на единиците на локалната самоуправа во прекугранич-

ни проекти, како и развивањето на способноста на ре-
гионите да предлагаат квалитетни проекти за развој во 
голема мера може да го забрза развојот на планските 
региони (и единиците на локалната самоуправа, соод-
ветно) и истовремено да овозможи креирање на добра 
институционална основа за успешно користење на 
средствата од ЕУ пред и особено после пристапување-
то во ЕУ.  

Исто така, од исклучително значење е во функција 
на регионалниот развој да се стават секторските про-
грами кога е тоа можно. При дефинирањето на страте-
шките цели, приоритетите и основните мерки во оваа 
стратегија, посебно внимание е посветено на нивно по-
врзување со релевантните секторски документи. Ва-
квото поврзување е направено со цел да се обезбеди 
поефикасна имплементација на мерките од секторските 
и повеќесекторските политики. Координацијата е по-
себно значајна од финансиски аспект, имајќи ја пред-
вид потребата од големи финансиски средства за имп-
лементација на политиката за регионален развој, до-
колку истата не се поврзе со другите секторски полити-
ки. Со функционално поврзување на политиките и про-
грамите, ќе се овозможи поттикнување на развојот на 
планските региони и со помош на другите министерс-
тва со што ќе се обезбеди побрзо реализирање на по-
ставените цели.        

Исто така, различните донаторски програми во зем-
јата треба да се перцепираат како значајни финансиски 
извори за поттикнување на регионалниот развој. Во 
овој контекст, посебно е значајна ИПА помошта зашто 
голем дел од приоритетните оски на ИПА компоненти-
те се фокусирани на поддршка и унапредување на об-
ластите значајни за регионалниот развој. Оттаму, обез-
бедувањето на предуслови за искористување на овие 
средства треба да биде приоритет на носителите на по-
литиката за регионален развој. Користењето на средс-
тва од ИПА помошта би можело да послужи и како ме-
ханизам за подигнување на капацитетите на планските 
региони за аплицирање за проекти, што ќе биде многу 
значајно од аспект на идното членство на Република 
Македонија во ЕУ и пристапот до различните ЕУ фон-
дови.   

 
3. Следење, оценување и ажурирање на Стратегијата за 

регионален развој 
 
Следење на имплементацијата на Стратегијата за 

регионален развој врши Владата на Република Македо-
нија преку годишен извештај за спроведување на акци-
ониот план на Стратегијата (член 44 од Законот). Овој 
извештај го подготвува Министерството за локална са-
моуправа и го доставува до Владата, по претходно мис-
лење од Советот за рамномерен регионален развој. Из-
вештајот треба да обезбеди јасна слика за трендовите 
во развојот на планските региони и воедно, да покаже 
дали имплементацијата на Стратегијата за регионален 
развој се одвива според планираната динамика.   

Во рамките на процесот на следење, фокусот треба 
да биде на напредокот кон остварување на целите и 
приоритетите идентификувани во Стратегијата за реги-
онален развој, следење на економскиот, социјалниот и 
другите аспекти на развојот во секој плански регион 
(податоците, појавите и трендовите ќе бидат анализи-
рани за да се обезбеди споредба меѓу и во рамките на 
планските региони) и следење на користењето на фон-
довите наменети за поттикнување на рамномерен реги-
онален развој. 

Следењето на напредокот кон остварување на цели-
те и приоритетите на Стратегијата се врши преку утвр-
дени индикатори. Основните индикатори што можат да 
послужат за мерење на остварувањето на стратешките 
цели и приоритети на Стратегијата за регионален раз-
вој се дадени во Анекс 1. Врз основа на наведените ин-
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дикатори, како и други индикатори согласно со потре-
бите, треба да се развие детална методологија за следе-
ње и оценување на Стратегијата, со цел да се обезбеди 
добар систем за мерење на спроведувањето и ефектите 
од реализацијата на предвидените мерки. Како допол-
нителен критериум за имплементација на Стратегијата 
можат да послужат веќе усвоените критериуми и инди-
катори за определување на степенот на развиеност на 
регионите (“Службен весник на Република Македони-
ја“ број 126/2008). 

