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ПРЕДГПВПР 

Законот за рамномерен регионален развој ја дефинира основната рамка за водење на политиките за 

поттикнување на рамномерниот регионален развој во земјата и ги пропишува планските документи за 

нивна реализација. Покрај Стратегијата за рамномерен регионален развој на Република Северна 

Македонија како основен документ, секој од планските региони треба да подготви сопствена Програма 

за развој на регионот во склад со насоките од Националната Стратегија 2020-2030 и сопствените 

регионални приоритети за иден развој. Законот за рамномерен регионален развој ја одредува 

програмата за развој на еден плански регион како документ со кој се дефинираат среднорочните цели, 

приоритети и мерки за развој на регионот. Методологијата на подготовката на програмата за развој на 

Североисточниот плански регион, нејзината содржина и начинот на подготовка се дефинирани со 

Правилникот за методологијата за изработка на планските документи за регионален развој (Сл. Весник 

на РМ бр.102 од 13.08.2009). 

Подготовката на програмата за развој на Североисточниот плански регион започна во Октомври 2020-

та година, а е завршена во месец Декември 2020-та година. Во рамките на подготовката на програмата 

се подготвија и секторски анализи за областите кои се од приоритетно значење за развојот на 

Североисточниот плански регион. Исто така при подготовката на програмата земени се во предвид и 

искуствата на сите чинители на регионалниот развој во Североисточниот плански регион, стекнати од 

имплементација на Програмата за развој на Североисточниот плански регион 2015 – 2019-та година. 

При изработка на Програмата за развој на Североисточниот плански регион користени се 

расположивите национални документи од областа на регионалниот развој (Стратегијата за рамномерен 

регинален развој на Република Северна Македонија 2020-2030 и одделните секторски анализи врз 

основа на кои беше изработена стратегијата) и други значајни стратешки документи на национално и 

локално ниво. Соодветно на тоа, Програмата поаѓа од насоките за развој на регионот опишани во 

Националната Стратегија о секторските анализи, како и во други стратешки документи. 

Во текот на подготовка на програматa се одржаа три тематски работилници и една завршна 

конференција. На тематските работилници се дефинираа клучните елементи на овој стратешки 

документ, како што се визија, среднорочни цели, приоритети, мерки и индикатори. На работилниците 

учесници беа претставници од локалната самоуправа, приватниот и невладиниот сектор, а 

дефинирањето на среднорочните цели и приоритетите за развој на регионот е извршено врз база на 

нивните укажувања. Покрај работилниците беше спроведено и теренско истражување во вид на 

испитување преку прашалник. Податоците собрани од пополнетите прашалници исто така беа 

искористени во идентификувањето на приоритетите за развој на регионот.  

На завршната конференција беше презентирана работната верзија на Програмата за развој на 

Североисточниот плански регион 2020-2024 год. пред претставници од Советот за развој на 

Североисточниот плански регион, раководството на Центарот за развој на Североисточниот плански 

регион, претставници на Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој, 

донаторската заедница,  претставници на ЛЕР канцелариите на општините, бизнис заедницата, НВО 
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секторот, и другите засегнати страни од регионот со можност за искажување забелешки, сугестии и 

коментари во однос на презентираниот документ. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1 ПРИРПДНИ  КАРАКТЕРИСТИКИ   

 

МЕСТПППЛПЖБА

РЕЛЈЕФ

КЛИМА
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1.1 МЕСТОПОЛОЖБА  

Северпистпшнипт плански регипн ги ппфаќа ппщтините на крајнипт северпистпшен дел на 

Република Македпнија, дплж границата сп Кпспвп, Србија и Бугарија, пднпснп сливнптп 

ппдрашје на реката Пшиоа и Крива Река. Вкупната ппврщина на регипнпт изнесува 2310 км2 и 

регипнпт е еден пд најмалите пп ппврщина кпј зафаќа 9.3% пд вкупната ппврщина на Република 

Северна Македпнија.  

Слика 1.1 Местп пплпжба на Северпистпшнипт плански регипн 

 

 

Регипнпт има 6 ппщтини и тпа: Кратпвп, Крива Паланка, Куманпвп, Липкпвп, Ранкпвце и Старп 
Нагпришане и 192 населени места. Вп негпвипт спстав влегуваат 192 населени места, пд кпи 189 
се рурални населби. 
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Табела 1.1 Карактеристики на ппщтините вп Северпистпшнипт плански регипн 

 

Извпр: Регипните вп Република Северна Македпнија 2020, Државен завпд за статистика 

Имајќи ги предвид геплпщките карактеристики на Оспгпвските Планини вп регипнпт, тука се 
лпцирани некплку напдалищта на плпвп-цинкпва руда вп кпи се врщи експлпатација. 
Прирпдните услпви и ресурси на Северпистпшнипт Регипн нудат пптенцијал за развпј и 
унапредуваое на стпшарствптп и развпј на месната и млешната прехранбена индустрија.1 
 

1.2 РЕЛЈЕФ  

Релјефпт вп Северпистпшнипт плански регипн гп спшинуваат Куманпвската Кптлина (1315 km) на 
запад и Кривп-паланешката Кптлина сп Славищкп Ппле на истпк. Куманпвската Кптлина е 
ппкружена сп ниски дп среднп виспки планини и тпа Скппска Црна Гпра на запад, Руен на 
север, Кпзјак на истпк и пгранпци пд Градищтанска планина на југ. Кривп-паланешката Кптлина 
сп Славищкп Ппле е ппкружена сп ппвиспки планини и тпа сп Оспгпвските Планини на југ, 
Кпзјак на запад, Герман и Билинп на север и пгранпци на планината Дукат на истпк. Највиспк 
врв вп пбласта е Руен (2252 m) на Оспгпвските Планини, а најниската тпшка се напда вп кпритптп 
на реката Пшиоа, 246 m. Тпа знаши дека висинската разлика изнесува 2006 m. Од вкупната 
ппврщина на пвпј регипн, 1687,1 km2 или 73,1% лежат дп 1000 м н.в., а 620,4 km2 или 26,9% над 
таа висина. Три прпценти, или 70,5 km2 се напдаат на надмпрска висина пд 1500 m. Сппред тпа, 
вп релјефпт на регипнпт дпминираат ридскп- кптлинските и нискппланинските (<1000 m) дп 
среднппланинските (<1500 m) терени2

. На сликите бр. е прикажана хипсометријата на теренот во 

метри и наколонот на теренот во степени.  

 

 

                                                
1 Регипните вп Република Северна Македпнија 2020, Државен Завпд за Статистика 
2 „Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратещка пцена на живптната средина за 
Истпшнипт и Северпистпшнипт регипн“ Референтен брпј: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та гпдина. 

Ппщтина Ппврщина

Прпцена на 

население

Жители на 

км2

Населени 

места

Кратпвп 375,44 км2 9.057 24 31

Крива Паланка 480,81 км2 19.676 41 34

Куманпвп 509.4 км2 109.547 215 48

Липкпвп 267.8 km² 30.367 113 22

Ранкпвце 240.7 km² 3.622 15 18

Старп Нагпришане 433.4 km² 3.817 9 39

Вкупнп 2310 km² 176.086 192
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Слика1.2 Хипспметрија на теренпт вп метри 

 

 

Слика 1.3 Наклпн на теренпт вп метри 

 

 

Ппдрашјетп се карактеризира сп благи падини на земјищтетп, кпи се присутни на днптп на 
кптлините и на планинските рамнини и впзвищенија пд една страна и сп изразени падини на 
планинските страни, пднпснп пп длабпкп всешените рамнини. Сппред тпа, прпсешнипт наклпн 
на земјищтетп е пкплу 12°. Наклпните на теренпт се пдликуваат, главнп, сп северни и јужни 
експпзиции. Северните експпзиции се ппстудени, ппвлажни, сп ппгуста вегетација и сп ппвеќе 
извпри присутни главнп на Планината Оспгпвп. Ваквите услпви се сппдветни за зимски 
сппртпви, пещашеое, рекреативнп планинареое, пдмпр вп текпт на жещките летни месеци, и 
сл. Јужните експпзиции, пак, се ппвеќе излпжени на спнце, пптппли и пппгплени, па затпа 
пдгпвараат за прпщетки и панпрамскп разгледуваое вп ппстудените месеци, за лпв и слишнп. 
Сппред типпт на релјефните ппврщини и фпрми застапени вп ппдрашјетп, ппсебнп знашеое за 
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туризмпт имаат Оспгпвските Планини кпи се издигаат над 2000 m надмпрска висина, какп щтп 
се и некплкуте среднп виспки планини (Скппска Црна Гпра, Кпзјак, Герман и Билинп), решните 
дплини и клисури и пстатпците пд вулканскипт релјеф вп регипнпт3.  
 
На теритпријата на Северпистпшнипт регипн на Република Северна Македпнија се напдаат 
планините: Оспгпвските Планини, Скппска Црна Гпра, Кпзјак, Герман и Билинп. Вп рамките на 
Северпистпшнипт регипн, виспрамнините зафаќаат мала ппврщина пд 160 km2 и се главнп 
разместени пп дплините на ппгплемите реки Пшиоа, Крива Река, Куманпвска Река сп Липкпвска 
и Кпоарска Река, пптпа вп Куманпвскп и Липкпвскп Ппле. Вп алувијалните виспрамнини, ппкрај 
ппгплемите реки, има брпјни кплски патищта кпи се ппгпдни за велпсипедизам, кпмбиниран сп 
набљудуваое на прирпдата. Вакви места, какви щтп има ппвеќе ппкрај брегпвите на реката 
Пшиоа и Крива Река, се дпбри и за излетнишкп-сппртски туризам4. 
 
Вп регипнпт на Куманпвската и Кривп-паланешката Кптлина се среќаваат и некплку клисури. 
Ппкарактеристишни и ппатрактивни се Бислимската Клисура на реката Пшиоа кај Куманпвп, 
пптпа Жидилпвската Клисура на Крива Река и живпписната клисура на Киселишка Река- десна 
притпка на Крива Река.  
 

1.3 КЛИМА  

Вп западнипт (ппнизпк) дел на Северпистпшнипт регипн препвладува умеренп-кпнтинентална 
(тппла кпнтинентална) клима, вп истпшнипт дел препвладува ппстудена кпнтинентална клима, а 
на планините сп надмпрска виспшина пд над 1000 m препвладува типишна планинска клима. 
Ппдрашјетп на Северпистпшнипт регипн се пдликува сп дплгптрајнп спншевп зрашеое кпе 
прпсешнп гпдищнп се движи пд 2300 шаспви вп Кратпвп, 2291 шаспви вп Крива Паланка и 2168 
шаспви вп Куманпвп. Максимумите се јавуваат вп летните месеци пспбенп вп јули, а минимумпт 
е вп зимските месеци - декември и јануари. На планините вп регипнпт нема некпја знашајна 
прпмена на дплжината на пспншуваоетп, така щтп тпа е решиси иста сп пна вп наведените 
метепрплпщки станици. 
 
Прпсешните гпдищни кплишини на врнежи вп Северпистпшнипт регипн на Република 
Македпнија се движат пд 549 mm вп Куманпвп, 656 mm вп Крива Паланка дп 728 mm вп 
Кратпвп. Сппред ппдатпците за среднпмесешните кплишини на врнежи вп наведените станици 
се кпнстатира дека тие се релативнп мали кплишини, нп релативнп рамнпмернп расппредени 
вп текпт на гпдината. Исклушпк е месец мај сп ппгплеми кплишини. Кплишините на врнежи на 
ппвиспките места, пднпснп на планините се нещтп ппгплеми. На виспките планински делпви, 

                                                
3 „Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратещка пцена на живптната средина за 
Истпшнипт и Северпистпшнипт регипн“ Референтен брпј: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та гпдина. 
4 „Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратещка пцена на живптната средина за 
Истпшнипт и Северпистпшнипт регипн“ Референтен брпј: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та гпдина. 
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врнежите вп зимскипт перипд пд гпдината падаат вп вид на снег. Снегпт се задржува 5-6 месеци 
на Оспгпвските Планини, 3-4 месеци на Скппска Црна Гпра, а 2-3 месеци на Кпзјак, Герман и 
Билинп. 
 
Ппсебна метепрплпщка ппјава се ветрпвите кпи вп регипнпт дуваат пд разлишни правци. Вп 
Куманпвскипт регипн препвладуваат ветрпвите пд севернипт квадрант, а вп Крива Паланка, 
пднпснп пп дплината на Крива Река препвладува северпистпшнипт ветер5.  
 
Северпистпшнипт регипн пд Република Северна Македпнија се пдликува сп тппла варијанта на 
умеренп-кпнтинентална клима присутна вп ппниските делпви, пптпа ладна умеренп-
кпнтинентална клима карактеристишна за ппдрашјата пд 500-1000 m и планинска клима кпја е 
типишна за ппдрашјата над 1000 м. н.в. 

                                                
5 „Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратещка пцена на живптната средина за 
Истпшнипт и Северпистпшнипт регипн“ Референтен брпј: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та гпдина.  
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2.1 ДЕМПГРАФИЈА  

Вп птсуствп на пппис и прецизни ппдатпци за демпграфските спстпјби сите анализи вп рамките 
на сектпрпт демпграфија се заснпвани на прпценките за насление кпи ги прави Државнипт 
завпд за статистика. Спгласнп тие ппдатпци демпграфските трендпви вп Северпистпшнипт 
регипн генералнп ги следат трендпвите на депппулација и старееое на населениетп слишнп 
какп и на нивп на Република Северна Македпнија. Вп ппследните 5 гпдини забележителна е 
знашителна депппулација и намалуваое на брпјпт на населениетп.  

Вп табелата ппдплу мпже да се забележи дека населениетп вп Северпистпшнипт регипн се 
намалува вп ппследните 5 гпдини и негпвптп ушествп вп вкупнптп население се намалилп пд 
8.51% вп 2015-та гпд. на 8.48% вп 2019-та гпд. Иакп пва намалуваое не изгледа драматишнп 
спгласнп прпценките на Државнипт завпд за статистика, сепак пшекуваоата се дека пп 
пдржуваое на ппписпт пвпј прпцент ќе биде знашајнп ппгплем.  

Табела 2.1 Движеое на население пп гпдини 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Динамиката на населениетп е прикажана и преку индекспт на населениетп вп табелата ппдплу. 
Од вреднпстите мпже да се забележи благп намалууваое на брпјпт на населениетп сукцесивнп 
гледанп низ гпдините. Сепак ваквите резултати треба да се земат сп серипзна претпазливпст 
затпа щтп се врз пснпва на прпценкитеза на население, а не врз пснпва на спрпведен пппис на 
население.  

Табела 2.2 Динамика на населениетп 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Стапката на наталитет на Северпистпшнипт регипн е 9.1‰ прпмили и се напда на втпрп местп 
веднащ зад Пплпщкипт регипн кпј има стапка на наталитет пд 9.4‰. Медутпа стапката на 
наталитет на Северпистпшнипт регипн се напда ппд наципналнипт прпсек пд 9.6‰ прпмили6. 
Дпкплку се анализира стапката на наталитет и мпрталите пп пдделни ппщтини вп 
Северпистпшнипт регипн мпже да се забележи дека највиспка стапка на наталитет има 

                                                
6
 Регипните вп Република Северна Македпнија – Државен завпд за статистика, Октпмври 2020-та гпдина 

Население пп гпдини 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 2.071.278 2.073.702 2.075.301 2.077.132 2.076.255

Северпистпшен регипн 176.231 176.169 176.260 176.196 175.973

Ушествп вп вкупнптп население 8.51% 8.50% 8.49% 8.48% 8.48%

Индекс на населениетп 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 100 100.12 100.08 100.09 99.96

Северпистпшен регипн 100 99.96 100.05 99.96 99.87
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ппщтината Липкпвп сп 10.92‰ прпмили, дпдека најниска стапка на наталитет има Кратпвп 
4.79‰ прпмили. Ппдатпците за стапките на наталитет ппмеду пдделните ппщтини вп рамките 
на самипт регипн ппкажуваат дека разликите мпже да бидат мнпгу гплеми. Вп 2019-та гпдина 
брпјпт на живпрпдени деца бил 1595 дпдека брпјпт на умрени лица бил 1666 щтп дава 
негативен прирпден прираст пд -71 лице.  

Табела 2.3 Стапки на наталитет и мпрталитет пп ппщтини 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Густината на населениетп вп Северпистпшнипт регипн пресметана сппред теритпријалната 
ппврщина изнесува 76.2 жители на килпметар квадратен сп спстпјба 30.6.2019-та гпд.  и е ппд 
наципналнипт прпсек пд 83.4 жители на килпметар квадратен7. Дпкплку се ппгледне 
индикатпрпт за старпсна зависнпст пп ппщтини вп Северпистпшнипт регипн кпј гп ппкажува 
ушествптп на старптп население над 65 гпдини и младптп население ппд 15 гпдини вп вкупнптп 
рабптпсппспбнп население мпже да се забележи дека ппщтината Старп Нагпришане се напда вп 
најнеппвплна ситуација сп кпефициент пд 59.17%, а пптпа следуваат ппщтините Ранкпвце, 
Крива Паланка, Кратпвп, Куманпвп и на крајпт Липкпвп. Какп индикатпр на притиспк врз 
прпдуктивнптп население се ппкажува дека тпј притиспк е најгплем врз ппщтината Старп 
Нагпришане. На нивп на регипн кпефициентпт на старпсната зависнпст е 42.4% и се напда нещтп 
малку ппд кпефициентпт на старпсна зависнпст на наципналнп нивп пд 44%. Вп сппредба сп 
пстанатите регипни се напда на третп местп веднащ зад Југпзападнипт и Пплпщкипт регипн.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Регипните вп брпјки – Државен завпд за статистик, Октпмври 2019-та гпдина 

Стапка на наталитет и 

мпрталитет  (‰)
Стапка на наталитет (‰) Стапка на мпрталитет (‰)

Кратпвп 4.79 16.15

Крива Паланка 7.79 10.34

Куманпвп 9.13 9.65

Липкпвп 10.92 4.74

Ранкпвце 9.41 11.63

Старп Нагпришане 8.72 19.82
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Табела 2.4 Кпефициенти на старпсна зависнпст пп ппщтини 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Прпсешната впзраст на населениетп вп Северпистпшнипт регипн сп спстпјба пд 30.6.2019-та гпд. 
е 38.8 гпдини, дпдека на нивп на Република Северна Македпнија е 39.2. Вп сппредба сп 
пстанатите регипни Северпистпшнипт регипн се напда на втпрп местп веднащ зад Пплпщкипт 
регипн кпј има нјмладп население сп прпсешна впзраст пд 37.2 гпдини8. Брпјпт на склушени 
бракпви вп 2019-та гпд. вп Северпистпшнипт регипн е 1.194 и ушествува сп 8.64% вп пднпс на 
вкупнипт брпј на бракпви склушени на наципналнп нивп кпи се 13.814. 

 
2.2 РПДПВА ЕДНАКВПСТ  

Рпдпвата еднаквпст какп нашелп на спцијалната филпзпфија ппдразбира еднаквпст ппмеду 
мажите и жените вп разлишни сфери на живееое. Рпдпвата структура вп демпграфијата, 
пбразпваниетп, ушествптп вп екпнпмијата и бизниспт игра гплема улпга вп развпјпт на билп кпј 
регипн. Оттука при креираое на прпграма за регипнален развпј важнп е да се знае спстпјбата 
вп ппглед на рпдпвата еднаквпст, какп и дпстапнпста на јавни услуги кпи се релевантни за 
пстваруваое на рпдпва еднаквпст и напприте на ппщтините за прпмпвираое на рпдпвп 
пдгпвпрни пплитики. Вп тпј кпнтекст некплку ппзнашајни индикатпри важни за рпдпвата 
еднаквпст се разгледуваат вп рамките на сектпрските анализи какп: пплпвата структура вп 
нивптп на неврабптенпст, застапенпста вп пбразпваниетп и сл.  

Сп кпристеое на индекспт на рпдпва еднаквпст9 какп кпмппзитен ппказател за статуспт на 
жените и мажите вп разлишни сфери пд живееоетп е изврщенп рангираое на сите ппщтини вп 
Република Северна Македпнија. Резултатите пд рангираоетп се дпстапни на веб страната 
http://www.rodovindeks.mk/municipality-list каде рангпвите на ппщтините пд Северпистпшнипт 
регипн се прикажани ппдплу:  

 

 

                                                
8 Регипните вп брпјки – Државен завпд за статистик, Октпмври 2019-та гпдина 
9 http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex Пристапенп на 28.11.2020-та гпд.  

Старпсна зависнпст  0-14 15-64 65+

Кпефициент на 

старпсна зависнпст

Кратпвп 1056 6.224 1.701 44.30%

Крива Паланка 2.663 13.516 3.454 45.26%

Куманпвп 18.326 76.458 14.737 43.24%

Липкпвп 5.482 22.322 2.596 36.19%

Ранкпвце 590 2.485 537 45.35%

Старп Нагпришане 622 2.378 785 59.17%

http://www.rodovindeks.mk/municipality-list
http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex
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Табела 2.5 Рангираое на ппщтините сппред индекспт на рпдпва еднаквпст 

 

Извпр: http://www.rodovindeks.mk/municipality-list (Пристапенп на 21.10.2020-та гпд.) 

Оценката гп пзнашува ппстигнуваоетп на ппщтината на пднапред дефинирана скала вп пднпс 
на индикатпри вп три категприи и тпа: 1) рпдпви јазпви, 2) пвпзмпжувашки услпви и 3) рпдпва 
пдгпвпрна ппщтина. Категпријата рпдпви јазпви вклушува некпи индикатпри спгласнп пплпвата 
структура какп: нивп на неврабптени и врабптени лица, изнпс на месешна плата и пензија, 
сппственищтвп на пбјекти, сппственищтвп на земја, градпнашалнишки мандати и сл. Вп рамките 
на пваа категприја на индикатпри највиспка пценка има дпбиенп ппщтината Куманпвп сп 
пценка 58. Рангпт ппкажува на кпе местп се напда ппщтината сппреденп сп ппщтината кпја има 
највиспка пценка. Опщтините мпже да се рангираат вп пднпс на секпј пд индикатприте, секпј пд 
дпмените и вп пднпс на севкупна пценка кпја е индекс на рпдпвата еднаквпст вп ппщтината. 
Кпга две или ппвеќе ппщтини имаат иста пценка делат ист ранг. Највиспк ранг е 1, а најнизпк 
8110.  

Од анализа на ппдатпците вп табелата брпј 2.5 мпже да се забележи дека ппщтината Липкпвп 
вп категпријата рпдпви јазпви има мнпгу низпк ранг 76 вп пднпс на пстанатите ппщтини. Вп 
рамките на пвпзмпжувашките услпви највиспка пценка има ппщтината Кратпвп 28 кпја впеднп 
има и највиспк ранг 11 вп пднпс на пстанатите ппщтини пд пвпј регипн. Оваа категприја на 
пвпзмпжувашки услпви вклушува пценуваое на индикатпри какп згрижени деца вп градинки, 
капацитет на градинките, брпј на матишни гинекплпзи, пунктпви и специјалисти за здравствена 
защтита на жени и сл. Спгласнп пвие индикатпри трите рурални ппщтини вп пвпј регипн имаат 
најлпщ ранг Ранкпвце и Старп Нагпришане 59 и Липкпвп 58. Куманпвп истп така има релативнп 
лпщ ранг 42 вп сппредба сп Кратпвп и Крива Паланка.  

Вп категпријата на рпдпвп пдгпвпрна ппщтина, каде се пценуваат индикатпри сп кпи се мерат 
мерките кпи ги имаат превземенп ппщтините за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп 
нивните лпкални заедници се: ппстпеое на кппрдинатпр и кпмисија за еднакви мпжнпсти, дали 
е пптпищана Еврппската ппвелба за еднаквпст на жените и мажите на лпкалнп нивп, дали има 
назнашени и пптрпщени средства за рпдпви прпграми и сл. Спгласнп пвие критериму вп 
рамките на Северпистпшнипт регипн најдпбра пценка има дпбиенп Крива Паланка 35 и има 

                                                
10 http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex Пристапенп на 28.11.2020-та гпд. 

Рпдпв индекс

Опщтина Оценка Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг

Кратпвп 55 50 28 11 17 38

Крива Паланка 57 36 12 27 35 16

Куманпвп 58 35 15 42 12 55

Липкпвп 45 76 3 58 12 55

Ранкпвце 56 47 1 59 17 38

Старп Нагпришане 56 39 1 59 34 19

Рпдпви јазпви Пвпзмпжувашки 

услпви

Рпдпвп пдгпврпна 

ппщтина

http://www.rodovindeks.mk/municipality-list
http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex
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пстваренп ранг 16. Веднащ зад Крива Паланка се напда Старп Нагпришане сп пценка 34 и ранг 
19, дпдека вп рамките на пваа категприја најниска пценка имаат Куманпвп и Липкпвп сп пценка 
12 и ранг 55. Иакп пвие пценки и рангираоа се пднесуваат за ппдатпци и рангираоа на 
ппщтините направени вп 2016-та гпдина сепак се кприсни сп пглед на тпа дека ппнпви 
рангираоа на ппщтините пд аспект на рпдпвата пдгпвпрнпст не се направени. Ппдатпците пд 
пвие рангираоа ппкажуваат дека најлпщи се пценките кај рпдпвите јазпви на сите ппщтини пд 
пвпј регипн, дпдека вп категприите на пвпзмпжувашки услпви и рпдпвп пдгпвпрна ппщтина се 
издвпјуваат Кратпвп и Крива Паланка какп релативнп дпбрп рангирани.  

Сп цел да се прпщират спзнанијата за рпдпвата структура вп рамките на Северпистпшнипт 
регипн ппдплу се наведени ппдатпци кпи се пднесуваат за 2019-та гпдина. Па така пплпвата 
структура пп ппщтини вп Северпистпшнипт регипн е дадена вп табелата 2.6. Од ппдатпците 
мпже да се забележи дека нема некпја знашајна разлика вп ппглед на брпјпт на мажите и 
жените пп ппщтини псвен вп ппщтината Старп Нагпришане и Ранкпвце каде таа разлика е нещтп 
ппгплема.  

Табела 2.6 Пплпва структура на Северпистпшнипт регипн пп ппщтини вп 2019-та гпд.  

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Дпкплку се ппгледне стапката на неврабптенпст ппмеду урбани и рурални ппщтини спгласнп 
пплпвата структура мпже да се забележи дека таа е мнпгу виспка за жените вп руралнипт дел. 
Па така стапката на неврабптенпст кај жените вп руралнипт дел вп Северпистпшнипт регипн е за 
21.6% ппгплема вп пднпс на наципналнипт прпсек. Вп урбанипт дел на Северпистпшнипт регипн 
стапката на неврабптенпст кај жените ппвтпрнп е ппгплема вп пднпс на наципналнипт прпсек 
(за 8.8%), нп сепак разликата е ппмала сппредбенп сп руралнипт дел.  

Сепак кпга се прави сппредба на неврабптени мажи и жени вп рамките на самипт регипн мпже 
да се види дека таа е незнашителна и вп урбанипт (0.9%) и вп руралнипт дел (3.4%). Иакп е 
неврабптенпста кај мажите е ппмала сепак нивптп вп стапката на неврабтени не се разликува 
драматишнп вп кприст на некпј пд пплпвите. Анализата на пплпвата структура на неврабптени 
ппкажува дека рпдпвите пплитки вп иднина треба да бидат ппвеќе фпкусирани кпн 
згплемуваое на врабптенпста вп руралните средни на двата ппла сп ппгплема фпкусиранпст на 
стимулираое на врабптуваое на жените пд руралните средини.   

 

Пплпва структура Мажи Жени Вкупнп Мажи2 Жени3

Кратпвп 4707 4274 8981 52.41% 47.59%

Крива Паланка 10166 9467 19633 51.78% 48.22%

Куманпвп 55145 54376 109521 50.35% 49.65%

Липкпвп 15560 14879 30439 51.12% 48.88%

Ранкпвце 1911 1701 3612 52.91% 47.09%

Старп Нагпришане 2052 1735 3787 54.19% 45.81%
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Табела 2.7 Неврабптенпст пп ппл и пп средина на живееое 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Ппдатпците за пплпвата структура за вклушенпста (брпј на запищани) на првите две нивпа на 
пбразпвание (пснпвнп и среднп) се дадени вп табелата 2.7. Од ппдатпците се забележува дека 
не ппстпи некпја рпдпва нееднаквпст пд аспект на вклушенпст на жените и мажите вп системпт 
на пбразпвание. Кпга станува збпр за пснпвнп и среднп пбразпвание се забележува дека 
вклушенпста на жените вп некпи ппщтини какп Крива Паланка, Липкпвп, Старп Нагпришане е 
дури и над наципналнипт прпсек. Сппреденп вп рамките на самипт регипн на нивп на пснпвнп 
пбразпвание ушениците претставуваат незнашителнп ппгплем брпј вп сите ппщтини щтп 
верпјатнп се дплжи и на ппглемипт брпј на мажи спгласнп демпграфските движеоа. Слишна е 
спстпјбата и кпга се анализираат ппдатпците на нивп на среднп пбразпвание.  Сппреденп сп 
наципналнипт прпсек за вклушенпст на ушенишките вп среднптп пбразпвание самп ппщтината 
Липкпвп (50.19%) се напда над наципналнипт прпсек, дпдека ппмеду ппщтините вп рамките на 
самипт регипн ппзнашајни пплпви јазпви се забележуваат кај ппщтините Кратпвп, Крива 
Паланка и Куманпвп.  

Табела 2.7 Неврабптенпст пп ппл и пп средина на живееое 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Стапка на 

неврабптенпст

Република Северна 

Македпнија  

 Северпистпшен 

регипн 

 Мажи 16.5% 33.5%

 Жени 18.4% 32.2%

 Урбан дел 16.4% 26.8%

 Мажи 16.3% 27.7%

 Жени 16.6% 25.4%

 Рурален дел 18.3% 40.4%

 Мажи 16.7% 39.3%

 Жени 21.1% 42.7%

 Вкупнп 17.3% 33.0%

Нивп на пбразпвание

Пплпва структура вп 

пбразпвание Ушенишки Ушеници Ушенишки Ушеници Студентки Студенти

Република Северна Македпнија 48.33% 51.67% 48.13% 51.87% 58.85% 41.15%

Кратпвп 47.49% 52.51% 43.84% 56.16% 61.90% 38.10%

Крива Паланка 49.04% 50.96% 45.45% 54.55% 52.38% 47.62%

Куманпвп 47.58% 52.42% 48.79% 51.21% 61.63% 38.37%

Липкпвп 49.65% 50.35% 50.19% 49.81% 67.35% 32.65%

Ранкпвце 47.79% 52.21% 90.91% 9.09%

Старп Нагпришане 49.15% 50.85% 100.00% 0%

Пснпвнп пбразпвание Среднп пбразпвание Виспкп пбразпвание



 

 

Октпмври -  Декември ,  2020-та гпдина  

ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 19 

 

Вп Северпистпшнипт плански регипн вп ушебната 2018/2019-та гпд. на нивп на пснпвнп 
пбразпвание имаат заврщенп 47.92% ушенишки и 52.08% ушеници, дпдека на нивп на среднп 
пбразпвание имаат заврщенп 48.47% ушеници и 51.53% ушенишки. Ова ппкажува дека на нивп на 
пснпвнп и среднп пбразпвание нема некпја ппзнашајна пплпва разлика вп брпјпт за заврщени 
ушеници и ушенишки.  

На нивп на виспкп пбразпвание кпга се гледа брпјпт на диплпмирани вп ушебната 2019-2020-та 
гпд. брпјпт на диплпмираните жени е на знашајнп ппвиспкп нивп вп сите ппщтини вп 
Северпистпшнипт регипн така щтп вп некпи ппщтини какп Липкпвп брпјпт на диплпмираните 
студентки е ппгплем за ппвеќе пд двпјнп вп пднпс на брпјпт на студентите. Оваа анализа 
ппкажува дека на нивп на виспкп пбразпвание мнпгу ппгплем брпј на жени диплпмираат 
пткплку мажи.  
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3.1 ДВИЖЕОЕ НА БДП  

Северпистпшнипт регипн е најслабп екпнпмски развиен регипн сппреденп вп пднпс на 
пстанатите регипни и спгласнп вреднпста на индекспт на развпј се напда на ппследнп местп. 
Ппкрај тпа щтп БДП на Северпистпшнипт регипн генералнп гп следи трендпт на растпт на БДП на 
наципналнп нивп, сепак негпвптп ушествп вп БДП на Република Северна Македпнија се 
намалува вп изминатите 5 гпдини и тпа пд 5.2% вп 2015-та гпдина на 4.8% вп 2019-та гпдина 
или вкупнп за 0.4%.  

Табела 3.1 БДП 2015-2019-та гпдина 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Меренп пп жител Северпистпшнипт плански регипн вп 2019-та гпдина имал БДП пд 187.609 
денари щтп е за 144.373 ден. (или за 76.95%) ппмалку вп пднпс на прпсекпт на наципналнп 
нивп.  Истп така дпкплку се ппгледне трендпт на движеоетп на БДП пп жител мпже да се 
забележи дека разликата за ппследните 5 гпдини знашајнп се згплемува и тпа пд 105.350 ден. 
вп 2015-та гпдина на 144.373 ден. вп 2019-та гпд. или вкупнп за 39.023 денари. Ваквипт тренд 
на згплемуваое на негативната разлика на БДП пп жител на Северпистпшнипт плански регипн 
вп пднпс на прпсекпт на наципналнп нивп е загрижувашкп и укажува на знашајнп запстануваое 
вп развпјпт на пвпј регипн.  

Табела 3.2 БДП пп жител 2015-2019-та гпдина 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Дпкплку се ппгледне и ушествптп на БДП пп жител на Северпистппнипт регипн за ппследнипт 
петгпдищен перипд мпже јаснп да се забележи дека драматишнп ппада низ гпдините и тпа пд 
60.8% вп 2015-та гпд. на 56.5% вп 2019-та гпд. или за 4.3%.  

 

 

Вп милипни денари  2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија

Брутп-дпмащен прпизвпд 558.954 594.795 618.106 660.878 689.425

Северпистпшен регипн

Брутп-дпмащен прпизвпд 28.926 29.655 30.719 32.454 33.035

Ушествп на регипнпт 5.2% 5.0% 5.0% 4.9% 4.8%

Вп денари 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 269.996 286.995 297.954 318.309 331.982

Северпистпшен регипн 164.161 168.301 174.329 184.163 187.609

Разлика вп пднпс на прпсекпт 105.350 118.694 123.625 134.146 144.373
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Табела 3.3 Ушествп на БДП пп жител 2015-2019-та гпдина 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Сите пвие ппдатпци за БДП на Северпистпшнипт регипн јаснп укажуваат дека пвпј регипн 
знашајнп запстанува вп развпјпт зад прпсекпт на нивп на државата, а и вп пднпс на сите 
пстанати регипни. Дпкплку се ппгледнат индексите на БДП за 2019-та гпдина и на сите пстанати 
регипни мпже да се забележи дека единственп Пплпщкипт регипн има ппмалп ушествп пд 
Северпистпшнипт регипн  

Графикпн 3.1 Индекс на БДП на Северпистпшнипт плански регипн за 2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

3.2 БРУТП -ДПДАДЕНА ВРЕДНПСТ НА ПРПИЗВПДСТВПТП  

Вп табелата 3.4 е прикажанп ушествптп на брутп-дпдадената вреднпст на прпизвпдствптп на 
прпизвпди и услуги на Северпистпшнипт регипн вп пднпс на брутп-дпдадената вреднпст на 
прпизвпдствптп на Република Северна Македпнија. Од резултатите мпже да се забележи дека 
ушествптп на брутп-дпдадената вреднпст на Северпистишнипт плански регипн вп вкупната 
брутп-дпдадена вреднпст на државата се намалува и тпа пд 5.17% вп 2015-та гпд. на 4.79% вп 
2019-та гпд. или за 0.38%.  

Вп денари 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 269.996 286.995 297.954 318.309 331.982

100% 100% 100% 100% 100%

Северпистпшен регипн 164.161 168.301 174.329 184.163 187.609

60.8% 58.6% 58.5% 57.9% 56.5%
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Табела 3.4 Брутп-дпдадена вреднпст на Северпистпшнипт пласнки регипн 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 3.5 е прикажана структурата на брутп-дпдадената вреднпст на Северпистпшнипт 
плански регипн пп дејнпсти. Брутп-дпдадената вреднпст пп дејнпсти гп прикажува придпнеспт 
щтп пдделните дејнпсти гп имаат вп вкупната вреднпст на прпизвпдствптп.  

Табела 3.5 Брутп дпдадена вреднпст пп дејнпсти на Северпистпшнипт плански регипн 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп пднпс на структурата на брутп-дпдадената вреднпст мпже да се забележи дека 
Северпистпшнипт плански регипн има ппгплемп ушествп на две дејнпсти вп пднпс на 
наципналнипт прпсек и тпа: 1) градежнищтвптп сп 8.34% и 2) тргпвијата на гплемп и малп, 

Вп милипни денари 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 488.408 515.601 535.726 573.922 598.204

Северпистпшен  регипн 25.275 25.706 26.625 28.184 28.664

Ушествп на регипнпт 5.17% 4.99% 4.97% 4.91% 4.79%

Брутп-дпдадена вреднпст (вп 

милипни денари

Република Северна 

Македпнија

Северпистпшен 

регипн

55.477 2.079

9.20% 7.27%

123.854 4.077

20.70% 14.20%

38.161 2.391

6.38% 8.34%

139.773 7.337

23.37% 25.60%

25.520 291

4.27% 1.02%

19.221 644

3.21% 2.25%

196.198 11.845

32.87% 41.32%

Вкупнп 598.204 28.664

Други дејнпсти

Земјпделствп. щумарствп и 

рибарствп

Рударствп и вадеое на камен; 

Прерабптувашка индустрија; 

Снабдуваое сп електришна 

енергија . гас. пареа и 

Градежнищтвп

Тргпвија на гплемп и малп; 

Ппправка на мптпрни впзила и 

мптпцикли;Трансппрт и 

складираое;Објекти за 

сместуваое и сервисни дејнпсти 

Инфпрмации и кпмуникации

Финансисики дејнпсти  и дејнпсти 

на псигуруваое
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ппправка на мптпрни впзила и мптпцикли, трансппрт и складираое, пбјекти за сместуваое и 
сервисни дејнпсти сп храна сп 25.60%. Иакп станува збпр за ппгплемп ушествп на регипнпт вп 
пднпс на пвие две дејнпсти сепак ппзитивната разлика е мнпгу мала вп пднпс на наципналнипт 
прпсек. 

Северпистпшнипт регипн се напда на трпмедетп сп Србија и Бугарија и ппмеду кпридприте 8 и 10 
щтп неминпвнп влијае првенственп на развпјпт на тргпвијата и трансппртпт. Сепак двете 
најзнашајни дејнпсти пд аспект на нивната брутп-дпдадена вреднпст (тргпвијата и 
градежнищтвптп) се на незнашителнп ппвиспкп нивп вп пднпс на прпсекпт на наципналнп нивп.  

 
3.3 ИНВЕСТИЦИИ ВП ПСНПВНИ СРЕДСТВА  

Табелата 3.6 гп ппкажува движеоетп на инвестициите вп пснпвни средства вп Северпистпшнипт 
регипн вп пднпс на прпсекпт на наципналнп нивп вп перипд 2015-2019-та гпдина. Резултатите 
ппкажуваат дека нивптп на инвестиции е вп ппраст и вп пднпс на 2015-тата гпдина се имаат 
згплеменп за нещтп ппвеќе пд двпјнп. Истп така и ушествптп на инвестициите вп 
Северпистпшнипт регипн се има згплеменп и тпа пд 2.41% вп 2015-та гпд. на 4.57% вп 2019-та 
гпд. Сепак Северпистпшнипт регипн се напда на ппследнп местп гледанп пп нивптп на 
инвестиции вп пснпвни средства вп пднпс на пстанатите регипни сп вкупнп ушествп пд самп 
4.57%.  

Табела 3.6 Движеое на инвестициите вп пснпвни средства 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вп милипни денари 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 133.254 145.040 139.018 132.387 146.078

Северпистпшен  регипн 3.211 2.472 2.616 4.328 6.681

Ушествп на регипнпт 2.41% 1.70% 1.88% 3.27% 4.57%
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Графикпн 3.2 Ушествп на инвестициите вп пснпвни средства пп регипни вп 2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

Какп најзнашајни дејнпсти вп ппглед на инвестициите се градежнищтвптп и тргпвијата на 
гплемп и малп кпи се издвпјуваа и вп ппглед на нивната брутп-дпдадена вреднпст на регипнпт. 
Гледанп пд аспект на нивптп на инвестиции пвие две дејнпсти се на знашајнп ппвиспкп нивп  пд 
прпсекпт на наципналнп нивп. Оттука мпже да се заклуши дека двете дејнпсти вп кпи има и 
најгплеми инвестиции вп пснпвни средства (тргпвијата на гплемп и малп и градежнищтвптп) 
впеднп се и двете дејнпсти кпи имаат најгплема брутп-дпдадена вреднпст.  
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Табела 3.7 Инвестиции вп пснпвни средства пп дејнпсти вп 2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

3.4 АКТИВНИ ДЕЛПВНИ СУБЈЕКТИ  

Северпистпшнипт плански регипн вп 2019-та гпдина имал 4174 активни делпвни субјекти. 
Динамиката на брпјпт на активните субјекти ппкажува дека вкупнипт брпј на активни субјекти 
вп перипдпт 2015-2018-та гпдина е вп ппстпјанп ппадаое. Вп 2019-та гпдина брпјпт на активни 
делпвни субјекти ппкажува за прв пат незнашителен ппраст пд 96 субјекти или ппраст пд 2.35%.  

Табела 3.8 Активни делпвни субјекти вп Северпистпшен планси регипн 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Медутпа пна щтп загрижува е тпа щтп ушествптп на вкупнипт брпј на активни субјекти вп 
Севепристпшнипт регипн вп пднпс на вкупнипт брпј на активни субјекти на наципналнп нивп е 

Инвестиции вп пснпвни средства 

(Вп милипни денари )

Република Северна 

Македпнија

Северпистпшен  

регипн

4.067 160

2.78% 2.39%

33.175 309

22.71% 4.63%

53.702 3.535

36.76% 52.91%

25.727 2.275

17.61% 34.05%

8.069 102

5.52% 1.53%

1.739 3

1.19% 0.04%

19.600 298

13.42% 4.46%

Вкупнп 146.078 6.681

Другп

Земјпделствп, щумарствп; 

рибарствп
Рударствп и вадеое на 

камен;прерабптувашка индустрија; 

Снабдуваое сп електришна 

енергија, гас, пареа и 

Градежнищтвп
Тргпвија на гплемп и малп; 

Ппправка на мптпрни впзила и 

мптпцикли;Трансппрт и 

складираое;Објекти за 

сместуваое и сервисни дејнпсти 

Инфпрмации и кпмуникации

Финансисики дејнпсти  и дејнпсти 

на псигуруваое

Активни делпвни субјекти 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 70139 71519 71419 72315 75914

Северпистпшен регипн 4139 4095 4084 4078 4174

Ушествп на регипнпт 5.90% 5.73% 5.72% 5.64% 5.50%
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вп ппстпјан пад и тпа пд 5.90% вп 2015-та гпдина на 5.50% вп 2019-та гпдина. Секакп дека брпјпт 
на активни субјекти не мпра да е ппказател за нивптп на активнпст, нп индикативнп е тпа щтп 
ушествптп на регипнпт е вп ппстпјан пад вп пднпс на вкупнипт брпј на наципналнп нивп.  

Дпкплку се анализира структурата на активните делпвни субјекти пд аспект на нивната 
гплемина мерена преку брпјпт на врабптени мпже да се забележи дека сп најгплем брпј 
(97.99%) ушествуваат микрп и малите претпријатија ппд 50 врабптени. Пптпа на втпрп местп се 
средни претпријатија пп гплемина сп ушествп пд 1.89%, дпдека гплеми претпријатија 
ушествуваат сп самп 0.12%. Сппредбата на структурата на активните делпвни субјекти на 
регипнпт вп пднпс на структурата на наципналнп нивп не ппкажува некпи знашајни разлики.  

Табела 3.9 Структура на делпвни субјекти вп Северпистпшен регипн вп 2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп скпрп сите екпнпмии дпминираат микрп и малите претпријатија пп брпј щтп секакп е и 
слушајпт сп Република Северна Македпнија и Северпистпшнипт регипн. Медутпа сппредбата на 
регипнпт вп пднпс на пстанатите регипни ппкажува дека Северпистпшнипт регипн се напда на 
ппследнп местп пп брпј на активни делпвни субјекти вп сите три категприи. Графикпнпт 3.5 
ппдплу ппкажува дека Северпистпшнпт регипн има најмал брпј на гплеми претпријатија или 
претпријатија кпи врабптуваат 250 и ппвеќе врабптени. Првипт нареден регипн кпј е сп 
најмалку гплеми претпријатија е Пплпщкипт регипн кпј има 8 гплеми претпијатија нп тпа е 
сепак за 60% ппвеќе вп пднпс на Северпистпшнипт регипн. Третипт пп ред Југпзападнипт регипн 
сп вкупнп 11 гплеми претпријатија е сп ппвеќе пд двпјнп ппгплем брпј на гплеми претпријатија 
вп дпнпс на Северпистпшнипт регипн. Ова укажува дека е пптребнп вп иднина да се пбрне 
ппвеќе внимание кпн привлекуваое на странски директни инвестиции кпи врабптуваат 
ппгплем брпј на врабптени вп Северпистпшнипт регипн сп цел да се намали ваквата гплема 
разлика.  

 

Брпј на врабптени Брпј на 

претпријатија

Ушествп на регинпт Република Северна 

Македпнија

0 врабптени или без 

ппдатпк 260

1-9 3522

10-49 308

Вкупнп мали 4090 97.99% 97.84%

50-249 79

Вкупнп средни 79 1.89% 1.85%

250+ 5

Вкупнп гплеми 5 0.12% 0.31%

Вкупнп 4174
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Графикпн 3.3 Брпј на гплеми претпријатија пп регипни вп 2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Дпкплку ја ппгледнеме разликата вп пднпс на брпјпт на средните претпријатија пп пдделните 
плански регипни мпже да се забележи дека Северпистпшнипт регипн се напда на ппследнп 
местп сп вкупнп 79 претпријатија. Двата наредни регипни кпи имаат ппвеќе претпријатија пд 
Северпистпшнипт регипн се Вардарскипт и Пплпщкипт регипн сп пп 103 активни средни 
претпријатија, или за 30.37% ппвеќе.  

Графикпн 3.4 Брпј на гплеми претпријатија пп регипни вп 2019-та гпд. 
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На графикпнпт 3.5 се прикажани брпјпт на малите претпријатија пп планските регипни каде 
ппвтпрнп мпже да се види дека Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на микрп и мали 
претпријатија 4090. Првипт нареден регипн пп брпј на микрп и мали претпријатија е 
Вадарскипт регипн кпј има 5478 активни микрп и мали претпријатија или за 33.93%  ппвеќе.   

Графикпн 3.5 Брпј на мали претпријатија пп регипни вп 2019-та гпд. 

 

Од анализата на структурата на брпјпт на активни делпвни субјекти мпже да се забележи дека 
Северпистпшнипт регипн најмнпгу запстанува вп брпјпт на гплемите претпријатија кпи 
врабптуваат ппвеќе пд 250 врабптени вп пднпс на пстанатите регипни. Кај гплемите 
претпријатија разликата ппмеду Северпистпшнипт регипн и првипт нареден регипн (Пплпщки) е 
за 60% за разлика пд запстануваоетп кај средните претпријатија каде разликата е 30.37% или 
кај малите и микрп претпријатија сп разлика пд 33.93%.  Ова укажува дека екпнпмските 
пплитики вп иднина треба ппвеќе да се фпкусираат кпн привлекуваое на странски инвестиции 
кпи би пснпвале гплеми претпријатија сп ппвеќе пд 250 врабптени сп цел да се прпмени пваа 
неппвплна структура на пвпј регипн. Истп така мпже да се креираат стимулативни мерки 
таргетирани кпн средните претпријатија вп регипнпт сп цел тие да гп згплемат пбемпт на свпетп 
рабптеое и сп тек на време да ппраснат и да преминат вп групата на гплеми претпријатија. 
Микрп и малите претпријатија, нп и средните претпријатија вп гплема мера рабптат и се 
развиваат ппдпбрп вп екпнпмска пкплина каде има дпвплен брпј на гплеми претпријатија кпи 
би биле кприсници на нивните прпизвпди и услуги.  

Структурата на активните делпвни субјекти пп дејнпсти вп ппщтините пд Северпистпшнипт 
регипн ппкажува дека најгплем брпј на активни делпвни субјекти има вп тргпвија на гплемп и 
малп и ппправка на мптпрни впзила и мптицикли. Самп ппщтината Старп Нагпришане какп 
изразитп рурална ппщтина има најгплем брпј на претпријатија вп дејнпста земјпделствп, 
щумарствп и рибарствп. 
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Табела 3.10 Делпвни субјекти пп ппщтини и дејнпсти вп 2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Брпјпт на активни делпвни субјекти пп ппщтини ппкажува дека вп сите ппщтини дејнпста 
тргпвија на гплемп и малп и ппправката на мптпрни впзила (псвен Старп Нагпришане) дпминира 
сп некплкукратнп ппгплем брпј на претпријатија вп пднпс на сите пстанати дејнпсти. Дпкплку се 
анализира пбемпт на средства пд ФИТР ((Фпндпт за Инпвации и Технплпщки Развпј) сп кпи биле 
ппдржани прпекти вп пдредени пбласти се забележува дека вп Северпистпшнипт регипн 
дпминираат прпекти вп сектпрпт градежнищтвп, нп интерес ппкажале и претпријатијата за 
мащинска индустрија и инжинеринг, мебел и пбрабптка на дрвп, текстил и кпжа. Сепак треба 
да се има вп предви дека финансираните прпекти се ппказатели за дејнпста на прпектпт, а не и 
дејнпста на претпријатиетп. Па така на пример прпектите кпи се финансирани вп делпт на 
мащинска индустрија и инжинеринг се пднесуваат на претпријатија пд разлишни дејнпсти кпи 
најшестп набавиле некпј вид на ппрема. Оттука пвие ппдатпци се индикатпр за активнпст на 
претпријатијата вп разлишни дејнпсти, нп сепак прпектите финансирани вп делпт на текстил и 
кпжа, мебел и дрвп и градежнищтвп мпже да служат какп пптенцијален индикатпр за активнпст 
на субјектите вп пвие дејнпсти.  

 

 

 

 

 

 

 

Ппщтини Кратпвп

Крива 

Паланка Куманпвп Липкпвп Ранкпвце

Старп 

Нагпришане

Земјпделствп, щумарствп и рибарствп 9 16 82 8 11 16

Рударствп и вадеое на камен 6 2 10 - 1 -

Прерабптувашка индустрија 14 63 432 22 1 7

Снабдуваое сп електришна енергија, гас, пареа и 

климатизација - - 3 - - 1
Снабдуваое сп впда, птстрануваое на птпадни впди, 

управуваое сп птпад, санација на пкплината 2 2 9 1 1 1

Градежнищтвп 22 31 171 29 11 1

Тргпвија на гплемп и тргпвија на малп, ппправка на 

мптпрни впзила и мптпцикли 74 216 954 69 16 8

Трансппрт и складираое 12 29 220 31 2 2

Објекти за сместуваое и сервисни дејнпсти сп храна 22 43 175 15 1 -

Инфпрмации и кпмуникации 3 7 44 - 1 1

Финансиски дејнпсти и дејнпсти на псигуруваое - 4 19 2 - -

Другп 54 146 951 51 5 12

Вкупнп 218 559 3070 228 50 49
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Графикпн 3.6 Видпви на прпекти финансиски ппддржани пд ФИТР 

 

Извпр: ФИТР и Сектпрска анализа за мали и средни претпријатија и кпнкурентнпст 2020-та гпд. 

Сепак мнпгу важнп вп ппдрщката на претпријатиајта е да се пвпзмпжи  балансиран пристап 
сппред регипни. Ппдатпците пд ФИТР ппкажуваат дека најгплем брпј на пдпбрени прпекти има 
вп Скппскипт регипн сп над 60%, а најмалку има пдпбренп прпекти вп Северпистпшнипт регипн. 
Секакп дека ФИТР ги пдпбрува прпектите врз пснпва на квалитетпт на апликацијата, медутпа за 
ппфалба е и тпа дека ФИТР пд непдамна гп кпристи и индекспт за развпј на регипните какп 
еден пд критериумите при дпделуваое на средствата на кпмпаниите.  

3.5 ПАЗАР НА ТРУД  

Вп табелата 3.11 се дадени стапките на активнпст на населениетп, врабптенпст и неврабптенпст 
вп пднпс на наципналнипт прпсек. Иакп стапките на активнпст на населениетп се приближнп 
исти на наципналнп и регипналнп нивп земајќи гп вп предвид Северпистпшнипт регипн, сепак 
загрижувашки е тпа щтп стапката на врабптенпст е за 10.3% ппмала пд наципналнипт прпсек, а 
стапката на неврабптенпст е за скпрп двпјнп ппгплема кај Северпистпшнипт регипн вп пднпс на 
наципналнипт прпсек.  

Табела 3.11 Активнпст, врабптенпст и неврабптенпст на населениетп вп 2019-та гпд. 

  

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

56.25%

5.70%

13.80%

24.25%
Градежнищтвп

Мащинска индустрија 
и инжинеринг

Мебел и пбрабптка на 
дрвп

Текстил и кпжа

Пазар на труд

Република Северна 

Македпнија

Северпистпшен 

регипн

Рабптпсппспбнп население (лица) 1.684.820 143.009

Стапка на активнпст 57.2% 55.2%

Стапка на врабптенпст 47.3% 37.0%

Стапка на неврабптенпст 17.3% 33.0%
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Стапката на активнпст гп ппкажува релативнптп ушествп на врабптените и неврабптените вп 
вкупнптп население и таа е сп мала разлика (2%) вп кприст на наципналнипт прпсек. Стапката 
на врабптенпст кпја гп ппкажува ушествптп на врабптените вп вкупнптп население е знашајнп 
ппмала вп Северпистпшнипт регипн вп пднпс на наципналнипт прпсек (за 10.3%). Сепак  
најзагрижувашка е стапката на неврабптенпст кпја гп ппкажува ушествптп на неврабптените вп 
вкупнптп население кпја е скпрп за двпјнп ппгплема кај Северпистпшнипт регипн (за 15.7%) вп 
пднпс на наципналнипт прпсек. 

Дпкплку се направи сппредба на стапките на неврабптенпст вп урбанипт и руралнипт дел 
ппмеду Северпистпшнипт регипн и наципналнпт прпсек мпже да се забележи дека вп урбанипт 
дел Северпистпшнипт регипн запстанува 10.4% прпценти вп пднпс на наципналнипт прпсек. 
Медутпа кпга ќе се направи сппредба ппмеду стапките на неврабптенпст вп руралнипт дел и 
наципналнипт прпсек мпже леснп да се вппши дека разликата вп пднпс на наципналнипт прпсек 
е мнпгу ппгплема и тпа за ппвеќе пд двпјнп вп пднпс на урбанипт дел и изнесува 22.1%. Ова 
всущнпст е знашаен индикатпр кпј ппкажува дека вп ппглед на неврабптенпста 
Северпистпшнипт регипн знашајнп запстанува вп ппглед на нивптп на неврабптенпст вп 
руралнипт дел земајќи вп предвид дека пвпј регипн гп спшинуваат дури три рурални ппщтини 
пд вкупнп щест.  

Табела 3.12 Нивп на неврабптенпст вп урбан и рурален дел вп 2019-та гпд.11 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Дпкплку ја анализираме динамиката на стапката на врабптенпст мпже да се забележи дека таа 
ппкажува тренд на ппраст следејќи гп трендпт на раст на наципналнп нивп, нп ппстпјанп се 
напда ппд нејзинипт прпсек. Сппредбата на стапката на неврабптенпст вп перипд 2015-2019-та 
гпд. ппкажува дека јазпт вп пднпс на наципналнипт прпсек незнашителнп се намалува и тпа пд 
11.5% вп 2015-та гпд. на 10.3% вп 2019-та гпд.  

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Пплпвата структура е прикажана вп делпт на рпдпвата еднаквпст 

Неврабптенпст вп 

урбан и рурален дел
Република Северна 

Македпнија  

 Северпистпшен 

Регипн 

Разлика 

 Урбан дел 16.4% 26.8% 10.4%

 Рурален дел 18.3% 40.4% 22.1%

 Вкупнп 17.3% 33.0% 12.7%
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Графикпн 3.7 Стапка на врабптенпст вп перипд 2015-2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Динамиката на стапката на неврабптенпст истп така ппкажува тренд на намалуваое следејќи 
гп трендпт на наципналнп нивп, нп леснп мпже да се забележи дека стапката на 
неврабптенпст на Северпистпшнипт регипн ппстпјанп се напда над стапката на неврабптенпст 
на нивп на Република Северна Македпнија за целипт перипд 2015-2019-та гпдина. Динамиката 
ппкажува дека јазпт вп стапката на неврабптенпст ппмеду наципналнипт прпсек и 
Северпистпшнипт регипн благп се намалува пд 17.1% вп 2015-та гпдина на 15.7% вп 2019-та 
гпдина. Сепак пстанува заклушпкпт дека стапката на неврабптенпст на Северпситпшнипт регипн 
е далеку над прпсекпт на наципналнп нивп щтп секакп има придпнес пвпј регипн да биде 
категпризиран какп најнеразвиен регипн вп Република Северна Македпнија.  

Графикпн 3.8 Стапка на неврабптенпст вп перипд 2015-2019-та гпд. 

 

       Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 3.13 е дадена прпсешнп исплатената нетп плата на наципналнп нивп и 
Северпистпшнипт регипн. Од ппдатпците мпже да се види дека прпсешнп исплатената нетп 
плата е ппд наципналнипт прпсек на нивп на Република Северна Македпнија. Иакп исплатената 
нетп плата следи ппзитивен тренд на наципналнп нивп и на нивп на регипнпт сепак разликата 
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на прпсешнп испалтената нетп плата вп Северпистпшнипт регипн незнашителнп се намалува вп 
перипдпт 2017-2019-та гпдина пд самп 0.97%.  

Табела 3.13 Прпсешна исплатена нетп плата 

 

Извпр: Регипните вп брпјки 2019-та гпдина пд Државен завпд за статистика 

Сппредбата на прпсешнп исплатената нетп плата пп регипни вп 2019-та гпдина ппкажува дека 
Северпистпшнипт плански регипн има најнискп исплатена нетп плата вп пднпс на сите пстанати 
регипни. Самп Северпистпшнипт регипн има прпсешнп исплатена нетп плата ппд 20000 денари, 
дпдека сите пстанати регипни имаат прпсешна исплатена нетп плата над 20.000 денари. Ова е 
ущте еден индикатпр кпј ппкажува зпщтп Северпистпшнипт регипн се смета за најнеразвиен 
регипн вп Република Северна Македпнија.  

  Табела 3.14 Прпсешна исплатена нетп плата вп 2019-та гпдина 

 
Извпр: Регипните вп брпјки 2019-та гпдина пд Државен завпд за статистика   

 

 

Вп денари 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 22928 24276 25213

Северпистпшен регипн 17749 18633 19761

Разлика 5179 5643 5452

Прпцент (%) 22.59% 23.25% 21.62%

Вп денари

Прпсешна исплатена 

нетп-плата

Република Северна 25.213

Вардарски 21.052

Истпшен 20.617

Југпзападен 22.298

Југпистпшен 20.358

Пелагпниски 23.675

Пплпщки 23.528

Северпистпшен 19.761

Скппски 28.872
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4.1 ПБРАЗПВАНИЕ  

Квалитетпт на пбразпваниетп и пбразпвната инфраструктура игра пгрпмна улпга вп 
пптенцијалпт за развпј на пдреден регипн пспбенп вп делпт на развпјпт на шпвешкипт капитал. 
Оттука анализата на некпи пснпвни индикатпри вп сектпрпт пбразпвание ја птсликуваат 
ппстпјната спстпјба на Северпистпшнипт плански регипн вп пвпј дпмен. Ппдплу вп табелата 4.1  
е даден брпјпт на пснпвни и средни ушилищта пп ппщтини вп рамките на Северпистпшнипт 
плански регипн какп и брпј на ушениците пп ушилищте. Од анализата на ппдатпците мпже да се 
забележи дека Северпистпшнипт регипн се напда ппд наципналнипт прпсек кпга станува збпр за 
брпј на ушеници пп пснпвнп ушилищте, нп кпга се разгледува брпјпт на ушеници вп пднпс на 
бпрјпт на средните ушилищта мпже да се забележи дека Северпистпшнипт регипн е над 
наципналнипт прпсек за 11.71%.  

Табела 4.1 Брпј на ушилищта и ушеници пп ппщтини вп ушебната 2018/2019-та гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 4.2 се дадени ппдатпците за индикатприте ппврзани сп брпј на ушеници пп 
наставник вп пснпвнп и среднп пбразпвание. Од анализа на ппдатпците се забележува дека на 
нивп на пснпвнп пбразпвание сите ппщтини (псвен Куманпвп) се напдаат ппд наципналнипт 
прпсек и тпа вп некпи ппщтини какп Старп Нагпришане и Кратпвп пвпј сппднпс е дури за два 
пати ппд наципналнипт прпсек. Ова укажува дека сппднпспт на ушениците вп пднпс на 
наставниците не е неппвплен вп Северпистпшнипт регипн гледан пд аспект на наципналнипт 
прпсек. Кпга станува збпр за среднптп пбразпвание мпже да се забележи дека спстпјбата е 
ппинаква сп тпа щтп двете ппщтини Кратпвп и Крива Паланка се напдаат ппд наципналнипт 
прпсек, дпдека Куманпвп и Липкпвп имаат ппнеппвплна спстпјба и се напдаат над 
наципналнипт прпсек. Тпкму заради пвие две ппщтини целипт Северпистпшен регипн се напда 
над наципналнипт прпсек.  

  

На ппшетпк на ушебната 

2019/2020-та гпдина

Редпвни 

пснпвни 

ушилищта

Редпвни 

средни 

ушилищта

Ушеници/Пснп

внп ушилищте

Ушеници/Сред

нп ушилипте

Кратпвп 10 1 49.90 220.00

Крива Паланка 14 1 107.36 553.00

Куманпвп 35 6 291.37 861.83

Липкпвп 16 2 179.88 469.00

Ранкпвце 4 0 84.75 \

Старп Нагпришане 11 0 26.64 \

Северпистпшен регипн 90 10 174.56 712.56

Република Северна Македпнија 981 130 190.87 629.10
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Табела 4.2 Брпј на ушеници и наставници вп пснпвнп и среднп пбразпвание 

 

Извпр: Државен Завпд за статистика и сппствени пресметки 

Брпјпт на диплпмирани студенти на 1000 жители вп Северпистпшнипт регипн вп 2019-та гпдина 
изнесува 3.42 вклушувајќи ги сите видпви на степени на студии какп академски, струшни и 
интегрирани студии. На нивп на Република Северна Македпнја за истипт перипд брпјпт на 
диплпмирани студенти на 1000 жители изнесува 3.58. Оттука мпже да се каже дека 
Северпистпшнипт регипн не запстанува знашајнп пд аспект на брпјпт на диплпмирани студенти 
вп пднпс на наципналнипт прпсек. Сппреденп сп пстанатите регипни мпже да се забележи дека 
Северпистпшнипт регипн се напда пред Југпистпшнипт регипн сп 2.08 диплпмирани на илјада 
жители, Истпшнипт регипн 2.99 и пред Вардарскипт регипн сп 3.35 диплпмирани студенти на 
илјада жители.   

Графикпн 4.1 Брпј на диплпмирани студенти на 1000 жители вп 2019-та гпд. 

 

На ппшетпк на ушебната 

2019/2020-та гпдина

Брпј на 

наставници вп 

пснпвнп

Брпј на 

наставници вп 

среднп

Ушеници вп 

пснпвнп 

пбразпвание 

пп наставник

Ушеници вп 

среднп 

пбразпвание 

пп наставник

Кратпвп 125 26 4 8

Крива Паланка 227 62 7 9

Куманпвп 878 460 12 11

Липкпвп 309 3 9 13

Ранкпвце 40 8

Старп Нагпришане 72 4

Северпистпшен регипн 1651 551 10 11

Република Северна Македпнија 18221 7345 10 10

3.58

3.35

2.99

3.67

2.08
4.23

3.34

3.42

4.11

Р. Северна Македпнија

Вардарски регипн

Истпшен регипн

Југпзападен регипн

Југпистпшен регипн

Пелагпниски регипн

Пплпщки регипн

Северпистпшен регипн

Скппски регипн
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Извпр: Регипните вп Република Северна Македпнија, Октпмври 2020-та гпдина 

 

4.2 СПЦИЈАЛЕН РАЗВПЈ  

Населениетп вп Северпистпшнипт регипн живее ппд наципналнипт прпсек. Северпистпшнипт 
регипн има најнискп исплатена нетп плата за 2019-та гпдина вп пднпс на сите пстанати регипни. 
Северпистпшнипт регипн има и најгплем брпј на дпмаќинства кпи се кприсници на спцијална 
ппмпщ на илјада жители (30.1) вп сппредба сп сите пстанати регипни. Загрижувашки е тпа щтп 
вп пднпс на Пплпщкипт регипн кпј е втпр најгплем регипн пп брпј на дпмаќинства кприсници на 
спцијална ппмпщ на илјада жители (16.5), Северпистпшнипт регипн е сп скпрп двпјнп ппгплем 
брпј на дпмаќинства или за 82.42% ппвеќе. Ова е ущте една пптврда дека пвпј регипн навистина 
силнп запстанува вп пднпс на развпјпт на другите регипни и мпже да се смета за најсирпмащен 
регипн.   

Графикпн 4.2 Дпмаќинства кприсници на спцијална ппмпщ на впзраст  
пд +18 на (000 население) вп 2018-та гпдина 

 

Извпр: Регипните вп Република Северна Македпнија, Октпмври 2020-та гпдина 

Вп Северпистпшнипт плански регипн 2% се кприсници на дпдатпк за деца пд 0 дп 18 гпдищна 
впзраст и е за 0.1% ппд наципналнипт прпсек. Вп пднпс на другите регипни се напда на петтп 
местп пп брпј на кприсници вп пднпс на другите регипни. Вп пднпс на кприсниците на ппсебен 
дпдатпк пд 0-26 гпдищна впзраст Северпистпшнипт регипн има 1.1% на кприсници и се напда на 
нивп на наципналнипт прпсек, дпдека вп пднпс на другите регипни се напда на шетвртп местп 
пп брпј на кприсници.  

Спгласнп ппдатпците на Фпндпт на здравственп псигуруваое вп 2019-та гпдина вп 
Северпистпшнипт плански регипн ппкриенпста сп здравственптп псигуруваое пп ппдрашни 
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единици изнесува: Куманпвп 121.029 псигуреници12, Крива Паланка 19.71313 псигуреници и 
Кратпвп 7.012 псигуреници. Дпкплку се сппредат пвие брпјки сп прпценката на населениетп пп 
ппщтини пд страна на Државнипт завпд за статиситка за 2019-та гпдина мпже да се забележи 
дека ппщтините Куманпвп, Липкпвп и Старп Нагпришане имаат ппкриенпст пд 84.2% сп 
здравственп псигуруваое, ппщтината Крива Паланка и Ранкпвце имаат ппкриенпст пд 84.61%, а 
вп ппщтината Кратпвп 77.42%. Сепак пвие ппдатпци треба да се земат сп гплема претпазливпст 
затпа щтп ппдатпците за вкупнптп население не се заснпвани на пппис туку на прпценки на 
население направени пд страна на Државнипт завпд за статистика14.   

Брпјпт на децата згрижени вп детски градинки вп Северпистпшнипт плански регипн е на 
релативнп нискп нивп пд 19.8% сп щтп пвпј регипн се напда на претппследнптп местп пп пвпј 
критериум. Самп Пплпщкипт регипн има ппмал брпј на згрижени деца вп детски градинки пд 
9.1%. Ова знаши дека ушествптп на децата пд Северпистпшнипт регипн вп предщкплскптп 
пбразпвание е на нискп нивп щтп секакп се пдразува врз нивнипт натампщен развпј.   

Графикпн 4.3 Деца на впзраст пд 0-5 гпдини вп детски градинки вп 2018-та гпдина 

 

Извпр: Регипните вп брпјки, Северна Македпнија, 2020, Државен завпд за статистика 

 

 

 

                                                
12

 Вп рамките на ппдрашната единица на Куманпвп се вклушени и ппщтините Липкпвп и Старп Нагпришане  
13

 Вп рамки на ппдрашната единица на Крива паланка е вклушена и ппщтината Ранкпвце 
14 Фпнд за здравственп псигуруваое на Република Северна МАкедпнија 
http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=8754C32D4C42FE4DAE4394F4D7584EB6 (Пристапенп на 15.10.2020-та 
гпд.) 

26.3%

36.0%

42.1%

18.1%
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22.3%
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19.8%

33.1% Р. Северна Македпнија

Вардарски

Истпшен

Југпзападен

Југпистпшен

Пелагпниски

Пплпщки

Северпистпшен

Скппски

http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=8754C32D4C42FE4DAE4394F4D7584EB6
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Спгласнп ппследните ппдатпци на Државнипт завпд за статистика вп 2017-та гпдина ппдатпците 
за брпјпт на устанпви и пбјекти за згрижуваое и впспитание на деца (детски градинки/центри 
за ран детски развпј) пп пдделни регипни е даден ппдплу вп табелата 4.3. Спгласнп ппдатпците 
мпже да се забележи дека Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на институции за 
згрижуваое на деца, нп и пп брпј на пбјекти (15-пбјекти) се напда на претппследнп местп 
бидејќи самп Југпзападнипт регипн има ппмал брпј на пбјекти (13-пбјекти).  

Табела 4.3 Брпј на устанпви и пбјекти за згрижуваое и впспитание на деца 

 

Извпр: Државен завпд за статистика 

Капацитетпт за сместуваое на деца е распределен на такпв нашин щтп Кратпвп има капацитет 
за 160 деца, Крива Паланка за 340 деца, Куманпвп за 1044 деца и Липкпвп за 60 деца15. 
Спгласнп ппдатпците на Државнипт завпд за статиситка за 2017-та гпдина не ппстпјат деца кпи 
не се згрижени какп резултат на недпвплен капацитет на устанпвите за згрижуваое на деца вп 
ппщтините кпи спадаат вп Северпистпшнипт плански регипн.  

Вп рамките на Северпистпшнипт регипн Куманпвп има една устанува за згрижуваое на 
впзрасни лица кпја вп 2018-та гпдина имала 167 кприсници. Куманпвп вп 2018-та гпдина ималп 
регистриранп 6 тргпвски друщтва за врабптуваое на инвалидни лица сп 77 кприсници, дпдека 
вп истата гпдина Крива Паланка имала регистриранп 2 тргпвски друщтва за врабптуваое на 
инвалидни лица сп 19 кприсници. 

Спгласнп ппдатпците на Институтпт за јавнп здравје вп Република Северна Македпнија вп 2016-
та гпдина Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на лекари специјалисти (49) вп пднпс на 
сите пстанати регипни, вп пднпс на ппщтите лекари се напда на претппследнп местп сп 81 
лекар. Самп Вардарскипт регипн има ппмал брпј на ппщти лекари пд Северпистпшнипт регипн 
сп вкупнп 49. Вп ппглед на вкупнипт брпј на здравствени рабптници Северпистпшнипт регипн се 
напда на претппследнп местп сп вкупнп 225 врабптени, каде самп Истпшнипт регипн има ппмал 
брпј вп пднпс на Северпистпшнипт сп 223 врабптени. Пп брпјпт на ппстели Северпистпшнипт 
                                                
15 Преглед на Државен завпд за статистика- Оснпвни ппдатпци за устанпвите за згрижуваое и впспитание на деца 
- детски градинки/центри за ран детски развпј, 2017-та гпдина.  

Регипн Институции Пбјекти

Згрижувашки кадар 

(Негувателски)

Впспитен 

кадар

Вардарски 6 22 191 85

Истпшен 11 37 229 138

Југпзападен 7 13 109 83

Југпистпшен 8 36 147 107

Пелагпниски 12 37 143 118

Пплпщки 7 16 95 72

Северпистпшен 5 15 101 71

Скппски 43 103 842 535

Вкупнп 99 279 1.857 1.209
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регипн ппвтпрнп се напда на ппследнп местп сп вкупнп 365 ппстели. Аналзирани релативнп вп 
пднпс на 1 лекар спстпјбите се мнпгу ппдпбри, медутпа треба да се има вп предвид дека брпјпт 
на лекарите кпи ги има пвпј регипн е на претппследнп местп.  

Табела 4.4 Брпј на лекари, здравствени рабптници и ппстели пп регипни вп 2016-та гпд. 

 

Извпр: Мрежа на бплнишки здравствени устанпви вп Република Северна Македпнија вп 2016-та гпд. Центар за 
статистишка пбрабптка на здраствени ппдатпци, публицистика и едукација, Институт за јавнп здравје 

 

4.3 КУЛТУРА  

Вп рамките на Северпистпшнипт регипн ппкрај присуствп на пдредена културна ппнуда се 
наметнува пптреба за збпгатуваое на културната ппнуда. За да се збпгати и прпщири 
културната ппнуда пптребнп е културните субјекти вп пдредени сегменти да ги ревидираат 
свпите прпграми за развпј на културата, сп внесуваое на нпви креативни и инпвативни 
спдржини, щтп би влијаелп на ппгплем степен на задпвплуваое на културните пптреби на 
граданите пд пвпј регипн. Истп така пптребна е ппгплема буучетска ппддрщка на културните 
настани вп регипнпт. 

Културните настани главнп дпминираат вп рамките на урбаните средни пд пвпј регипн, а какп 
некпи ппзнашајни културни настани мпже да се издвпјат: Денпви на кпмедија, Ликпвна 
кплпнија “Пелинце”, Медунарпден фестивал на тамбуращки пркестри, Куманпвскп културнп 
летп, Медунарпден фплклпрен фестивал ,,Разигранп Кратпвп“, Детскa ликпвна кплпнија ,,Лазар 
Спфијанпв“, Кратпвскп културнп летп, „Кратпвска кпмпиријада“, Кппанишарска кплпнија, 
Интернаципнален фплклпрен фестивал Св.Јапким Оспгпвски и др.  

Вп табелата 4.5 се прикажани некпи ппзнашајни индикатпри за културата вп Северпистпшнипт 
регипн. Вп рамките на ппдатпците мпже да се забелжи дека вп регипнпт има самп две кина и 
брпјпт на ппсетители на 1000 жители изнесува 20 щтп е за 12 пати ппмалку пд наципналнипт 
прпсек. Ова всущнпст е индикатпр кпј ппкажува дека ппсетенпста на кинп прпекциите вп пвпј 
регипн е на мнпгу ппнискп нивп вп сппредба сп ппсетенпста на нивп на Република Северна 
Македпнија. Изразенп вп прпценти ушествптп на ппсетителите вп кината е ппд 1% (или 0.65%) 
вп пднпс на ппсетенпста на кината на наципналнп нивп.   

 Брпј на здравствени 

рабптници и ппстели

Вкупнп  Сепцијалисти Вкупнп  На 1 лекар  Вкупнп На 1 лекар

Република Северна Македпнија  2179+18*   1620+17*   5136   2,3   9059   4,1  

 Пелагпниски регипн   227+3*   166+3*   620   2,7   1301   5,7  

 Вардарски регипн   79   58   240   3,0   463   5,9  

 Северпистпшен регипн   81   49   225   2,8   365   4,5  

 Југпзападен регипн   229   150   502   2,2   870   3,8  

 Скппски регипн   1156+12*   916+12*   2693   2,3   4184   3,6  

 Југпистпшен регипн   94   53   273   2,9   670   7,1  

 Пплпщки регипн   198   143   360   1,9   639   3,3  

 Истпшен регипн   116+2*   85+2*   223   1,9   567   4,8  

 Ппстели  

 Здравствени рабптници сп 

всс,вщс и ссс   Лекари
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Вп рамките на Северпистпшнипт плански регипн има 2 музеи, а брпјпт на ппсетители вп музеите 
на 1000 жители е за 11 пати ппмалп пд наципналнп нивп или ушествува самп сп 0.74%. Вп 
рамките на Северпистпшнипт регипн има самп еден прпфесипнален театар вп ппщтина 
Куманпвп. Спстпјбата сп ппсетенпста вп театрите е нещтп ппдпбра вп пднпс на музеите и 
кината. Брпјпт на ппсетители вп театрите на 1000 жители вп Северпистпшнипт плански регипн 
изнесува 74.4 а ушествптп 5.09% вп пднпс на наципналнптп нивп щтп е знашајнп ппдпбра 
спстпјба сппреденп сп ппсетенпста на кината и музеите. Сепак врз пснпва на рангираоетп на 
регипните спгласнп Стратегијата за рамнпмерен регипнален развпј 2020-2030 пвпј регипн вп 
сппредба сп пстанатите регипни има ранг 4 -5 и гп дели рангпт заеднп сп Југпзападнипт регипн.  

Индикатпри вп културата вп 2019-та гпдина за Северпистпшен плански регипн 

 

Извпр: Публикација на Државнипт Завпд за Статистика, Регипните вп брпјки, 2019-та гпдина 

 

 

 

 

Кина и театри

Република  

Северна 

Македпнија  

Северпистпшен 

регипн 

Ушествп на 

регипнпт

 Кина 15 2

 Брпј на ппсетители вп кинатa 539.218 3.519 0.65%

 Брпј на ппсетители вп кината на 

1000 жители (спстпјба 31.12.2019) 259.7 20

 Музеи 26 2

 Брпј на ппсетители вп музеите 427.493 3.179 0.74%

 Брпј на ппсетители вп музеите на 

1000 жители (спстпјба 31.12.2018) 205.8 18

 Прпфесипнални театри 19 1

 Брпј на ппсетители вп театрите 257.080 13.091 5.09%

 Брпј на ппсетители вп театрите 

на 1000 жители (спстпјба 123.8 74.4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  ИНФРАСТРУКТУРА, ЕН ЕРГЕТИКА 
И ЖИВПТНА СРЕДИНА  

 

 

ПАТНА  И ЖЕЛЕЗНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

КПМУНАЛНА И ЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

ГРАДЕЖНИШТВП

ЖИВПТНА СРЕДИНА
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5.1 ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Трансппртната инфраструктура игра гплема улпга за развпј на Северпистпшнипт регипн земајќи 
ја вп предвид негпвата стратещка ппзиципниранпст на сппбраќајните Паневрппските кпридпри 
VIII и X. Трансппртната инфраструктура треба да гп плесни трансппртпт на стпки и луде ппмеду 
спседните земји, нп и ппмеду самите регипни вп внатрещнпста на земјата сп цел стимулираое 
на ппщтественп-екпнпмскипт развпј.  Патнипт трансппрт е најдпминантнипт трансппрт вп сите 
плански регипни, при щтп неппхпднп е да се прпщирува и пдржува патната инфраструктура вп 
дпбра спстпјба16.  

                                     Сл. 5.1 Патна мрежа на Северпистпшен плански регипн 

 

Извпр: http://185.229.27.3/pesr/webgis/#/map, Пристапенп на 22.10.2020-та гпд., Јавнп претпријатие за 
државни патищта 

Ппстпјната патна инфраструктура вп Северпистпшнипт плански регипн вп 2019-та гпдина се 
спстпи пд 1121 км лпкални патищта, 99 км А - државни патищта и 459 км регипнални патищта. 
Од 1121 км лпкални патищта самп 487км се ппкриени сп асфалт и кпцка. Густината на вкупната 
патна мрежа на Северпистпшнипт регипн вп 2019-та гпдина изнесува 128.3км на 100.000 жители 
и се напда на шетвртп местп вп пднпс на другите регипни. Густината на магистралната и 
регипналната патна мрежа изнесува 115.5км на 100.000 жители сп щтп Северпистпшнипт регипн 
се напда на щестп местп самп пред Скппскипт и Пплпщкипт регипн. Густината на лпкалната 
патна мрежа на регипнпт изнесува 134.5км на 100.000 жители и се напда на шетвртп местп вп 
пднпс на пстанатите регипни. Кпга се разгледува патната инфраструктура какп дплжина на 

                                                
16 Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030 

http://185.229.27.3/pesr/webgis/#/map
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килпметри на 1000км2 земајќи ја вп предвид гплемината на планските регипни какп индикатпр 
за прпстпрна распределба на населенитп Северпистпшнипт регипн има 121.5 км вкупна патна 
инфраструктура. Кај магистралната и регипналната патна инфраструктура Северпистпшнипт 
регипн има 105.9км на 1000км2, а кај лпкалната патна мрежа има 123.4км на 1000км2. Кај сите 
три критериуми Северпистпшнипт плански регипн вп пднпс на пстанатите регипни се напда на 
третп местп, веднащ зад Пплпщкипт и Скппскипт регипн17.  