Во функција на следење на Стратегијата за региона-
лен развој важна улога има и следењето на имплемен-
тацијата на Програмите на планските региони. Соглас-
но со Законот (член 45), следење на имплементацијата 
на програмите за развој вршат Советот за рамномерен 
регионален развој, советите за развој на планските ре-
гиони и советите на општините кои припаѓаат на план-
скиот регион. Секој плански регион доставува годишен 
извештај за имплементација на Програмата, изготвен 
врз основа на утврдени индикатори. Од годишните из-
вештаи за имплементација на Програмите може да се 
согледа напредокот во економскиот, социјалниот и 
другите аспекти на развојот на регионите, што претста-
вува значаен инпут во процесот на следење на Страте-
гијата за регионален развој.  

   Користењето на фондовите за поттикнување на 
рамномерен регионален развој ќе се следи од страна на 
Бирото за регионален развој, преку доставување на из-
вештаи за имплементација на проектите за кои се одо-
брени финансиски средства. Центрите за развој во 
планските региони подготвуваат и доставуваат изве-
штаи за проектите за развој на планските региони, до-
дека за проектите за развој на подрачјата со специфич-
ни развојни потреби и проектите за развој на селата, 
извештаи доставуваат носителите на проектите. Роко-
вите за поднесување на извештаите до Бирото за регио-
нален развој се утврдуваат во договорите за имплемен-
тација на проектите.  

Исто така, Советот за рамномерен регионален раз-
вој на Република Македонија би требало да воведе ме-
ханизам за координација на сите јавни инвестиции ало-
цирани во планските региони (без оглед на потеклото 
на инвестициите) и следење на синергијата меѓу раз-
личните инвестиции. Покрај тоа, неопходна е коорди-
нација на капиталните инвестиции од страна на различ-
ните ресорни министерства, со цел да се обезбеди ефе-
ктивно и ефикасно користење на средствата во функ-
ција на развојот на планските региони. Покрај тоа, по-
требна е координација на користењето на средства од 
ИПА фондовите на ЕУ, како и други фондови преку 
кои се финансираат проекти што можат да имаат улога 
во развојот на планските региони.    

За непречено и квалитетно реализирање на проце-
сот на следење на Стратегијата, Бирото за регионален 
развој во соработка со Државниот завод за статистика 
потребно е да воспостават информациски систем за ре-
гионален развој и истиот редовно да го одржуваат и 
ажурираат.  Информацискиот систем ќе овозможи и 
доследно почитување на принципите на транспарент-
ност и отченост при имплементацијата на Стратегијата, 
како и при обезбедувањето пристап до информациите 
од јавен карактер поврзани со имплементацијата на 
Стратегијата. Информацискиот систем ќе има значајна 
улога и при оценувањето на Стратегијата, зашто без 
релевантни, точни и навремени податоци нема да може 
да се обезбеди реално и целосно оценување.    

Стратегијата за регионален развој се оценува преку 
прелиминарно, тековно и завршно оценување. Прели-
минарното оценување се врши пред почетокот на спро-
ведување на Стратегијата, односно пред нејзиното под-

несување за усвојување од страна на надлежниот ор-
ган. Со прелиминарното оценување се прави оцена на 
кохерентноста и усогласеноста на целите, приоритети-
те и мерките на Стратегијата за регионален развој со 
целите, приоритетите и мерките во стратешките развој-
ни документи на национално ниво и програмските до-
кументи за интеграција на Република Македонија во 
ЕУ. Прелиминарното оценување го врши Советот за 
регионален развој на Република Македонија кој дава 
свое мислење и сугестии за дополнувања или промени 
во Стратегијата.   

Тековното оценување на Стратегијата за региона-
лен развој се врши на средина од периодот на нејзино 
спроведување. Согласно со временската димензија на 
Стратегијата, тековното оценување би требало да се 
направи во 2014 година. Со тековното оценување ќе се 
измери напредокот кон остварување на стратешките 
цели, приоритети и мерки и ќе се направи оцена на 
ефектите од спроведените мерки за поттикнување на 
регионалниот развој. Исто така, ќе се оцени степенот 
на искористување на финансиските средства, ефикас-
носта на процедурите за управување со средствата, ка-
ко и на процесот на следење на имплементацијата на 
Стратегијата. Посебно внимание ќе биде посветено на 
градењето на капацитетите и воспоставувањето парт-
нерства меѓу релевантните актери за имплементација 
на политиката за регионален развој. Целта на тековно-
то оценување е да обезбеди релевантни информации и 
препораки за потребните корективни мерки за подо-
брување на имплементацијата на Стратегијата и оства-
рување на предвидените цели, приоритети и мерки. 
Врз основа на резултатите од тековното оценување, до-
колку е потребно, се врши ажурирање на Стратегијата 
и на критериумите за распределба на средствата за ре-
гионален развој.  