Ушествптп на Северпистпшнипт регипн вп вкупната патна инфраструктура кпја е ппд управуваое 
на Јавнптп Претпријaтие за Државни Патищта (ЈПДП) на Република Северна Македпнија 
изнесува 9.8% (какп вп Скппскипт регипн), дпдека самп Пплпщкипт регипн има ппмалп ушествп 
пд Северпистпшнипт регипн сп 9.2%. Сите пстанати регипни имаат ппгплемп ушествп вп пднпс на 
Северпистпшнипт регипн.  Ушествптп на лпкалната патна инфраструктура вп вкупната патна 
инфраструктура на нивп на Република Северна Македпнија ппкажува незнашителен ппраст вп 
перипд пд 2015-2019 пд 0.39%. 

Табела 5.1  Лпкална патна мрежа на Северпистпшен плански регипн 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Вп перидпт пд 2015-2019 гпдина вкупната дплжина на лпкалната патна мрежа ппкриена сп 
асфалт и кпцка вп Северпистпшнипт регипн се згплемила за самп 7км или пд 480км вп 2015-та 
гпдина на 487км вп 2019-та гпдина. Вп сппредба сп пстанатите регипни псвен Југпзападнипт 
регипн кпј има намалуваое на дплжината на лпкалната патна мрежа ппкриена сп асфалт и 
кпцка, сите пстанати регипни имаат ппгплемп згплемуваое на лпкалната патна мрежа 
ппкриена сп асфалт и кпцка вп пднпс на Северпистпшнипт регипн. На пример Пплпщкпт и 
Пелагпнискипт имаат згплемуваое пд 26км, дпдека Вардарскипт 47км, Истпшнипт 57км, 
Скппскипт 72км, а Југпзападнипт регипн дури 135км. Кај сите регипни, се забележува 
недпвплна развиенпст и квалитет на лпкалната патна мрежа, пспбенп вп планинските пбласти 
пд регипните. Најмал степен на развиенпст има Југпистпшнипт регипн, дпдека најгплем 
Пплпщкипт регипн (16.1%), дпдека најгплем ппраст на нпвите асфалтирани лпкални патищта се 
забележува вп Југпзападнипт регипн18. 

 

 

 

                                                
17 Сектпрска анализа за инфраструктура 2020-та гпдина 
18 Стратегија за регипнален развпј 2020-2030 

Вкупна лпкална патна мрежа 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 9570 9749 9733 9878 9788

Северпистпшен регипн 1058 1077 1052 1061 1121

Ушествп на регипнпт 11.06% 11.05% 10.81% 10.74% 11.45%
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Табела 5.2 Лпкална патна мрежа пп ппщтини вп 2019-та гпдина 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Главните патни правци кпи гп ппврзуваат Северпистпшнипт плански регипн сп другите регипни 
и најблиските спседни држави се државните патищта А1 на север (Скппје – Куманпвп -  граница 
сп Србија) и А2 на истпк (Куманпвп-Крива Паланка – Граница сп Бугарија). Патната мрежа вп 
пвпј дел пд регипнпт е релативнп дпбрп развиена иакп мпра да се нагласи дека ппстпјната 
спстпјба на патнипт правец А2 вп делпт пд Страцин дп границата сп Бугарија не пдгпвара на 
критериумите за А пат затпа щтп е сп мала щирина на кплпвпзпт, а и хпризпнталните елементи 
не се сппред технишките услпви за такпв пат. Сепак вп тек е реализација на изградбата на 
експресен пат пд Куманпвп дп граница сп Р. Бугарија на делницата Ранкпвци - Крива Паланка. 
Истп така вп тек е рехабилитацијата на магистралнипт пат Куманпвп-Страцин кпја треба да биде 
заврщена дп Фебруари 2021 гпд.  

Одредени делници пд регипналната патна мрежа  (P1104 - Арашинпвп – Куманпвп; P 1204 – 
Куманпвп – Свети Никпле врска сп А3 и регипналнипт пат P 1207 – Младп Нагпришане – 
Пелинце – граница сп Србија) се пд непдамна рехабилитирани и се вп релативнп дпбра 
спстпјба. Регипналнипт пат P1205 – Кратпвп – Прпбищтип е истп така вп релативнп дпбра 
спстпјба.  

Делниците пд регипнална пaтна мрежа пд втпра категприја кпи се прптегаат вп пвпј регипн се: 
P 2133 – Куманпвп – Липкпвп – Матејше – Никущтак врска сп P1104; P2237 – Куманпвп-Младп 
Нагпришане врска сп А2; P2244 – Жегљане-Рамнп- Србија; P2245 – Крива Паланка – Осише-Огут-
Србија; P2247 – Павлещенце; Татпмир-Секулица врска сп P1205; P2248 – Ранкпвце - Герман –
Нарав; P2250 – Крива Паланка-Дубрпвница-Гплема Црцприја-Луке-Србија)  

Патните правци P29178 – Лпјане- граница сп Србија (Миратпвац), P29272 – Опае-Слупшане-
Беланпвце-Злпкуќане-граница сп Кпспвп и P29277 - Клешпвце-Бељакпвце-Шппскп Рударе-
Секулица (врска сп P2247) се патни правци кпи треба вп дпгледен временски перипд да ги 
испплнат критериумите за регипнални патищта. Делницата 2133 ппмеду Куманпвп и Опае е 
непдамна рехабилитирана.  

Ппщтини

Асфалт и 

кпцка Макадам Земјани Непрпбиени Вкупнп

Кратпвп 75 83 20 - 178

Крива Паланка 111 1 85 5 202

Куманпвп 78 17 34 - 129

Липкпвп 107 35 42 19 203

Ранкпвце 38 74 76 - 188

Старп Нагпришане 78 74 69 - 221

Северпистпшен регипн 487 284 326 24 1121
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Патпт пд Рамнп дп границата сп Србија е непрпбиен кпј вп иднина треба да се прпбие, дпдека 
патищтата кпи се сп земјен кплпвпз се: Арбанащкп – Рамнп – граница сп Србија, Опае – граница 
сп Србија, Лпјане – граница сп Србија, Герман – Нерав, Луке – граница сп Србија, Ут – граница сп 
Србија, Мпждпвоак – Бпрпвп.  

Брпјпт на превезени патници вп Северпистпшнипт регипн вп перипд 2015-2019 гпдина е 
прикажан вп табелата бр. Од ппдатпците мпже да се забележи дека брпјпт на рпевезени 
патници вп патнипт сппбраќај ппкажува пдредени псциалции низ гпдините, нп вп 2019-та 
гпдина е намален за 23%. Дпкплку трендпт на превезени патници вп Северпистпшнипт регипн се 
сппреди сп трендпт на нивп на Република Северна Македпнија мпже да се заклуши дека на 
двете нивпа брпјпт ан превезени патници ппада низ гпдините. Ушествптп на регипнпт вп 
вкупнипт брпј на превезени патници на нивп на Република Северна Македпнија истп така има 
паднатп за 0.36% вп 2019-та гпдина вп пднпс на 2015-та гпдина. Знашајнп птстапуваое е 2017-та 
гпдина кпга ималп знашаен ппраст на превезени патници вп Северпистпшнипт регипн, а и 
ушествптп на регипнпт вп вкупнипт брпј на превезени патници на анципналнп нивп таа гпдина 
бил најгплем.  

Табела 5.3 Брпј на превезени патници 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

 

5.2 ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Железнишката мрежа вп Република Северна Македпнија е спставен дел пд мрежата на Пан-
Еврппските кпридпри, а за Северпистпшнипт регипн се важни две железнишки линии:  

1) Железнишки кпридпр 10: Атина – Сплун – Скппје – Куманпвп - Нищ – Белград – Загреб – 
Љубљана-Салзбург 

2) Железнишки кпридпр 8: Драш – Тирана – Ќафасан – Кишевп – Скппје - Куманпвп Крива Паланка 
– Гуещевп – Спфија – Плпвдив - Стара Загпра - Варна/Бургас, кпј сеущте е недпизграден, а вп тек 
е рекпнструкција и рехабилитација на пругата Куманпвп – Бељакпвце.  Оваа железнишка пруга е 
пд пгрпмнп знашеое за целпкупнипт пщтественп-екпнпмски развпј на Северпистпшнипт регипн.  

 

 

 

Брпј на превезени патници, вп 

илјади (000) 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 7.244 6.468 6.907 7.727 5.826

Северпистпшен 613 487 775 745 472

Ушествп на регинпт (%) 8.46% 7.53% 11.22% 9.64% 8.10%
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Сл. 5.2 Железнишка инфраструктура на Северпистпшнипт регипн 

 

Вп птсуствп на детална статистика за NUTS3 регипните вп Еврппа, сппреденп сп пстанатите 
NUTS2 регипни вп Еврппа, развиенпста на железнишката мрежа вп Република Северна 
Македпнија, мпже да се пцени какп недпвплна сп 27 km/1000 km2 (дплжина на железнишките 
пруги вп NUTS2 регипните изнесува 61km’/1000 km2). Густината на железнишката мрежа вп 
Северпистпшнипт регипн вп 2019-та гпдина на 1000км2 изнесува 23.78км2. 

Вп пднпс на регипните, истп така се забележува знашителна нерамнпмернпст вп ппглед на 
развиенпста на железнишката инфраструктура. Скппскипт и Вардарскипт регипн се релативнп 
дпбрп ппкриени, дпдека сите пстанати регипни имаат недпвплна ппкриенпст на ппгплемите 
урбани центри вп регипните (Охрид, Струга, Дебар, Крива Паланка, Радпвищ, Струмица)19. 

Вп 2019-та гпдина спстпјбата сп железнишката инфраструктура вп Северпистпшнипт регипн е 
прикажана вп табелата бр. 5.4. Од ппдатпците се гледа дека Северпистпшнипт регипн ушествува 
вп вкупната железнишка инфраструктура сп 8.04%. Вп сппредба сп другите регипни 
Северпистпшнипт регипн се напда на щестп местп пред Југпзападнипт регипн кпј има ушествп пд 
3.77% и Југпистпшнипт регипн кпј има ушествп пд 4.96%, дпдека вп пднпс на Истпшнипт регипн 
разликата е незнашителна.  

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Сектпрска анализа за живптна средина 2020 гпд.  
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Табела 5.4 Железнишка инфраструктура вп 2019 гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Железнишката мрежа вп Северпистпшнипт регипн не пбезбедува дпбра ппкриенпст на 
ппщтините пд регипнпт псвен на ппщтините Куманпвп и Липкпвп кпи имаат ппдпбра 
ппкриенпст сп железнишки услугии Регипнпт има една ппзнашајна железнишка станица вп 
ппщтината Куманпвп, а квалитетпт на железнишките услуги е на нискп нивп и се нераздвпен дел 
пд ппщтата спстпјба сп железнишкипт превпз на наципналнп нивп.  

Вп табелата 5.5 се прикажани ппдатпците за прпметпт на стпка вп тпни за перидпт 2015-2019 
гпдина на железнишката станица вп Куманпвп и нејзинптп ушествп вп вкупнипт прпмет на 
наципналнп нивп. Од ппдатпците мпже да се забележи дека прпметпт на нивп на Република 
Северна Македпнија ппкажува извесна псцилација низ гпдините, нп вп 2019-та гпдина 
заврщува сп згплемен прпмет. Одредени псцилации вп прпметпт на стпка ппкажува и 
железнишката станица вп Куманпвп, нп нејзинипт прпмет вп 2019-та гпдина е намален за 
20.19% вп пднпс на 2015-та гпдина. Кпга се анализира и ушествптп на прпметпт на стпки на 
Северпистпшнипт регипн вп пднпс на наципналнп нивп мпже да се забележи дека тпа ушествп 
ппкрај извесни псцилации низ гпдините ппкажалп намалуваое за 1.39% вп 2019-та гпдина вп 
пднпс на 2015-та гпдина.  

Табела 5.5 Прпмет на стпка вп тпни 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

Железнишка мрежа вп км Вкупнп вп км

Ушествп на 

регипните %

Република Македпнија 683.27 100

Вардарски 212.89 31.16%

Истпшен 55.35 8.10%

Југпзападен 25.75 3.77%

Југпистпшен 33.91 4.96%

Пелагпниски 98.49 14.41%

Пплпщки 68.6 10.04%

Северпистпшен 54.95 8.04%

Скппски 133.33 19.51%

Прпмет на стпка вп тпни 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна  Македпнија 917.393 904.522 879.691 952.392 1.016.546

Куманпвп 45.591 80.290 51.967 48.971 36.386

Ушествп на ппщтина Куманпвп 4.97% 8.88% 5.91% 5.14% 3.58%
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Од ппдатпците вп табелата 56 мпже да се увиди дека брпјпт на птпатувани патници пд 
железнишката станица Куманпвп ппкажува извесни псцилации низ гпдините вп перипдпт 2015-
2019 нп има негативна разлика пд пкплу 1000 патници ппмеду 2015-та и 2019-та гпдина. Кпга се 
анализира ушествптп на птпатуваните патници пд Куманпвп вп пднпс на вкупнп птпатуваните 
патници на нивп на државата мпже да се забележи дека ппкрај малите псцилации ушествптп се 
има згплеменп за 0.35% вп 2019-та гпдина вп пднпс на 2015-та гпдина. Ваквата спстпјба е пред 
се ппради тпа щтп прпметпт на патници на наципналнп нивп се има драматишнп намаленп пд 
2015-та гпдина и тпа за 43.23% прпценти.  

Табела 5.6 Отпатувани патници сп железнишки сппбраќај 2015-2019 

 

Главнипт прпблем вп делпт железнишкипт трансппрт вп регипнпт е недппфрпмената 
железнишка мрежа вп Северпистпшнпт плански регипн пспбенп железнишкипт кпридпр 8 кпн 
Бугарија. Истп така пптребнп е рекпнструираое и надградба на железнишката инфраструктура 
вп регипнпт за да се пбезбеди брз и сигурен трансппрт на стпки и патници. Ппгплемипт брпј пд 
ппщтините вп Северпистпшнипт регипн не се ппкриени сп железнишки станици и железнишка 
инфраструктура вп нивна близина, а тпа секакп негативнп се пдразува на екпнпмскипт раззвпј 
на пвие ппщтини, нп и регипнпт вп целина.   

 

5.3 ВПЗДУШЕН СППБРАЌАЈ  

Вп неппсредна близина на Куманпвп се напда „Медунарпднипт Аерпдрпм Скппје“преку кпј 
граданите пд Северпистпшнипт регипн имаат мпжнпст за патуваое сп авипн. Близината на пвпј 
аерпдрпм пвпзмпжува ппслужуваое на дел пд ппщтините вп Северпстпшнипт плански регипн, 
пред се ппщтините кпи се напдаат вп близина на Куманпвп. Кај кај селп Режанпвце, вп близина 
на Куманпвп ппстпи и сппртски аерпдрпм пд класа 2Б сп писта (850 х 100) сп тревна ппдлпга и 
ппврщина пд 51,37 ha, какп и леталищте за стппанска авијација “Клешпвце“ кпе има ппврщина 
пд 6 ha. 

 

5.4 ГРАДЕЖНИШТВП  

Вп табелата 5.7 е прикажан брпјпт на издадени пдпбренија за градба вп Северпистпшнипт 
регипн вп перипд 2015-2019 гпдина. Од анализа на ппдатпците мпже да се увиди дека брпјпт 
на издадени пдпбренија има тренд на намалуваое и пд 2015-та дп 2019-та гпдина се намалил 
за 18.36% или за 27. Дпкплку се анализира ушествптп на издадените пдпбренијата за градеое 
вп Северпистпшнипт регипн вп пднпс на вкупнипт брпј на издадени пдпбренија на наципналнп 

Птпатувани патници вп илјади (000) 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 1.013 660 495 549 575

Куманпвп 7 3 3 5 6

Ушествп на ппщтина Куманпвп (%) 0.69% 0.45% 0.61% 0.91% 1.04%
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нивп се забележува дека и ушествптп се намалува. Вп 2015-та гпдина изнесувалп 4.68% дпдека 
вп 2019-та гпдна 4.07% или вкупнп намалуваое за 0.61%.  

Табела 5.7 Брпј на издадени пдпбренија за градба 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп следната табела 5.8 прикажана е предвидената вреднпст на издадените пдпбренија за 
градба и нивнптп ушествп вп вкупната вреднпст на наципналнп нивп вп перипд 2015-2019-та 
гпдина. Од ппдатпците мпже да се забележи дека низ гпдините нема некпи ппзнашајни 
псцилации, псвен сп исклушпк вп 2018-та гпдина кпга за ппвеќе пд щест пати е згплемена 
предвидената вреднпст на издадените пдпбренија  

Табела 5.8 Предвидена вреднпст на издадените пдпбренија за градба (вп 000 денари) 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 5.9 се прикажани брпјпт на вкупнп заврщени станпви вп перипд 2015-2019 гпдина. 
Од ппдатпците мпже да се забележи дека брпјпт на вкупнп изградените станпви се намалил вп 
Северпистпшнипт регипн пд 332 вп 2015-та гпдина на 86 вп 2019-та гпдина или за ппвеќе пд три 
пати. Истп така ушествптп на заврщени станпви на Северпистпшнипт регипн вп пднпс на 
наципналнп нивп се има намаленп за ппвеќе пд шетири пати.  

Табела 5.9 Брпј на заврщени станпви вп Северпистпшнипт регипн 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 5.10 прикажан е брпјпт на заврщени станпви сппред ппврщина изразена вп м2. Од 
ппдатпците мпже да се забележи дека ппврщината на изградените станпви ппкажува 
кпнтинуиран пад и драматишнп се намалува за ппвеќе пд три пати вп перидпт 2015-2019-та 
гпдина. Од друга страна ушествптп на изградената ппврщина на станпви вп вкупната ппврщина 

Пдпбренија за градба 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 3143 3377 3390 2800 2946

Северпистпшен регипн 147 163 159 126 120

Ушествп на регинпт 4.68% 4.83% 4.69% 4.50% 4.07%

Предвидена вреднпст 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 46.260.048 51.725.596 45.368.752 44.614.683 38.617.053

Северпистпшен регипн 1.418.036 1.430.891 1.023.625 6.445.035 1.170.279

Ушествп на регипнпт 3.07% 2.77% 2.26% 14.45% 3.03%

Брпј на заврщени станпви 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 430.858 519.412 501.245 460.812 495.300

Северпистпшен регипн 28.133 22.167 12.624 6.981 7.637

Ушествп на регипнпт 6.53% 4.27% 2.52% 1.51% 1.54%
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на наципналнп нивп истп така ппкажува кпнтинуиран тренд на ппадаое и се има намаленп за 
ппвеќе пд шетири пати.  

Табела 5.10 Заврщени станпви сппред ппврщина вп м2  

 

 

5.5 ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Вп Северпистпшнипт плански регипн изградбата на хидрпсистемпт Злетпвица креира услпви за 
прпизвпдствп на електришна енергија преку мали ХЕЦ хидрпцентрали. Вп рамките на пвпј 
хидрпсистем планирана е изградба на ХЕЦ Кратпвп какп диверзипнен тип на електрана, кпја 
треба да се изгради на цевкпвпдпт за впдпснабдуваое на ппщтина Кратпвп, лпцирана вп 
близина на филтер станицата. Ошекуванп прпсешнп гпдищнп призвпдствп на електришна 
енергија пд пваа електрана е E,F=1,663 x 106 kWh сп вкупна мпќнпст (една Френсис турбина) пд 
0.22 MW.  

 

Слика 5.3 Впдпстппанска и енергетска инфраструктура на Северпистпшнипт регипн 

 

Легенда 

 

 

 

 

 

 

Заврщени станпви вп м2 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 430.858 519.412 501.245 460.812 495.300

Северпистпшен регипн 28.133 22.167 12.624 6.981 7.637

Ушествп на регипнпт 6.53% 4.27% 2.52% 1.51% 1.54%
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Хидрпсистемпт ќе пбезбеди впда за пиеое на ппгплем брпј на ппщтини пд Истпшнипт плански 
регипн, нп и на Кратпвп и пкплните населени места. Истп така пвпј хидрпенергетски систем ќе 
ппмпгне и вп навпднуваое на 4.500 ха на земјпделски ппврщини вп атарпт на Прпбищтип и 
Кратпвп и хидрпенерегетскптп кпристеое на распплпжливипт впден пптенцијал за 
прпизвпдствп на пкплу 49.5 милипни kWh гпдищнп, какп и защтита пд ппплави и пбезбедуваое 
на биплпщки минимум. 

Вп табелата 5.11 направенп е рангираое на планските регипни вп пднпс на шетири параметри: 

1) Пптрпщувашка на енергија вп дпмаќинствата пп жител (kWh/жител)  
2) Пптрпщувашка на енергија вп индустријата пп дпдадена вреднпст (kWh/EUR)  
3) Ушествп на регипните вп ОИЕ (Обнпвливи извпри на енергија) за грееое и ладеое  
4) Ушествп на регипните вп ОИЕ (Обнпвливи извпри на енергија) вп прпизвпдствп на 

електришна енергија  

За секпј пд шетирите параметри направенп е рангираое на регипните пд 1 дп 8. На секпј пд 
параметрите му е дпделен ист тежински фактпр и се дпбива дека вп пднпс на пвие шетири 
параметри најдпбар е Југпзападнипт плански регипн, а пп негп следуваат Пплпщкипт и 
Скппскипт плански регипн. Најнискп рангирани регипни се Пелагпнискипт и Вардарскипт 
плански регипн. Емисиите на стакленишки гаспви не се земени вп предвид затпа щтп нема 
инфпрмации пп регипни, нп имајќи предвид дека ТЕЦ Битпла е вп Пелагпнискипт регипн пвпј 
регипн убедливп е најлпщ пд сите пстанати регипни.  Дппплнителнп, анализите за влијаниетп 
на енергетскипт систем врз климатските прпмени ппкажуваат дека најзасегнатите регипни, 
пднпснп најгплеми намалуваоа на емисиите на стакленишки гаспви ќе има вп Пелагпнискипт и 
Југпзападнипт плански регипн каде щтп се напдаат ТЕЦ Битпла и ТЕЦ Ослпмеј.  
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Табела 5.11 Рангираое на регипните пп енергетска ефиакснпст 

 

Извпр: Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030 

Од презентираните напди пшигледнп е дека ппстпјат диспаритети ппмеду регипните вп пднпс на 
развпјпт на енергетиката и искпристуваоетп на нивните пптенцијали и преппрака е пвие 
аспекти да се земеат вп предвид при впдеое на претстпјнипт циклус на јавни инвестиции, нп и 
при стимулираое на приватните инвестиции вп енергетскипт сектпр20.  

5.6.1 ГАСПВПД 

Гаспвпднипт систем вп Република Северна Македпнија е дел пд рускипт транзитен гаспвпд кпј 
ппминува низ Украина, Рпманија и Бугарија. Република Северна Македпнија е приклушена на 
бугарскипт дел пд гаспвпдпт вп гранишнипт репн Деве Баир. Гаспвпдпт се прптега вп 
Северпистпшнипт регипн и тпа вп ппдрашјата на Крива Паланка, Кратпвп и Куманпвп. Од аспект 
на регипналнипт развпј, градеоетп на капацитети за ппдпбрп искпристуваое на гаспвпднипт 
систем мпже да придпнесе за ппттикнуваое на развпјпт на регипните.  

Ппстпјната гаспвпдна инфраструктура ппфаќа магистрален гаспвпд Деве Баир - Скппје сп 
дплжина пд 98 км, развпдна гаспвпдна мрежа сп дплжина пд 26 км (за Крива Паланка, Кратпвп, 
Куманпвп и Скппје) и градска мрежа сп дплжина пд 21 км самп вп Куманпвп. Сп пглед на фактпт 
дека нема развиена дистрибутивни мрежи за кпристеое на прирпднипт гас пд страна на 
дпмаќинствата, малите и средни претпријатија, какп и малипт брпј на индустриски 
пптрпщуваши (тарифни пптрпщуваши) кпи се приклушени на гаспвпднипт систем резултира сп 
искпристенпст на капацитетпт на системпт за пренпс на прирпден гас сп приближнп пд 9% дп 15 

                                                
20

 Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030  

Плански регипн

Пптрпщувашка на 

енергија вп 

дпмаќинствата 

пп жител 

(kWh/жител)

Пптрпщувашка на 

енергија вп 

индустријата пп 

дпдадена 

вреднпст 

(kWh/EUR)

Ушествп на 

регипните вп 

ПИЕ за грееое и 

ладеое

Ушествп на 

регипните вп 

ПИЕ вп 

прпизвпдствп на 

електришна 

енергија Рангираое  

Вардарски 2737 7.3 7.70% 8.60% 8

Истпшен 2855 0.8 14.30% 1.80% 6

Југпзападен 2585 0.6 12.80% 35.00% 1

Југпистпшен 2509 2.3 13.70% 5.50% 4

Пелагпниски 2840 1.4 12.70% 3.30% 7

Пплпщки 2615 1.1 14.50% 31.10% 2

Северпистпшен 2400 0.6 7.00% 0.00% 5

Скппски 2841 1.8 17.20% 14.70% 3
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%21. Вп Куманпвп се забележуваат ппшетпци на приклушуваое на пдредени станбени згради на 
прирпден гас вп делпт на затпплуваое.  

Табела 5.12 Објекти на гаспвпден систем 2019 

 

 

5.7 ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА  

Вп птсуствп на регипнални ппдатпци за развпјпт на ИКТ инфраструктурата анализата на 
развиенпста на пвпј сегмент е пгранишена. Истп така важнп е да се пптенцира дека пптребнп е 
пваа кпмппнента вп иднина да стане ппсерипзен дел пд Наципналната стратегија за регипнален 
развпј. Сепак секакп дека е пптребна ппгплема дигитализација на прпцесите вп рабптеоетп на 
ппщтините, нп и пбезбедуваое на се ппгплем брпј на е-услуги на лпкалнп нивп. Опщтините пд 
Северпистпшнипт регипн вп иднина се ппвеќе треба да се пбидуваат ппстепенп да преминуваат 
кпн кпнцептпт на е-ппщтина и е-демпкратија на лпкалнп нивп, какп и кпн спвремените 
кпнцепти на паметни градпви. Вп рамките на ппдатпците за Државнипт завпд за статистика 
ппстпи ппдатпк дека вп рамките на Северпистпшнипт регипн вп 2019-та гпдина пкплу 88% пд 
дпмаќинствата кпристеле интернет. Вп сппредба сп другите регипни Северпистпшнипт регипн се 
напда на втпрп местп веднащ зад Пплпщкипт регипн вп кпј 92% пд дпмаќинствата кпристеле 
интернет.  

 
5.8 ЖИВПТНА СРЕДИНА  

Република Северна Македпнија се сппшува сп гплеми предизвици ппврзани сп живптната 
средина меду кпи најзнашајни се: снабдуваоетп сп квалитетна впда за пиеое пспбенп вп 
руралните средини, загадуваоетп на ппврщинските и ппдземните впди, загадуваоетп на 
впздухпт вп урбаните центри – Скппје, Куманпвп, Тетпвп, Битпла, виспки нивпа на бушава, 
ппплави и ерпзија на земјищтетп, недпстатпк на интегриранп и регипналнп управуваое сп 
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 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019 

 Пбјект   Дплжина (km)  

 Дијаметар на 

цевка (mm)  

 Магистрален гаспвпд  98.1 530

 Развпден гаспвпд кпн Крива Паланка  1.5 108

 Развпден гаспвпд кпн Гинпвци  1.6 108

 Развпден гаспвпд кпн Кратпвп  4.5 108

 Развпден гаспвпд кпн Куманпвп  6.9 219

Градска гаспвпдна мрежа Куманпвп 21



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 56 

птпадпт, недпстатпк на ремедијација на истприскптп загадуваое на некплку жещки тпшки, 
недпвплна защтита на бипдиверзитетпт и неефикаснп кпристеое на ресурсите22. 

5.8.1 УПРАВУВАОЕ СП ПТПАД 

Спстпјбата на управуваоетп сп цврстипт птпад вп планските регипни мпже да се ппище какп 
недпвплна, неефикасна и пппрешена пд серипзни недпстатпци меду кпи се истакнуваат: ниската 
јавна свест на сите шинители, немаоетп капацитет кај институциите за ефикаснп спрпведуваое 
на регулативата и пплитиките за управуваое сп птпадпт, и мпжеби и клушнипт предизвик на 
немаое ппщирпк јавен кпнзензус за лпкации за регипнални санитарни деппнии, щтп резултира 
вп  кпнтинуирани негативни ефекти врз живптната средина и здравјетп на лудетп23.  

Вп Северпистпшнипт регипн управуваоетп сп птпадпт ппфаќа негпвп спбираое, трансппрт и 
деппнираое главнп пд јавните кпмунални претпријатија (ЈКП), и приватни кпнцесипнери. Вп 
пвпј регипн се регистрирани 5 кпмунални претпријатија. Деппнираоетп на цврстипт птпад вп 
Северпистпшнипт регипн се врщи на лпкалните пднпснп ппщтинските деппнии кпи за жал не ги 
задпвплуваат ниту пснпвните санитарнп-технишки стандарди за безбеднп деппнираое на 
птпадпт. Урбаните ппщтини се релативнп дпбрп ппкриени сп кпмунални услуги за спбираое и 
деппнираое на птпадпт, дпдека руралните средни се недпвплнп ппкриени щтп најшестп 
дпведува дп спздаваое на диви деппнии.  

Вп пвпј регипн ппстпјат 4 деппнии кпи спгласнп наципналнипт план за управуваое сп птпад, а 
сппред ризикпт за загадуваое на живптната средина се класифицирани на следнипт нашин: 
Деппнија сп виспк ризик „Кпнппница” ппщтина Крива Паланка, деппнија сп среден ризик 
„Краста” ппщтина Куманпвп, деппнии сп низпк ризик лпкација „Железница” ппщтина Кратпвп и 
лпкација „Бел Камен” ппщтина Липкпвп. На теритпријата на Северистпшнипт регипн ппстпјат 
гплем брпј на т.н. диви деппнии, пспбенп вп руралнипт дел кпј не е дпвплнп ппфатен сп 
услугата за ппдигаое и деппнираое на сметпт. Прпблемите вп ппглед на несппдветнптп 
пдлагаое на птпадпт се пшекува да се надминат пп изградбата на регипналната деппнија сп щтп 
се пшекува да се рещат прпблемите сп несппдветнптп пдлагаое на птпадпт на ппщтинските и 
пснпвните диви деппнии кпи треба итнп да се затвпрат или технишки да се надградат. За жал вп 
Северпистпшнипт регипн слишнп какп и на нивп на Република Северна Македпнија сеущте не се 
изврщува ппзнашајнп рециклираое на кпмуналнипт и индустрискипт птпад (псвен на 
пакуваоетп) и негпвп ппвтпрнп кпристеое вп индустријата какп сурпвина щтп би претставувалп 
пснпва за развпј на циркуларна екпнпмија.  

Вп табелата 5.13 се прикажани ппдатпците за движеоетп на спздаденипт птпад вп 
Северпистпшнипт регипн вп перипд 2015-2019-та гпдина. Од ппдатпците мпже да се увиди дека 
спздаденипт кпмунален птпад вп Северпистпшнипт регипн ппкажува тренд на намалуваое вп 
перипд пд 2015-2019 гпдина и тпа за 25.19%. Дпкплку се анализира ушествптп на спздаденипт 
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 Стратегија за рамнпмерен регипнален развпј 2020-2030 
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кпмунален птпад на Северпистпшнипт регипн вп пднпс на вкупнп спздаденипт кпмунален птпад 
на наципналнп нивп мпже да се забележи кпнтинуиран тренд на ппадаое и разлика вп пдннпс 
на 2015-та гпдина пд 3.78%.   

Табела 5.13 Спздаден птпад вп тпни 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 5.14 е прикажана кплишината на спбранипт птпад вп Северпистпшнипт регипн вп 
пднпс на Република Северна Македпнија. Бидејќи самата кплишина на спздаденипт птпад се 
намалува за пшекуваое е да се намалува и кплишината на спбранипт птпад.  

Табела 5.14 Спбран кпмунален птпад вп тпни 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Сепак кпга ќе се сппреди спздаденипт и спбранипт птпад вп перипд пд 2015-2019-та гпдина 
мпже да се забележи дека се ппгплема кплишина на птпад не се спбира. Загрижувашки е тпа щтп 
вп пднпс на 2015-та гпдина двпјнп се згплемила разликата на спздаденипт кпмунален птпад кпј 
не е спбран.  

Табела 5.15 Спбран кпмунален птпад вп тпни 2015-2019 

  

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Рециклираоетп, пднпснп селекцијата на рециклабилните фракции пд кпмуналнипт цврст птпад 
се врщи на мнпгу мал дел пд птпадпт и тпа преку селекција на птпадпт вп ппставени садпви за 
птпад вп некплку ппщтини. Нефпрмалнипт сектпр ја спбира птпадната пластика и метал 
директнп пд садпвите за спбираое на птпадпт. Другите видпви на птпад, какп щтп се птпадни 
гуми, батерии и акумулатпри, птпадни масти и масла, искпристени впзила и птпад пд 
електришни и електрпнски апарати не се селектираат и заврщуваат на деппниите за кпмунален 

Спздаден птпад вп тпни 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 786.182 796.585 786.881 854.865 915.943

Северпистпшен регипн 83.059 93.258 91.298 98.695 62.136

Ушествп на регипнпт вп (%) 10.56% 11.71% 11.60% 11.55% 6.78%

Спбран кпмунален птпад вп тпни 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 620.328 610.227 635.875 625.386 632.484

Северпистпшен 72.295 72.554 79.879 64.176 39.495

Ушествп на регипнпт вп (%) 11.65% 11.89% 12.56% 10.26% 6.24%

Спздаден и спбран  

кпмунален птпад вп тпни 2015 2016 2017 2018 2019

Спздаден кпмунален птпад 83.059 93.258 91.298 98.695 62.136

Спбран кпмунален птпад 72.295 72.554 79.879 64.176 39.495

Разлика 10.764 20.704 11.419 34.519 22.641
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птпад. Медицинскипт птпад се спбира сппдветнп самп вп ппглемите градски средини и се 
третира сппдветнп (инсенерација).  

 
5.8.2 ВПДА  

 

Решни сливпви 

Теритпријата на Северпистпшнипт регипн ги ппфаќа сливните ппд-ппдрашја на реката Пшиоа и 
Крива Река и вп најгплем дел припада на Вардарскптп сливнп ппдрашје, а мнпгу мал дел на 
медунарпднипт слив на Јужна Мправа. 

Слика 5.4 Решни сливпви вп Северпистпшен плански регипн 

 

Вардарски решен слив  

Слив на Мправа (Дунав)  

 

 

Вп свпјата хидрпграфска структура регипнпт расппла сп разни видпви на извпри на впда и две 
вещташки акумулаципни езера (Липкпвскп Езерп и Глажоа). Впднипт пптенцијал се дплжи на 
релативнп виспката надмпрска виспшина на кпја се напда дел пд регипнпт, какп и геплпщкипт 
спстав на земјищтетп. Регипнпт изпбилува сп брпјни реки и мали сливпви кпи припадаат на 
Крива Река и Дурашка Река. На ппдрашјетп на ппщтината Крива Паланка се изградени две 
акумулации: Базјашкп Брдп сп капацитет пд 14.100 м3 впда и акумулацијата Влащки Кплиби на 
лпкалитетпт Калин Камен сп капацитет пд 6.200 м3 впда на надмпрска висина пд 1.590 м24. 

Еднп пд главните пбележја на дел пд прпстпрпт на пвпј регипн се прилишнп атрактивните 
вещташките акумулаципни езера - Липкпвскп Езерп и Глажоа - вп Опщтина Липкпвп. Првптп е 

                                                
24 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019 
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акумулиранп на Липкпвската Река, вп неппсредна близина на с. Липкпвп. Изграденп е 1958 
гпдина, на ппврщина пд 0,40 км2, а вп негп се акумулирани 2.250.000 м3 впда, дпдека 
низвпднп е ппгплемптп езерп Глажоа (изграденп вп 1973 гпд), кпе е ппставенп на 
северпистпшните падини на Скппска Црна Гпра и акумулира пкплу 22.000.000 м3 впда. 
Злетпвска Река пак, е типишен пример на птвпренп ивиспкппланинскп впденп телп и се 
пдликува сп ладни и брзи впди вп гпрнипт тек, теше вп планинскипт дел и е сп дпбар впден 
пптенцијал сп среден гпдищен прптпк пд 1,98 м3/сек. Сп нпвп изграденипт ппвеќенаменски 
хидрпсистем Злетпвица ќе се пбезбедува впда за ппвеќе пд 200.000 жители, пред сè, за 
пптребите на ппщтините вп Истпшнипт плански регипн. На ппдрашјетп на Опщтина Крива 
Паланка изградени се две акумулации: Бажјашкп Брдп, сп капацитет пд 14.100 m3 впда и 
акумулацијата Влащки Кплиби на лпкалитетпт Калин Камен, сп капацитет пд 6200 m3 впда, на 
1590 m надмпрска виспшина25.  

Слика 5.5 Впдпстппанска инфраструктура на Северпистпшнипт регипн 

 

 

 

Северпистпшнипт регипн има најмала кплишина на акумулирана впда пп жител и тпа пд 132м3 

пп жител, дпдека Вардарскипт регипн има најгплема кплишина на акумилирана впда пд 2554м3 

                                                
25 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019 
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пп жител. Северпистпшнипт и Пплпщкипт регипн имаат најмал брпј на гплеми брани (пп 2) за 
разлика пд Истпшнипт регипн кпј има најмнпгу или вкупнп 9. Вп рамките на Северпистпшнипт 
плански регипн интересни се прпектите за изградба на брана и акумулација на реката Пшиоа  и 
Крива Река кпи мпже да гп ппдпбрат впдпснабдуваоетп. За таа цел пптребна е израбптка на 
студии на извпдливпст сп цел да пцени пправданпста и пдржливпста на пвие прпекти.  

ВПДПСНАБДУВАОЕ 

Снабдуваоетп сп впда за пиеое вп Северпистпшнипт плански регипн гп врщат (ЈКП) Јавните 
кпмунални претпријатија. Вп ппщтина Липкпвп претпријатиетп задплженп за снабдуваое сп 
впда не е вклушенп вп даваоетп на услуги вп ппщтина Липкпвп и тие се на мнпгу ппнискп нивп 
вп пднпс на другите ппщтини пд регипнпт. Дел пд населените места се сппшуваат сп недпстатпк 
пд впда за пиеое, вклушувајки ја и ппщтината Куманпвп какп најгплема урбана средина и 
впеднп најгплема ппщтина вп Република Северна Македпнија. Ппврзанпста на населениетп сп 
централните системи за впдпснабдуваое ппстпи самп вп урбаните центри. Вп руралните 
пбласти, прпблемпт сп впдпснабдуваоетп вп секпе населенп местп се рещава индивидуалнп, 
парцијалнп и етапнп. Недпстатпк на впда за пиеое кпј се јавува вп пдредени перипди вп 
гпдината, вп скпрп секпја ппщтина пд пвпј регипн, мпже да се ублажи, а вп некпи ппщтини и 
пптпплнп да се елиминира сп санација и рекпнструкција на ппстпјните мрежи, сп щтп ќе се 
намали и технишката загуба на впдата вп дистрибутивните мрежи. Изградбата на нпви 
резервпари е неппхпдна, какп и приклушуваоетп на руралните населби на системи за 
впдпснабдуваое26. 

Спгласнп Наципналната студија за впда израбптена вп 2017-та гпдина Северпистпшнипт регипн 
има најгплема дпстапнпст на впдни ресурси вп сппредба сп сите пстанати плански регипни. 
Сепак при сппредбата сп другите регипни, се забележува гплема нееднаквпст. Најгплема 
кплишина на акумулирана впда пп жител има Вардарскипт регипн, дпдека најмала вп 
Северпистпшнипт регипн. Најгплема кплишина на исппрашана впда е регистрирана вп Скппскипт 
регипн 104.981 m3/гпдищнп, каде щтп е и најгплема пптрпщувашката пп жител 151 m3. Најмала 
кплишина на исппрашана впда е забележана вп Северпистпшнипт регипн 11.520 m3/гпдищнп, а 
впеднп истп така вп пвпј регипн е и најниска пптрпщувашката на впда пп жител и изнесува 93 
m3. 

Вп табелата бр. се прикажани ппдатпците за ппкриенпст сп впдпснабдуваое на 
Северпистпшнипт регипн вп пднпс на Република Северна Македпнија. Од ппдатпците мпже да 
се утврди дека ппкриенпста на населениетп сп јавен впдпвпд вп Северпистпшнипт регипн е за 
13.22% ппмалку вп пднпс на наципналнп нивп. Од друга страна пак населениетп кпи има 
спспствен систем (бунари, зафати) е ппгплем вп северпистпшнипт регипн за 13.5% вп пднпс 
Република Северна Македпнија. Ппкриенпста на населениетп сп лпкален систем има 
незнашителна разлика сппредбенп гледанп на нивп на регипнпт и на наципналнп нивп и е 
ппмалп вп Северпистпшнипт регипн за 0.49%. 

                                                
26 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019 
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Табела 5.16 Ппкриенпст сп инфраструктура за впдпснабдуваое вп 2015 гпд. 

Извпр: Наципнална студија за впда, 2017 гпд. 

Вп сппредба сп сп пстанатите регипни Северпистпшнипт регипн има најмала ппкриенпст на 
населниетп сп јавен впдпвпд и се напда на ппследнп местп зад Југпистпшнипт регипн. Анализата 
на загубите на впда вп Наципналната стратегија за впди ппкажува дека Северпистпшнипт регипн 
има најмали загуби на впда вп пднпс на пстанатите регипни и тие изнесуваат 6.489м3 на 
гпдищнп нивп. Квалитетпт на впдата за пиеое ги задпвплува стандардите за здравствена 
исправнпст, сп исклушпк на примерпци (3% - 7%) кпи птстапуваат пд стандардите какп резултат 
на птсуствп на хлпр или згплемена спдржина на нитрити пд кппани бунари пд индивидуални 
кприсници27.  

Вп табелата 5.17 се дадени ппдатпците за снабдуваое, кпристеое и защтита на впдите пд 
загадуваое вп индустријата и рударствптп. Од ппдатпците мпже да се забележи дека ушествптп 
на Северпситпшнипт регипн е на мнпгу нискп нивп (1%-2%) главнп заради недпвплнипт развпј 
на индустријата и рударствптп вп регипнпт. Вп 2019-та гпдина, најгплемп кплишествп впда 
(64.07%) за технплпщки намени е упптребенп вп Скппскипт Регипн, а најмалo вп 
Северпистпшнипт (0.02%). Вп 2019-та гпдина, пд вкупнптп кплишествп упптребена впда за 
технплпщки намени, самп 15.60 % се прпшистени.  

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Сектпрска анализа за живптна средина 2020-2030  

 

Ппкриенпст сп 

впдпснабдуваое Население

Население 

ппкриенп сп 

јавен впдпвпд

Население 

ппкриенп сп 

лпкален систем

Население сп 

сппствен систем 

(бунари, зафати)

Република Северна 

Македпнија 2.071.387 1.627.000 212.636 231.751

Северпистпшен регипн 176.231 115.486 17.235 43.511

Ппкриенпст на Р. Северна 

Македпнија вп (%) 78.55% 10.27% 11.19%

Ппкриенпст на 

Северпистпшен регипн вп (%) 65.53% 9.78% 24.69%
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Табела 5.17 Снабдуваое, кпристеое и защтита на впдите пд загадуваое вп индустријата и 
рударствптп 2019 гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

ПТПАДНИ ВПДИ 

Кплектпрската и градската мрежа претежнп е лпцирана вп урбаните центри на ппщтините. Вп 
пднпс на ппкриенпста на населениетп сп канализаципна мрежа вп урбаните средини таа се 
движи пд 80% дп 100%, дпдека вп руралните средини е пд 0% (септишки јами) дп 100%. Дел пд 
руралните населени места не распплагаат сп системи или сп сппдветни септишки јами за 
птпадни впди. Генералнп, спстпјбата сп системите за пдведуваое на птпадните впди е 
релативнп лпща, псвен вп Куманпвп, бидејќи системите се карактеризираат сп истекуваое на 
дел пд птпадната впда вп текпт на трансппртпт, сп щтп се згплемува ризикпт пд загадуваое на 
ппшвата и ппдземните впди.  

Сп цел ппдпбруваое на спстпјбата сп впдпснабдуваоетп и канализацијата неппхпднп е: 
згплемуваое на инвестициите неппхпдни за прпщируваое на канализаципните мрежи вп 
градските средини, дппфпрмуваое на кплектпрските системи и изградба на нпви 
канализаципни мрежи вп ппгплемите рурални средини, изградба на мрежи за пдведуваое на 
атмпсферските впди вп градските средини, нп и изградба на станици за прешистуваое на 
птпадните кпмунални впди вп градпвите Крива Паланка и Кратпвп.28. 

                                                
28 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019 

Сектпри - Индустрија и рударствп

Република Северна 

Македпнија

Северпистпшен 

регипн

 Снабдуваое сп впда 2.336.603 327

 Структура (%) 100 0.01

Кпристени впди за технплпщки 

намени 1.612.150 275

 Структура (%) 100 0.02

 Испущтаое на непрешистени впди 1.331.762 166

 Структура (%) 100 0.01

 Испущтаое на прешистени впди 246.193 47

 Структура (%) 100 0.02

Испущтаое на птпадни впди вп 

индустријата и рударствптп 1.577.955 213

 Структура (%) 100 0.01
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Сппред ппдатпците вп табелата 5.118  вкупнипт брпј на прешистителни станици за птпадни впди 
вп Република Северна Македпнија изнесува 49. Вп Скппскипт регипн има најмнпгу 
прешистителни станици за птпадни впди и тпа 9, дпдека вп Северпистпшнипт регипн има 
најмалку прешистителни станици за птпадни впди (самп 2).  

Табела 5.18 Прешистителни станици пп регипни 
 

 

Вп регипнпт ппстпјат две прешистителни станици. Станицата вп Куманпвп распплага сп 
капацитет за прешистуваое на птпадни впди пд 100 000 еквивалент жители сп мпжнпст за 
дпградба при щтп капацитетпт би се згплемил пд 150 000 дп 200 000 еквивалент жители. 

 

КВАЛИТЕТ НА ВПДИ 

Извприте се важен ресурс на впда за впдпснабдуваое и извпр на квалитетна впда за пиеое. 
Опщтината Куманпвп има гплем брпј на регистрирани извпри, вкупнп 311, нп вкупнипт гпдищен 
изнпс на впда е мал, бидејќи ппвеќетп пд нив се сп капацитет пд 1 l/s, дпдека ппбпгати извпри 
(над 10 l/s) има спсема малку. Вп ппщтината Крива Паланка има регистриранп 100 извпри, пд 
кпи 55 имаат капацитет пд 1 l/s, 18 имаат капацитет пд 1-3 l/s и други над 3 l/s. Вп Опщтината 
Кратпвп има регистрирани 74 извпри, пд кпи 32 се сп капацитет пд 0,1 l/s, 29 се сп капацитет пд 
0,1-1 l/s, а 13 сп 1-2 l/s. Ппвеќетп пд извприте се напдаат вп планинските ппдрашја, ппд виспките 
врвпви и страните на кптлините. Планинските извпри се слабп минерални, студени и сп 
пдлишен квалитет. Некпи пд нив се кпристат за флащираое. Ппкрај нив, на некплку места, 
регистрирани се термп - минерални извпри, ппсебнп вп близина на селптп Прпевце - Куманпвп, 
селптп Стрнпвац - Старп Нагпришане и вп близина на селптп Тппплпвик - Кратпвскп29. Вп 

                                                
29

 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019-та гпд.  
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Прпевце-Куманпвп каптирани се два извпра сп издащнпст пд 4.1л/сек сп температура на впдата 
30-310 C. 

5.8.3 ППЧВА  

Вп Северпистпшнипт плански регипн застапени се следните ппшвени типпви: смплница, 
алувијални и делувијални ппшви сп среден прпцент на хумус кпј се движи вп границите пд 1 - 3 
% и дпста сирпмащни сп фпсфпр, нп ппгпдни за пдгледуваое на сите земјпделски, градинарски 
култури, какп и за пвпщтарствп и лпзарствп.  

Нарущуваоетп на квалитетпт на ппшвата вп регипнпт прпизлегува главнп пд: 

1) Oтвoрени рудници и талпжеое на пстатпците пд руда на гплем прпстпр;  
2) Несппдветна прерабптка вп земјпделски пбласти, пдгледуваое култури сп интензивни 

вещташки дубрива и пестициди;  
3) Згплемена и некпнтрплирана упптреба на пестициди;  
4) Унищтуваое на ппшвените слпеви, ерпзија, унищтуваое на щумите и прекумерна 

испаща; прпмени вп физишката и хемиска структура на ппшвите ппд влијание на 
ппстпешките индустриски пбјекти, какп и талпжеое на седименти пд загаденипт впздух;  

5) Упптреба на загадена впда за навпднуваое;  
6) Несппдветнптп управуваое сп птпадпт и птпадните впди, итн.30 

5.8.4 ИНДУСТРИСКП ЗАГАДУВАОЕ 

Вп Северпистпшнипт регипн се идентификувани две индустриски жещки тпшки. Едната е 
индустрискп кпнтаминиран лпкалитет - "жарищте" Лпјане хрпм/антимпн рудник вп Опщтина 
Липкпвп, сп вкупнп деппнирани 1.000.000м3 птпад и се прпстира на 95.000м2. Оваа 
индустриска жещка тпшка е категпризирана сп среден екплпщки ризик. Другата индустриска 
жещка тпшка е рудникпт Тпраница за плпвп и цинк вп Крива Паланка кпј истп така е 
категпризиран какп жещка тпшка сп среден екплпщки ризик.  Од распределбата на жещките 
тпшки пп регипни, мпже да се забележи дека вп Скппскипт регипн има најмнпгу жещки тпшки 
(4), дпдека Вардарскипт регипн има 3 индустриски жещки тпшки, а Северпистпшнипт, Истпшнипт 
и Југпзападнипт регипн имаат пп 2 жещки тпшки. Вп Југпистпшнипт и Пплпщкипт регипн се 
идентификувани пп една жещка тпшка. 

 

 

 

 

 

                                                
30

 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019-та гпд. 
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Слика 5.6 Индустриски „жещки тпшки” пп регипни вп РСМ 

 

Извпр: Сектпрска анализа на живптна средина 2020 

5.8.5 ЕРПЗИЈА И ПРИРПДНИ ХАЗАРДИ 

Вп регипнпт на Кратпвп има три активни свлешищта, дпдека вп репнпт на Крива Паланка има 
три тпшки на ппрпјна плавина. Истп така вп рамките на Северпистпшнипт регипн има ппаснпсти 
пд ппжари претежнп вп репнпт на Кратпвп и Крива Паланка, нп и вп Куманпвскп-Липкпвскипт 
регипн.  

Слика 5.7 Пптенцијал на прирпдни хазарди вп Северпистпшнипт плански регипн 
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Вп Република Македпнија најгплемата кплишина на ерпдирани седименти е присутна вп 
впдпстппанскптп ппдрашје Пшиоа. Вкупнп на гпдищнп нивп кплишината на ерпдирани 
седименти изнесува 2.285.278 (м3/гпд), дпдека пак кплишината на пресретнати седименти 
изнесува 845.553 37,0 (m3/гпд). Прпцентпт на пресретнати седименти изнесува 37%31. 

 

5.8.6 ВПЗДУХ 

Врз квалитетпт на впздухпт влијаат емисиите пд ппединешните извпри какп щтп се грееоетп на 
дпмаќинствата, емисиите пд разлишните индустриски гранки и сппбраќајпт. Евидентнп е 
нарущуваое на квалитетпт на впздухпт пспбенп вп гплемите урбани центри каде е изразенп 
присуствптп на стппанските капацитети и интензивен сппбраќај, нп и влијаниетп пд 
загреваоетп на дпмаќинствата кпи вп ппгплем дел кпристат пгревнп дрвп, кпристат разлишни 
прпизвпди кпи имаат енергетска вреднпст (птпадни гуми, пилевина и делпви пд иверки кпи 
спдржат лепаци, пбувки, кпжи и други ппасни материи) или немаат централен тпплпвпден 
систем32.  

Вп рамките на Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое ппстпи мрежа пд 
Автпматски мпнитпринг станици за квалитет на амбиентален впздух кпи се ппставени на 15 
мерни места пд кпи едната е вп Куманпвп. Мпнитпринг станицата е сместена вп рамките на 
двпрпт на лпкалната бплница. Најблискипт пат е на пддалешенпст пд пкплу 26m пд станицата. 
Отвпрпт за земаое примерпци е на пкплу 3m над нивптп на земјата. Окплината е генералнп 
птвпрена и ппфаќа ливада и резиденцијални пбјекти. Станицата функципнира пд декември 
2002 гпдина. На истата лпкација на 2m пддалешенпст пд автпматската мпнитпринг станица е 

                                                
31

 Прпграма за развпј на Северпистпшен плански регипн 2015-2019-та гпд. 
32

 Сектпрска анализа живптна средина 2020-2030 
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ппставен и виспкп вплуменски уред за земаое примерпци за мереое на суспендирани 
шестишки сп гплемина дп 10 микрп метри33. 

Табела 5.18 Загадувашки супстанци и метепрплпщки параметри 

 

Квалитетпт на впздухпт вп Северпистпшнипт плански регипн е релативнп дпбар сп исклушпк на 
ппедини урбани средини, каде вп зимскипт перипд вп гпдината има пдредени ппкашуваоа на 
кпнцентрацијата на загадувашки елементи и тпа претежнп РМ шестишки и мала прекпрашенпст 
на кпнцентрацијата на О3. Спрема месешните извещтаи на Министерствптп за живптна средина 
за резултатите пд изврщените мереоа, ппвременп се надминати максималнп дпзвплените 
вреднпсти за ппедини параметри щтп гп карактеризираат квалитетпт на амбиентнипт впздух 

Ппдплу се дадени резутлатите пд мереоата на мпнитпринг станицата вп Куманпвп. Ппдатпците 
се агрегирани пд месешните извещтаи на Министерствптп за живптна средина. Дпкплку се 
анализираат ппдатпците вп табелата 5.18 мпже да се заклуши дека вп есенските и зимските 
месеци ппнувајќи некаде пд крајпт на Септември па се дп Фебруари и Март, кпнцентрацијата 
на SO2 и PM10 e вп ппраст на месешнп нивп.  Вп 2019-та гпдина 53 дена е надмината гранишната 
вреднпст за PM10 кпја изнесува 50 за 24 шаспвна вреднпст.  Од ппдатпците дпкплку се 
ппгледнат прпсешните месешни вреднпсти за PM10 мпже да се забележи дека вп зимските 
месеци Октпмври, Нпември, Јануари, Фебруари и Март вп 2019-та гпдина пваа вреднпст била 
над дпзвплената гранишна вреднпст. Сепак треба да се има вп предвид дека пва е прпсешна 
месешна вреднпст щтп знаши дека ппстпјат денпви вп рамките на пдреден месец кпга таа 
вреднпст била ппниска пд гранишната, нп и дека ппстпјат денпви кпга вреднпста била 
мнпгукратнп над гранишната. Гранишните вреднпсти за CO, SO2, NO2 и О3 не се надминати ниту 
еден ден вп текпт на 2019-та гпдина спгласнп ппдатпците на мерната станица вп Куманпвп. 

 

                                                
33 Нацрт извещтај за стратегиска пцена на живптната средина за измена и дппплна на деталнипт урбанистишки 
план за дел пд урбана единица “гпце делшев”, дел пд урбан блпк 29, Куманпвп – Опщтина Куманпвп, Фебруари 
2018-та гпд. 

 

Загадувашки супстанци Метепрплпщки параметри

Сулфур двппксид - SO2 Температура

Јаглерпд мпнпксид - CO Притиспк

Азпт мпнпксид - NO Влажнпст

Азпт двппксид - NO2 Правец на ветер

Азптни пксиди - NОx Брзина на ветер

Озпн - О3 Глпбална радијација

Суспендирани шестишки сп 

гплемина дп 10 микрпметри - 

PM10
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Табела 5.18 Квалитет на впздухпт Јануари-Декември 2019 гпдина 

 

 

 

Извпр: Месешни извещтаи на Министерствптп за живптна средина и сппствени пресметки 

Најгплемите предизвици за ппдпбруваое на квалитетпт на впздухпт вп урбаните средини се: а) 
пбезбедуваое на финансиски и шпвешки ресурси за редпвнп пдржуваое и рабптеое на 
мрежата за мпнитпринг на квалитетпт на впздухпт и акредитација на ппстпјната лабпратприја 
за калибрација; б) фпрмираое или аутспрсинг на акредитирана аналитишка лабпратприја за 
редпвна анализа на спдржината на тещки метали и PAH вп шестишките; в) мпнитпринг на 
излпженпста на населениетп на PM2.5 и PM10 и влијаниетп на загадуваоетп на впздухпт врз 
здравјетп на лудетп и стапката на смртнпст; г) спрпведуваое на интегриран систем за 
мпнитпринг на живптната средина и здравјетп на лудетп; д) пбезбедуваое на мпнитпринг на 
негативните влијанија на загадуваоетп на впздухпт врз екпсистемите, заснпванп врз мрежа на 
места за мпнитпринг; д) впведуваое мерки за пбнпва на впзнипт парк на патнишки впзила; е) 
впведуваое зелен систем на јавни набавки и спветуваое на наципналните јавни институции и 
ппщтините да гп пбнпват впзнипт парк сп впзила сп ппниски емисии и впведуваое мерки за 
ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст и стимулираое на упптреба на пппдржливи гприва 
вп сектприте дпмуваое и енергетика (вклушителнп и вп индустријата)34. 

                                                
34 Сектпрска анализа живптна средина 2020-2030 

Квалитет на впздух Јануари Фебруари Март Април Мај Јуни

Прпсешна месешна 

кпнцентрација на SO2 (µg/m3)  5.31 5.94 5.30 1.80 0.80 0.46

Прпсешна месешна 

кпнцентрација на PM10 (µg/m3) 71.44 62.00 58.81 34.80 20.02

Прпсешна месешна 

кпнцентрација на О3 (µg/m3) 34.82 34.06 52.10 37.40 59.70 73.00

Квалитет на впздух Јули Август Септември Пктпмври Нпември Декември

Прпсешна месешна 

кпнцентрација на SO2 (µg/m3)  0.91 1.47 1.85 3.65 1.85 2.93

Прпсешна месешна 

кпнцентрација на PM10 (µg/m3) 4.88 82.94 58.06 40.20

Прпсешна месешна 

кпнцентрација на О3 (µg/m3) 80.31 60.18 76.40 54.94 22.84 10.97
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5.8.7 ПРИРПДА 

Вкупната ппврщина на Северпистпшнипт плански регипнпт изнесува 2.310 km2, щтп преставува 
9,3% пд вкупната ппврщина на РСМ.Вп Табела е прикажана листа на дел пд защтитените 
ппдрашја кпи се напдаат на теритпријата на Северпистпшнипт плански регипн. 

Табела 5.19 Защтитени ппдрашја вп Северпистпшнипт регипн 

 
Извпр: Сектпрска анализа живптна средина 2020-2030 

На теритпријата на Северпистпшнипт плански регипн делумнп се прпстираат и Оспгпвските 
Планини кпи ппседуваат знашајни вреднпсти пд биплпщки аспект. Оспгпвските планини се 
предлпженп ппдрашје за защтита, пднпснп истптп е вп прпцес на прпгласуваое на Защтитен 
предел (ЗП). Оспгпвп е идентификуванп и какп: Знашајнп растителнп ппдрашје (ЗРП), Знашајнп 
ппдрашје за птиците (ЗОЛ), Важен кпридпр за движеое на дивите растителни и живптински 
видпви вп рамките на пан-еврппската екплпщка мрежа за југпистпшна Еврппа (PEEN SEE) и 
Емералд ппдрашје. Регистрирани се 18 хабитати сппред EUNIS квалификаципнипт систем за 
хабитати, пет пд нив се знашајни за зашувуваое сппред Директивата за живеалищта. 
Регистрирани се 1007 видпви и ппдвидпви на растенија пд кпи 18 се регистрирани самп на 
Оспгпвп меду кпи: Violabiflora, Anemonenarcissiflora, Myriophyllumverticillatum, 
Pulsatillamontanassp. Slaviankae и др. На сликата 5.8 е прикажана мапа сп застапенпста на 
защтитени ппдрашја на теритпријата на Северпистпшен плански регипн. 

Лпкалитетпт Кпкинп ппкрај гплемптп културнп знашеое има и гплема гепмпрфплпщка 
вреднпст. Тпј претставува геплпщка ппјава, излив (лашеое) 64 на пирпксенски андезити и 
андензити сп старпст пд 32-33 милипни гпдини. Реката Пптрпщница има гплема прнитплпщка и 
бптанишка важнпст. Ппдрашјетп е пд ппсебнп знашеое заради гнездеое на ппвеќе видпви 
грабливи птици, а истп е јадрпвп ппдрашје на знашајнипт прнитплпщки лпкалитет Пшиоа-
Петрпщница-Крива Река. Лпкалитетпт Куклица, какп сппменик на прирпдата претставува редпк 
гепмпрфплпщки пблик. 

Бислимската клисура е кратка клисура сп изразенп субмедитеранскп климатскп влијание, 
бпгата сп ппдземни и ппврщински карстни фпрми. Вп пещтерите се среќаваат знашајни кплпнии 
лилјаци и е регистриранп присуствп на трпглпфилни видпви. Од ппсебнп знашеое е за 
гнездеое на некпи медитерански и грабливи видпви птици: египетски мрщпјадец, сив спкпл, 

Име на ппдрашјетп Ппврщина (вп ha) Категприја на защтита

Куманпвски Кпзјак / Предлпжен за Парк на прирпдата

Кпкинп 500 Сппменик на прирпдата

Куклица 30-40 Сппменик на прирпдата

Пшиоа-Петрпщница-Крива 

Река 85997 Знашаен Орнитплпщки Лпкалитет (ЗОЛ)

Бислимската клисура Дплжина пкплу 7 km Предлпжен за Сппменик на прирпдата

Клисурата на река Киселица / Предлпжен за Сппменик на прирпдата

Оспгпвски Планини 54773 Вп прпцес на прпгласуваое на Защтитен предел 
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златен прел, лисест глувшар, црн щтрк и други. Пп карпите се развива хазмпфитска вегетација и 
пвпј лпкалитет има гплема биплпщка и гепмпрфплпщка вреднпст. Клисурата на река Киселица, 
е пд гплема зпплпщка важнпст, иакп пваа мала клисура е сп недпвплнп прпушени прирпди 
вредпсти. Знашајна е заради присуствптп на видра, нп впзмпжп е присуствп на ущте некплку 
знашајни видпви пд ’рбетниците35. На теритпријата на Северп-Истпшнипт плански регипн се 
распрпстранети и други знашајни прирпдни вреднпсти кпи се дефинирани какп лпкации и тпа 
Ваксинце сп бптанишка вреднпсти и Мрампр сп гепмпрфплпщка вреднпст. 

 

Слика 5.8  Мапа сп защтитени ппдрашја вп рамки на Северпистпшен регипн 

 

Ппкрај защтитените ппдрашја, вп рамките на регипнпт се распрпстранети и други знашајни 
прирпдни вреднпсти кпи се дефинирани какп лпкации: Ваксинце – бптанишка вреднпст; и 
Мрампр – Гепмпрфплпщка вреднпст. Вкупната ппврщина на защтитените ппдрашја вп 
Северпистпшнипт регипн изнесува пкплу 586 ha или пкплу 0,25% пд негпвата вкупна ппврщина. 
Најзастапени защтитени ппдрашја вп Северпистпшнипт регипн, пп категприја на защтита, се 
ппдрашјата “Сппменик на прирпдата” сп вкупна ппврщина пкплу 540 ha или пкплу 48%. Вп 
блиска иднина, пвпј прпцент на защтитени ппдрашја ќе се прпмени пднпснп ќе се згплеми, сп 
прпгласуваое на ппдрашјетп на Оспгпвските Планини какп “Защтитен предел”. Северпистпшнипт 
плански регипн распплага сп атрактивнп културнп и прирпднп наследствп щтп пвпзмпжува 
развпј на културен, планински, рурален, лпвен и спа туризам. Развпјпт на селективните видпви 
на туризам ќе пвпзмпжат привлекуваое на туристи кпи ќе се заппзнаат сп ретките прирпдни и 
културните бпгатства на регипнпт. Регипнпт е бпгат и сп дивеш щтп нуди мпжнпст за развпј на 
лпвен туризам36.  

 

 

 

                                                
35

 Прпграма за развпј на Северпистпшнипт плански регипн 2015-2019  
36

 Сектпрска анализа живптна средина 2020-2030 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.ЗЕМЈПДЕЛИЕ И РУРАЛЕН  РАЗВПЈ  
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ДПБИТПК, ЖИВИНА И ПЧЕЛНИ 
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УРБАНИ НАСПРПТИ РУРАЛНИ 
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6.1 ЗЕМЈПДЕЛИЕ  

Три ппщтини вп рамките на Северпистпшнипт регипн Липкпвп, Старп Нагпришане и Ранкпвце се 
рурални ппщтини, каде населениетп дпминантнп се занимава сп земјпделие. Иакп другите три 
ппщтини Кратпвп, Крива Паланка и Куманпвп се урбани сепак гплем брпј пд населениетп ппкрај 
тпа щтп рабпти вп приватни кпмпании или јавни институции, имаат дппплнителна дејнпст вп 
земјпделиетп.  

Вп рамките на Северпистпшнипт регипн вкупнп има 143.693 хектари земјпделска ппврщина пд 
щтп 54.56% прпценти или 78.405 хектари е пбрабптлива ппврщина, дпдека 45.44% прпценти 
или 65.281 хектар се пасищта. Вкупната пбрабптлива ппврщина дпминантнп се спстпи пд 
праници и бавши (82.15%) или 64.410 хектари, 1.68% пвпщтарници или 1321 хектари, лпзја 1.92% 
или 1508 хектари и ливади 14.24% или 11.166 хектари. Вп сппредба сп пстанатите регипни 
Северпистпшнипт регипн се напда на втпрп местп пп вкупна пбрабптлива ппврщина, зад 
Пелагпнискипт регипн, а сп самп 221 хектар ппвеќе вп пднпс на Истпшнипт регпн кпј се напда на 
третп местп. Ова всущнпст ппкажува дека Северпистпшнипт регипн има гплема пбрабптлива 
ппврщина кпја мпже да служи какп силен пптенцијал за развпј на земјпделиетп.   

 

Графикпн 6.1 Земјпделска ппврщина пп категприи на кпристеое вп 2019 гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Истпшнипт, Пелагпнискипт, Северпистпшнипт и Скппскипт регипн се плански регипни сп 
најмалку навпднувани ппврщини пд кпристените. Вп Вардарскипт, Истпшнипт и 
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Северпистпшнипт плански регипн навпднуваоетп и пристаппт дп впда е најмалп и има најмалку 
земјпделски стппанства кпи изврщиле навпднуваое37.  

Ппдплу вп табелта 6.2 е прикажанп прпцентуалнптп ушествп на пбрабптливата ппврщина пп 
пдделни ппщтини пд Северпистпшнипт регипн каде се забележува дека Куманпвп има 
најгплемп ушествп сп 33.89%, па ппнатаму следуваат сите пстанати ппщтини.  

Табела 6.2 Обрабптлива ппврщина пп ппщтини вп 2019 гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Брутп-дпдадената вреднпст на земјпделиетп, щумарствптп и рибарствптп на Северпистпшнипт 
регипн вп 2019-та гпдина се напда малку ппд наципналнипт прпсек за 0.39%. Ппдплу вп 
табелата 6.3 е прикажанп движеоетп на брутп-дпдадената вреднпст на земјпделиетп, 
щумарствптп и рибарствптп вп милипни денари. Од ппдатпците мпже да се забележи дека 
вреднпста на пваа дејнпст се намалила за 136 милипни денари. Истп така дпкплку се ппгледне 
ушествптп на пваа дејнпст вп брутп-дпдадената вреднпст на земјпделиетп, щумарствптп и 
рибарствптп на нивп на Република Северна Македпнија мпже да се забележи дека се има 
намаленп за 0.32% пд 2015-та дп 2019-та гпдина. Сепак ушествптп пд самп 3.75% вп пднпс на 
вкупната брутп-дпдадена вреднпст на наципналнп нивп е сеущте на мнпгу нискп нивп гледанп 
вп сппредба сп другите регипни.  

Табела 6.3 Брутп дпдадена вреднпст вп перипд 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

                                                
37 Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030 

Ппщтина

Вкупнп пбрабптлива 

ппврщина

Прпцентуалнп 

ушествп (%)

Кратпвп 9.980 12.73%

Крива Паланка 13.766 17.56%

Куманпвп 26.574 33.89%

Липкпвп 6.912 8.82%

Ранкпвце 7.411 9.45%

Старп Нагпришане 13.762 17.55%

Вкупнп 78.405 100.00%

Вп милипни денари (000 000) 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 54.369 54.559 48.664 55.979 55.477

Северпистпшен  регипн 2.215 2.337 1.757 2.070 2.079

Ушествп на регипнпт 4.07% 4.28% 3.61% 3.70% 3.75%
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Анализата на ппдатпците за инвестициите вп земјпделиетп, щумарствптп и рибарствптп 
ппкажуваат нивнп удвпјуваое пд 80 милипни денари вп 2015-та гпдина на 160 милипни денари 
вп 2019-та гпдина. Ушествптп на инвестициите вп пваа дејнпст вп пднпс на наципналнипт прпсек 
истп така се згплемува и тпа пд 2.04% прпценти вп 2015-та гпдина на 3.93% вп 2019-та гпдина. 
Сепак слишнп какп и кај брутп-дпдадената вреднпст така и кај инвестициите, ушествптп на 
регипнпт вп вкупните инвестииции на наципналнп нивп пд самп 3.93% е мнпгу нискп вп 
сппредба сп другите регипни. 

Табела 6.4 Инвестиции вп земјпделствп, щумарствп и рибарствп 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Ошигледнп е дека пдредени регипни имаат сппредбена преднпст за пдгледуваое на пдредени 
култури и групи дпбитпк спгласнп свпите агрп-екплпщки карактеристики, нп дпсега не е 
направена репнизација на земјпделскптп прпизвпдствп и припритизација на мерките вп наспка 
на ппефикаснп и ппраципналнп кпристеое на средствата.38Пплпщкипт и Северпистпшнипт 
плански регипн се пдликуваат сп најмала вреднпст на прпизвпдствптп и вп истп време се 
регипни сп најмал брпј на кприсници и финансиска ппддрщка пд ИПАРД прпграмата39 

Брпјпт на земјпделски стппанства спгласнп ппследните ппдатпци за 2016-та гпдина пд 
Државнипт завпд за статистика е прикажан вп табелата 6.5. Од ппдатпците мпже да се види 
дека дпминантен е брпјпт на индивидуални земјпделски стппанства вп сппредба сп 
земјпделските стппанства какп делпвни субјекти. Ушествптп на индивидуалните земјпделски 
стппанства вп вкупнипт брпј на наципналнп нивп е 12.41%, дпдека на делпвните субјекти е 
6.07%.   

Табела 6.4 Инвестиции вп земјпделствп, щумарствп и рибарствп 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

                                                
38 Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030 
39 Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030 

 

Вп милипни денари (000 000) 2015 2016 2017 2018 2019

Република Северна Македпнија 3.923 3.419 2.909 3.798 4.067

Северпистпшен  регипн 80 96 46 80 160

Ушествп на регипнпт 2.04% 2.81% 1.58% 2.11% 3.93%

Брпј на земјпделски стппанства Вкупнп

Индивиду-

ален сектпр

Делпвни 

субјекти

Република Северна Македпнија 178.125 177.845 280

Северпистпшен регипн 22.083 22.066 17

Ушествп на регипнпт 12.40% 12.41% 6.07%
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Земјищтетп сп кпе распплагаат индивидуалните земјпделски стппанства вп Северпистпшнипт 
регипн е дпмнантнп изнесува 45.674 хектари (92.62%), дпдека самп 3.639 хектари (7.38%) 
пптпада ппд делпвните субјекти. Ваквата распределба на земјищтетп ппмеду индивидуалните 
земјпделски стппанства и делпвните субјекти не се разликува мнпгу пд наципналнптп нивп. На 
нивп на Република Северна Македпнија 84.94% пд земјищтетп пптпада ппд индивидуалните 
земјпделски стпанства, дпдека 15.06% пптпада ппд делпвните субјекти.   

На графикпнпт 6.1 е даденп движеоетп на прпизвпдствптп пп гпдини на пдделни култури вп 
перипд 2015-2019 гпдина. Од графикпнпт мпже да се забележи дека нема некпи ппзнашаји 
псцилации вп вкупнптп прпизвпдствп кај сите култури, псвен кај прпизвпдствптп на пшеница 
каде мпже да се забележи еден ппгплем пад вп 2017-та гпдина, нп ппвтпрнп вп наредните две 
гпдини прпизвдствптп се згплемува и благп гп надминува нивптп на прпизвпдствп пд 2016-та 
гпдина.  

Графикпн 6.1 Прпизвпдствп на земјпделски култури 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Вп табелата 6.5 ппдплу е прикажанп прпизвпдствптп на пдделни култури вп 2019-та гпдина и 
мпже да се забележи дека Северпистпшнипт регипн најмнпгу ушествува на наципналнп нивп сп 
прпизвпдствп на пшеница (18.875) вп пднпс на сите пстанати култури. Северпистпшнипт регипн е 
втпр регипн пп кплишина на прпизведена пшеница сп 45.264 тпни пшеница, а вп 2019-та гпдина  
е самп зад Пелагпнискипт регипн кпј вп истата гпдина има прпизведенп 70.630 тпни пшеница. 
Сппредбенп гледанп сп пстанатите регипни пваа житна култура има најгплем придпнес вп 
пднпс на пстанатите култури. Прпизвпдствптп на пшенка ппкажува намалуваое пд некаде 9.000 
тпни вп 2015-та гпдина на 6.233 тпни вп 2019-та гпд. Кај градинарски култури падпт е 
забележителен кај кпмпирпт кпј вп 2015-та гпдина бил пкплу 17.000 тпни а вп 2019-та гпдина е 
ппд 15.000 тпни. Прпизвпдствптп на пстанатите градинарски култури какп крпмид, дпмати, 
пиперки и краставици е релативнп непрпменетп вп перипдпт 2015-2019-та гпдина.  
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Табела 6.5 Прпизвпдствп на земјпделски култури 2019 гпд 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

На графикпнпт 6.2 е прикажанп вкупнптп прпизвпдствп на пвпщје вп перипд 2015-2019 гпдина 
каде истп така мпже да се забележи дека кај најгплем брпј пд пвпщјата нема некпи ппгплеми 
псцилации низ гпдините. Сепак загрижувашки е драматишнипт пад на прпизвпдствптп на грпзје 
шие прпизвпдствп се намалилп за ппвеќе пд двпјнп вп перипдпт пд 2015-та дп 2019-та гпдина. 
Истп така забележителнп е дека вп 2017-та гпдина рпдпт кај најгплем брпј пд пвпщјата 
ппкажува намалуваое медутпа веќе вп 2018-та и 2019-та се ппкажува ппвтпрнп згплемуваое и 
враќаое кпн прехпдните нивпа на прпизвпдствп, псвен кај грпзјетп.  

Графикпн 6.2 Прпизвпдствп на пвпщје 2015-2019 гпд. 

 
Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

Вп табелата 6.6  е даденп прпизвпдствптп на пвпщје вп 2019-та гпдина каде мпже да се види 
ушествптп на регипнпт вп пднпс на наципналнптп прпизвпдствп. Од табелата мпже да се 
забележи дека пвпј регипн има најгплемп ушествп вп прпизвпдствптп на крущи (12.02%), сливи 
(9.85%) и преви (8.52%)  дпдека пстанатите пвпщја незнашителнп ушествуваат вп вкупнипт пбем 
на прпизвпдствп вп Република Северна Македпнија.  

 

 

Прпизвпдствп пп култури 

вп 2019-та гпд. Пшеница Пшенка Тутун Кпмпир Крпмид Дпмати Пиперки Краставици

Р. Северна Македпнија 239.916 145.278 26.234 189.023 59.314 152.348 185.452 51.019

Северпистпшен  регипн 45.264 6.233 194 14.212 2.200 3.086 2.875 96

Ушествп на регипнпт 18.87% 4.29% 0.74% 7.52% 3.71% 2.03% 1.55% 0.19%
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Табела 6.5 Прпизвпдствп на пвпщје и грпзје вп 2019 гпд 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

Пшелните семејства имаат знашаен ппраст пд 2015-та гпдина дп 2019-та гпдина и тпа пд 5.781 на 
28.856 щтп е скпрп 5 пати ппвеќе вп пднпс на 2015-та гпдина. Брпјпт на пвците истп така е 
згплемен за 28.53% прпценти вп пднпс на 2015-та гпдина. Знашајнп е да се забележи дека гплем 
пад мпже да се види кај пдгледуваоетп на свиоите пд 45.27% и кај живината за 15.94%.  

Графикпн 6.3 Дпбитпк, живина и пшелни семејства 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

Од ппдатпците вп табелата бр. кпја гп ппкажува вкупнипт брпј на дпбитпк, живина и пшелни 
семејства мпже да се забележи дека Северпистпшнипт регипн има најгплемп ушествп сп пшелни 
семејства (30.01%), пптпа свиои (12.31%), па гпведа (12.00%), живина сп 10.70% и кпзи сп 9.86%. 
Кпоите и пвците какп дпбитпк незнашителнп ушествуваат вп рамките на пвпј регипн.  

 

 

 

 

Прпизвпдствп на пвпщје и 

грпзје вп 2019-та гпд. Црещи Вищни Кајсии Јабплка Крущи Сливи Праски Преви Грпзје

Р. Северна Македпнија 6.045 8.695 6.070 88.701 8.048 32.303 12.003 5.014 258.960

Северпистпшен регипн 203 138 324 2.158 967 3.183 151 427 8.315

Ушествп на регипнпт 3.36% 1.59% 5.34% 2.43% 12.02% 9.85% 1.26% 8.52% 3.21%
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Табела 6.6 Дпбитпк, живина и пшелни семејства 2015-2019 

 
Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

Призвпдствптп на јајца, млекп и вплна вп табелата 6.7 ппкажува дека Северпистпшнипт регипн 
најмнпгу ушествува на наципналнп нивп сп прпизвпдствптп на млекп сп 11.38%, па пптпа сп 
прпизвпдствп на јајца 9.51% и на крајпт сп прпизвпдствптп на вплна пд 7.70%.  

Табела 6.7 Прпизвпдствп на јајца, млекп и вплна 2015-2019 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Северпистпшнипт регипн не е знашајнп ппкриен сп щуми и вкупнптп ушествп на ппврщини ппд 
щума вп пднпс на пстанатите регипни е самп 7.54%. Ова гп прави Северпистпшнипт регипн на 
ппследнп местп пп ппврщини ппд щума веднащ зад Скппскипт регипн кпј е сп 7.82%.  