Завршното оценување се спроведува после компле-
тирање на периодот за имплементација на Стратегија-
та. Согласно со временската димензија на Стратегија-
та, тековното оценување би требало да се направи во 
2019 година. Со завршното оценување се прави оцена 
на степенот на реализација на Стратегијата, исполнува-
њето на дефинираните цели и приоритети и на постиг-
натите ефекти во поглед на поттикнување на регионал-
ниот развој. При завршното оценување, фокусот ќе би-
де на мерење на целисходноста, ефективноста и ефи-
касноста од искористените средства за регионален раз-
вој, посебно од аспект на нивниот придонес (преку реа-
лизираните проекти) за подигнување на степенот на 
развиеност на национално ниво и на ниво на планските 
региони. Врз основа на утврдената состојба, при за-
вршното оценување ќе се сублимираат согледувањата 
за резултатите од имплементацијата на Стратегијата во 
поглед на подигнување на економската, социјалната и 
територијалната кохезија меѓу и во рамките на план-
ските региони и ќе се идентификуваат факторите што 
најмногу придонеле за постигнатите резултати. Согле-
дувањата од завршното оценување треба да послужат 
како инпут при изработката на идните стратешки доку-
менти за развој. 

Стратегијата за регионален развој на Република 
Македонија 2009-2019 година ќе се објави во “Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07-4161/1                   Претседател 

29 септември 2009 година     на Собранието на Република 
              Скопје                   Македонија, 
                                   Трајко Вељаноски, с.р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2267. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ИРСКА И РЕПУБЛИКА ИСЛАНД  

I 
Г-ѓа Марија Ефремова, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Ирска и Република Исланд, со седиште 
во Лондон.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.  
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 17                                   Претседател 

29 септември 2009 година     на Република Македонија,  
             Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2268. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН  
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА  
I 

Г-дин Виктор Габер, се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Австралија, со седиште во Канбера. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“.  
           Указ број 18                             Претседател 
29 септември 2009 година     на Република Македонија, 
              Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2269. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО АВСТРАЛИЈА  
I 

Г-дин Перо Стојановски, се поставува на должно-
ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Австралија, со седиште во Канбера.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.  
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“.  
           Указ број 19                             Претседател 
29 септември 2009 година     на Република Македонија, 
              Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2270. 

 
 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ 
НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРВИТЕ ЧЕТИРИ 
КОМПОНЕНТИ ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА) НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
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        Бр. 19-4527/1                     Заменик на претседателот
22 септември 2009 година                             на Владата на Република 
           Скопје                                        Македонија,  
                                 �-� �������� ��������, �.�. 
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2271. 
Врз основа на член 74, став 1, алинеја 1 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2008, 139/2008 и 64/2009) и член 36, став 3 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23.09.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНАТА  

ЦЕНТРАЛА БОШКОВ МОСТ 
 
1. Постапката за доделување на концесија за вода за 

производство на електрична енергија започната со Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за користење на вода за производство на еле-
ктрична енергија од ХЕЦ Бошков мост број 19-1684/3 
од 10 јуни 2009 година објавена во („Службен весник 
на Република Македонија“ број 76/2009), се прекинува 
поради недоставување на деловен број на понуди, сог-
ласно со член 33, став 4 од Законот за концесии и дру-
ги видови на јавно приватно партнерство. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 19-1684/4                 Заменик на претседателот 
23 септември 2009 година     на Владата на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2272. 