Графикпн 6.4 Ппврщина ппд щуми  пп регипни вп 2019-та гпдина вп хектари 

 

 

Дпбитпк, живина и пшелни 

семејства вп 2019-та гпд. Кпои Гпведа Свиои Пвци Кпзи Живина

Пшелни 

семејства

Р. Северна Македпнија 8.952 217.790 135.770 684558 87.581 1.562.089 96.143

Северпистпшен регипн 347 26.133 16.710 47.033 8.636 167.157 28.856

Ушествп на регипнпт 3.88% 12.00% 12.31% 6.87% 9.86% 10.70% 30.01%

Прпизвпдствп на јајца, 

млекп и вплна

Вкупнп 
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јајца вп '000 

паршиоа

Вкупнп 

прпизвпдствп на 

млекп вп литри

Вкупнп 

прпизвпдствп на 

вплна вп 

килпграми

Р. Северна Македпнија 141.284 445.919.911 843.637

Северпистпшен регипн 13.430 50.763.539 64.983

Ушествп на регипнпт 9.51% 11.38% 7.70%
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Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

На графикпнпт 6.5  е ппкажанп ппщумуваоетп вп перипдпт 2015-2019-та гпдина и мпже да се 
забележи дека има знашајнп ппадаое на ппврщинат кпја се ппщумува вп Северпистпшнипт 
регипн пд некаде 200 хектари вп 2015-та гпдина на 80 хектари вп 2019-та гпдина. Нивптп на 
ппщумуваое на наципналнп нивп истп така ппада и тпа најсилнп вп перипдпт 2015-2017-та 
гпдина кпга е намаленп за нещтп ппвеќе пд 600 хектари. Вп 2017-та гпдина заппшнува 
згплемуваое на ппщумуваоетп на нивп на Република Северна Македпнија дпдека на нивп на 
Северпистпшнипт регипн заппшнува дури вп 2018-та гпдина. Сепак крајнптп нивп вп 2019-та 
гпдина какп на нивп на Северпистпшнипт регипн така и на наципналнп нивп се знашајнп ппд 
нивпата вп 2015-та гпдина.   

Графикпн 6.5 Ппщумуваое вп щума и впн щума вп хектари  
вп Република Северна Македпнија и Северпистпшен регипн 

 

 

Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

Исешената брута дрвна маса вп државни и приватни щуми вп Северпистпшнипт регипн вп 2019-
та гпдина изнесува 71.733 метри кубни. Северпистпшнипт регипн ушествува вп вкупната исешена 
брутп дрвна маса сп 9.45% на наципналнп нивп.   

Табела 6.8 Исешена брутп дрвна маса вп 2019 гпд.  

 
Извпр: Државен завпд за статистика и сппствени пресметки 

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

2015 2016 2017 2018 2019

Р. Северна Македпнија

Северпистпшен регипн

Исешена брутп дрвна маса 2019-та гпдина

Република Северна Македпнија 759.263

Северпистпшен регипн 71.773

Ушествп на регипнпт 9.45%



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 80 

Дпсегащните анализи вп рамките на Наципналните кпмуникации за климатски прпмени 
ппкажаа дека земјата ќе стане пптппла и умеренп ппсущна какп щтп ппминува времетп, сп 
знашителни намалуваоа на летните врнежи, згплемуваое на брпјпт и траеоетп на тпплптни 
бранпви и ппшести и серипзни екстремни настани какп щтп се сущите и ппплавите. 
Југпистпшнипт и Вардарскипт плански регипн ќе пстанат едни пд најранливите плански регипни 
вп земјата. Негативнипт ефект на климатските прпмени ќе се пдрази врз намалуваое на 
принпсите и квалитетпт на растителнптп прпизвпдствп, нп ќе има негативен ефект врз 
дпмащните живптни примарнп какп резултат на зашестенпст на варираоетп на екстремните 
температури, щиреое на бплестите и щтетниците и недпстатпк на редпвни и квалитетни извпри 
на храна40. 
 

6.2 РУРАЛЕН РАЗВПЈ  

Три ппщтини пд Северпистпшнипт регипн Липкпвп, Ранкпвце и Старп Нагпришане се рурални 
ппщтини и спгласнп прпценките на население пд Државнипт Завпд за Статистика вп пвие 
ппщтини живеат 21.47% пд вкупнптп население вп пвпј регипн. Вкупнп 44.581 лице какп 
шленпви на дпмаќинства вп 2016-та гпдина биле ангажирани вп индивидуалните земјпделски 
стппанства или какп врабптени вп делпвни субјекти щтп претставува 25.30% или приближнп 
една шетвртина пд вкупнптп население вп пвпј регипн. Брпјпт на активни делпвни субјекти вп 
руралните ппщтини ушествува сп самп 8.5% вп вкупнипт брпј на активни субјекти на регипнпт. 
Стапката на неврабптенпст вп 2019-та гпдина вп руралнипт дел на Северпистпшнипт регипн 
изнесувала 33.0% дпдека вп урбанипт дел изнесувала 26.8 прпценти щтп е за 6.2% ппгплема 
неврабптенпст вп руралнипт пткплку вп урбанипт дел на регипнпт. Она щтп е знашајнп да се 
сппмене е дека стапката на неврабптенпст кај жените вп руралнипт дел (42.7%) е знашајнп 
ппгплема вп пднпс на стапката на неврабптенпст кај жените (25.4%) вп урбанипт дел.  
 
Урбаните и руралните ппщтини мпже да се сппредат и пп нивните фискален капацитет вп 
ппглед на спбрани данпшни прихпди. Па така сппредбата на ппщтините пд Северпистпшнипт 
регипн пп пснпв на спбрани данпшни прихпди пп глава жител се прикажани вп табелата 6.9.  
Врз пснпва на ппдатпците мпже да се забележи дека вп перипдпт 2017-2019-та гпдина најмнпгу 
прихпди пп глава жител има пстваренп Куманпвп кпи ппкажуваат тренд на ппраст и ппраснале 
за 27.85% пд 2015 вп 2019-та гпдина. Најниски прихпди вп пвпј перипд пп глава жител 
пстварила ппщтината Липкпвп сп незнашителен ппраст пд 64.8 ден. Сппредбата ппмеду 
урбаните и руралните ппщтини ппкажува дека ппщтината Старп Нагпришане вп перидпт 2015-
2019-та гпдина знашајнп ги згплемила данпшните прихпди пп глава жител (за 54.38%). Истп така 
пваа ппщтина пп спбрани данпшни прихпди пп глава жител се напда пред урбаните ппщтини 
Кратпвп и Крива Паланка какп урбани ппщтини. Опщтината Ранкпвце за истипт перипд истп 
така ппкажува знашен ппраст вп ппглед на спбираое на данпшните прихпди пп глава жител и 

                                                
40 Стратегија за регипнален развпј на Република Северна Македпнија 2020-2030 



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 81 

тпа за 71.92%. Дпкплку пваа ппщтина се сппреди сп пстанатите урбани ппщтини се забележува 
дека вп 2017-та и 2018-та се напда ппд нивнипт прпсек дпдека веќе вп 2019-та се напда над 
прпсешнп спбраните данпшни прихпди на Кратпвп и Крива Паланка. Самп ппщтината Липкпвп не 
ги следи пвие трендпви на пстанатите две рурални ппщтини Старп Нагпришане и Ранкпвце.  
 

Табела 6.9 Данпшни прихпди пп глава жител вп перипд 2017-2019 гпд.  
 

 
 

 Извпр: Ппдатпци пд Министерствп за финансии и сппствени пресметки 

 

Сепак кпга се прави сппредба на данпшните прихпди ппмеду самите рурални ппщтини мпра да 
се земе вп предвид и екпнпмската развиенпст на пдделните рурални ппщтини. Од друга страна 
истп така треба да се земе вп предвид и фискалнипт наппр кпј ппщтините гп прават за 
спбираое на прихпдите. Сепак спгласнп ппдатпците за данпшните прихпди пд табелата 6.9 
мпже да се каже дека не ппстпи разлика вп кприст на урбаните ппщтини вп ппглед на 
руралните. Сепак треба да се нптира загрижувашката спстпјба сп данпшните прихпди вп ппщтина 
Липкпвп. Истп така треба да се има вп предвид дека населениетп вп ппщтините Ранкпвце и 
Старп Нагпришане е скпрп десет пати ппмалп пд вкупнипт брпј на население вп Липкпвп. Така 
да ппкрај тпа щтп прибраните данпшни прхпди вп Липкпвп се два пати ппгплеми пд спбраните 
прихпди вп Старп Нагприашне и три пати ппгплеми пд спбраните данпшни прихпди вп Ранкпвце, 
пп глава жител тие се знашајнп ппниски.  

Ппщтина 2017 2018 2019

Кратпвп 1245.5 1331.2 1435.2

Крива Паланка 1686.0 1816.4 1643.2

Куманпвп 2638.5 3206.7 3373.3

Липкпвп 501.7 541.3 566.5

Ранкпвце 1164.7 1258.6 2002.4
Старп Нагпришане 1786.0 2813.9 2757.2
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7.1 ТУРИЗАМ  

Графикпнпт 7.1 ја ппкажува динамиката на вкупнипт брпј на туристи (дпмащни и странски) 
туристи вп Северпистпшнипт регипн вп перипд 2015-2019-та гпдина. Вкупнипт брпј на туристи 
ппкажува згплемуваое пд 28.54% вп 2019-та гпдина вп пднпс на 2015-та гпдина или за 2319 
туристи. Ова згплемуваое најмнпгу се дплжи на згплемуваое на брпјпт на странски туристи кпј 
максимумпт гп пстварува вп 2017-та гпдина 8.903, а ппта заппшнува благп да ппада за да вп 
2019-та гпдина изнесува 8251. За целипт перипд пд 2015-2019-та гпдина брпјпт на странски 
туристи се згплемил пд 6.066 на 8.251 или згплемуваое пд 36.02%. Брпјпт на дпмащните 
туристи има незнашителен ппраст вп 2019-та гпдина пд самп 134 вп пднпс на 2015-та гпдина или 
самп 6.51%.  

Графикпн 7.1 Брпј на туристи пп гпдини 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Вп сппредба сп пстанатите регипни пп брпј на туристи вп 2019-та гпдина Северпистпшнипт 
регипн се напда на ппследнп местп. Претппследен е Вардарскипт регипн кпј има 25.136 туристи 
щтп е за ппвеќе пд двпјнп вп пднпс на Северпистпшнипт регипн кпј има самп 10.444. Другите 
регипни имаат за три и ппвеќе пати ппгплем брпј на туристи вп пднпс на Северпистпшнипт 
регипн.  Ушествптп на брпјпт на туристи вп Северпистпшнипт регипн е на незнашителнп нивп вп 
пднпс на вкупнипт брпј на туристи на наципналнп нивп и се движи пд 1% вп 2015-та гпдина дп 
0.88% вп 2019-та гпдина. Тпа ппкажува дека ппкрај тпа щтп е мнпгу мал брпјпт на туристи вп 
Северпистпшнипт регипн сппредбенп гледанп сп другите регипни тпј дури ппкажува и 
кпнтинуиран тренд на ппадаое.   

Графикпнпт 7.2 гп прикажува движеоетп на нпќеваоата на дпмащните и странските туристи вп 
Северпистпшнипт регипн вп перипд 2015-2019-та гпдина. Трендпвите ппкажуваат дека 
ппгплеми псцилации има вп брпјпт на нпќеваоа на странските туристи кпи вп 2017-та гпдина 
ппкажуваат ппзнашајнп згплемуваое, нп пптпа вп 2018-та и 2019-та гпдина се враќаат близу на 
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нивптп пд 2015-та и 2016-та гпдина. Вп 2015-та гпдина брпјпт на нпќеваоа на странските 
туристи бил 12.366 дпдека вп 2019-та гпдина нивнипт брпј бил 11.061 нпќеваоа или се 
намалиле за 1305 пднпснп 10.55%. Нпќеваоата на дпмащните туристи ппкажуваат благ ппраст и 
пд 2.863 вп 2015-та гпдина имаат ппраснатп на 3153 или ппраст пд 10.12% прпценти вп пднпс на 
2015-та гпдина. 

Графикпн 7.2 Брпј на нпќеваоа на дпмащни и странски туристи вп перипд 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Ушествптп на вкупнипт брпј на нпќеваоа на туристите на Северпистпшнипт регипн вп пднпс на 
вкупнипт брпј на нпќеваоа на наципналнп нивп е незнашителен (ппмалку пд 1%) и ппкажува 
генералнп тренд на ппадаое пд 0.64% вп 2015-та гпдина на 0.44% вп 2019-та гпдина. Сппреденп 
сп пстанатите регипни, Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на вкупни нпќеваоа на туристи 
кпи вп 2019-та гпдина изнесуваат 14.214. Вардарскипт регипн кпј е претппследен пп брпјпт на 
нпќеваоа има дури близу трпјнп ппвеќе нпќеваоа, сппредбенп гледанп вп пднпс на 
Северпистпшнипт регипн или 48.590 нпќеваоа вп 2019-та гпдина. Сите пстанати регипни имаат 
некплкукратнп ппвеќе нпќеваоа вп сппредба сп Северпистпшнипт регипн вп 2019-та гпдина.  

Вп табелата 7.1 е прикажана динамиката на капацитетите за сместуваое вп перипд пд 2015-та 
дп 2019-та гпдина. Од ппдатпците вп табелата мпже да се заклуши дека брпјпт на спбите и 
леглата вп Северпистпшнипт регипн ппкажуваат тренд на ппраст и брпјпт на спбите се имаат 
згплеменп за 20.95% дпдека брпјпт на леглата се имаат згплеменп за 13.37%. Кпга ќе се 
анализира ушествптп на спбите и леглата на регипнпт вп пднпс на вкупнипт брпј на наципналнп 
нивп мпже да се забележи скпрп незнашителнп згплемуваое вп двете категприи, пднпснп мпже 
да се кпнстатира дека ушествптп пстаналп на истп нивп.  
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Табела 7.1 Капацитети за сместуваое 2015-2019 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Вп сппредба сп пстанатите регипни Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на спби и легла 
слишнп на пднпсите кпи ппстпјат кај брпјпт на туристите и брпјпт на нпќеваоа. Па така ппвтпрнп 
Вардарскипт регипн кпј се напда на претппследнп местп има за скпрп двпјнп ппгплем брпј на 
спби и легла вп пднпс на Северпистпшнипт регипн, дпдека пстанатите регипни имаат 
некплкукратнп ппвеќе спби и легла.   

Дпкплку се анализираат капацитетите за сместуваое пп категприи мпже да се забележи дека 
вп Северпистпшнипт регипн има 12 хптели, 1 мптел и 2 некатегпризирани пбјекти за сместуваое 
спгласнп ппдатпците вп 2015-та гпдина пд Државнипт завпд за статистика. Ова ппкажува дека 
вп Северпистпшнипт регипн најмнпгу се застапени хптелите вп пднпс на сите пстанати видпви 
на капацитети за сместуваое, какп мптели и некатегпризирани пбјекти за сместуваое. Мнпгу 
други видпви на пбјекти за сместуваое какп баоски лекувалищта, планински дпмпви и куќи, 
детски и младински пдмаралищта, младински хптели и сл. впппщтп не се застапени вп пвпј 
регипн. Важнп е да се истакне дека ппкрај тпа щтп пвпј регипн има пптенцијал за развпј на 
баоски туризам не ппстпјат пбјекти за сместуваое вп вид на пптребна инфраструктура за развпј 
на пвпј вид на туризам. Затпа вп иднина треба ппвеќе да се ппсвети внимание за развпј на 
пстанатите видпви на капацитети за сместуваое кпи не се застапени. 

 

Табела 7.2 Капацитети за сместуваое пп категприи вп 2015-та гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

 

 

Капацитети за 

сместуваое

Ушествп на 

регипнпт

Ушествп на 

регипнпт

Гпдина Брпј на спби Брпј на легла Брпј на спби Брпј на легла Брпј на спби Брпј на легла

2015 315 673 27812 72021 1.13% 0.93%

2016 361 727 28305 73168 1.28% 0.99%

2017 388 778 28759 74257 1.35% 1.05%

2018 380 763 29702 76558 1.28% 1.00%

2019 381 763 29933 76942 1.27% 0.99%

Северпистпшен регипн

Република Северна 

Македпнија

Капацитети за сместуваое Хптели Мптели

Некатегпризирани 

пбјекти за 

сместуваое Вкупнп 

Северпистпшен регипн 12 1 2 15
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7.2 УГПСТИТЕЛСТВП  

Развпјпт на угпстителствптп вп Северпистпшнипт регипн гледан преку брпјпт на активни 
делпвни субјекти вп пваа дејнпст ппкажува дека е вп ппадаое. Спгласнп ппследните дпстапни 
ппдатпци вп базата на Државнипт завпд за статистика мпже да се забележи дека вп перипд пд 
2014-2019 брпјпт на делпвните субјекти се згплемил за 10 или за 5.46%. Сепак дпкплку се 
ппгледне ушествптп на делпвните субјекти вп пднпс на нивнипт брпј на наципналнп нивп мпже 
да се забележи тренд на кпнтинуиранп ппадаое пд 9.13% вп 2014-та гпдина на 8.39% вп 2018-та 
гпдина.  

Табела 7.3 Делпвни субјекти вп угпстителствп 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Дпкплку се сппреди Северпистпшнипт регипн сп пстанатите регипни вп пднпс на брпјпт на 
делпвни субјекти вп угпстителствптп вп 2018-та гпдина пвпј регипн се напда на 5-тп местп пред 
Југпистпшнипт сп 185, Истпшнипт сп 171 и Пелагпнискипт сп 161 делпвен субјект. Сите пстанати 
регипни имаат ппгплем брпј на делпвни субјекти вп усгпстителствптп.  

Кпга се анализира прпметпт вп сектпрпт угпстителствп вп перидпт 2014-та-2018-та гпдина мпже 
да се забележи дека на нивп на регипнпт прпметпт ппкажува тренд на ппраст кпј гп следи 
ппрастпт на наципналнп нивп. Прпметпт вп угпстителствптп вп Северпистпшнипт регипн 
ппраснал за 215.933.000 милипни денари или за 45.99%, нп дпкплку се ппгледне негпвптп 
ушествп вп пднпс на прпметпт на угпстителствптп на наципналнп нивп мпже да се забележи 
дека негпвптп ушествп се намалилп за 0.53% пд 2014-та дп 2019-та гпдина.  

Табела 7.4 Вкупен прпмет вп угпстителствп 2015-2019 гпд. 

 

Извпр: Државен Завпд за Статистика и сппствени пресметки 

Дпкплку се анализира пп структура прпметпт вп угпстителствптп (за 2018-та гпдина) мпже да се 
забележи дека најмнпгу или сп 57.95% ушествуваат храна и напитпци, пптпа ппјалпци сп 40.7%, 
па пптпа нпќеваоа сп 1.43% и на крајпт 0.45% други видпви на прпмет. Северпистпшнипт регипн 
анализиран пп прпмет вп пијалпци се напда пред Пплпщки, Истпшен и Вардарскипт регипн вп 
2018-та гпдина, дпдека пп прпмет вп храна, напитпци и нпќеваоа се напда на ппследнп местп. 
Северпистпшнипт регипн најмнпгу запстанува вп прпметпт пд нпќеваоа затпа щтп Вардарскипт 

Брпј на делпвни субјекти 2014 2015 2016 2017 2018

Република Северна Македпнија 2.004 2.084 2.212 2.260 2.301

Северпистпшен регипн 183 186 201 196 193

Ушествп на регипнпт 9.13% 8.93% 9.09% 8.67% 8.39%

Прпмет вп илјада денари (000) 2014 2015 2016 2017 2018

Република Северна Македпнија 9.289.811 10.338.132 10.836.359 12.190.404 15.167.429

Северпистпшен регипн 469.557 490.019 550.055 593.796 685.490

Ушествп на регипнпт 5.05% 4.74% 5.08% 4.87% 4.52%
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регипн кпј е претппследен пп прпмет пд нпќеваоа сп 66.191.000 милипни денари има за 
ппвеќе пд щест пати ппгплем прпмет пд Северпистпшнипт регипн кпј има 9.824.000 милипни 
денари прпмет пд нпќеваоа. Ова знаши дека вп иднина мпра пваа кпмппнента на прпмет пд 
нпќеваоа да биде ппдпбрена за да мпже Северпистпшнипт регипн да се приближи вп пднпс на 
пстанатите регипни и да пствари ппзнашаен развпј на туризмпт и угпстителствптп.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8. СТРАТЕГИСКП ПЛАНИРАОЕ  
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8.1 СТРАТЕГИСКА АНАЛИЗА (SWOT) и (TOWS) 

Идентификуваоетп на среднпрпшните цели и припритети за ппттикнуваое на развпјпт на 
Северпистпшнипт плански регипн е направенп врз пснпва на сектпрските анализи, сугестиите пд 
двете рабптилници сп засегнатите страни, заврщната кпнференција и SWOT и TOWS анализите. 
Сп цел успгласуваое на припритетите за развпјпт на Северпистпшнипт плански регипн беще 
направена анализа на гплем брпј стратещки дпкументи вп спдветните пбласти, нп првенственп 
успгласуваоетп е направенп сп Стратегијата за регипнален развпј 2020-2030.  

При израбптката на SWOT и ТОWS анализата се следеа некплку важни наспки за нивна 
израбптка. Првп, се направи наппр да се идентификуваат 5-6 најзнашајни преднпсти, слабпсти, 
мпжнпсти и пгранишуваоа. Мнпгу шестп при израбптка на SWOT и TOWS анализи се 
применуваат несппдветни припди при щтп се вклушуваат премнпгу преднпсти, слабпсти, 
мпжнпсти и пгранишуваоа. Тпа креира една „чунгла“ пд премнпгу аспекти, кпнфузија и 
немпжнпст да се издвпјат најзнашајните димензии на самата SWOT и TOWS анализа.  

Втпрп, се направи јаснп разгранишуваое ппмеду пдделните кпнцепти на преднпсти, слабпсти, 
мпжнпсти и пгранишуваоа. Па така на пример ппд преднпсти се идентификувани самп пние 
елементи кпи имаат карактер на нещтп щтп вп регипнпт вп мпментпт се прави на дпбар начин 
и мпже да се пкарактеризира какп преднпст. Сите елементи кпи имаат пптенцијал за 
пстваруваое на успещнпст вп иднина, а вп мпментпт се на нискп нивп искпристенпст се 
категпризирани какп мпжнпсти. Па така на пример ппседуваоетп прирпдни бпгатства (руди, 
термални впди и сл.) не се категпризирани какп преднпст, туку какп мпжнпст кпја мпже да биде 
искпристена вп иднина, нп вп мпментпт самп стпи на распплагаое за развпј на регипнпт.   

Третп, се пптенцира важнпст на разбираоетп на кпнткестпт на пдделните преднпсти, 
мпжнпсти, слабпсти и пгранишуваоа. Така на пример близината сп Скппје е мпжнпст кпја мпже 
да биде искпристена за пласман на прпизвпди, врабптуваое вп индустриската зпна Бунарчик, 
едукација на населениетп и сл. медутпа претставува и пгранишуваое затпа щтп гплем брпј пд 
населениетп заради близната дп главнипт град трајнп се иселува пд регипнпт.  

Ова се некплку ппзнашајни принципи врз шија пснпва беа израбптени SWOT и TOWS анализите 
вп вид на стратещкп планираое за утврдуваое на среднпсрпшни цели, мерки и индикативни 
активнпсти.   
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SWOT АНАЛИЗА НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 

SWOT анализа или анализата на преднпстите, слабпстите, мпжнпстите и пгранишуваоата е 
кприсна техника за стратегискп планираое врз пснпва на анализа на интернптп и екстернптп 
стратещкп пкружуваое. Интернптп пкржуваое ги ппфаќа преднпстите и слабпстите на 
Северпистпшнипт регипн, дпдека пгранишуваоата и мпжнпстите гп ппфаќаат надвпрещнптп 
пкржуваое на регипнпт.   

 

ПРЕДНПСТИ СЛАБПСТИ 

1.Ефтина рабптна сила за привлекуваое 
на странски инвестиции 

1. Мал брпј на делпвни субјекти (МСП и 
гплеми) и кпнтинуиранп ппадаое на 
екпнпмската активнпст 

2. Кпнкурентски сппспбнпсти вп тргпвија, 
градежнищтвп, земјпделие (прпизвпдствп 
на пшеница и мед), прпизвпдствп на 
мебел, шевларствп и кпжарствп. 

2. Виспка стапка на неврабптенпст 

3. Двпјнп згплемуваое на инвестициите 
вп земјпделиетп вп перипдпт 2015-2019 
гпд. 

3. Најниска прпсешна исплатена нетп плата 

4. Финансиска ппддрщка преку средствата 
за рамнпмерен регипнален развпј 

4. Слаб квалитет на пбразпвни и здравствени 
услуги 

5. Индустриски зпни 5. Иселуваое и старееое на населениетп 

6. Релативнп виспкп нивп на пбразпвание 
на рабптната сила 

6. Недпвплнп развиена севкупна 
инфраструктура 

 7. Слабп урбанистишкп планираое и 
загрпзуваое на живптната средина 

 8. Нискп нивп на фискален капацитет на 
ппщтините 

МПЖНПСТИ ПГРАНИЧУВАОА 

1.Стратещка ппзиципниранпст на 
регипнпт 

1) Светска пандемија сп Кпвид - 19 

2. ЕУ фпндпви за медугранишна спрабптка 2) Недпзаврщен прпцес на фискална 
децентрализација 

3. Распплпжливи прирпдни ресурси  3) Неизврщена репнизација на земјпделскптп 
земјищте 

4. Гплема пбрабптлива и плпдна 4) Близина дп главнипт град Скппје 
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ппврщина 

5. Прирпдни атрактивни лпкалитети и 
културнп-истприски знаменитпсти 

5) Отсуствп на ппсебни стимулативни мерки на 
централната власт за привлекуваое 
инвестиции вп регипнпт 

6. Близина дп главнипт град Скппје  

 

TOWS – АНАЛИЗА НА СЕВЕРПИСТПЧНИПТ РЕГИПН 

TOWS  - анализата  е анализа на пгранишуваоата, мпжнпстите, слабпстите и преднпстите. TOWS 
матрицата е кприсна за фпрмулираое на пптенцијалните стратегии (maxi-maxi, mini-maxi, maxi-
mini и mini-mini) кпи мпжат да се идентификуваат сп кпмбинација на преднпстите, слабпстите, 
мпжнпстите и пгранишуваоата. Стратегиите кпи се кпмбинација на преднпстите и мпжнпстите 
(maxi-maxi) се главните на кпи треба да се темели развпјпт на регипнпт. Сепак и пстанатите 
квадранти пд матрицата даваат кприсни спзнанија за пптенцијалните стратегии кпи мпжат да 
бидат имплементирани. Секакп дека (mini-mini) стратегиите се најнеппвплни за регипнпт 
бидејќи претппставуваат прпмена на некпја слабпст вп преднпст сп цел надминуваое на некпе 
пгранишуваое.  

 

TOWS - 
АНАЛИЗА 

ПРЕДНПСТИ СЛАБПСТИ 

СТРАТЕГИИ Преднпсти – Mпжнпсти 
maxi – maxi стратегии 

Слабпсти – Мпжнпсти 
mini-maxi стратегии 

МПЖНПСТИ ПМ1 – Привлекуваое на странски 
инвестиции врз пснпва на 
ефтината и пбразпвана рабптна 
сила, распплпжливите прирпдни 
ресурси и ппстпјните индустриски 
зпни. 

СМ1 – Искпристуваое на стратещката 
ппзиципниранпст и распплпжливите 
прирпдни ресурси за привлекуваое 
на инвестиции и намалуваое на 
неврабптенпста. 

ПМ2 – Искпристуваое на гплемата 
пбрабптлива ппврщина за 
интензивираое на развпјпт на 
земјпделиетп. 

СМ2 – Искпристуваое на гплемата 
пбрабптлива ппврщина за 
згплемуваое на земјпделската 
активнпст, фпрмираое нпви зелени 
бизниси и намалуваое на 
неврабптенпста и иселуваоетп. 

ПМ3 – Кпристеое на ЕУ 
фпндпвите и средствата за 
рамнпмерен развпј за 
унапредуваое на кпнкурентската 
сппспбнпст на преппзнатливите 
дејнпсти. 

СМ3 – Искпристуваое на прирпднп 
атрактивните лпкалитети и културнп-
истприските знаменитпси за 
стимулираое на туризмпт и 
угпстителствптп. 
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 ПМ4 – Кпристеое на ЕУ 
фпндпвите и средствата за 
рамнпмерен развпј за 
ппттикнуваое на 
претприемнищтвптп и 
птппшнуваоетп на нпви бизниси 
вп преппзнаените дејнпсти. 

СМ4 – Искпристуваое на близината 
дп градпт Скппје за ппврзуваое сп 
синчирпт на снабдуваое на 
бизнисите лпцирани вп главнипт 
град и пласман на прпизвпдите и 
услугите пд регипнпт, привлекуваое 
на инвестиции, врабптуваое, 
едукација и прпфесипнален развпј.   

 ПМ5 – Искпристуваое на 
близината сп Скппје за пласман на 
прпизвпди и услуги вп главнипт 
град .  

СМ5 – ИСкпристуваое на ЕУ 
фпндпвите за реализација на 
прпекти за  медугранишна спрабптка 
кпи ќе придпнесат кпн развпј на 
инфраструктурата и екпнпмската 
активнпст. 

ПГРАНИЧУВА
ОА 

 

Преднпсти – Пгранишуваоа 
maxi – mini стратегии 

Слабпсти – Пгранишуваоа 
mini – mini стратегии 

 ПО1 – Искпристуваое на ефтината 
рабптна сила и индустриските 
зпни за привлекуваое на странски 
инвестиции и ублажуваое на 
негативните ефекти пд Кпвид-19 
врз врабптенпста и падпт на 
екпнпмската активнпст. 

СО1 – ппдпбруваое на квалитетпт на 
здравствените и пбразпвните услуги, 
сп цел јакнеое на шпвекпвипт 
капитал и надминуваое на 
негативните ефекти пд светската 
пандемија сп Кпвид-19 

 ПО2 – Искпристуваое на 
кпнкурентските сппспбнпсти на 
преппзнатливите дејнпсти за 
нивен натампщен развпј  и 
ублажуваое на негативните 
ефекти пд Кпвид-19 врз 
врабптенпста и падпт на 
екпнпмската активнпст. 

СО2- Нискптп нивп на фискален 
капацитет какп пснпва за бараое на 
ппгплеми стимулативни мерки пд 
централанта власт за привлекуваое 
на инвестиции и заврщуваое на 
прпцеспт на фискална 
децентрализација. 

 

8.2 ВИЗИЈА  И ППЕРАЦИПНАЛИЗАЦИЈА НА ВИЗИЈАТА   

Врз пснпва на SWOT анализата и спрабптката сп клушните стеикхплдери вп регипнпт беще 
фпрмулирана визијата за развпј на регипнпт: 

Визија – Унапредуваое на квалитетпт на живптпт за сите вп регипнпт преку дплгпрпчен 
пдржлив развпј заснпван на привлекуваое инвестиции, развпј на чпвечкипт капитал и 
инфраструктурата и унапредуваое на кпнкурентнпста на преппзнатливите дејнпсти.  



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 93 

Остваруваоетп на визијата за развпј на регипнпт треба да придпнесе знашајнп ппгплем брпј на 
луде пд регипнпт да ја нпсат вп себе мислата: 

Сакам да живеам и работам во Североисточниот регион! 

За успех вп развпјпт на Северпистпшнипт регипн не мпже да стане збпр се дпдека пваа мисла не 
стане дел пд секпјденевиетп кај најгплем брпј на луде кпи живеат вп пвпј регипн.  
Операципнализацијата на визијата ги ппкажува целите на визијата, нашинпт на нивнптп 
пстваруваое и една мерлива цел за регипнпт.  

 

ППЕРАЦИПНАЛИЗАЦИЈА НА ВИЗИЈАТА 

ШТП ДА СЕ ПСТВАРИ - ЦЕЛ Унапредуваое на квалитетпт на живптпт 
за сите вп регипнпт 

НА КПЈ НАЧИН 1. Креираое на дплгпрпшен и 
флексибилен мпдел за пстваруваое на 
пдржлив  развпј на регипнпт 

2.  Развпј на инфраструктурата 

3. Привлекуваое на инвестиции 
(дпмащни и странски) 

4. Унапредуваое на кпнкурентнпста и 
инпвативнпста на преппзнатливите 
дејнпсти  

5. Бараое на мпжнпсти за пптенцијален 
развпј заснпван на спсема нпви и 
неразвиени сппспбнпсти  

ППСАКУВАНА МЕРЛИВА ЦЕЛ Северпистпшнипт плански регипн НЕ Е 
веќе најнеразвиен регипн вп Република 
Северна Македпнија на крајпт на 2024-та 
гпдина.  

 
8.3 СРЕДНПРПЧНИ ЦЕЛИ И ПРИПРИТЕТИ  

Стратегиските цели какп цели пд највиспк припритет имаат влијание врз севкупнипт развпј на 
регипнпт и ја даваат наспката при пстваруваоетп на дплгпрпшнипт развпј. Стратегиската 
платфпрма (рамка) за развпј на Северпистпшнипт регипн се темели на шетири клушни стплба 
кпи пбезбедуваат пстваруваое на синергетски ефект и креираат пснпва за целпкупен 
ппщтественп-екпнпмски развпј на регипнпт и тпа: 
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1) Привлекуваое на инвестиции и унапредуваое на кпнурентнпста 
2) Развпј на шпвешкипт капитал 
3) Развпј на севкупната инфраструктура 
4) Унапредуваое на земјпделиетп, рурален развпј и туризам 

Стратегиските цели се заснпвани на SWOT анализата и TOWS стратегиите и се дефинирани вп 
спгланпст сп визијата за развпј на регипнпт.  

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 – ПСТВАРУВАОЕ НА ПДРЖЛИВ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ ПРЕКУ ППГПЛЕМИ 
ИНВЕСТИЦИИ, ППДПБРП ДЕЛПВНП ПКРУЖУВАОЕ И ЈАКНЕОЕ НА КПНКУРЕНТНПСТА.   

 

Северпистпшнипт плански регипн мпра да имплементира стратегија за развпј кпја ќе пбезбеди  
дплгпрпшен и пдржлив развпј на регпнпт преку кпнтинуиранп стимулираое на екпнпмската 
активнпст, за да се намали брпјпт на неврабптени и иселуваоетп на населениетп. За таа цел 
пптребнп е вп иднина регипнпт да стане преппзнатлив пп некпи клушни дејнпсти, екпнпмски и 
бизнис мпдели за кпи  мпжеби дппрва ќе треба да се изградат нпви пптенцијали за развпј. 
Медутпа ваквипт развпј мпра да биде активнп ппдржан сп владини и лпкални пплитики кпи ќе 
гп издигнат регипнпт на ппвиспкп нивп на развпј. Така на пример вп минатптп се велеще дека 
Куманпвп е шевларски и кпжарски град медутпа денес не мпже да се издвпи нещтп тплку силнп 
пп щтп некпја пд ппщтините или целипт регипн би бил преппзнатлив какп вп нащата земја, така 
и вп странствп.  Оттука стратещките цели, припритети и мерки на пваа прпграма следејќи ја 
прпектната задаша главнп се фпкусира на идентификација на ппстпјните пптенцијали за развпј 
на регипнпт, а не тплку мнпгу на радикалнп препрентираое кпн некпи нпви мпжнпсти за кпи 
регипнпт мпжеби дппрва треба да изгради пптенцијали.  

Навистина пбесхрабрувашки е тпа щтп пвпј плански регипн ппвеќе пд 10 гпдини се напда на 
ппследнп местп пп развиенпст спгласнп индекспт на развпј на регипните вп Република Северна 
Македпнија. Теренскптп истражуваое кпе беще спрпведенп какп и ушествптп на 
стеикхплдерите на рабптилниците ппкажаа дека главен сектпр на кпј треба да се фпкусира 
регипнпт вп иднина е развпјпт на екпнпмијата и бизниспт.  Какп припритети ппврзани сп 
екпнпмскипт развпј на регипнпт беа истакнати: привлекуваое на ппвеќе инвестиции, 
намалуваое на брпјпт на неврабптени, унапрдуваое на кпнкурентнпста на ппстпјните бизниси 
и развпј на претприемнищтвптп и малипт бизнис вп регипнпт.  
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Табела 8.1 Клушни индикатпри за развпј на екпнпмијата и бизниспт 

Р.Б Индикатпри Базна гпдина Цел вп 2024-та гпдина 

1. Ушествп на БДП на 
регипнпт вп вкупнипт 
БДП 

(2019) – 4.8% ушествп вп 
БДП на наципналнп 
нивп 

7.0% - ушествп вп БДП на 
наципналнп нивп 

2.  Инвестиции вп пснпвни 
средства 

(2019) – 4.57% ушествп 
на инвестициите на 
регипнпт вп вкупните 
инвестиции на 
наципналнп нивп 

6.5% - ушествп на 
ивестициите на регипнпт 
вп вкупните инвестиции 
на наципналнп нивп 

3.  Стапка на неврабптенпст 
на регипнпт  

(2019) – 33% 

 

 

28%  

4.  Стапка на неврабптенпст 
кај жени (рурален дел) 

Стапка на неврабптенпст 
кај мажи вп рурален дел 

(2019) – 42.7% 

 

(2019) – 39.35 

35% - Жени рурален дел  

 

32% - Мажи рурален дел - 

6.  Намалуваое на 
разликата вп прпсешнп 
исплатената нетп плата 
ппмеду регипнптп и 
платата на нивп на 
државата 

(2019) – 5452 ден.  2024-та гпдина (намалена 
за 20% - 4361 ден.) 

 

Врз пснпва на сектпрските анализи, нп и теренските истражуваоа кпи укажуваат на тпа дека 
стапката на неврабптенпст е највиспка вп пвпј регипн, нп и спгласнп другите екпнпмски 
индикатпри кпи се на најнискп нивп сппредбенп гледани сп другите регипни вп рамките на 
пваа стратещка цел беа предвидени следниве припритети: 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 96 

ПРИПРИТЕТ 1.1 ПРИВЛЕКУВАОЕ НА СТРАНСКИ И СТИМУЛАРАОЕ НА ДПМАШНИ ИНВЕСТИЦИИ 
СП ЦЕЛ ИНТЕНЗИВИРАОЕ НА ЕКПНПМСКАТА АКТИВНПСТ И НАМАЛУВАОЕ НА 
НЕВРАБПТЕНПСТА.  

Северпистпшнипт регипн запстанува пп сите клушни екпнпмски индикатпри вп пднпс на 
наципналнипт прпсек и сите пстанати регипни имајќи најмала вреднпст на индекс на развпј 
ппвеќе пд 10 гпдини. Оттука еден пд најзнашајните припритети е итнп да се забрза и стимулира 
инвестициската активнпст, какп дпмащна така и странска сп цел да се намали неврабптенпста. 
Стимулираоетп на инвестициската активнпст бара ппдпбруваое на делпвнптп пкружуваое вп 
регипнпт на лпкалнп, нп и на централнп нивп преку делуваоетп на пдделните ппдрашни 
министерства. За привлекуваое на странските инвестиции пптребнп е да се идентификуваат 
кпи видпви на инвестиции, пд кпи дејнпсти и земји треба да се привлешат вп регипнпт. Ова 
секакп мпра да биде вп спгласнпст сп еден ппдпбрп фпкусиран мпдел за развпј на регипнпт. 
Дпкплку тпј мпдел вп гплем дел се заснпва на странски инвестиции тпгащ мпра да се утврдат 
критериумите за успгласенпст на пптребите и мпжнпстите на регипнпт пд една страна и 
инвеститприте пд друга страна.  

При пбидите за привлекуваое на инвестиции и прпмпција на регипнпт мпра да се внимава на 
кпмплементарнпста на пптребите на странските инвеститпри и капацитетите (шпвешки, 
инфраструктурни и сл.) на регипнпт сп цел да се избегне неуспгласенпст и да се биде 
ппефикасен вп привлекуваоетп на инвеститприте. Северпистпшнипт регипн има и неискпристен 
финансиски пптенцијал на пешалбарската заедница кпј мпже да се наспши и канализира преку 
разлишни фпрми на јавнп-приватни партнерства или фпрмираое на нпви претприемнишки 
бизниси кпи би ја заживеале екпнпмската активнпст вп регипнпт. Она щтп мпжеби е главнипт 
недпстатпк е щтп таквипт финансиски пптенцијал пстанува „замрзнат“ вп банките или 
несппдветнп е инвестиран вп бизниси кпи немаат дплгпрпшна пдржливпст и прппадаат. Оттука 
пптребна е мпжеби ппдплгпрпшна пбука и вмрежуваое на пешалбарската заедница сп цел 
нејзинп ппефикаснп ушествп вп инвестициската активнпст на лпкалните заедници каде живеат. 
Секакп дека мапираоетп на критишните прирпдни ресурси и бпгатства какп руди, минерали, 
термални впди и сл. и нивнп кпристеое вп прпмпција на регипнпт за инвестираое мпже да 
придпнесе кпн ппгплемп привлекуваое на странски инвестиции.  

Табела 8.2 Излезни резултати и индикатпри 

Излезни резултати Индикатпри 

Згплемуваое на инвестициите вп 
регипнпт 

Брпј на нпви инвестиции и нивна 
вреднпст вп регипнпт на гпдищнп нивп 

Згплемуваое на стимулациите за 
привлекуваое на инвестициите 

Брпј на нпвпвпведени стимулации за 
привлекуваое на инвестиции 

Активна прпмпција на регипнпт Брпј на настани и ппсети сп цел 
прпмпција на регипнпт за инвестираое, 
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на гпдищнп нивп 

Брпј на прпмптивни кампаои на 
спцијалните медиуми 

Висина на бучетпт за прпмпција на 
регипнпт за инвестираое 

Трансфер на знаеоа, искуства и 
најдпбри практики за привлекуваое 
и стимулираое на инвестициите 

Брпј на пбуки реализирани за 
ппдигнуваое на знаеоетп и вещтините 
на лпкалните власти за привлекуваое 
на инвестиции и стимулираое на 
дпмащните инвестиции 

 

Мерка 1.1.1 Израбптка на инвестициска прпграма за привлекуваое на странски и 
стимулираое на дпмащни инвестиции вп Северпистпшнипт плански регипн.  

За да мпже да се израбпти Инвестициска прпграма пптребнп е да се направи мапираое на 
клушните ресурси, прирпдни бпгатства и кпмпаративни преднпсти на регипнпт кпи имаат 
пптенцијал за привлекуваое на странски и стимулираое на дпмащни инвестиции. Именп, се 
знае дека регипнпт има руди на бакар, плпвп, хрпм, арсен, антимпн, цинк, бентпнит глина, 
кварцит и ппалит. Направените рудни иследуваоа ппкажуваат дека ппкрај плпвп и цинк вп 
регипнпт има и благпрпдни метали, златп и сребрп. Окплу Кратпвп има пкплу 5 милипни тпни 
кварцит и туф, а има и гранит и други неметали. Окплу Лукпвп има ураниум, а на теритпријата 
на Липкпвп арсен, антимпн и хрпм. Вп близина на Матејше и Никущтак има напдалищта на 
мермер и гранит. Акп се сака пвие прирпдни пптенцијали да се стават вп функција на развпј на 
регипнпт истите треба систематски да се истражат и мапираат, а тпа важи и за прирпдните 
пптенцијали и културнп истприскптп наследствп кпе истп така мпже да биде извпр за 
инвестиции вп туризмпт. Секакп дека кпмпаративните преднпсти на регипнпт треба да се земат 
вп предвид при привлекуваое на инвестициите, нп сепак дпбрп е дпкплку не се затвара вратата 
за привлекуваое на спсема нпви дејнпсти и бизниси кпи мпжат ппдраматишнп да гп ппкренат 
дплгпрпшнипт развпј на регипнпт.   

Индикативни активнпсти 

 Утврдуваое на гпдищен бучет за прпмпција на регипнпт за привлекуваое на 
инвестиции 

 Мапираое на прирпдните ресурси, минерални напдалищта, термални впди и 
културнп-истприските лпкалитети вп регипнпт какп мпжнпсти привлекуваое 
на инвестиции.  

 Утврдуваое на пакет стимулативни мерки кпи регипнпт мпже да ги ппнуди на 
странските инвеститпри за нивнп пплеснп привлекуваое 

 Утврдуваое на пакет стимулативни мерки за ппттикнуваое на дпмащните 
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инвестиции на лпкалнп и регипналнп нивп 

 Успгласуваое на прпграмата за привлекуваое на странските инвестиции сп 
прпграмата и мерките на централната власт 

 

Мерка 1.1.2 Прпмпција на мпжнпстите за инвестираое вп Северпистпшнипт плански регипн 
вп земјата и странствп.  

Пп израбптка на прпграмата за инвестираое пптребнп е да се премине кпн прпмпција на 
мпжнпстите за инвестираое вп регипнпт. Важнп е да се наппмене дека фпкуспт не треба да 
биде исклушивп на инвеститприте пд странствп туку мпжнпстите да се презнетираат и пред 
дпмащната лпкална и регипнална заедница. Прпмпцијата на регипнпт треба да пбезбеди 
негпва силна преппзнатливпст какп ппсакувана дестинација за инвестираое истакнувајќи ги 
некпи негпви преднпсти какп стратещката ппзиципниранпст на двата најгплеми регипнални 
еврппски кпридпри VIII и X. Секакп дека прпмпцијата истп така треба да биде успгласена сп 
активнпстите на централната власт за привлекуваое на странски ивнестиции вп земјата. Затпа е 
пптребнп вмрежуваое на претставници пд регипнпт задплжени за прпмпвираое на регипнпт 
за инвестираое сп инвестициските прпмптпри на нивп на централната власт.   

Индикативни активнпсти 

 Избпр на еднп лице (прпмптпр) за привлекуваое на инвестиции на 
Северпистпшнипт регипн пд страна на регипналнипт спвет 

 Задплжуваое пп еднп лице пд секпја ппщтина вп регипнпт да биде  дел пд 
тимпт за привлекуваое на инвестиции. Овие лица треба да бидат лица за 
кпнтакт кпи ќе му дадат ппддрщка на прпмптпрпт вп пстваруваоетп на 
негпвата прпмптивна дејнпст.  

 Ушествп на прпмптпрпт вп израбптката на Прпграмата за привлекуваое на 
инвестиции вп регипнпт 

 Отппшнуваое на таргетирани кампаои пп спцијалните медиуми за 
привлекуваое на инвестиции 

 Израбптка на прпмптивен материјал и негпвп дистрибуираое дп таргетирани 
субјекти за инвестираое дпма и вп странствп 

 Ушествп на разлишни инвестициски фпруми, саеми и кпнференции за 
инвестираое  

 

Мерка 1.1.3 Трансфер на искуства, знаеое и најдпбри практики за привлекуваое на 
инвестиции   

Опщтините пд Северпистпшнипт регипн имаат силна пптреба за дпбиваое на нпви знаеоа, 
искуства и најдпбри практики за привлекуваое на инвестиции. Оттука, мнпгу е кприснп дпкплку 



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 99 

се пбезбеди тренинг и трансфер на знаеое и искуства на градпнашалниците и врабптените вп 
лпкалната заедница кпи заеднп сп прпмптпрпт ќе гп спшинуваат тимпт за привлекуваое и 
стимулираое на инвестиции. Презентација на успещни примери на привлекуваое на 
инвестиции вп регипнпт и ппщирпкп мпже да биде пснпва за развпј на нпви идеи и припди вп 
привлекуваоетп на инвестициите. Истп така мнпгу е важнп врабптените вп ппщтините кпи ќе ги 
изврщуваат активнпсти вп делпт на привлекуваое на инвестиции да пстанат на таа ппзиција 
ппдплгп време за да мпже да ги развијат пптребните кпмпетенции за привлекуваое на 
инвестиции и да бидат силна ппддрщка на прпмптпрпт за инвестираое вп регипнпт. 

Индикативни активнпсти 

 Идентификуваое на успещни примери (искуства) за привлекуваое на 
инвестиции на лпкалнп и регипналнп нивп вп земјата и странствп 

 Обуки, трансфер на знаеое и искуства пд збратимени ппщтини вп 
привлекуваое и стимулираое на дпмащни и странски инвестиции 

 Обуки за јакнеое на прпфесипналните вещтини и кпмпетенции на 
градпнашалниците и тимпт за привлекуваое на инвестиции спставен пд 
прпмптпрпт и врабптените вп ппщтините 

 

Мерка 1.1.4 Ппстепенп прилагпдуваое на знаеоата, вещтините и кпмпетенциите на 
рабптната сила спгласнп пптребите на пазарпт и инвеститприте 

Инвестициската прпграма на Северпистпшнипт регипн мпра да ги идентификува прпфилите на 
инвеститпри (вп вид на дејнпст, земји, култура и сл.) кпи ќе бидат таргет за привлекуваое. 
Оттука пптребнп е да се направи анализа на јазпт на квалификациите и вещтините на рабптната 
сила вп регипнпт и пптребите на пптенцијалните инвеститпри какп и мерки за надминуваое на 
јазпт. Гплем брпј на инвеститпри не се пдлушуваат за инвестираое вп некпј регипн затпа щтп 
нема дпвплнп квалификувана рабптна сила спгласнп нивните пптреби.  

Индикативни активнпсти 

 Анализа на јазпт на квалификациите, вещтините и кпмпетенциите на 
рабптната сила вп регипнпт и пптребите на пптенцијалните инвеститпри 

 Мерки за надминуваое или ублажуваое на јазпт сп цел плеснуваое на 
прпцеспт на привлекуваое на инвестиции 

 Прилагпдуваое на пбразпваниетп и едуакцијата спгласнп мпделпт за развпј 
на регипнпт и прпграмата за привлекуваое на инвестиции 
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Мерка 1.1.5 - Унапредуваое на мерките и прпграмите за врабптуваое и пдржливпста на 
рабптните места вп услпви на пандемијата сп Кпвид-19. 

Северпистпшнипт плански регипн ја има најгплемата стапка на неврабптенпст вп пднпс на сите 
пстанати регипни 33%. Вп руралнипт дел на Северпистпшнипт регипн стапката на неврабптенпст 
изнесува дури 40.4% прпценти. Ова знаши дека пплитиките и стратегиите за ппдигнуваое на 
нивптп на врабптенпст вп регипнпт е пд итна важнпст. Виспката стапка на неврабптенпст 
креира иселуваое на младите, губеое на населениетп и замираое на регипнпт. Затпа мнпгу е 
важнп да се креираат специјални мерки за ппттикнуваое на врабптенпста вп пвпј регипн какп 
на лпкалнп, така и на наципналнп нивп. Стапката на неврабптенпст на жените вп руралнипт дел 
на регипнпт изнесува 42.7%. Оттука пптребни се и ппсебни мерки кпи ќе гп стимулираат 
врабптуваоетп на жените пд пвпј регипн. Сега вп услпви на пандемијата сп Кпвид-19 стапката 
на неврабптенпст е ущте ппгплема и гплем брпј на рабптни места се губат какп резултат на 
смаленипт пбем на рабпта.  

Индикативни активнпсти 

 Јакнеое на струшните кпмпетенции и кпнкурентнпста на лицата на пазарпт на 
труд вп Северпистпшнипт плански регипн 

 Финансиски и други мерки за ппддрщка на кпмпанииите за надминуваое на 
кризата пд Кпвид -19 и зашувуваое на рабптните места 

 Финансиска и друг вид на ппддрщка на кпмпаниите за преквалификација и 
дпквалификација на пптребната рабптна сила сп цел нејзинп врабптуваое 

 Финансиска и друг вид на ппддрщка на неврабптените за сампврабптуваое и 
птппшнуваое на сппствен претприемнишки бизнис 

 Дппплнителни финансиски стимулации на кпмпаниите при врабптуваое на 
жени пд руралнипт регипн, лица сп ппсебни пптреби и други 
маргинализирани групи сп цел ппттикнуваое на инклузијата.  

 

ПРИПРИТЕТ 1.2 - РАЗВПЈ НА ПРЕТРИЕМНИШТВПТП, МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА (МСП), 
НП И ППДДРШКА НА РАСТПТ НА ГПЛЕМИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА.  

Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на мали и средни претпијатија, нп и најмал брпј на 
гплеми претпријатија вп сппредба сп сите пстанати регипни. Тпа е една пд пришините зпщтп 
екпнпмската активнпст на пвпј регипн е на нискп нивп и се птсликува преку лпщи екпнпмски 
перфпрманси какп виспка стапка на неврабптенпст, низпк БДП пп глава жител и сл. Оттука, 
мнпгу е важнп пваа екпнпмска активнпст да заживее преку стимулираое на 
претприемнищтвптп и растпт на МСП вп клушните дејнпсти какп тргпвија, градежнищтвп, 
земјпделие, текстил и кпжа, мебел и пбрабптка на дрвп. Истп така мнпгу шестп се забправа дека 
вп еден екпнпмски екп-систем мнпгу е важна ппвразнпста на гплемите и малите претпијатија. 
Па така вп ппследнп време премнпгу фпкус се става на МСП забправајќи дека гплем брпј пд 
малите претпијатија рабптат за гплемите прептијатија.  Секакп дека нивната важнпст е гплема 
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бидејќи тие гп креираат најгплемипт брпј пд врабптуваоата и вп сите екпнпмии ушествптп на 
МСП изнесува пкплу 98%-99% пд вкупнипт брпј на претпријатија. Затпа секакп дека е важнп да 
се пбезбеди ппддрщка на МСП да пстварат раст на нивните бизниси, нп пд друга страна 
пптребнп е и гплемите бизниси да гп задржат трендпт на свпјпт раст и да станат ущте ппгплеми. 
Затпа пптребни се разлишни мерки за стимулација на растпт на целпкупнипт бизнис пптенцијал 
на регипнпт.  

Истп така вп делпт на развпј на претрпиемнишката иницијатива пптребни се пбуки на младите и 
претпиремашите сп цел унапредуваое на нивните знаеоа, вещтини, стимулираое на нивната 
креативнпст и инпвативнпст сп цел фпрмираое на нпви бизниси кпи имаат ппдплгпрпшен 
пптенцијал за развпј. Мнпгу шестп се инвестираат финансиски средства пд страна на 
претприемашите вп дејнпсти, бизниси и бизнис мпдели кпи имаат лпкален фпкус без гплеми 
мпжнпсти за дплгпрпшен раст и развпј.    

Табела 8.3 Излезни резултати и индикатпри 

Излезни резултати Индикатпри 

Згплемуваое на брпјпт на 
нпвпфпрмирани претпријатија 

Прпцент на раст на нпвпфпрмирани 
претпријатија пп гпдини, пп ппл вп 
регипнпт 

Згплемуваое на брпјпт на гплемите 
и малите претпијатија 

Прпцент на раст на брпјпт на гплеми и 
МСП пп гпдини вп регипнпт 

Згплемуваое на пбемпт на бизниспт 
на МСП и гплемите претпријатија 

Прпцент на раст на бизниспт на МСП и 
гплемите претпијатија пп гпдини вп 
регипнпт 

Згплемуваое на брпјпт и вреднпста 
на прпектите вп регипнпт 
финансиски ппдржани пд ФИТР  

Брпј и вреднпст на прпектите 
финансиски ппддржани пд ФИТР на 
гпдищнп нивп, пп ппл 

 

Мерка 1.2.1 – Развпј на бизнис инкубатпри, акцелератпри и претприменишка инфраструктура   

Вп рамките на ппстпјните индустриски зпни мпже да се премине кпн изградба на 
претприменишка физишка инфраструктура и бизнис инкубатпри вп кпи мпже да се лпцираат 
нпвпфпрмираните мали бизниси. Ппкрај физишката инфраструктура на пвие претпријатија мпже 
кпнтинуиранп да им се пбезбедат дппплнителни услуги (кпнсултантски и сл.) кпи би гп 
ппттикнале развпјпт на претриемнишката иницијатива и инпвативнпст. Истп така дпбрп е 
дпкплку се израбпти прпграма за развпј на претпримнишките зпни и бизнис инкубатпри вп 
Северпистпшнипт плански регипн.  Вп рамките на регипнпт ппстпјат и гплем брпј на мали 
бизниси кпи функципнираат вп сивата зпна. Ваквата инфраструктурна ппддрщка мпже да ги 
стимулира да ги пфицијализраат свпите бизнис и да гп интензивираат свпјпт раст. 
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Индикативни активнпсти 

 Изградба на физишка претприемнишка инфраструктура вп рамките на зпните 
вп регипнпт 

 Обезбедуваое на кпнтинуирана ппддрщка (кпнсултантска, финансиска и сл.) 
на нпвите лпцирани бизниси вп зпните 

 Следеое на брпјпт на нпвпфпрмирани претприемнишки и инпвативни 
кпмпании вп претприемнишките зпни и бизнис инкубатпри. 

 

Мерка 1.2.2 – Ппддрщка вп унапредуваое на кпнкурентнпста на претпријатијата вп 
Северпистпшнипт плански регипн   

Целта на пваа мерка е да се стимулира технишкп-технплпщкипт развпј на претпријатијата,  
прпщируваоетп на аспртиманпт на прпизвпдите и услугите и унапредуваое на нивнипт 
квалитет.  Истп така вп рамките на пваа мерка фпкуспт треба да биде кпн финализација на 
прпизвпдите вп правец на спздаваое на ппвиспка дпдадена вреднпст. Секакп дека за јакнеое 
на кпнкурентнпста на МСП, нп и на гплемите претпријатија пптребнп е да се прпмпвира 
дигитална трансфпрмација на нивните прпцеси на рабпта и впведуваое на ИКТ рещенија вп 
нивнптп рабптеое.   

Индикативни активнпсти 

 Финансиска ппддрщка на претпријатијата при набавка на нпва ппрема, 
технплпщки линии, изградба и дпградба, купуваое на земјищте и сл. 

 Кпнсултантски услуги за развпј на бренд, впведуваое на нпви прпизвпди и 
услуги и унапредуваое на нивнипт квалитет и псвпјуваое на нпви пазари.  

 Финансиска ппддрщка за набавка и имплементација на ИКТ рещенија вп 
рабптеоетп на кпмпаниите 

 Кпнсултантски услуги за дигитализираое на бизнис прпцесите на рабптеое на 
кпмпанииите 

 

Мерка 1.2.3 - Фпрмираое на бизнис кластери и мрежнп ппврзуваое на кпмпаниите вп 
регипнпт и надвпр пд регипнпт.  

За да мпже кпмпанииите пд регипнпт да ја згплемат свпјата екпнпмска активнпст пптребнп е да 
се интегрираат вп кпмплементарни кластери и синчири на снабдуваое на наципналнп, 
регипналнп и светскп нивп.  Денес бизниспт вп светпт функципнира врз пснпва на развпј на 
глпбални синчири на снабдуваое и нащите кпмпаниии дпкплку сакаат да гп унапредат свпетп 
рабптеое мпра да наушат какп да се интегрираат вп таквите синчири на снабдуваое. Истп така 
тие мпже да се здружат вп пдредени кластери за израбптка на кпмплементарни прпизвпди и 
заеднишки настап на пдредени пазари.  



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 103 

За да мпже кпмпаниите пд регипнпт да ја згплемат свпјата видливпст и репрезентативнпст, нп и 
за да ја згплемат свпјата спрабптка пптребнп е да се здружат вп една регипнална стппанска 
кпмпра на нивп на регипнпт. Ппкрај тпа пптребнп е ппврзуваое на кпмпаниите пд регипнпт сп 
сп кпмпании надвпр пд границите, пспбенп вп најблискипт регипн. Бидејќи пвпј регипн се напда 
на трпмедетп сп Србија и Бугарија кприснп е дпкплку се пствари ппврзуваое сп претпријатија пд 
најблиските ппщтини вп пвие две држави вп една заеднишка медугранишна стппанска кпмпра 
или аспцијација. Тпа треба да спздаде услпви за ппдпбра екпнпмска спрабптка ппмеду 
претпријатијата пд сите три земји, пренпс на искуства и знаеоа и спрабптка. Истп така ваквата 
кпмпра мпже да биде инцијатпр за ппвлекуваое на средства пд еврппските фпндпви за 
ппддрщка на иницијативи  ппврзани сп медугранишна спрабптка.  

 

Индикативни активнпсти 

 Ппддрщка вп фпрмираое на бизнис кластери сп цел кпмплементарнп 
прпизвпдствп, унапредуваое на кпнкурентнпст и заеднишки настап на пазари 

 Иницијатива за фпрмираое на регипнална стппанска кпмпра на 
Северпистпшнипт плански регипн 

 Фпрмираое на медугранишна стппанска кпмпра сп Република Србија и 
Бугарија 

 

Мерка 1.2.4 – Ппдпбруваое на бизнис климата преку унапредуваое на јавните услуги на 
лпкалната заедница, ппдрашните министерства и другите јавни институции и претпријатија. 

Целта на пваа мерка е да придпнесе кпн креираое на ппвплна бизнис клима вп регипнпт кпја 
ќе гп стимлура развпјпт на претприменищтвптп и растпт на бизниспт. Бизнис сектпрпт укажува 
на гплем брпј на бирпкратски прпблеми при кпристеое на услугите пд лпкалните власти, 
ппдрашните министерства и другите јавни инситутции. Неретки се ппплаките и пд гплем брпј на 
парафискални давашки кпи гп птежнуваат негпвптп рабптеое. Сппрата услуга, бирпкратијата, 
нејасните прпцедури, слабипт шпвешки пптенцијал и непрпфесипналнпст при даваоетп на 
јавните услуги гп птежнува бизнис рабптеоетп. Оттука пптребна е ппгплема спрабптка ппмеду 
лпкалните власти и лпкалнипт бизнис сектпр сп цел надминуваое на ваквите спстпјби.  

Индикативни активнпсти 

 Фпрмираое на кппрдинативнп телп ппмеду претставници на бизниспт вп 
регипнпт и лпкалните власти  

 Кппрдинативнптп телп треба да ги идентификува прпблемите и да ги 
дефинира мерките за унапредуваое на квалитетпт на лпкалните јавни услуги 

 Тренинг, пбука и јакнеое на капацитетите и вещтините на шпвешкипт капитал 
кпј рабпти вп јавнипт сектпр вп рамките на регипнпт вп јавнипт сектпр. 
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ПРИПРИТЕТ 1.3 ИСПИТУВАОЕ НА МПЖНПСТА ЗА РАЗВПЈ НА РЕГИПНПТ ПРЕКУ ПЛАТФПРМА 
(МПДЕЛ) ЗАСНПВАНА НА НПВИ ППТЕНЦИЈАЛИ КПИ ДППРВА ТРЕБА ДА СЕ РАЗВИЈАТ ВП 
РЕГИПНПТ.   

Регипналните пплитики мпра да креираат јаснп изразени припритети вп развпј на пдреден 
регипн. Тпа треба да дпведе дп јасна преппзнатливпст на регипните. Така на пример акп 
Вардарскипт регипн мпже да биде преппзнатлив пп прпизвпдствп на винптп и развпј на вински 
туризам, Југпзападнипт пп Охридскптп и Преспанскптп езерп и развпјпт на езерскипт туризам, 
Југпистпшнипт пп земјпделиетп и ранпградинарскптп прпизвпдствп тпгащ Северпистпшнипт 
регипн истп така мпра да ја интензивира преппзнатливпста на свпите мптпри на развпј. Секакп 
дека стратещката ппзиципниранпст на трпмедетп сп Република Србија и Бугарија е знашајна 
мпжнпст за развпј на тргпвијата и медугранишните инцијативи, медутпа ппд знак пращаое е 
дали тпа мпже да биде пснпва за дплгпрпшен и пдржлив развпј на регипнпт.  

Спгласнп ппдатпците за брутп дпдадената вреднпст, инвестициите вп пснпвни средства и 
брпјпт на фпрмирани претпријатија вп Северпистпшнипт регипн мпже да забележиме дека 
дпминираат дејнпстите какп тргпвија, градежнищтвп и земјпделие, Истп така најгплемипт брпј 
на финасирани прпекти пд страна на ФИТР се пд пбласта на тргпвија, градежнищтвп, набавка на 
ппрема, текстил, кпжа и мебел и пбрабптка на дрвп. Медутпа се ппставува пращаоетп дали 
исклушивп вп рамките на пвие дејнпсти мпже да се бараат пснпвите за креираое на една силна 
и јаснп преппзнатлива платфпрма за дплгпрпшен пдржлив развпј. Дали вп мпментпт кпга ќе гп 
шуеме збпрпт Северпистпшен плански регипн веднащ на ум ни дпада ппмислата за тргпвија, 
градежнищтвп, шевларствп, кпжарствп, земјпделие и сл.? Верпјатнп НЕ. Секакп дека тпа не е 
слушај сп Вардарскипт регипн, Југпзападнипт или Југпистпшнипт. Врз пснпва на анализите кпи ги 
правеще експертскипт тим се дпјде дп заклушпк дека Северпистпшнипт регипн на некпј нашин 
сеущте се бара себе си. Сеущте нема јаснп изразена дејнпст, индустрија или екпнпмски мпдел 
кпј мпже да ппкрене ппдплгпрпшен и пдржлив екпнпмски развпј на регипнпт.  

Ппнекпгащ вп некпи регипни каде пптещкп мпже да се идентификува некпја јаснп 
преппзнатлива и силнп изразена преднпст мпжеби е пптребнп птвпренп размислуваое за 
приентираое кпн нпви индустрии и дејнпсти кпи најбрзп мпже да се пбезбедат преку 
таргетиранп привлекуваое на странски директни инвестиции. Некпја друга ппција мпжеби 
мпже да биде стратещкп препрентираое на регипнпт кпн вклушуваое вп аутспрсинг бизнис 
мпдели каде ќе биде пптребна стратещки наспшена едукација и пбразпвание на рабптната сила 
вп иднина. Вп рамките на таквата едукација треба да бидат ппфатени и младите и 
претприемашите за пспзнаваое и вклушуваое вп нпвите бизнис мпдели на светскп нивп. Секакп 
дека ваквата препрентација би траела ппдплгп, медутпа мпра да се има јаснп преппзнатлив 
мпдел кпј дплгпрпшнп се следи вп развпјпт на регипнпт. Дпсегащнптп искуствп на експертскипт 
тим вп израбптката на пваа прпграма ппкажува дека вп минатптп птсуствувал такпв птвпрен 
прпзпрец кпн мпжнпстите надвпр пд пптенцијалите на регипнпт. Оваа пргпрама спгласнп 
дефинираните кпнтури на прпектната задаша се темели на стратещкптп планираое и 
анализираое на ппстпјните пптенцијали сп цел наспшуваое на иднипт развпј на регипнпт. 
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Медутпа експертскипт тим укажува дека вп иднина пптребнп е да се преиспита дали ппстпп 
мпжнпст за креираое на спсема нпви пптенцијали за развпјпт на регипнпт, а не самп на 
ппстпјните кпнкурентски преднпсти и мпжнпсти.  

Секакп дека пва не знаши дека ппстпјните дејнпсти и кпнкурентски преднпсти треба да се 
занемарат туку дека е пптребнп ппдлабинскп преиспитуваое на нивнипт пптенцијал за 
ппдраматишнп ппвлекуваое на развпјпт на целипт регипн. Затпа пптребнп е да се направат 
дппплнителни студии за истражуваое на пптенцијалите на клушните дејнпсти и видпви на 
бизниси и бизнис мпдели кпи мпжат да креираат силна и преппзнатлива платфпрма за 
дплгпрпшен развпј на Северпистпшнипт регипн. Сметаме дека целта ќе биде пстварена тпгащ 
кпга некпј ќе гп каже збпрпт Северпистпшен плански регипн веднащ да дпбиеме аспцијација на 
некпја дпминантна дејнпст. На такпв нашин пптребнп е креираое на силна преппзнатливпст на 
Северпистпшнипт регипн , нещтп щтп сега е ппвеќе пд пшигледнп дека птсуствува.   

Табела 8.4 Излезни резултати и индикатпри  

Излезни резултати Индикатпри 

Студија за испитуваое на мпжнпста 
за развпј на регипнпт заспван на 
нпви и неппстпешки пптенцијали вп 
регипнпт 

Идентификација на нпви пптенцијали 
кпи треба да се развиваат вп иднина 
спгласнп глпбалните текпви на бизниспт 
и екпнпмијата 

Испитуваое на мпжнпста за креираое 
на преппзнатлив мпдел за развпј на 
регипнпт заснпван на нпвите 
идентификувани пптенцијали за развпј 

Оценка на издржливпста на нпвипт 
мпдел за развпј 

 

Мерка 1.3.1 Студија за испитуваое на мпжнпста за развпј на регипнпт заснпван на нпви 
пптенцијали кпи дппрва вп иднина треба да се развијат.   

Спгласнп првипт припритет кпј укажува на пптещкптии вп идентификуваое на јаснп 
преппзнатливи преднпсти за развпј на Северпистпшнипт плански регипн пптребнп е да се 
испита мпжнпста дали регипнпт мпже да гп темели свпјпт развпј на некпи нпви пптенцијали 
кпи дппрва треба да се развијат. При израбптката на пваа студија пптребнп е да се испита 
мпжнпста за евентуалнп таргетираое на развпј на спсема нпви дејнпсти и мпдели за развпј на 
регипнпт. Северпистпшнипт регипн има кпнкурентски преднпсти вп некпи дејнпсти, има 
пдредени прирпдни ресурси кпи мпжат да служат за привлекуваое на странски инвестиции и 
сл. и секакп дека тие треба да се искпристат и тпа е фпкуспт на пваа прпграма, медутпа 
неизвеснп е кплку целипт регипн мпже свпјпт дплгпрпшен развпј да гп темели исклушивп на 
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нив.  Студијата треба да се фпкусира ппвеќе на мапираое на нпвите мпжнпсти за развпјпт на 
регипнпт. 

 

Индикативни активнпсти 

 Израбптка на студија за испитуваое на мпжнпста за развпј на регипнпт 
заснпван на нпви пптенцијали кпи дппрва треба да се развијат  

 Анализа на пптребите и мпжнпстите за фпкусираое кпн нпви дејнпсти, 
екпнпмски и бизнис мпдели какп главни пбележја на еден преппзнатлив 
мпдел за екпнпмски развпј 

 Операципнализираое на утврденипт нпвипт мпдел за развпј на регипнпт 

 Прилагпдуваое на сите придружни сектпри (пбразпвание и сл.) спгласнп 
утврденипт мпдел за развпј.  

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. РАЗВПЈ НА ЧПВЕЧКИПТ КАПИТАЛ ВП РЕГИПНПТ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАОЕ НА 
КВАЛИТЕТПТ И ППФАТПТ НА ПБРАЗПВАНИЕТП, ЗГРИЖУВАОЕ НА ДЕЦАТА И КВАЛИТЕТПТ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Врз пснпва на спрпведенптп теренскп истражуваое и дискусиите сп клушните засегнати страни 
се увиде дека ппкрај екпнпмските пришини (какп виспка стапка на неврабптенпст и сл.) втпра 
пришина ппради кпја лудетп се иселуваат пд регипнпт е несппдветнипт квалитет на 
пбразпвание, згрижуваое на децата вп детските градинки и лпщата здравствена услуга.  

Вп пднпс на пбразпваниетп пптребнп е да се спздадат стимулативни и креативни услпви вп 
ушилищтата и градинките вп кпи ушениците и децата ќе мпжат да ги развијат свпите 
интелектуални пптенцијали. Ппдрашјата на делуваое се пднесуваат на три нивпа и тпа: 
предушилищнп, пснпвнп и среднп пбразпвание. Вп рамките на предушилищнп пбразпвание 
пптребнп е да се спздадат услпви за престпј на ппгплем брпј на деца и вклушуваое на децата сп 
пптещкптии вп развпјпт сп цел ппгплема спцијална вклушенпст. Северпистпшнипт регипн се 
напда на претппследнп местп пп ппфатпт на деца згрижени вп детски градинки (самп пред 
Пплпщкипт). Сп цел унапредуваое на развпјпт на шпвешкипт капитал пптребнп е ппфатпт на 
децата вп градинките знашајнп да се ппдпбри.     

Вп пднпс на пснпвнптп и среднптп пбразпвание пптребнп е ппдпбруваое на инфраструктурата 
сп рекпнструкција на пбјектите и ушилищните кабинети за практишна настава и нивнп 
ппремуваое сп мпдерни средства и ппмагала за настава. Брпјпт на ушеници пп среднп 
ушилищте е неппвплен за регипнпт и се напда над наципналнипт прпсек. Истп така пптребна е 
кпнтинуирана пбука на наставнипт кадар на сите нивпа вп пбразапваниетп сп цел 
унапредуваое на нивнптп знаеое и вещтини за упптреба на креативни метпди за изведуваое 
на настава. Оспбенп е пптребнп зајакнуваое на прпцеспт на регрутација и селекција на 
наставнипт кадар при врабптуваое вп градинките, пснпвните и средните ушилищта. 
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Наставниците, нивнптп знаеое и вещтини се клушнипт ресурс кпј игра најважна улпга вп 
интелектуалнипт развпј на младите, мнпгу ппважен пд самата инфраструктура. Затпа ппгплема 
пбјективизација на прпцеспт на регрутација и селекција на наставнипт кадар и негпва 
кпнтинуирана пбука е пд врвнп знашеое.  

Иакп ппкриенпста сп здравственптп псигуруваое вп Северпистпшнпт регипн е на релативнп 
виспкп нивп, сепак пптребнп е знашајнп ппдпбруваое на квалитетпт на здравствените услуги. 
Спгласнп ппдатпците на Институтпт за јавнп здравје вп Република Северна Македпнија вп 2016-
та гпдина Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на лекари специјалисти (49) вп пднпс на 
сите пстанати регипни, вп пднпс на ппщтите лекари регипнпт се напда на претппследнп местп 
сп 81 леакр. Самп Вардарскипт регипн има ппмал брпј на ппщти лекари пд Северпистпшнипт 
регипн сп 49 на брпј. Вп ппглед на вкупнипт брпј на здравствени рабптници Северпистпшнипт 
регипн се напда на претппследнп местп сп вкупнп 225 врабптени, а самп Истпшнипт регипн има 
ппмал брпј вп пднпс на Северпистпшнипт сп 223 врабптени. Пп брпјпт на ппстели 
Северпистпшнипт регипн ппвтпрнп се напда на ппследнп местп сп 365. Гледани релативнп 
спстпјбите сп брпјпт на ппстели и здравствените рабптници на 1 лекар се ппдпбри, медутпа 
треба да се има вп предвид дека брпјпт на лекарите кпи ги има пвпј регипн е на мнпгу нискп 
нивп. 

Ккакп заклушпк мпже да се каже дека мнпгу е важнп да се ппдпбри спстпјбата вп 
пбразпваниетп, згрижуваоетп на децата и здравствптп вп Северпситпшнипт регипн главнп пд 
две пришини: 1) унапредуваое на шпвешкипт капитал вп регипнпт и 2) намалуваое на 
иселуваоетп на населениетп. Гплем брпј пд населениетп пд пвпј регипн емигрира вп Скппје 
или вп странствп тпкму ппради лпщите услпви вп здравствптп, детските градинки и 
пбразпваниетп. Кпга на тпа ќе се надпврзе и виспката стапка на неврабптенпст и најниска 
исплатена нетп плата вп државата псвен виспка разпшаранпст и демптивиранпст нищтп другп 
не пстанува вп регипнпт. 

Табела 8.5 Клушни индикатпри за развпј на пбразпваниетп и здравствптп 

Р.Б Индикатпри Базна гпдина 2024 

1 Брпј на ушеници на еднп 
среднп ушилищте 

712 ушеници на еднп 
среднп ушилищте (2019) 

630 ушеници на еднп 
среднп ушилищте (на нивп 
на наципналнипт прпсек) 

2 Брпј на диплпмирани 
студенти на 1000 жители 

2019-та 3.42 4.0 

3 Опфат на деца згрижени 
вп градинки 

19.8% деца згрижени вп 
градинки (2018) 

25%-30% 

4 Брпј на лекари 
специјалисти 

49 лица (2017) Ппраст за 20%-30% 
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5 Брпј на ппстели 365 ппстели (2017) Ппраст за 20%-30% 

6 Устанпви за згрижуваое 
на стари лица 

1 устанпва за згрижуваое 
на стари лица 

Изградба на ущте една 
устанпва 

 

ПРИПРИТЕТ 2.1 УНАПРЕДУВАОЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВП УЧИЛИШТАТА И ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНКИ  

Вп рамките на Северпистпшнипт регипн спстпјбата сп инфраструктурата вп ушилищтата и 
детските градинки треба да биде знашајнп унапредена.  Пптребнп е згплемуваое на брпјпт на 
детските градинки сп цел згплемуваое на ппфатпт на децата кпи ќе бидат згрижени вп детските 
градинки. Истп така вп гплем брпј на ушилищта и детски градинки вп Северпистпшнипт регипн 
пптребнп е ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст на пбјектите, санитарните јазли и 
инвентарпт. Нп не треба да се заппстави знашеоетп и на внатрещната прпстпрна уреднпст на 
ушилищтата, какп и ппремата и наставните ппмагала. Сите пвие инфраструктурни фактпри 
заеднп сп квалитетни наставници креираат тппла и пријатна атмпсфера за ушеое и 
интелектулен развпј или вп спрптивнп креираат незадпвлствп и ниска мптивација на ушениците 
за следеое на пбразпвнипт прпцес. Физишката инфраструктура и амбиент играат гплема улпга 
вп стимулираоетп на квалитетпт на пбразпвнипт прпцес какп кај наставниците така и кај 
ушениците.    

Табела 8.6 Излезни резултати и индикатпри 

Излезни резултати Индикатпри 

Брпј на изгптвени прпекти за 
ппдпбруваое на енергетската 
ефикаснпст кај градинките и 
ушилищтата  

Брпј на ушилищта, детски градинки и 
здравствени устанпви сп ппдпбрена 
енергетска ефикаснпст 

Изградба на нпви детски градинки и 
рекпнструкција на ппстпјните 

Брпј на нпвпизградени детски градинки 

Брпј на рекпнструирани детски 
градинки 

Рекпнструкција и пбнпва на 
ушилищтата  

Брпј на рекпнструкции на ушилищта и 
бплнишки устанпви 

Вреднпст на рекпнструкциите 
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Мерка 2.1.1 Мапираое на спстпјбата вп инфраструктурата на ушилищтата и детските градинки 
и бараое на извпри за финансираое  

Пптребнп е да се направи детална анализа и мапираое на спстпјбата сп инфраструктурата на 
детските градинки и ушилищтата и да се пристапи кпн бараое на извпри за финансираое на 
прпекти кпи би ја ппдпбриле таквата инфраструктура.  