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за инду-
стриска сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 21/09) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 50/2000, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.09.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПС-

ТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата на 

Државниот завод за индустриска сопственост на Ре-
публика Македонија, бр. 03-656/2 од 15.09.2009 годи-
на, донесена од директорот на Заводот. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 19-4356/1                    Заменик на претседателот 
22 септември 2009 година        на Владата на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2273. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖ-
БЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ 

НА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА 
 
1. Во Одлуката за определување на правото на ко-

ристење на службен мобилен телефон и за ограничува-
ње на износот на сметката број („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/03, 121/06, 158/07 и 
64/2009), точката 2 се менува и гласи: 

„Право на користење на службен мобилен телефон 
со ограничување до определен износ имаат следните 
функционери и раководни државни службеници: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Функционерот кој раководи со органот на државна-

та управа ги определува вработените во органот на др-
жавната управа со кои раководи кои ќе користат служ-
бен мобилен телефон. 

На износите од став 1 од оваа точка не се пресмета-
ни месечната претплата, данок на додадена вредност и 
користењето на основните опции кои ги нуди мобилни-
от оператор“. 

2. Во точката 4 зборовите: „со ограничување на из-
носот на сметката од 560 до 1,400 денари“, се замену-
ваат со зборовите од: „во износ до 500 денари“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 19-4461/1               Заменик на претседателот 

7 септември 2009 година         на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2274. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22 сеп-
тември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА  РАС-
ПИШУВАЊЕ ОГЛАСИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДР-
ЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: ГОСТИВАР, 
СКОПЈЕ, БИТОЛА, ТЕТОВО, КУМАНОВО И  ОХРИД 

 
1. Се поништуваат одлуките за распишување огласи 

за именување државни правобранители во Државното 
правобранителство на Република Македонија за оддел-
ни подрачја и тоа:  

- Одлуката за распишување Оглас за именување 
еден државен правобранител во Државното правобра-
нителство на Република Македонија за подрачјето на 
Гостивар број 33 – 2128/2 од 16 октомври 2008 година;  

- Одлуката за распишување Оглас за именување др-
жавни правобранители во Државното правобранителс-
тво на Република Македонија за подрачјата на: 

 Скопје, Битола и Тетово број 33 – 2130/2 од 16 
октомври 2008 година и 

- Одлуката за распишување Оглас за именување др-
жавни правобранители во Државното правобранителс-
тво на Република Македонија за подрачјата на  Кума-
ново и Охрид број 33 – 1827/2 од 21 април 2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 33-4812/1                  Заменик на претседателот 
22 септември 2009 година      на Владата на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2275. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-
вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2008), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22 септември 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДР-
ЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО ПРА-
ВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ, ТЕТОВО, БИТО-
ЛА, ОХРИД, КУМАНОВО, ГОСТИВАР И КИЧЕВО 

 
1. Се огласува именување по еден државен право-

бранител во Државното правобранителство на Репуб-
лика Македонија за подрачјата на: Скопје, Тетово, Би-
тола, Охрид, Куманово, Гостивар и Кичево. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство ( да е државјанин на Републи-
ка Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата), пријавите со потребните документи во 
оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до 
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Време“ и „Лајм“. 
 
       Бр. 33-4821/1                    Заменик на претседателот 
22 септември 2009 година      на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2276. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.09.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО САЛЦБУРГ 
 

1. Владата на Република Македонија за Почесен 
конзул на Република Македонија во Република Ав-
стрија, со седиште во Салцбург го именува, Штиглиц 
Сигфрид Гунтер.  

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
   Бр. 123/1               Заменик на претседателот  

23 септември 2009 година    на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2277. 

Врз основа на член 34 од Законот за високото обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.35/2008, 103/2008 и 26/2009), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2009 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА  МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ  

СО РАБОТА НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА 
 
1. За претседател и членови на Матичната комисија 

за отпочнување  со работа на Воената академија се 
именуваат: 
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а) за претседател 
- д-р Владо Поповски, редовен професор 
 б) за членови: 
- д-р Трајан Гоцевски, редовен професор 
- д-р Росе Смилевски, редовен професор 
- д-р Назми Малиќи, редовен професор 
- д-р Тодор Делипетров, редовен професор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 33-3543/1                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                   на Владата на Република 
        Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2278. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003,  49/2006, 22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22 септември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за водостопанисување со Хидро-
системот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се разрешу-
ваат: 

- Маја Илкова 
- Живорад Арсов 
- Неат Шабаноски 
- Благој Стоев 
- Ѓорѓи Картелов 
- Борче Стаматов 
- Оливера Стефановска 
- Милена Стамиова 
- Здравко Станковски 
- Маријан Бајрактаров 
- Дејанчо Цветановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
       Бр. 33-4202/2                   Заменик на претседателот 
22 септември 2009 година      на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2279. 