Индикативни активнпсти 

 Истражуваое и мапираое на спстпјбата вп кпја се напдаат пбјектите на 
пбразпвните институции и детските градинки 

 Идентификација на наставни ппмагала и ппрема кпја е пптребна вп 
ушилищтата за квалитенп изведуваое на наставата 

 Идентификација на извпри за финансираое за изградба на нпви детски 
градинки 

 Идентификација на извпри за финансираое за рекпнструкција на ушилищтата 
и детските градинки 

 Идентификација на извпри за финансираое на прпекти за унапредуваое на 
енергетската ефикаснпст на ушилищтата и градинките  

 Идентификација на извпри за финансираое за набавка на пптребните 
наставни ппмагала и ппрема 

 

ПРИПРИТЕТ 2.2 УНАПРЕДУВАОЕ НА КВАЛИТЕТПТ НА НАСТАВАТА И КАПАЦИТЕТИТЕ НА 
НАСТАВНИПТ КАДАР 

Наставниците сп свпите знаеоа и вещтини имаат клушна улпга вп квалитетпт на наставата и 
мптивацијата на ушениците за кпнтинуиран интелектуален развпј и прпфесипналнп 
успврщуваое. Секакп дека пбразпвната инфраструктура игра знашајна улпга, нп пресуден е 
квалитетпт на наставниците кпи ушествуваат вп пбразпвнипт прпцес. Секакп дека и 
мптивацијата на наставниците вп ппглед на висината на платата и наградуваоетп за дпбрп 
заврщената рабпта индиректнп е важен фактпр за унапредуваое на квалитетпт на наставата. 
Наставниците се едни пд првите мпдели на пднесуваое сп кпи децата се среќаваат ущте пд 
свпјата најмала впзраст. Затпа тие треба да ги мптивираат ушениците кпн негуваое на „жедта“ 
за стекнуваое на знаеое, истражуваое и птвпренпст кпн ушеое. Тпа се клушните предуслпви за 
унапредуваое на шпвешкипт капитал вп регипнпт кпј пп заврщената едукација треба да 
придпнесе кпн унапредуваое на екпнпмската активнпст вп регипнпт билп какп идни 
претприемаши или врабптени вп кпмпании.   
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Табела 8.7 Излезни резултати и индикатпри 

Излезен резултат  Индикатпри 

Згплемуваое на брпјпт на децата 
ппфатени вп детски градинки 

Прпцент на деца ппфатени вп детски 
градинки пп ппщтини 

Пбуки на наставниците вп 
градинките, пснпвнптп и среднптп 
пбразпвание  

Брпј на пбуки за унапредуваое на 
вещтините на гпдищнп нивп 

Брпј на пбуки за аплицираое на 
прпекти и прпграми за мпбилнпст 

Брпј на наставници ппфатени сп пбуките 

Вклушуваое вп прпграмите за 
мпбилнпст и прпекти сп НВП 

Брпј на лица кпи се вклушиле вп 
прпграмите за мпбилнпст 

Брпј на реализирани прпекти сп НВО 

Ппдпбруваое на рангпт на 
ушилищтата врз пснпва на пстварен 
прпсешен успех 

Гпдищнп ппдпбруваое на прпсешнипт 
успех на ушениците пп ушилищте 

 

Мерка 2.2.1 Кпнтинуирани пбуки на наставнипт кадар за унапредуваое на нивните знаеоа и 
вещтини 

Денес кпга живееме вп ппщтествп базиранп на знаеое и кпнтинуиранп ушеое ниедна 
прпфесија не е ппщтедена пд пптребата за кпнтинуиранп успврщуваое. Бидејќи наставниците 
се тие кпи треба да ја разбудат љубпвта кај децата за истражуваое и стекнуваое на знаеое, 
мпра и тие самите да ја негуваат таквата љубпв и птвпренпст кпн ушеое. Дпкплку самите 
наставници не демпнстрираат љубпв кпн шитаоетп, знаеоетп и истражуваоетп тпгащ немпже 
да пешкуваме таквипт пприв да се пренесе кпн ушениците. Затпа мнпгу е важнп наставниците 
ппстпјанп да ушествуваат вп пбуки, рабптилници и тренинзи пд најразлишен вид кпи ќе ги 
ппдигнат нивните капацитети за изведуваое на настава и впспитание на децата.   

Индикативни активнпсти 

 Идентификација на пптребните ппдрашја за успврщуваое на знаеоата и 
вещтините на наставнипт кадар 

 Спрпведуваое на пбуки и креативни рабптилници за ппдигнуваое на 
квалитетпт на наставата, етишките и прпфесипналните стандарди  

 Трансфер на знаеое, искуства и најдпбри практики пд други успещни земји 

 Студиски престпи и згплеменп ушествп вп прпграмите за мпбилнпст 
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Мерка 2.2.2 Унапредуваое на прпцеспт на регрутација и селекција на кадарпт вп ушилищтата 
и градинките 

Пптребнп е знашајнп унапредуваое на прпцеспт на регрутација и селекцијата на наставниците 
вп ушилищтата и детските градинки, нп и негувателките вп детските градинки. Припдпт кпј гп 
негува приватнипт сектпр кпј настпјува секпгащ да ги врабпти најдпбрите кадри треба да биде 
следен и при регрутацијата и селекцијата на наставните кадри. Северпистпшнипт регипн мпра 
да гп преппзнае интереспт вп врабптуваоетп на најдпбрите наставници вп пбразпвнипт прпцес 
бидејќи на дплг рпк тие ја нпсат клушната улпга вп спздаваоетп на шпвешкипт капитал вп 
регипнпт. Оттука пптребен е знашителен наппр вп пбезбедуваое ппгплема транспарентнпст и 
пбјективизација на прпцеспт на селекција на наставниците. Прпцеспт на регрутација треба 
знашајнп да се ппдпбри преку  идентификација, привлекуваое, интервјуираое и селектираое 
на најдпбрите кадри кпи вп иднина ќе ппстанат ппшитувани и успещни наставници.  

 

Индикативни активнпсти 

 Кеираое на база на ппдатпци и веб страна каде секпј кпј сака да биде 
ангажиран какп наставник и смета дека ги испплнува услпвите ќе мпже да 
креира сппствен прпфил 

 Креираое на регистар на заврщени студенти кпи мпже да бидат ангажирани 
какп наставници вп разлишни пбласти и нивпа на пбразпвание 

 Базата на ппдатпци да се кпристи какп пснпва за ппвикуваое на лицата да се 
пријават на кпнкурсите кпга ппстпи пптреба за ангажираое на наставници 

 Огласуваое на кпнкурсите за врабптуваое вп пбразпвните институции на веб 
страната 

 Објективизација на критериумите при селекција на наставниците 

 

Мерка 2.2.3 Интензивираое на спрабптката на ушилищтата и градинките сп лпкалната бизнис 
заедница и НВП сектпрпт 

Спрабптката на ушилищтата и градинките сп лпкалната бизнис заедница и НВО сектпрпт мпже 
да придпнесе кпн реализација на гплем брпј на прпекти кпи мпжат да гп ппдпбрат рабптеоетп 
на ушилищтата. Мнпгу шестп НВО сектпрпт има ппвеќе капацитети за ппдгптпвка и реализација 
на прпекти. Честп таквите прпекти се реализираат вп спрабптка сп некпи јавни устанпви, па така 
спрабптката сп НВО сектпрпт мпже да придпнесе кпн развпј и унапредуваое на капацитетите за 
рабпта на ушилищтата и градинките. Спрабптката сп лпкалната заедница пд страна на 
градинките мпже да придпнесе кпн стимулираое на ппщтественп пдгпвпрнптп пднесуваое на 
бизнис заедницата и дпбиваое на дпнации пд најразлишен вид кпи мпже да ги ппдпбрат 
услпвите за рабпта на градинките.  
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Ушилищтата мпже да ја унапредат спрабптката и сп лпкалната бизнис заедница така щтп 
ушениците ппвеќе би ушествувале вп реализација на прпекти сп ппщтественп кприснп ушеое 
(Service learning projects). Ппгплемата ппврзанпст сп лпкалната бизнис заедница мпже да 
приднесе и кпн креираое на вмрежуваое и база на ппдатпци на ушеници кпи вп иднина мпже 
да бидат ангажирани вп рабптеоетп на кпмпаниите. Ваквата спрабптка сп реалнипт бизнис 
сектпр треба да ја разбуди претприемнишката инцијатива кај ушениците сп цел вп иднина да се 
пхрабрат и да фпрмираат сппствени бизниси и кпмпании кпи ќе придпнесат кпн развпјпт на 
регипнпт.  

 

Индикативни активнпсти 

 Истражуваое и утврдуваое на ппдрашјата за спрабптка ппмеду ушилищтата, 
градинките, НВО сектпрпт и лпкалната бизнис заедница 

 Креираое на гпдищни прпграми за спрабптка на ушилищтата и градинките сп 
лпкалната бизнис заедница и НВО сектпрпт 

 Одржуваое на редпвни спстанпци и фпруми сп претставници на НВО сектпрпт 
и лпкалната бизнис заедница 

 Изгптвуваое на веб страна и база на ппдатпци вп вид на мрежа на ушилищта, 
градинки, лпкални бизниси и НВО прганизации кпи активнп ќе спрабптуваат. 

 

Мерка 2.2.4 Ппгплемп искпристуваое на прпграмите за мпбилнпст  

Денес ппстпјат гплем брпј на прпграми за мпбилнпст кпи пбезбедуваат мпжнпсти за студиски 
престпј, размена на искуства, градеое на капацитетите, ппсета на други земји и сл. Затпа 
пптребна е ппгплема прпмпција на пвие мпжнпсти и згплемуваое на капацитетите на 
наставнипт кадар за нивнп искпристуваое. Оттука пптребнп е згплемуваое на свеснпста и 
даваое ппддрщка на наставнипт кадар при прпцеспт на аплицираое.  

 

Индикативни активнпсти 

 Интензивираое на спрабптката сп Наципналната агенција за еврппски 
пбразпвни прпграми и мпбилнпст 

 Обуки на наставнипт кадар и ппддрщка вп прпцеспт на аплицираое 

 Стимулираое на регипнална спрабптка ппмеду пбразпвните институции  

 Организаираое на инфп денпви за мпжнпстите щтп ги нудат прпграмите на 
Наципналната агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст 
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ПРИПРИТЕТ 2.3 УНАПРЕДУВАОЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНПВИ И 
КВАЛИТЕТПТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Надлежнпстите на институциите на лпкалнп и регипналнп нивп вп дпменпт на здравствената 
защтита се мали. Сепак ппстпјат пдредени мпжнпсти каде преку заеднишки иницијативи и 
спрабптка сп централните власти да се пствари ппдпбруваое на инфраструктурата на 
здравствените устанпви вп регипнпт. Населениетп вп Северпистпшнипт плански регипн 
ппстпјанп гп изразува свпетп негпдуваое пд нискипт квалитет на здравствените услуги. На иста 
линија се и стеикхплдерите кпи ушествуваа вп дискусиите на рабптилниците и теренскптп 
истражуваое. Чести се ппплаките за недпвплнипт брпј на сепцијалисти и ппщти лекари. 
Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на специјалисти, а на претппследнп местп се напда пп 
брпјпт на ппщти лекари вп сппредба сп сите пстанати регипни. Мнпгу пд ппщтите лекари и 
лекарите специјалисти кпи се рпдени вп Куманпвп пп заврщуваое на студиите се селат вп 
Скппје заради ппдпбри услпви за живееое и рабпта. Затпа треба да се имплементираат 
ппсебни стимулирашки мерки кпи ќе гп спрешат иселуваоетп на ппщтите лекари и лекарите 
специјалисти пд пвпј регипн вп главнипт град и надвпр пд земјата. Севп пва треба да ппмпгне 
вп јакнеое на капацитетите на здравствените устанпви вп пвпј регипн и ппдпбруваое на 
квалитетпт на зравствените услуги. Ппсебнп сега вп услпви на светска пандемија сп Кпвид-19 
припритетпт на здравствените услуги станува ущте ппгплем.  

Табела 8.8 Излезни резултати и индикатпри 

Излезни резултати Индикатпри 

Брпј на изгптвени прпекти за 
ппдпбруваое на енергетската 
ефикаснпст кај здравствените 
устанпви 

Брпј на здравствени устанпви сп 
ппдпбрена енергетска ефикаснпст 

Брпј на изгптвени прпекти за 
рекпнструкција и прпщируваое на 
здравствените устанпви 

Брпј на рекпнструирани здравствени 
устанпви 

Брпј на згплемени легла вп 
Северпистпшнипт регипн 

Брпј на изгптвени прпекти за 
згплемуваое на брпјпт на лекарите 
вп Северпистпшнип регипн  

Брпј на згплемени лекари специјалисти 
вп регипнпт (пп ппл) 

Брпј на згплемени ппщти лекари вп 
регипнпт (пп ппл) 

Згплемуваое на брпјпт на бплнишки 
легла 

Гпдищен ппраст на брпјпт на бплнишки 
легла 
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Мерка 2.3.1 Унапредуваое на инфраструктурата вп здравствените устанпви 

Надлежнпстите на институциите на лпкалнп и регипналнп нивп вп дпменпт на здравствената 
защтита се мали. Сепак ппстпјат пдредени мпжнпсти каде низ заеднишки иницијативи сп 
централната власт, НВО сектпрпт и лпкалната бизнис заедница мпже да се ппкренат 
иницијативи за ппдпбруваое на инфраструктурата вп здравственипт сектпр вп регипнпт.  

 

Индикативни активнпсти 

 Истражуваое и мапираое на спстпјбата вп кпја се напдаат пбјектите на 
здравствените устанпви вп регипнпт 

 Идентификација на пптребната медицинска ппрема и впзила на здравствените 
устанпви 

 Идентификација на извпри за финансираое за рекпнструкција на 
здравствените устанпви 

 Идентификација на извпри за финансираое на прпекти за унапредуваое на 
енергетската ефикаснпст на здравствените устанпви 

 Идентификација на извпри за финансираое за набавка на пптребната 
медицинска ппрема 

 Згплемуваое на брпјпт на ппстели вп здравствените устанпви 

 

Мерка 2.3.2 Идентификуваое на здравствените пптреби на регипнпт и пптребите на 
здравствените рабптници 

За да мпже да се пствари најзнашајната цел пд пваа мерка вп ппглед на згплемуваое на брпјпт 
на лекарите (ппщти и специјалисти) вп регипнпт пптребнп е да се креираат ппсебни 
стимулативни прпграми за привлекуваое на лекарите да пстанат вп пвпј регипн и да не се селат 
или пак да се придвижат пд главнипт град Скппје кпн ппщтините вп пвпј регипн.  

 

Индикативни активнпсти 

 Дефинираое на здравствените пптреби на руралните и урбаните средни вп 
регпнпт 

 Идентификуваое на пптребите на лекарите и здравствените рабптници сп цел 
нивнп задржуваое вп здравствените устанпви вп регипнпт 

 Иницираое на прпекти сп централната власт за креираое стимулативни 
мерки за згплемуваое на брпјпт на ппщтите лекари и лекари специјалисти вп 
регипнпт 

 Иницираое на прпекти сп централната власт за креираое стимулативни 
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мерки за згплемуваое на брпјпт на ппщтите лекари и лекари специјалисти вп 
руралните средни вп регипнпт 

 

Мерка 2.3.3 Изградба на нпв дпм за згрижуваое на стари и изнемпщтени лица и пбнпвуваое 
на ппстпјнипт „Зафир Сајтп“ 

Регипнпт се сппшува сп брзп старееое на населениетп. Истп така заради иселуваое на младите 
вп странствп старптп население пстанува без фамилијарна ппддрщка вп мпментите на длабпка 
старпст, тпкму кпга име е пптребна најгплема ппмпщ. Затпа пптребнп е згплемуваое на 
капацитетите на јавните устанпви за згрижуваое на стари лица. Пптребнп е ренпваираое и 
ппдпбруваое на услпвите вп Дпмпт за стари лица „Зафир Сајтп“ вп Куманпвп, нп и изградба на 
барем ущте еден нпв дпм за стари и изнемпщтени лица.  

  

Индикативни активнпсти 

 Анализа за утврдуваое на лпкацијата и пптребнипт капацитет за изградба на 
ущте еден дпм за згрижуваое на стари и изнемпщтени лица 

 Израбптка на прпект за пбнпвуваое и евентуалнп прпщируваое на 
капацитетите на дпмпт за згрижуваое на стари лица „Зафир Сајтп“ вп 
Куманпвп 

 Утврдуваое на извпри и мпдел за финансираое на изградбата на нпвипт и 
ренпвираое на ппстпјнипт дпм за згрижуваое на стари и изнемпщтени лица 

 

Мерка 2.3.4 Унапредуваое на здравствените услуги вп руралните средини 

Рефпрмата на здравственипт систем каде матишните лекари се нпсители на примарна 
здравствена защтита се ппкажа какп успещен, применлив и прифатен вп урбаните средини. 
Сепак вп руралните средини пвпј систем на пбезбедуваое примарна здравствена защтита е 
пбременет сп мнпгу прпблеми. Матишните лекари немаат дпвплнп мптив да птвпрат свпи 
амбуланти вп пвие средини ппради малипт брпј на пациенти. Затпа вп скпрп сите рурални 
ппдрашја на Република Северна Македпнија, вп сите плански регипни, прпблемпт сп 
пбезбедуваое примарна здравствена защтита е птежнат. Некпи рурални ппщтини (какп на пр. 
ппщтина Старп Нагпришане ) пстанале без лекари и се принудени да пдат вп градпвите на 
лекар. Истп така и вп руралните делпви на урбаните ппщтини спстпјбата е слишна. Дпкплку 
нема здравствена защтита вп руралните средини не мпже да пшекуваме да нема иселуваое пд 
пвие ппщтини.  
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Индикативни активнпсти 

 Анализа на алтернативните мпжнпста за пбезбедуваое на примарна 
здравствена защтита вп руралните средни  

 Анализа на мпжнпста за впсппставуваое на амбуланти кпи ќе бидат дел пд 
јавнипт здравствен систем сп 24 шаспвна здравствена защтита 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 – ППДПБРУВАОЕ НА УСЛПВИТЕ ЗА ЖИВПТ ПРЕКУ НА УНАПРЕДУВАОЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА, ПРПСТПРНПТП ПЛАНИРАОЕ И ЖИВПТНАТА СРЕДИНА 

Развиенпста на севкупната инфраструктура, квалитетпт на урбанистишкптп планираое и 
уредуваое на прпстпрпт и здравата живптна средина имаат пгрпмнп знашеое вп развпјпт на 
билп кпј регипн. Гплем брпј студии ппкажуваат дека едни пд главните мптиви за миграција на 
населениетп пд еден кпн друг град или држава се разликите кпи ппстпјат вп квалитетпт на 
инфраструктурата. Па така, разликите кпи ппстпјат вп инфраструктурата ппмеду руралните и 
урбаните средни вп Северпистпшнипт регипн предизвикува миграција пд руралните кпн 
урбаните средини. Разликата пак кпја ппстпи вп инфраструктурата ппмеду урбаните ппщтини вп 
Северпистпшнипт регипн и главнипт град Скппје предизвикува гплема миграција кпн главнипт 
град и кпн странствп. Од друга страна развиената инфраструктура преставува силна пснпва за 
стимулираое на екпнпмскипт развпј на самипт регипн. Затпа за да мпже Северпистпшнипт 
регипн да ја намали емиграцијата и да гп унапреди екпнпмскипт развпј мпра да ги згплеми 
инвестициите вп ппдпбруваое на севкупната инфраструктура. Квалитетпт на прпстпрнптп 
планираое преку генералните и деталните урбанистишки планпви гп уредува микрп-живееоетп 
на лудетп вп ппщтините. Ппдпбруваоетп на квалитетпт на планираоетп и уредуваоетп на 
прпстпрпт, сп цел развпј на здрава живптна средина е истп така знашаен припритет вп рамките 
на развпјпт на Северпистпшнипт плански регипн.   

Табела 8.9 Индикатпри за развпј на инфраструктурата 

Р.Б Индикатпри Базна гпдина 2024 

1 Изградена лпкална патна 
мрежа (асфалт и кпцка) 

2019 - 487 км асфалт и 
кпцка  

Ппраст за 20% или 584 км 
асфалт и кпцка 

2 Превезени патници вп 
патен сппбраќај 

472 000 Ппраст за 20%  

3 Превезени патници сп 
железнишки сппбраќај 

6000 патници вп 2019-та 
гпдина 

Ппраст за 25%-30% вп 
2024-та гпдина 

4 Превезена стпка вп 
железнишки сппбраќај 

36386 тпни  вп 2019-та 
гпдина 

Ппраст за 20%-30% вп 
2024-та гпдина 

5 Ппкриенпст сп 65.53% вп 2015-та гпдина 80% вп 2024-та гпдина 
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впдпснабдуваое 

6 Разлика ппмеду спздаден 
и спбран кпмунален 
птпад 

22641 тпн вп 2019-та 
гпдина 

5000 тпни вп 2024-та 
гпдина 

7 Згплемуваое на ппфатпт 
сп градска гаспвпдна 
мрежа 

21 км вп Куманпвп 

0 км вп Кратпвп и Крива 
Паланака 

Развиваое на градска 
гаспвпдна мрежа вп 
Куманпвп, Кратпвп и 
Крива Паланка (ппраст за 
20-30%) 

8 Згплемуваое на брпјпт 
на ИКТ сервиси пд 
лпкалната власт за 
граданите 

/ Ппраст за 50% 

 

ПРИПРИТЕТ 3.1 РАЗВПЈ НА ТРАНСППРТНАТА, КПМУНАЛНАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА КАКП ПСНПВА ЗА ДПЛГПРПЧЕН И ПДРЖЛИВ РАЗВПЈ НА РЕГИПНПТ 

Трансппртната инфраструктура игра гплема улпга за развпј на Северпистпшнипт регипн земајќи 
ја вп предвид негпвата стратещка ппзиципниранпст на сппбраќајните Паневрппските кпридпри 
VIII и X. Трансппртната инфраструктура треба да гп плесни трансппртпт на стпки и луде ппмеду 
спседните земји, нп и ппмеду самите регипни вп внатрещнпста на земјата сп цел стимулираое 
на ппщтественп-екпнпмскипт развпј.  Патнипт трансппрт е најдпминантнипт трансппрт вп 
Северпистпшнипт регипн при щтп неппхпднп е да се прпщирува и пдржува патната 
инфраструктура вп дпбра спстпјба. Медутпа не ппмалку важна е  железнишката мрежа вп 
Северпистпшнипт регипн за кпј пд пспбена важнпст  се двете железнишки линии кпи заеднп сп 
патнишките се прптегаат на кпридприте VIII и X. Одржуваоетп и развпјпт на трансппртната 
инфраструктура дплж пвие два кпридпра е пд гплемп знашеое за екпнпмскипт развпј на 
Северпистпшнипт регипн.  

Други предизвици кпи ги има Северпистпшнипт регипн се пднесуваат вп делпт на управуваоетп 
сп птпад. Прпблемите вп ппглед на несппдветнптп пдлагаое на птпадпт се пшекува да се 
надминат сп изградбата на регипналната деппнија и елиминираое на прпблемите сп 
несппдветнптп пдлагаое на птпадпт на ппщтинските и пснпвните диви деппнии кпи треба итнп 
да се затвпрат или технишки да се надградат. За жал вп Северпистпшнипт регипн слишнп какп и 
на нивп на Република Северна Македпнија сеущте не се изврщува ппзнашајнп рециклираое на 
кпмуналнипт и индустрискипт птпад (псвен на пакуваоетп) и негпвп ппвтпрнп кпристеое вп 
индустријата какп сурпвина щтп би претставувалп пснпва за развпј на циркуларна екпнпмија.  

Вп делпт на впдпснабдуваое истп така треба да се истакне дека најгплемата ппщтина вп 
регипнпт Куманпвп и руралната ппщтина Липкпвп имаат прпблем сп впдпснабдуваоетп. 



 

 

 

      

 ПРПГРАМА ЗА РАЗВПЈ НА СЕВЕРПИСТПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН 2020 -2024    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 118 

Северпистпшнипт регипн има најмала кплишина на акумулирана впда пп жител и тпа пд 132м3 

пп жител, а Северпистпшнипт и Пплпщкипт регипн имаат и најмал брпј на гплеми брани (вкупнп 
пп 2).  Оттука пптребнп е разгледуваое на мпжнпстите за изградба на нпви брани и акумалции 
за впда кпи би гп ппдбриле впдпснабдуваоетп вп регипнпт. Сп цел ппдпбруваое на спстпјбата 
сп впдпснабдуваоетп и канализацијата неппхпднп е: згплемуваое на инвестициите неппхпдни 
за прпщируваое на канализаципните мрежи вп градските средини, дппфпрмуваое на 
кплектпрските системи и изградба на нпви канализаципни мрежи вп ппгплемите рурални 
средини. Пптребна е изградба на мрежи за пдведуваое на атмпсферските впди вп градските 
средини, нп и изградба на станици за прешистуваое на птпадните кпмунални впди вп градпвите 
Крива Паланка и Кратпвп.  

Вп делпт на енергетската инфраструктура, развпјпт на градските гаспвпдни мрежи и 
приклушуваое на клушните индустриски капацитети, устанпви и дпмаќинства вп знашителна 
мера ќе придпнесе кпн ппгплема енергетска ефикснпст и намалуваое на загадуваоетп. Секакп 
дека стимулираоетп на кпристеоетп на пбнпвливите извпри на енергија какп спншева енергија, 
геп-термална енергија, ветрпт и впдптеците треба да биде еден пд припритетите вп иднина.   

Табела 8.10 Излезни резултати и индикатпри 

Излезни резултати Индикатпри 

Дплжина на рекпнструирани 
регипнални патни правци 

Брпј на спрпведени прпекти и км на 
рекпнструирани регипнални патни 
правци 

Дплжина на изградени регипнални 
патни правци 

Брпј на спрпведени прпекти и км на 
изградени регипнални патни правци 

Дплжина на изградени лпкални 
патищта 

Брпј на спрпведени прпекти и км на 
изградени лпкални патищта 

Дплжина на рекпнструирани 
лпкални патищта 

Брпј на спрпведени прпекти и км на 
рекпнструирани лпкални патищта 

Дплжина на рекпнструирани 
железнишки пруги 

Брпј на спрпведени прпекти и км на 
изградени железнишки пруги 

Брпј на прпекти за рекпнструкција 
на железнишки станици 

Брпј на спрпведени прпекти за 
рекпнструкција на железнишки станици 
и нивна вреднпст 

Дплжина на изградена градска 
гаспвпдна мрежа 

Прпщируваое на градската гаспвпдна 
мрежа вп км 
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Брпј на нпви ИКТ услуги впведени пд 
лпкалните власти 

Брпј на прпекти за дигитализација на 
услугите на лпкалните власти и нивната 
вреднпст 

 

Мерка 3.1.1 Ппдпбруваое на патната инфраструктура  

Иакп вп ппследнп време се рехабилитирани некплку знашајни регипнални патни правци сепак 
пптребнп е унапредуваое на патната мрежа вп регипнпт. Патнипт превпз на стпка и патници е 
пснпвен вид на превпз кпј се кпристи вп регипнпт. Ппстпјнптп нивп на развиенпст и квалитет на 
патната инфраструктура ги лимитира мпжнпстите за ппинтензивен екпнпмски развпј на 
регипнпт. Ппради тпа пптребнп првенственп да се пспвременат ппстпјните патищта пд 
разлишни категприи, нп и да се инвестира вп ппнатампщен развпј на патната инфраструктура. 
Затпа пптребна е мпдернизација на ппстпјните и изградба на нпви регипнални и лпкални 
патищта. Од пспбена важнпст е изградбата на патните правци дплж кпридпрпт VIII.  

 

Индикативни активнпсти 

 Згплемуваое на изградена и пбнпвена лпкалната, регипналната и А-патна 
мрежа (вп км) 

 Згплемуваое на асфалтираое на патищта вп населени места (вп км) 

 Згплемуваое на тамппниранпст на пристапните патищта дп пбрабптливите 
ппврщини 

 Рехабилитација на патната делница Куманпвп – Ранкпвце (Страцин) сп 
дплжина пд 31,5 км на Кпридпр VIII (Северпистпшен регипн), 2021  

 Изградба на 22 км нпв експресен пат Ранкпвци – Крива Паланка дплж Кпридпр 
VIII пд Оснпвната мрежа (2025), (Северпистпшен регипн) 

 Изградба на 15 км нпв експресен пат Крива Паланка – граница сп Бугарија 
дплж Кпридпр VIII пд Оснпвната мрежа (2025), (Северпистпшен регипн) 

 Рекпнструкција на лпкален пат вп с. Отља 

 

Мерка 3.1.2 Птвараое нпви гранишни премини 

Бидејќи Северпситпшнипт плански регипн се напда на трпмедетп сп Република Србија и 
Република Бугарија пд пспбенп гплема важнпст за ппгплема регипнална спрабптка е пптребата 
за птвараое на ппвеќе гранишни премини. Оттука е мнпгу важнп да се утврди пптмален брпј на 
гранишни премини кпн спседите, а пптребните гранишни премини утврдени пд страна на 
стеикхплдерите се вклушени вп самата мерка.  
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Индикативни активнпсти 

 Утврдуваое на пптимален брпј и лпкации за впсппставуваое на гранишни 
премини кпн Србија и Бугарија 

 Предлпг птвараое на гранишни премини: 

 Гранишен царински премин Тргпвищте (Лесница) Р. Србија – (Огуд) Крива 
Паланка, Р. Северна Македпнија 

 Дневен гранишен премин Тргпвищте (Кпзји Дпл), Р. Србија 

 (Герман) Опщтина Ранкпвце, Р.С. Македпнија – Прещевп (Славујевац) Србија 

 (Алгуоа) Опщтина Старп Нагпришане, Р. Северна Македпнија 

 Дневен гранишен премин (Миратпвац) Опщтина Прещевп Р. Србија 

 (Лпјане) Опщтина Липкпвп Р. Северна Македпнија 

 Отвпрен дневен гранишен премин (Жеравинп) ппщтина Бпсилеград, Република 
Србија 

 (Гплещ) Опщтина Крива Паланка, Р. Северна Македпнија 

 

Мерка 3.1.3 Ппдпбруваое на железнишката инфраструктура 

Железнишката мрежа вп Северпистпшнипт регипн не пбезбедува дпбра ппкриенпст на 
ппщтините пд регипнпт псвен на ппщтините Куманпвп и Липкпвп кпи имаат ппдпбра 
ппкриенпст сп железнишки услуги. Регипнпт има една ппзнашајна железнишка станица вп 
ппщтината Куманпвп, а квалитетпт на железнишките услуги е на нискп нивп и се нераздвпен дел 
пд ппщтата спстпјба сп железнишкипт превпз на наципналнп нивп. Вп тек е дпзаврщуваое на 
железнишката мрежа вп Северпистпшнпт плански регипн дплж кпридпрпт 8 кпн Бугарија. Истп 
така пптребнп е рекпнструираое и надградба на железнишката инфраструктура вп регипнпт за 
да се пбезбеди брз и сигурен трансппрт на стпки и патници.  

 

Индикативни активнпсти 

 Изградба на 88 км нпва единешна железнишка пруга на делницата Куманпвп – 
граница сп Бугарија (Северпистпшен регипн) вп истпшнипт дел на Кпридпр VIII 
(2025) 

 Преземаое на активнпсти за ппдпбруваое на услпвите на железнишката 
делница Куманпвп – Дељадрпвце, (Северпистпшен регипн), 2030 

 Згплемуваое на капацитетпт на кплпсеци на гранишнипт премин Табанпвце сп 
Србија (Кпридпр – X), 2030  

 Изградба на заеднишка гранишна станица вп Табанпвце, граница сп Србија 
(Кпридпр – Х) (2021) 

 Преземаое на активнпсти за изградба на железнишките врски за железнишка 
пруга сп гплема брзина меду Скппје – Тетпвп, Скппје – Куманпвп, Скппје – 
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Велес, Велес – Битпла, Велес – Гевгелија , (Скппски, Пплпщки, Северпистпшен, 
Вардарски и Пелагпниски регипн), (2030) 

 Рекпнструкција на ппстпјната железнишката инфраструктура 

 Рекпнструкција и ппдпбруваое на услпвите на железнишките станици вп 
Куманпвп и Липкпвп 

 Згплемуваое на безбеднпста на вкрстуваоетп на железнишките линии сп 
патищтата 

 

Мерка 3.1.4  Развпј на кпмуналната инфраструктура  

Развиенпста на кпмуналната инфраструктура какп впдпснабдуваоетп, пдведуваоетп на 
птпадните впди и управуваоетп сп птпадпт играат мнпгу гплема улпга врз квалитетпт на 
живптпт на лудетп. Оттука развпјпт на кпмуналната инфраструктура игра гплема улпга вп 
ппдпбруваоетп на квалитетпт на живптпт вп регипнпт, унапредуваое на живптната средина и 
спрешуваое на иселуваое на населениетп пд регипнпт. Гплем брпј пд ппщтините вп 
Северпистпшнипт плански регипн имаат прпблем вп делпт на снабдуваоетп сп впда. Оттука вп 
спрабптка сп клушните стеикхплдери вп регипнпт беа дадени предлпзи за изградба на две 
акумулации, една на реката Пшиоа а друга на Крива река (Вакв). Впдата пд пвие акумулации би 
мпжела да се искпристи и за навпднуваое на пбрабптливите ппврщини щтп е пд исклушителнп 
знашеое за развпј на земјпделиетп. Впсппставуваоетп на рециклираоетп на кпмуналнипт и 
индустрискипт птпад мпже да пбезбеди пснпви за ппвтпрнп враќаое на рециклиранипт птпад 
вп индустријата какп сурпвина щтп би билп пснпв за развпј на циркуларна екпнпмија.  

 

Индикативни активнпсти 

 Изградба на впдпвпдна мрежа и пдвпдни системи вп сите населени места вп 
регипнпт 

 Израбптка на студија на извпдливпст за изградба на акумулација на реката 
Пшиоа 

 Израбптка на студија за извпдливпст за израбптка на брана (Вакв) на Крива 
Река вп ппщтина Кратпвп 

 Изградба на прешистителни станици вп регипнпт 

 Дпзаврщуваое на изградбата на регипналната деппнија и птппшнуваое сп 
интегриранипт систем за управуваое сп птпадпт  

 Развпј на систем за селекција и рециклираое на птпадпт и креираое на 
пснпви за развпј на циркуларна екпнпмија 

 Израбптка на  нпви прпекти за развпј на кпмунална инфраструктура 

 Изградба на кпмунална инфраструктура вп ппдрашјата сп специфишни развпјни 
пптреби 
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Мерка 3.1.5 Унапредуваое и мпдернизација на енергетска инфраструктура 

Вп рамките на развпјпт на енергетската инфраструктура припритет има иднипт развпј на 
градските гаспвпдни мрежи и згплемуваое на ппфатпт на приклушенпст на индустриските 
пбјекти, јавни устанпви и дпмаќинствата на гаспвпдната мрежа. Развпјпт на гаспвпдната мрежа 
ќе придпнесе кпн згплемуваое на енергетската ефикаснпст и намалуваое на загадуваоетп 
преку кпристеое на гаспт за затпплуваое какп главен енергенс. Ппкриенпста сп електришна 
мрежа на сите населени места е истп така пд пспбенп знашеое за развпјпт на регипнпт. Секакп 
дека стимулираоетп на кпристеоетп на пбнпвливите извпри на енергија какп спншева енергија, 
геп-термална енергија, ветерпт и впдптеците треба да биде истп така еден пд ппважните 
припритети вп иднина.   

 

Индикативни активнпсти 

 Гасификација на индустријата, јавните устанпви и дпмаќинствата 

 Целпсна ппкриенпст на регипнпт сп електрп-дистрибутивна мрежа 

 Впведуваое на централни системи за грееое вп ппгплеми урбани средини вп 
регипнпт 

 Згплемуваое на застапенпста на пбнпвливи извпри на енергија вп регипнпт 
какп: фптпвплтаици, геп-термална енергија, ветер и впдптеци за дпбиваое на 
енергија.  

 Впсппставуваое на ветерпгенератпри вп Опщтина Старп Нагпришане и 
фптпвплтаици за прпизвпдствп на електришна енергија 

 

Мерка 3.1.6 Згплемуваое на степенпт ан дигитализација на рабптните прпцеси на ппщтините 
и брпјпт на е-услуги кпн граданите 

Развпјпт на инфпрмацискп-кпмуникациската технплпгија и нејзината щирпка дифузија вп 
ппщтественипт живпт наметнува пптреба за згплемена дигитализација на услугите на лпкалните 
власти кпн граданите. Истп така пптребен е редизајн на прпцесите на рабптеое на лпкалните 
власти и нивна ппддрщка сп спвремени инфпрмациски системи. Дигитализацијата на 
ппщтините, па и на ппдрашните министерства ќе придпнесе кпн даваое ппдпбри услуги на 
граданите и лпкалните бизниси. Тпа ќе гп ппддржи целпкупнипт ппщтественп-екпнпмски развпј 
на регипнпт, ќе гп згплеми задпвплствптп на гражаните и бизнисите пд лпкалните власти и ќе гп 
намали иселуваоетп.  

 

Индикативни активнпсти 

 Развпј на прпект за дигитализација на услугите на ппщтините и згплемуваое 
на брпјпт на е-услуги кпн граданите 
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 Развпј на прпект за дигиталзаиција на рабптните прпцеси на ппщтините, нивна 
автпматизација и унапредуваое на перфпрмансите на изврщуваое на самите 
прпцеси 

 

ПРИПРИТЕТ 3.2 ВПСППСТАВУВАОЕ НА ИНТЕГРАЛЕН СИСТЕМ ЗА ПЛАНИРАОЕ И УПРАВУВАОЕ 
СП ПРПСТПРПТ, РАЗВПЈ НА ГРАДЕЖНИШТВПТП И ЗАШТИТА НА ЖИВПТНАТА СРЕДИНА  

Целта на пвпј припритет е да се пбезбеди интегрален систем за планираое и управуваое сп 
прпстпрпт и защтитата на живптната средина. Сп ваквипт интегрален припд на израбптка на 
квалитетен ГУП на нивп на Северпистпшнипт регипн се пшекува да се ппнудат рещенија за:  

1) Инфраструктура (патна, железнишка, впдпвпд и канализација, електришна енергија, гасна 
инфраструктура и тн.) 

2) Защтита на живптна средина, екплпщка градба, искпристуваое на пбнпвливи извпри на 
енергија, зелени ппврщини, деппнии, прпшистителни станици и тн) 

3) Плански развпј вп приградски населби и села 
4) Сппбраќај (пещашки зпни, велпсипедски патеки, нпви пристапни ппдземни и надземни 

сппбраќајници) 
5) Развпј и планираое на нпви населби (семејни куќи, градинки, ушилищта, здравствп, 

индустрија, паркпви) 
6) Развпјна стратегија за централнп градскп ппдрашје  
7) Защтита на истприскп и културнп наследствп  
8) Сппрт и рекреација 
9) Туризам 

 

Интегралнипт припд на планираое треба да пбезбеди целпсна ппкриенпст на Северпистпшнипт 
плански регипн сп плански дпкументи. Тпа ќе биде дпбра пснпва за утврдуваое на темелните 
критериуми за прпстпрнптп уредуваое на планскипт регипн, целите на прпстпрнипт развпј, 
структурната ппделба на земјищтетп, какп и упптребата и намената на прпстпрпт. Сп тпа треба 
да се спздадат услпви за израбптка на развпјни и урбанистишки планпви на ппщтините. Кприснп 
е да се развие и дпнесе регипнален прпстпрен план на нивп на Северпистпшнипт плански 
регипн. Истп така дпбрп е дпкплку се дефинираат пснпвните кпнфигурации на земјищтетп и 
план за развпј на регипнален инфпрмациски систем за градежнп земјищте сп кпј ќе се спбираат 
сите инфпрмации за градежнптп земјищте. Пптребнп е да се размислува и за израбптка на 
акципни планпви за спрешуваое на инванзивни активнпсти сп цел спрешуваое на унищтуваое 
на живптната средина преку бесправнп градеое, деградација на екпсистемпт сп недпзпвлена 
сеша на щума, и спрешуваое на активнпсти кпи ја загрпзуваат флпрата и фауната преку 
пдлагаое на птпадпт на дивите деппнии.  

Табела 8.11 Излезни резултати и индикатпри 
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Излезни резултати Индикатпри 

Унапреден квалитет и дплгпрпшна 
приентиранпст на урбанистишкптп 
планираое 

Брпј на прпекти за унапредуваое на 
капацитетите за ппдигнуваое на 
прпфесипнализмпт и етшките нпрми на 
лпкалните урбанисти 

Згплемена агилнпст и пдгпвпрнпст 
при нпсеое на урбанистишките 
планпви и пдпбренија за градеое 

Брпј на прпекти за унапредуваое на 
капацитетите на јавната администрација 
при впдеое на ппстапки вп делпт на 
урбанизам и градежнищтвп 

Унапредена пбјективизација и 
избегнуваое на влијанија пд 
интерес вп урбанистишкптп 
планираое 

Брпј на прпекти за пбезбедуваое на 
ппддрщка за вклушуваое на признати 
експерти пд земјите на ЕУ и други земји 
при израбптка и нпсеое на ГУП 

Брпј на признати експерти пд земјите на 
ЕУ и други земји вклушени вп прпцеспт 
на израбптка и нпсеое на ГУП 

 

Мерка 3.2.1 Визпнперскп и дплгпрпшнп планираое при израбптка и нпсеоетп на генералните 
урбанистишки планпви (ГУП) 

ГУП е пснпв за дплгпрпшен ппщтествен развпј, теснп ппврзан сп сите ппщтествени гранки. 
Дпнесуваое на дплгпрпшнп пдржлив ГУП знаши визипнерски пристап и планираое на 
реализација на капитални инвестиции вп наредните 20-30 гпдини. За успещна прпграма за 
развпј на регипнпт пптребнп е израбптката на ГУП-пвите да биде врщенп пд страна на 
инжинери урбанисти кпи имаат изграденп виспки мпрални вреднпсти, щирпки ппзнаваоа и 
прпфисипнализам вп рабптеоетп. Прпцеспт на израбптка на ГУП-пвите мпра да биде 
пслпбпден пд лишни интереси и влијание пд трети лица кпи шестп се дел пд лпкалните 
градежни кпмпании. Истп така мнпгу шестп се слушува да врз пснпва на пдредени жалби и 
бараоа да се врщат прпмени кпи не пдат вп прилпг на развпјните стратегии на ппщтините вп 
регипнпт. Мпжеби треба да се размисли за птвараое на прпцеспт на урбанистишкп планираое 
кпн странски експерти (урбанисти) кпи би биле псплпбпдени пд пптенцијални лпкални 
влијанија. Какп пример мпже да ја земеме урбанизација на Скппје ппсле земјптреспт пд страна 
на Кензп Танге.  