Врз основа на член 26  од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22 септември 2009 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ  СО ХИДРО-
СИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН 

 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално - финансиското работење на 
Јавното претпријатие  за водостопанисување  со Хи-
дросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран се разре-
шуваат: 

 - Стојанчо Тасев 
 -  Стојанчо Ристов 
 - Ердал Идризов 
 - Милорад Џокиќ 
 - Ристо Мазнов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 33-4813/1                    Заменик на претседателот 
22 септември 2009 година      на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2280. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија “ 
бр.58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 септември 
2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО 

 
1. За директор на Управата за наменско производс-

тво, орган во состав на Министерството за економија, 
се именува  Дејан Радосављевиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 33-4814/1                    Заменик на претседателот 
22 септември 2009 година      на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2281. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.09.2009 година, издава 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца  за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги “Астра Електроник Компани“ 
ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години. 
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2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. “Македонија” бр.1, Профитен Центар, Хотел 
Бристол во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игра на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата   

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се   
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
  Бр. 19-4560/1                 Заменик на претседателот 

22 септември 2009 година    на Владата на Република 
     Скопје                         Македонија, 

м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2282. 
Врз основа на член 161 став 1 алинеја 1 од Законот 

за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/09) министерот за внатрешни рабо-
ти донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И ИЗГЛЕДОТ НА СЛУЖБЕНА ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВА-
ЊЕ НА СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА 
НА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТРУЧНИ И ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И ОВЛАСТЕ-
НО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТ-
РАРАЗУЗНАВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и изг-

ледот на службената легитимација и значка и начинот 
на издавање на службената легитимација и значка на 
овластеното службено лице за вршење стручни и гра-
ѓански работи и овластеното службено лице за безбед-
ност и контраразузнавање во Министерството за вна-
трешни работи. 

 
Член 2 

Образецот на службената легитимација на овласте-
ното службено лице за вршење стручни и граѓански ра-
боти е со димензии 5 x 8,5 см. и е сместен во троделна 
кожна обвивка со црна боја, со димензии 6 x 30 см. 
(Прилог бр. 1). 

Образецот на службената легитимација од став 1 на 
овој член е сместен во внатрешната горна страна од 
кожната обвивка, под проѕирна пластична фолија. 

На предната страна образецот на службената леги-
тимација од став 1 на овој член содржи: натпис „РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ” и „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА”. На истата страна, во средината, има место 
за фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а под неа се 
впишува името и презимето на овластеното службено 
лице и има место за потпис на службеното лице овла-
стено за издавање на службената легитимација. Во дол-
ниот дел на златножолта подлога со црвена боја е отпе-
чатен серискиот број на легитимацијата. 

На задната страна на образецот на службената леги-
тимација од став 1 на овој член е отпечатен грбот на 
Република Македонија под кој се впишува датумот и 
местото на раѓање на овластеното службено лице, не-
говото живеалиште, датумот на издавањето на службе-
ната легитимација, регистарскиот број и крвната група 
на овластеното службено лице. 

На внатрешната долна страна од кожната обвивка 
се наоѓа метална значка со тркалезна форма, која во 
горниот дел содржи сериски број, истоветен со сери-
скиот број на легитимацијата. На средишниот дел на 
металната значка се наоѓа грбот на Република Македо-
нија од кој излегуваат зраците на сонцето до рабовите 
на металната значка. Во долниот дел на металната 
значка стои натпис „Република Македонија" и „МВР". 

 
Член 3 

Образецот на службената легитимација на овласте-
ното службено лице за безбедност и контраразузнава-
ње на Управата за безбедност и контраразузнавање е со 
димензии 6 x 9,5 см. и е сместен во дводелна кожна об-
вивка со темно-црвена боја со димензии 8 x 23 см. 
(Прилог бр. 2). 
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Образецот на службената легитимација од став1 на 
овој член е сместен во внатрешната горна страна од 
кожната обвивка. 

На предната страна во горниот дел образецот на 
службената легитимација од став1 на овој член стои 
натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, „УПРАВА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”.  

Во средината, има место за фотографија со димен-
зии 2,5 x 3 см., под која стои натпис „СЛУЖБЕНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА”, а под него се впишува името и прези-
мето на овластеното службено лице и потпис на лицето 
овластено за издавање на службената легитимација. Во 
долниот дел на црвена подлога со црна боја е отпеча-
тен серискиот број на легитимацијата.  

На задната страна на образецот на службената леги-
тимација од став1 на овој член е отпечатен симболот на 
Управата за безбедност и контраразузнавање под кој се 
впишува датумот и местото на раѓање на овластеното 
службено лице, неговото живеалиште, датумот на изда-
вање на службената легитимација, регистарскиот број 
и крвната група на овластеното службено лице.  

На внатрешната долна страна на кожната обвивка 
се наоѓа метална значка со тркалезна форма, со дијаме-
тар 6 см., која во горниот дел содржи сериски број 
истоветен со серискиот број на легитимацијата. Во сре-
дишниот дел на металната значка се наоѓа симболот на 
Управата за безбедност и контраразузнавање околу кој 
има натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”,  „УПРАВА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”. 

 
Член 4 

Службените легитимации од членовите 2 и 3 од 
овој правилник се издаваат за време додека работникот 
согласно Законот за внатрешни работи има статус на 
овластено службено лице за вршење стручни и граѓан-
ски работи, односно овластено службено лице за без-
бедност и контраразузнавање. 

Овластеното службено лице на кое ќе му престане 
работниот однос во Министерството за внатрешни ра-
боти (во натамошниот текст: Министерството) или ќе 
биде распределен на работно место кое не е утврдено 
со статус овластено службено лице за вршење стручни 
и граѓански работи, односно овластено службено лице 
за безбедност и контраразузнавање, ја враќа службена-
та легитимација на Министерството. 

 
Член 5 

Овластеното службено лице кое патува во странс-
тво не може да ја носи со себе издадената службена ле-
гитимација. 

 
Член 6 

Овластеното службено лице кое ќе ја загуби служ-
бената легитимација или на друг начин ќе остане без 
неа веднаш ја известува соодветната организациска 
единица на Министерството. 

Член 7 
Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива, како и кога имателот на службената легити-
мација ќе го промени личното име. 

 
Член 8 

Службените легитимаци што се враќаат или заме-
нуваат се ништат. 

 
Член 9 

За издадените службени легитимации од членовите 
2 и 3 од овој правилник се води евиденција. 

Евиденцијата за издадените службени легитимации 
содржи: реден број, име и презиме на овластеното 
службено лице на кого му е издадена службената леги-
тимација, датум на издавањето, сериски број на служ-
бената легитимација, назив на организациската едини-
ца на Министерството каде што овластеното службено 
лице е распоредено и рубрика за забелешки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

Во рубриката за забелешки се запишуваат измените 
на податоците од ставот 2 на овој член. 

 
Член 10 

Обрасците на службените легитимации дадени во 
прилозите од бр. 1 и 2 се дадени во прилог и се соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 11 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да  важи Правилникот за легити-
мациите на овластените службени лица во Министерс-
твото за внатрешни работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 8/97 и 63/07). 

 
Член 12 

Овластените службени лица на Министерството на 
кои им се издадени службена легитимација и значка 
согласно Правилникот за легитимациите на овластени-
те службени лица во Министерството за внатрешни ра-
боти, треба да ги заменат истите со службена легити-
мација и значка за овластено службено лице за вршење 
стручни и граѓански работи утврдени со овој правил-
ник, најдоцна една година од денот на отпочнување со 
примена на овој правилник. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 
2010 година. 

 
Бр. 14.1-62001/1                        Министер  

25 септември 2009 година      за внатрешни работи,  
     Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2283. 

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за контрола 
на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/08), мини-
стерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИЈА КЛАСИФИЦИ-
РАНИ  ВО ЛИСТИТЕ II И III КАКО И НАЧИНОТ  

НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на евиденцијата за супстанции и растенија кла-
сифицирани во листите II и III како и начинот на нејзи-
ното водење.  