 

Индикативни активнпсти 

 Отвараое на прпцеспт на урбанистишкп планираое кпн странски експерти 
(урбанисти) сп цел пбезбедуваое на ппгплема непристраснпст при израбптка 
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на ГУП-пвите 

 Дпнесуваое на регипнален прпстпрен план  

 Креираое на регипнален инфпрмациски систем за градежнп земјищте  

 

Мерка 3.2.2 Агилнп и пдгпвпрнп спрпведуваое на закпнските и ппдзакпнските акти пд страна 
на надлежните институции при дпнесуваое на урбанистишки планпви и пдпбренија за 
градеое. 

Пптребнп е јакнеое на капацитетите на надлежните институции и нивните врабптени за 
унапредуваое на прпфесипнализмпт и пдгпвпрнптп пднесуваое при тплкуваое на закпнски 
прпписи, ппдзакпнски акти, прешекпруваое на закпнски рпкпви и впдеое на ппстапки. Мнпгу 
шестп прпблемите пд пвпј карактер предизвикуваат прпбиваое на временските рпкпви и 
птстапуваое пд предвидената динамика вп делпт на изградба, дпградба и рекпнструкција на 
пбјекти и инфраструктура вп сппственпст на физишки и правни лица. Нереткп тпа мпже да биде 
слушај и кпга се врщат истите активнпсти на пбјекти и инфраструктура кпја е вп сппственпст на 
самите ппщтини и државата. Затпа пптребнп е ппдигнуваое на свеста за кплективната и 
ппщтествената пдгпвпрнпст на администрацијата задплжена за спрпведуваое на клушните 
ппстапки кпи имаат силнп влијание врз развпј на урбанизмпт и градежнищтвптп, а сп самптп 
тпа и развпј сите други ппщтествени гранки (пбразпвание, сппбраќај, култура, екплпгија, 
здравствп, дпмуваое, индустрија и сл.) 

 

Индикативни активнпсти 

 Обуки за унапредуваое на етишките нпрми и прпфесипнализмпт на 
администрацијата надлежна за спрпведуваое на клушните ппстапки ппврзани 
сп урбанизмпт и градежнищтвптп 

 Прпекти за трансфер на знаеоа и искуства кпи треба да придпнесат кпн 
унапредуваое на прпфесипнализмпт и етишките стандарди вп рабптеоетп на 
пвие служби 

 Ппдигнуваое на степенпт на дигитализација и транспарентнпст на прпцесите 
на рабптеое сп цел унапредуваое на прпфесипналнптп ппстапуваое  

 

Мерка 3.2.3 Анализа на пришините за намалуваое на активнпста на градежната индустрија и 
предлпг мерки за нејзин развпј 

Градежнищтвтп е една пд најзнашајните дејнпсти на Северпистпшнипт регипн и пптребнп е 
креираое на услпви за негпва кпнтинуирана ангажиранпст. Вп спрптивнп градежнипт сектпр пд 
пвпј регипн ќе се препрентира кпн рабпта вп други регипни и нема да придпнесува кпн 
спздаваое на дпдадена вреднпст вп пвпј регипн. Анализата на сектпрпт градежнищтвп ппкажа 
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дека вп перипдпт 2015-2019 гпд. брпјпт на издадени пдпбренија за градба вп Северпистпшнипт 
се намалил за 18.36%. Истп така брпјпт на заврщени станпви сппред ппврщина изразена вп м2. 
ппкажува кпнтинуиран пад и драматишнп се намалува за ппвеќе пд три пати вп перидпт 2015-
2019-та гпдина. Од друга страна ушествптп на изградената ппврщина на станпви вп вкупната 
ппврщина на наципналнп нивп истп така ппкажува кпнтинуиран тренд на ппадаое и се има 
намаленп за ппвеќе пд шетири пати. Секакп дека ваквите надплни трендпви мпже да се 
резултат на пазарните спстпјби и намалената ппбарувашка за станпви вп регипнпт, нп сепак 
пптребна е ппдлабпка анализа на спстпјбите.  

 

Индикативни активнпсти 

 Прпект за анализа на падпт на активнпста на градежната индустрија вп 
регипнпт 

 Утврдуваое на пришините за намаленипт брпј на пдпбренија за градба 

 Утврдуваое на пришините за намелнипт брпј и ппврщина на изградени 
станпви 

 Утврдуваое на мерки за динамизираое на растпт на градежната индустрија 
вп регипнпт 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 – ИНТЕГРАЦИЈА НА РАЗВПЈПТ НА ЗЕМЈПДЕЛИЕТП, РУРАЛНИПТ РАЗВПЈ И 
ТУРИЗМПТ ВП РЕГИПНПТ 

Вп рамките на регипнпт три пд вкупнп щест ппщтини (Липкпвп, Ранкпвце и Старп Нагпришане) 
се рурални и развпјпт на севкупнипт регипн вп гплема мера зависи пд развпјпт на земјпделиетп 
и руралнипт развпј. Она щтп загрижува е тпа щтп населениетп пд пвие рурални ппщтини ги 
напущта пвие средини и сп брзп темпп се иселува. Разликата ппмеду нивптп на развиенпста 
ппмеду урбаните и руралните средни вп регипнпт е гплема, пспбенп вп делпт на 
инфраструктурата и тпа влијае вп гплема мера на иселуваое.  

Северпистпшнипт регипн пп вкупнп распплпжливата пбрабптлива ппврщина се напда на втпрп 
местп, веднащ зад Пелагпнискипт регипн щтп претставува знашаен пптенцијал за развпј на 
земјпделиетп. Ппшвата е плпдна и ппвплна за пдгледуваое на сите земјпделски и градинарски 
култури, какп и за пвпщтарствп и лпзарствп. Северпистпшнипт регипн е втпр најгплем 
прпизвпдител на пшеница вп Република Северна Македпнија веднащ зад Пелагпнискипт 
регипн. Вп перипдпт 2015-2019 гпдина двпјнп се  имаат згплемени инвестициите вп 
земјпделиетп вп регипнпт.  

Сепак главен прпблем вп пбрабптката на земјата е тпа щтп ппврщините се мнпгу 
фрагментирани и парцелите кај индивидуалните прпизведители мали, щтп претставува 
прпблем за кпристеое на механизација вп пбрабптка на земјата. Регипнпт изпбилува сп 
прирпдни услпви за развпј на земјпделствптп,  пплјпделствптп, стпшарствптп и градинарствптп 
кпи имаат кпмпаративни преднпсти. Близината на Скппје какп најгплем пазар вп државата, нп и 
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Кпспвп, Србија и Бугарија кпи се гранишат сп пвпј регипн даваат мпжнпсти за пласман на мнпгу 
ппгплеми кплишини пд пние кпи сега се прпизведуваат. Пласманпт на земјпделските прпизвпди 
и прерабптки пд пвпј регипн реткп бил прпблем, па предизвик претставува какп тпј да се 
прпщири и кпнтинуиранп да се снабдуваат пазарите сп стандардизирани прпизвпди. Вп 
ппследните пет гпдини, за пет пати се има згплеменп брпјпт на пшелните семејства вп регипнпт. 
Северпистпшнипт регипн ушествува сп скпрп една третина вп вкупните пшелни семејства на нивп 
на државата. Прпизвпдствптп на мед и разлишни прпизвпди пд мед, прппплис и сл. мпже да 
биде дпбра пснпва за развпј на селскипт туризам. Ова знаши дека регипнпт има дпбар 
пптенцијал за рзвпј на пшеларствптп. 

За руралнипт развпј пптребна е интеграција на пплитиките за развпј на земјпделиетп и 
туризмпт, нп и знашајнп ппдпбруваое на услпвите за живпт вп руралните средни, првенственп 
инфраструктурата. Нивптп на пбразпвание вп руралните средини е на релативнп нискп нивп 
каде нагјгплем дел пд населениетп е сп пснпвнп и среднп пбразпвание. Тпа е знашаен 
пгранишувашки фактпр за спвремен развпј на земјпделитп и руралнипт туризам. Мпжнпстите за 
развпј на туризмпт вп Северпистпшнипт регипн претежнп се заснпва на развпј на планински, 
рурален и спа туризам. Овие мпжнпсти за развпј на туризмпт вп гплема мера се лпцирани вп 
руралните ппдрашја. Развпјпт на туризмпт ппвлекува и развпј на мнпгу други гранки какп 
угпстителствптп, траснппртпт и сл. Затпа развпјпт на земјпделствптп, туризмпт и ппдпбруваоетп 
на услпвите за живпт вп руралните заедници мпже да биде знашаен генератпр за развпј на 
регипнпт.  

 

ПРИПРИТЕТ 4.1 ЗГПЛЕМУВАОЕ НА БРУТП-ДПДАДЕНАТА ВРЕДНПСТ НА ЗЕМЈПДЕЛСКПТП 
ПРПИЗВПДСТВП ВП РЕГИПНПТ 

Брутп дпдадената вреднпст на земјпделиетп вп Северпистпшнипт регипн сп гпдини е на 
најнискп нивп, вп сппредба сп сите пстанати плански регипни, ппкрај тпа щтп регипнпт се напда 
на втпрп местп пп распплпжлива и плпдна пбрабптлива ппврщина. Тпа знаши дека 
пптенцијалите на регипнпт за развпј на земјпделиетп ни пд даелку не се дпвплнп искпристени. 
Оттука, пптребни се некплку знашајни мерки кпи ќе гп ппттикнат згплемуваоетп на пбемпт на 
земјпделскптп прпизвпдствп и негпвпт ушествп вп БДП на регипнпт.  

Табела 8.12 Излезни резултати и индикатпри 

Излезни резултати Индикатпри 

Згплемен брпј на дпмащни и 
странски инвестиции вп 
земјпделиетп 

Брпј на нпвпфпрмирани земјпделски 
бизниси 

Згплемен пбем на прпизвпдствп на 
клушните култури 

Обем на прпизвпдствп вп тпни 

Вреднпст на прпизвпдствптп 
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Згплемен пбем на финансираое сп 
ИПАРД и ппддрщка сп субвенции  

Брпј на прпекти ппддржани сп ИПАРД 
прпграми вп регипнпт 

Брпј на ппднесени и пдпбрени 
апликации за дпбиваое на субвенции 
вп регипнпт 

Згплемуваое на атрактивнпста на 
земјпделскптп пбразпвание 

Брпј на ушеници вп среднп струшнп 
земјпделскп ушилищте 

Брпј на диплпмирани земјпделски 
инжинери вп регипнпт 

 

 

Мерка 4.1.1 Привлекуваое на нпви странски и дпмащни инвестиции вп земјпделиетп и 
прерабптка на храна 

За да мпже да се ппттикне развпјпт на земјпделиетп вп Северпистпшнипт регипн пптребнп е да 
се рабпти на привлекуваое на нпви странски инвестиции вп земјпделиетп, нп и прпмпвираое 
на бизнис мпжнпстите на земјпделиетп кај младите и дпмащните инвеститпри. За таа цел 
пптребна е прпмптивна кампаоа и прпграма за прпмпција на мпжнпстите за нвестираое вп 
пвпј сектпр. Најдпбрп е дпкплку пваа прпграма биде дел пд ппщтата прпграма за привлекуваое 
на странски инвестиции сп ппсебен дел за мпжнпстите за инвестираое вп сектпрпт земјпделие. 
Сепак дпбрп е дпкплку прпмптпрпт за привлекуваое на инвестиции стави ппсебен фпкус на 
бараое на инвеститпри вп делпт на земјпделиетп имајди ги вп предвид пптенцијалите за развпј 
на пвпј сектпр и негпвата важнпст за развпј на регипнпт.   

 

Индикативни активнпсти 

 Израбптка на ппсебен дел вп прпграмата за привлекуваое на инвестиции кпј 
ги презентира мпжнпстите за инвестираое вп земјпделиетп 

 Активни прпмптивни кампаои на прпмптпрпт за привлекуваое на инвестиции 
вп сектпрпт земјпделие 

 Ушествп на прпмптпрпт на разлишни саеми и инвестициски фпруми ппврзани 
сп инвестиции вп фармерскп прпизвпдствп и прпизвпдствп на здрава храна 

 Презентираое на мпжнпстите за инвестираое вп земјпделиетп вп регипнпт 
пред дпмащните и регипналните стппански кпмпри  

 

Мерка 4.1.2 Згплемена ппддрщка при аплицираое за ИПАРД фпндпвите и дпбиваое на 
субвенции  
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Ппкрај тпа щтп се прганизираат гплем брпј на инфп денпви и рабптилници сеущте 
искпристенпста на ИПАРД фпндпвите е на незнашителнп нивп. Северпситпшнипт плански регипн 
има најмала искпристенпст на ИПАРД фпндпвите вп сппредба сп сите пстанати плански 
регипни. Пптребна е ппсилна ппддрщка на земјпделците вп сампт прпцес на израбптка на 
апликациите и прпцеспт на аплицираое за ИПАРД фпндпвите. Дпкплку имаме вп предвид дека 
најгплем дел пд руралнптп население е сп пснпвнп и среднп пбразпвание пптребна е знашајна 
ппддрщка вп прпцеспт на израбптка на апликациите. Кпнсултантските фирми кпи ги 
израбптуваат апликациите креираат виспки трпщпци за најгплем брпј на земјпделци и истите ги 
пдвраќаат пд ппдгптпвка на апликации. Оттука пптребна е ппсилна струшна ппддрщка вп 
израбптка на апликациите пд страна на ппсебни канцеларии за ИПАРД фпндпвите вп рамките 
на ппщтините. Истите канцеларии мпже да пбезбедат и ппддрщка на земјпделците при 
пппплнуваое на пптребната дпкументација за дпбиваое на субвенции.  

 

Индикативни активнпсти 

 Фпрмираое на ппсебни канцеларии вп ппщтините (пспбенп вп руралните) за 
ппддрщка на прпцеспт за аплицираое за ИПАРД фпндпвите  

 Ппддрщка на земјпделците при ппдгптпвка на дпкументацијата пптребна за 
дпбиваое на субвенции  

 Згплемуваое на брпјпт и ппфатпт на пбуките за аплицираое за ИПАРД 
фпндпвите 

 

Мерка 4.1.3 Развпј на шпвешкипт капитал кај руралнптп население преку дефинираое на 
сппдветни едукативни прпграми (фпрмалнп и нефпрмалнп пбразпвание) и ппттикнуваое на 
активнп ушествп на младите и жените вп земјпделиетп 

Дпкплку земеме вп предвид дека нивптп на пбразпвание кај руралнптп насление е на нискп 
нивп тпа е знашаен пгранишувашки фактпр за ппинтензивен развпј на земјпделиетп. Затпа 
пптребнп е да се изнајадат најаразлишни фпрми за унапредуваое на квалитетпт на едукацијата 
на руралнптп население. Една мпжнпст е преку знашајнп ппдпбруваое на услпвите за рабпта, 
ппременпст и квалитетпт на наставата вп среднптп земјпделскп ушилищте вп Куманпвп „Кирп 
Бурназ“. Тпа треба да ја ппдигне негпвата атрактивнпст за ппгплемп запищуваое на младите вп 
пва струшнп ушилищте. Оваа среднп ушилищте ппстпи ппвеќе пд 50 гпдини и би требалп да биде 
центар за едукација на младите пд целипт Северпистпшен плански регипн кпи вп иднина би се 
занимавале сп земјпделие и би фпрмирале нпви зелени бизниси. Оттука пптребна е знашајна 
спрабптка ппмеду лпкалната власт и  Министерствптп за пбразпвание сп цел креираое на 
дплгпрпшна стратегија за развпј на пва ушилищте и негпвп прераснуваое вп еден силен центар 
за пбразпвание на идните генерации кпи треба да придпнесат кпн развпј на земјпделиетп вп 
целипт регипн.   
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Индикативни активнпсти 

 Израбптка на дплгпрпшна стратегија за развпј на среднптп земјпделскп 
ушилищте „Кирп Бурназ“ вп Куманпвп 

 Развпј на дплгпрпшна стратегија за ппдигнуваое на нивптп на знаеоа на 
наставнипт кадар вп среднптп земјпделскп ушилищте за нпви и спвремени 
метпди вп земјпделскп прпизвпдствп 

 Идентификуваое на извпри за финансираое на развпјпт на земјпделскптп 
ушилищте 

 Стимулираое на прпекти за спрабптка ппмеду лпкалните и регипналните 
земјпделски кпмпании и ушилищтетп вп развпјпт на идните пптребни кадри. 

 

Мерка 4.1.4 Ппддрщка на земјпделските задруги и други видпви на хпризпнталнп 
ппврзуваое на земјпделствптп (кластери, мащински прстени и сл.).  

Пптребна е ппгплема ппврзанпст ппмеду земјпделските задруги вп рамките на регипнпт сп 
стимулираое на пазарпнп приентирани здружуваоа. Ваквптп хпризпнталнп ппврзуваое треба 
да ппмпгне вп идентификација и ставаое на распплагаое на регипналните капацитети и 
распплпжливи ресурси и пстваруваое на синергетски ефект. Прешките кпи ппстпјат за ваквптп 
хпризпнталнп ппврзуваое мпже да бидат надминати преку впсппставуваое на регипналните 
тимпви.   

 

Индикативни активнпсти 

 Едукација, прпмпција и инфпрмираое за задругарствптп, мпжнпстите и 
преднпстите 

 Идентификација и ставаое на распплагаое на регипналните капацитети и 
распплпжливи ресурси, какп и директна ппддрщка вп прпцеспт на 
надминуваое на прешките преку регипналните тимпви 

 

Мерка 4.1.5 Уредуваое на пазарите, прганизација на прехранбенипт синчир и ппдпбруваое 
на квалитетпт на земјпделските прпизвпди 

Ппддрщка за  ппттикнуваое на влезпт на нпви субјекти вп маркетингпт сп земјпделски 
прпизвпди, зајакнуваое на вертикалната интеграција и ппдпбруваое на физишката 
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инфраструктура на пазарпт, а примарнп преку птвпраое на нпви пткупни маркетинг лпгистишки 
центри и инвестираое вп мпдернизација на ппстпјните капацитети.  

 

Индикативни активнпсти 

 Израбптка на прпекти за развпј на агрп-индустриски зпни 

 Планираое и спздаваое на предуслпви за впсппставуваое на агрп-
индустриски зпни 

 Ппддрщка и ппттикнуваое на фпрмираое и мпдернизираое на регипнални 
агрп-индустриски зпни 

 

Мерка 4.1.6 Унапредуваое на кпнкурентнпста на земјпделскптп ппризвпдствп преку  паметна 
специјализација и стандардизација на прпизвпдствптп 

Пптребнп е да се направи паметна специјализација на аспртиманпт на земјпдлскптп 
прпизвпдствп вп Северпистпшнипт плански регипн. Истп така паметната специјализација е 
ппврзана и сп кпнцентрацијата на ресурсите (трудпт, капиталпт и земјата) вп прпизвпдствп на 
пгранишен аспртиман на прпизвпди сп щтп се ппстигнува кпнсплидација на специјализиранптп 
прпизвпдствп низ време. Специјализациајта треба да дпведе дп згплемуваое на пбемпт на 
прпизвпдствп на пдредени земјпделски прпизвпди, а да ги намали трпщпците за нивнп 
прпизвпдствп.  

 

Индикативни активнпсти 

 Мапираое на клушните земјпделски култури за кпи Северпистпшнипт регипн 
има преднпсти при прпизвпдствптп 

 Испитуваое на пазарнипт пптенцијал за прпдажба на мапираните култури 

 Ориентација на земјпделските стппанства (индивудуални и правни) кпн 
успврщуваое на прпивпдствптп на избраните култури 

 Успврщуваое на земјпделскптп прпизвпдствп на тие култури 

 

ПРИПРИТЕТ 4.2 РАЗВПЈ НА РУРАЛНИПТ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ 

Руралните средини вп Северпистпшнипт плански регипн знашајнп запстануваат вп свпјпт развпј 
вп пднпс на урбаните средни пспбенп вп делпт на инфраструктурата. За да мпже да се 
пбезбеди развпј на земјпделиетп и туризмпт мпра да се стимулира руралнипт развпј. Вп 
спрптивнп населениетп ќе прпдплжи да се иселува и да мигрира кпн урбаните средни. Истп 
така туризмпт не мпже да се развива дпкплку инфраструктурата вп руралните средни е на нискп 
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нивп, а најгплем брпј пд културнп-истприските знаменитпсти и прирпдните атракции се напдаат 
вп руралните средини.  

 

 

Излезни резултати Индикатпри 

Згплемена ппкриенпст сп 
впдпснабдуваое и пдведуваое на 
фекалните впди вп руралните 
средни 

Прпцент на ппкриенпст жителите вп 
руралните средини 

Згплемена изградба и пбнпва на 
лпкални патищта вп руралните 
средини 

Изградба на нпви лпкални патищта вп 
руралните средини, вп км, пп гпдини 

Обнпва на лпкални патищта вп 
руралните средини, вп км, пп гпдини 

Унапредуваое на туристишката 
инфраструктура 

Брпј на реализирани прпекти (и нивна 
вреднпст) за ппдпбруваое на пристаппт 
дп културнп-истприските и туристишките 
лпкалитети 

Брпј на реализирани прпекти (и нивна 
вреднпст) за ппдпбруваое на 
сигнализацијата и видливпста на 
културнп-истприските и туристишките 
лпкалитети 

Брпј на реализирани прпекти (и нивна 
вреднпст) за инфраструктурнп 
уредуваое на туристишките лпкалитети 
(паркинзи, патеки и сл.) 

Згплемуваое на капацитетите за 
сместуваое на туристите 

Брпј на нпвпизградени пбјекти за 
сместуваое на туристи 

Прпцент на ппраст на легла за 
сместуваое на туристи на гпдищнп нивп 

Унапредуваое на прпмпцијата на 
регипнпт за привлекуваое на 
туристи 

Брпј на прпекти и вреднпста на нивните 
бучети за привлекуваое на туристи, на 
гпдищнп нивп 
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Мерка 4.2.1 Ппдпбруваое на руралната и туристишката инфраструктура 

Инфраструктурата на руралните ппщтини знашајнп запстанува зад урбаните вп Северпистпшнипт 
пласнки регипн. Без ппдпбруваое на инфраструктурата вп руралните ппдрашја невпзмпжнп е да 
се пшекува дека би се спрешилп иселуваоетп и дека наслениетп ќе се пдлуши да пстане вп 
свпите населени места да се занимава сп земјпделие и рурален туризам. Оттука пптребнп е 
итнп ппдпбруваое првенственп на трансппртната и кпмуналната инфраструктура вп руралните 
средини какп предуслпв за развпј на туризмпт.  

Вп сппредба сп пстанатите регипни Северпистпшнипт регипн има најмал брпј на спби и 
пптребнп е знашајнп унапредуваое на сместувашките капацитети.  Истп така пристаппт дп мнпгу 
пд туристишките лпкалитети е птежнат, и птсуствува нивнптп пбележуваое. За да мпже една 
туристишка дестинација да прима туристи, мпра да има спвремена туристишка инфраструктура, 
пднпснп сместувашки капацитети и адекватна инфраструктура дп самите лпкалитети (пристапни 
патищта, паркинзи, тпалети, сувенирници и сл.). Затпа пптребна е израбптка на студии за развпј 
на лпкалитетите, рекпнструкција на патищтата дп атракциите и ппремуваое на прпстпрпт сп 
туристишка ппрема.  

 

Индикативни активнпсти 

 Инвестиции за ппдпбруваое на трансппртната инфраструктура 

 Инвестиции за ппдпбруваое на впдпснабдуваоетп, пдведуваоетп на 
птпадните впди и пдлагаоетп на птпадпт вп руралните средини 

 Ппдпбруваое на пристаппт дп културнп-истприските и туристишките 
лпкалитети 

 Ппдпбруваое на инфраструктурата на манастирите вп регипнпт (Старп 
Нагпришане, Липкпвп, Крива Паланка, Куманпвп) 

 Ппдпбруваое на инфраструктурата вп Кпкинп и Куклица 

 Трасираое и пбележуваое на планинските и велпсипедски патеки, Крива 
Паланка, Старп Нагпришане 

 Трасираое и уредуваое на трекинг стази, велпсипедски и мптп патеки, 
Бислимска Клисура 

 Изградба и мпнтираое на платфпрми за рибплпвци и инсталираое на спларни 
канделабри, Бислимска Клисура 

 Партернп уредуваое, Куманпвска Баоа 

 Трасираое и пбележуваое на карпестата уметнпст 

 Изградба на инфп центри и инфп тпшки 

 Ппставуваое на инфпрмативни табли 
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Мерка 4.2.2 Привлекуваое на инвестиции и ппддрщка за изградба на сместувашки 
капацитети и нивна категпризација 
Целта за згплемуваое на ппсетенпста вп Северпистпшнипт регипн мпже да се ппстигне преку 
згплемуваое на капацитетите за сместуваое и ппдпбруваое на нивнипт квалитет. За тпа да се 
пствари треба да се генерираат ппвплни услпви за изградба на сместувашките капацитети за 
задпвплуваое на туристишките пптреби. Затпа е пптребнп привлекуваое на нпви инвестиции вп 
изградба на нпви сместувашки капацитети.  
 

Индикативни активнпсти 

 Дпградба на лпвешките куќи вп Пклищте-Ранкпвце, Билијнп, Кратпвп и 
Глабпшица, Старп Нагпришане 

 Прпекти за ппдрщка на приватни инвестиции при изградба на нпви 
сместувашки капацитети 

 Обуки и едукација за кпристеое на фпндпви и други нашини на финансираое 

 Дпследна примена на категпризацијата на сметувашките капацитети 

 Изградба на сместувашки капацитети, какп и камппви 

 
Мерка 4.2.3 Мапираое и вреднуваое на прирпднптп и културнп-истприскптп наследствп и 
негпва прпмпција 
Северпистпшнипт плански регипн изпбилува сп културнп и прирпднп наследствп, нп тпа не 
знаши дека целпкупнптп наследствп има и пдредена туристишка вреднпст. За таа цел, пптребнп 
е израбптка на студии сп кпи ќе се утврди кпе наследствп е атрактивнп за туристишка ппнуда. 
Затпа е пптребнп мапираое на ппдрашјата кпи имаат културнп и истприскп знашеое. Истп така 
мнпгу е важнп тематскптп ппврзуваое на атракциите и нивна активна прпмпција.  
 

Индикативни активнпсти 

 Вреднуваое на културнп-истприскптп наследствп и развпј на планпви за нивнп 
пдржливп кпристеое 

 Израбптка на интерактивни мапи  

 Израбптка на прпмптивне материјал на туристишките атракции 

 Развпј на гепграфски инфпрмациски систем (GIS) за лпкализираое на 
најзнашајните атракции 

 Истражуваое и кпнзервација на ппзнашајни лпкалитети 

 
 

Мерка 4.2.4 Ппдпбруваое на видливпста преку сигнализацијата и визуелизацијата на 
туристишки атрктивните лпкации 
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Туристишки атрактивните лпкации би пстанале неппзнати дпкплку не се знае нивната тпшна 
лпкација. За таа цел, пптребнп е да се пбезбеди ппеднпставен пристап на туристите, пднпснп 
неппхпднп е нивнп пбележуваое и ппставуваое на ппвеќе јазишна сигнализација. Впеднп, 
туристишките лпкалитети треба да распплагаат сп ппщти инфпрмации, пднпснп инфп-табли, на 
кпи ќе бидат дадени пснпвните ппдатпци за туристишката атракција. Од друга страна пак, 
птвараоетп на инфп-тпшките и инфп центрите би пвпзмпжилп инфпрмираое и прпмпција за 
туристишките пптенцијали, какп и за индивидуалните даватели на услуги застапени вп регипнпт. 
Инфпрмативните спдржини би се пднесувале на прирпдните и културните туристишки 
пптенцијали, нивната лпкација, време на рабптеое, нашин на стигнуваое, мпжнпстите за 
дппплнителни и прппратни туристишки активнпсти. Сетп пва ќе придпнесе за унапредуваое на 
сликата на Северпистпшнипт планскипт регипн какп туристишка дестинација, нп и на квалитетпт 
на дпживуваоетп на туристите.  
 

Индикативни активнпсти 

 Отвараое на регипналнп туристишкп бирп 

 Изгптвуваое на план и реализираое на инфп-тпшки, центри вп регипнпт 

 Ппдпбруваое на ппстпешките и изградба на нпви кпмуникации и 
сигнализација 

 Електрпнски инфпрмативни табли низ регипнпт 

 Интегрираое на спфтвер вп инфп-тпшките сп инфпрмации за туристишките 
атракции за целипт регипн 

 Изгптвуваое на апликации (прпграми) за презентација на ппзнашајните 
културни атракции вп регипнпт 

 Визуелизација на Кпкинп 

 
Мерка 4.2.5 Фпрмираое и прпмпвираое на регипнални туристишки ппнуди 

Северпистпшнипт плански регипн распплага сп мпжнпсти за развпј на ппвеќе специфишни 
видпви на туризам. Регипнпт какп засебна регипнална целина треба ппстепенп да се развива вп 
преппзнатлива туристишка дестинација. Тпа би мпжелп да се пствари сп кпмбинација на 
атрактивнп – мптивските ресурси сп кпи распплага регипнпт вп туристишки аранжмани и нивна 
прпмпција на пптенцијалните туристи.  

 

Индикативни активнпсти 

 Организираое на средби ппмеду туристишките агенции сп другите даватели на 
туристишки услуги вп целипт регипн 

 Одбираое на најдпбрите предлпг идеи за туристишки прпграми и прпмпција 

 Израбптуваое на туристишки аранжмани кпи ги вклушуваат 
алтернативните видпви на туризам 
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 Избпр на прпмптивни средства и метпди наменети за дефинирани пазарни 
сегменти 

 Организираое и ушествп на специјализирани саеми за алтернативни фпрми на 
туризам 

 Ппддрщка на туристишки агенции за прпмпвираое на регипнални туристишки 
прпграми 

 Ппддрщка на културни и сппртски манифестации 

 Прпмпвираое на гастрпнпмијата какп дел пд културата на регипнпт 

 Прпмпција на манастирска тура и ппврзуваое сп манастирите пд Истпшен 
плански регипн 

 Прпмпција на тура на културни пејсажи - Кпкинп, Куклица, Цпцев Камен 

 Прпмпција на тура за карпеста уметнпст 

 Израбптка на прпмптивен материјал вп пбласта на туризмпт 

 Израбптка и пешатеое на календар на настани 

 Ревитализација на рурални средини сп бпгати етнпграфски карактеристики 

 Ппврзуваое на административната структура сп бизнис сектпрпт за туризам 

 Ажурираое на регипналната веб страна 

 

Мерка 4.2.6 Фпрмираое на кластер за туризам вп Северпистпшнипт Плански Регипн 

Северпистпшнипт плански регипн сп цел да стане атрактивна туристишка дестинација, треба да 
пствари ппврзуваое и спрабптка на сите директни и индиректни шинители на туризмпт вп 
заеднишки туристишки кластер. Сп тпа би се ппдпбрила услугата на давателите на туристишки 
услуги пднпснп би се специјализирале нивните прпизвпди и услуги.  

 

Индикативни активнпсти 

 Фпрмираое на кластер за туризам 

 Фпрмираое на прганизациска структура на кластерпт 

 Зајакнуваое на капацитетите на кластерпт 

 Ппврзуваое сп туристишките агенции и бизнис сектпрпт 

 Прпмпвираое на рабптата на кластерпт 

 Вмрежуваое на сите ушесници 

 

Мерка 4.2.6 Впведуваое на инфпрмациски систем за евиденција на туристи и аналитика 

Вп Северпистпшнипт плански регипн не ппстпи систем за електрпснка евиденција на туристи и 
ппдлабпка аналитика сп цел прпфилираое на туристите кпи гп ппсетуваат регипнпт. За таа цел 
пптребнп е да се впведе инфпрмациски систем за евиденција на туристите каде би се спгледал 
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не самп брпјпт и структура на гпстите, туку и нивните пптреби, зпщтп гп ппсетиле регипнпт, 
задпвплствптп пд нивната ппсета, дали би се вратиле ппвтпрнп и сл. На вакпв нашин би се 
прпфилирале пптенцјалните идни туристи ппдпбрп сп цел да се пресретнат нивните пптреби. 
Имплементацијата на вакпв систем бара ппщирпка спрабптка ппмеду туристишкипт и бизнис 
сектпр, лпкалните и централните власти, какп и институциите кпи спбираат ппдатпци вп врска 
сп туризмпт. 

 

Индикативни активнпсти 

 Имплементација на напреден инфпрамциски систем за евиденција на 
туристите  

 Кпрстеое на аналитика на спбраните ппдатпци за прпфилираое на туристите  

 Прилагпдуваое на туристишката ппнуда спгласнп дпбиените спзнанија пд 
аналитиката и прпфилираоетп на туристите 

 

Мерка 4.2.7 Развпј на капацитетите на туристишките рабптници  

Развпјпт на туризмпт вп гплема мера зависи пд сппспбнпстите, знаеоата и кпмпетенциите на 
лудетп вклушени вп туризмпт. За таа цел, пптребна е едукација и кпнтинуирана надградба на 
туристишките рабптници, нп и едукација и зајакнуваое на капацитетите на лпкалнптп население 
- давателите на услугите. Впеднп, пптребнп е ангажираое на квалификувани лица пд пбласта на 
туризмпт вп ппщтините и евентуалнп фпрмираое на пдделенија за туризам. 

Туристите при дпадаоетп вп туристишката дестинација имаат пптреба пд инфпрмираое за 
туристишките вреднпсти, даватели на услуги и туристишки активнпсти кпи се нудат вп тпа местп. 
За таа цел, непхпднп е фпрмираое на туристишките инфпрмативни бирпа или центри. 

 

Индикативни активнпсти 

 Обука на давателите на услуги вп рурални средини 

 Фпрмираое на тренинг центри за нефпрмалнп пбразпвание 

 Организираое на едукативни патуваоа вп странствп 

 Функципнални ппщтински бирпа 

 Мрежнп ппврзуваое на туристишките бирпа вп регипнпт 

 Организираое спстанпци на вклушените вп туризмпт вп регипнпт на циклишен 
интервал 

 

 

 



 

8 .  Ф И Н А Н С И Р А О Е  П П Д Д Р Ш К А  Н А  П Р П Г Р А М А Т А  З А  Р А З В П Ј  Н А  
С Е В Е Р П И С Т П Ч Н И П Т  П Л А Н С К И  Р Е Г И П Н  

Северпистпшнипт плански регипн сп Одлуката за класификација на планските регипни сппред 
степенпст на развиенпста за перипдпт 2018-2023 има утврдена  вреднпст на развпен индекс пд 
62.7. Спгласнп вреднпста на развпјнипт индекс Северпистпшнипт плански регипн пп трет пат вп 
изминатите 10 гпдини е категпризиран какп најмалку развиен регипн вп сппредба сп сите 
пстанати регипни.  

Сппред метпдплпгијата за распределба на средствата пд прпграмата за регипнален развпј на 
Република Северна Македпнија, кпја се спрпведува преку Министерствптп за лпкална 
сампуправа и Бирптп за регипнален развпј и кпја се врщи спгласнп степенпт на развиенпст на 
регипните, за финансираое на прпекти за развпј на Северпистпшнипт плански регипн (за 
перипд 2019-2023), се предвидени средства вп висина пд 17,3% пд вкупните средства за сите 
регипни. 

Ппкрај пваа прпграма, Закпнпт за рамнпмерен регипнален развпј, какп извпри за финансираое 
на регипналнипт развпј ги наведува и: 

1) Бучетпт на Република Македпнија, 
2) Бучетите на единиците на лпкалната сампуправа, 
3) Распплпживите фпндпви на ЕУ, 
4) Други мегдунарпдни извпри, 
5) Дпнации и сппнзпрства пд физишки и правни лица и 
6) Други средства утврдени сп закпн. 

Спгласнп Закпнпт за рамнпмерен регипнален развпј, за ппттикнуваое на рамнпмернипт 
регипнален развпј пд Бучетпт на Република Северна Македпнија гпдищнп треба да се 
издвпјуваат средства вп висина пд најмалку 1% пд БДП.  

Вп Закпнпт за рамнпмерен регипнален развпј се дефинирани следните инструменти за 
ппттикнуваое на регипналнипт развпј: капитални влпгпви; неппвратни грантпви; финансираое 
и кпфинансираое на ппдгптпвка на анализи, студии, плански дпкументи и акципни планпви; 
финансираое на градеоетп на институципналните капацитети за регипнален развпј на 
Република Северна Македпнија, какп и државна ппмпщ вп вид на заеми ппд ппвплни услпви, 
гаранции за заеми, псигуруваое на кредити, данпшни плеснуваоа, субвенции и други 
инструменти, спгласнп закпн. 

За пстваруваое на стратегиските цели пд Прпграмата за развпј на Северпистпшнипт плански 
регипн пптребна е бучетска ппддрщка и кпнтинуиранп и стабилнп бучетираое. Од пгрпмна 
важнпст е ппддрщката на прпектите за развпј на Северпистппшнипт регипн сп надеж дека за прв 
пат вп 2024 гпдина пвпј регипн нема да биде најнеразвиен, сп најниска вреднпст на индекспт 
на развпј. Дпсегащнптп искуствп ппкажа дека пптребните финансиски средства, нема да мпжат 
да се пбезбедат самп пд бучетите на ппщтините, ниту самп пд средствата за ппддрщка на 
рамнпмернипт регипнален развпј, туку ќе треба да се искпристат сектпрските прпграми на 
министерствата и привлекуваое ппвеќе на приватни инвестиции вп регипнпт. При 
дефинираоетп на стратегиските цели, припритети и мерките вп Прпграмата, изврщенп е нивнп 
ппврзуваое сп релевантните сектпрски дпкументи, сп цел да се пбезбеди ппефикасна 
имплементација на мерките. Кппрдинацијата е ппсебнп знашајна пд финансиски аспект, имајќи 
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ја вп предвид пптребата пд гплеми финансиски средства за имплементација на пплитиката за 
регипнален развпј. 

Сепак искуствптп ппкажува дека стимулираоетп на рамнпмернипт регипнален развпј не е 
впзмпжнп самп преку јавните инвестиции затпа щтп се ппкажува дека иакп Северпистпшнипт 
регипн дпбива најмнпгу средства за рамнпмерен регипнален развпј (17.3%) тпа сеущте не е 
дпвплнп за да пвпј регипн фати приклушпк и се приближи на развпјпт на другите регипни. 
Ваквата спстпјба верпјатнп е резултат на приватните инвестиции (какп дпмащни, така и 
странски) кпи се пазарнп и прпфитнп мптивирани и кпи секпгащ се движат кпн ппдрашјата на 
највиспк принпс на капиталпт. Оттука вп иднина при креираоетп на пплитиките за регипнален 
развпј ќе биде кприснп да се размислува за впведуваое на пдделни мерки пд страна на 
централната власт за впведуваое на ппсебни мерки за стимулираое на ппвеќе приватни 
инвестиции вп Северпистпшнипт плански регипн сп цел да се намали диспаритетпт ппмеду пвпј 
регипн и пстанатите регипни. Така да вп иднина мпже да се размислува за даваое на 
диференцирани данпшни пслпбпдуваоа или стимулации при привлекуваое на странски и 
дпмащни инвестиции кпи би биле пренаспшувани кпн Северпистпшнипт плански регипн. 
Дпсегащните искуства ппкажуваат дека пбидпт да се намалат диспаритетите самп преку 
диференцирани јавни инвестиции се ппкажува какп недпвплнп успещен механизам за 
приближуваое на развпјпт на пдделните плански регипни.  
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