 
Член 2 

 
1. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 
Евиденцијата од член 1 на овој правилник ги содр-

жи следните податоци: 
1) Вид на примен односно издаден лек кој содржи 

опојни дроги или психотропни супстанции, и тоа: 
- име на препаратот и меѓународно незаштитено 

име на секоја активна супстанција,  
- и тоа: заштитено име (трговска марка) и меѓуна-

родно незаштитено име (INN), на опојната дрога или 
психотропната супстанција; 

- хемиско, односно научно име 
- јачина со назнака на контролираната супстанција 

(опојна дрога или психотропна супстанција), изразена 
квалитативно и квантитативно на единица доза; 

- фармацевтска дозирана форма и големина на па-
кување; 

- датум на истекување на рокот за употреба (месец 
и година); 

- назив и адреса на производителот и/или носителот 
на одобрението за ставање на препаратот во промет;  

- број на серија и ЕАN - код; 
- АТC код (Анатомско терапевтска класификација);  
- други податоци, на барање на надлежниот орган. 
2) Количество на фармацевтска дозажна форма на 

примен односно издаден лек кој содржи опојна дрога, 
3) Име, презиме, живеалиште односно престојува-

лиште и адреса на лицето на кое му се издава лекот кој 
содржи опојна дрога, 

4) Вид на заболување, со користење на Меѓународ-
ната класификација на болести – ICD -10. 

5) Име и презиме и контакт податоци на здравствени-
от работник кој го издал рецептот односно го применил 
лекот кој содржи опојна дрога во терапија на пациентот. 

 
Член 3 

Евиденцијата за супстанции и растенија класифи-
цирани во листите II и III се води во книга-регистар. 

Секоја страна од регистерот од став 1 на овој член, 
се заверува. 

 
2. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 4 
 

Опојни дроги 
 
Формулар А – тримесечна статистика за увоз и из-

воз на опојни дроги. Во формуларот се внесуваат пода-
тоците за производство и промет со опојни дроги на 
тромесечно, квартално ниво. Формуларот се доставува 
до Агенцијата за лекови за лекови секој 20 во месецот, 
по завршеното тромесечие. 

Формулар Б – годишни пресметки за побарувачка-
та на опојни дроги, производство на синтетички леко-
ви, производство на опиум и одгледување на афион за 
намени поинакви од производство на опиум.  

Во овој формулар се внесуваат податоците за про-
ценките на производството и промет со опојни дроги за 
следната година. Се доставува до Агенција за лекови 
во месец јуни, а податоците се однесуваат за следната 
година, не за тековната година. 

Дополнување на Формулар Б – годишни пресме-
тки за побарувачката на опојни дроги, производство на 
синтетски дроги, производство на опиум и одгледување 
на афион за намени поинакви од производство на опиум. 
Овој формулар се  доставува доколку предвидувањата 
на потребите не се соодветни на состојбата, односно има 
потреба да се зголемат потребните количини. За да от-
почне реализацијата, овој формулар по доставено образ-
ложение од страна на Агенцијата за лекови, на седница 
го одобрува Меѓународниот Борд за Контрола на Дрога 
со седиште во Виена, за тоа доставува писмена инфор-
мација до Агенцијата за лекови и отпочнува непречени-
от увоз на дополнителните количини на лекови кои со-
држат опојни дроги, во тековната година. 

Формулар Ц - годишна статистика за производс-
твото, прометот, употребата за медицински цели, зали-
хите, на опојни дроги.  

Се доставува до Агенцијата за лекови, до 31 Март, а 
се однесува на предходната година. 

 
Член 5 

Психотропни супстанции 
 
Формулар П - годишен статистички извештај за 

супстанциите наведени во Конвенцијата за психотроп-
ни супстанции од 1971. 

Овој формулар се доставува до Агенцијата за леко-
ви, до 31 Март, а се однесува на предходната година. 

Формулар А/П – тримесечна статистика за увоз и 
извоз на супстанции од Распоред II од Конвенцијата за 
психотропни супстанции од 1971 . 

Во овој формулар се внесуваат податоците за про-
изводството и промет со опојни дроги на тромесечно, 
квартално ниво, но само доколку има производство и 
промет на психотропни супстанции од листа II од Кон-
венцијата за психотропни супстанции од 1972. Се до-
ставува до Агенцијата за лекови секој 20 во месецот, 
по завршеното тромесечие. 

Формулар Б/П – во кој се внесуваат податоците за 
проценките на производството и промет со психотроп-
ни супстанции за следната година. Се доставува до 
Агенцијата за лекови до 31 Март, а податоците се одне-
суваат за тековната година. Истиот формулар има гра-
фа која ако се означи, може да послужи и за поднесува-
ње на измена и дополнување на проценките, доколку 
се јави потреба во тековната година. За да отпочне реа-
лизацијата, овој формулар по доставено образложение 
од страна на Агенцијата за лекови, на седница го одо-
брува Меѓународниот Борд за контрола на Дрога со се-
диште во Виена, за тоа доставува писмена информаци-
ја до Агенцијата за лекови и отпочнува непречениот 
увоз на дополнителните количини на лекови кои содр-
жат психотропни супстанции, во тековната година. 

 
Член 6 

Формуларите од членовите 4 и 5 се дадени на 
обрасците 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 7 

  Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
     Министер, 

          д-р Бујар Османи, с.р. 
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30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 

 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 

2284. 
Врз основа на член 34 став 6 од Законот за контрола 

на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/08), мини-
стерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО И ПРОМЕТ НА СУПСТАНЦИИ И РАСТЕНИ-
ЈА КЛАСИФИЦИРАНИ ВО ЛИСТИТЕ II И III, 
КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето за издавање на дозволите, формата 
и содржината на дозволите за производство и промет 
на супстанции и растенија класифицирани во листите 
II и III, како и начинот на нивното издавање.  

 
Член 2 

За формата и содржината на барањето и дозволата 
за производство и промет на супстанции и растенија 
класифицирани во листите II и III од меѓународните 
конвенции за опојни дроги и психотропни супстанции 
се применуваат одредбите од: 

Правилникот за поблиските услови по однос на 
просторот, опремата и кадарот што треба да ги испол-
нуваат правните лица кои вршат изработка на галенски 
лекови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 19/09); 

Правилникот за содржината на барањето, докумен-
тацијата и поблиските услови по однос на просторот, 
опремата и кадарот за добивање одобрение за произ-
водство на лекови („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 151/08); 

Правилникот за содржината на барањето и побли-
ските услови по однос на просторот,опремата и када-
рот за добивање одобрение за промет на големо со ле-
кови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
151/08). 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Министер, 

          д-р Бујар Османи, с.р. 
______________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2285. 
Врз основа на член 161 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 40/08), Управниот одбор на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВAЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  
ВОСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за  востановување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.118/08 и брoj 143/08),  во член 18 ставот (3) 
се брише.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".  

 
   Бр. 01-15080/1                          Управен одбор 

24 септември 2009 година         заменик претседател, 
            Скопје                  Димитар Димовски, с.р. 

___________ 
  

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2286. 
Врз основа на член 28 и 85 од Законот за јавното 

обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07), Јавни-
от обвинител на Република Македонија, на 25.09.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ И НА ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО 
ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на бројот на државни 

службеници и на други работници во Јавното обвини-
телство на Република Македонија А.бр. 417/08 од 
21.11.2008 година („Сл. весник на РМ“ бр. 147/08) пре-
чистен текст во член 2: 

- во алинеја 8 после зборовите: „соработник – стру-
чен соработник“ се брише бројот „31“, а наместо него 
се впишува бројот „38“, 

- во алинеја 11 после зборовите: „помлад соработ-
ник – јавнообвинителски приправник“ се брише бројот 
„18“, а наместо него се впишува бројот „24“. 

 
Член 2 

Во член 2 алинеја 3 после зборовите: „самостоен 
референт“ уписничар се брише бројот „40“, а наместо 
него се впишува бројот „41“. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
А бр. 417/08-2                       Јавен обвинител 

                                  на Република Македонија, 
                                   Љупчо Шврговски, с.р. 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 129 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА
 
 
2287. 
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Стр. 130 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 131 

 



Стр. 132 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 133 

 



Стр. 134 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 135 

 



Стр. 136 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 137 

 



Стр. 138 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 139 

 



Стр. 140 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 141 

 



Стр. 142 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 143 

 



Стр. 144 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 145 

 



Стр. 146 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 147 

 



Стр. 148 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 149 

 



Стр. 150 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 



30 септември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 119 - Стр. 151 

 



Стр. 152 - Бр. 119 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 2009 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


