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ПРЕДГОВОР 

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 2021-2031 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 2021-2031 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.  
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На завршната конференција беше презентирана работната верзија на Програмата за развој на 
Североисточниот плански регион 2021-2026 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 секторот, и другите засегнати страни од регионот со можност за 
искажување забелешки, сугестии и коментари во однос на презентираниот документ. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 ПРИРОДНИ  КАРАКТЕРИСТИКИ   

 

МЕСТОПОЛОЖБА

РЕЛЈЕФ

КЛИМА
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1.1 МЕСТОПОЛОЖБА 

Североисточниот плански регион ги опфаќа општините на крајниот североисточен дел на 

Република Македонија, долж границата со Косово, Србија и Бугарија, односно сливното 

подрачје на реката Пчиња и Крива Река. Вкупната површина на регионот изнесува 2310 км2 и 

регионот е еден од најмалите по површина кој зафаќа 9.3% од вкупната површина на Република 

Северна Македонија.  

Слика 1.1 Место положба на Североисточниот плански регион 

 

 

Регионот има 6 општини и тоа: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо 
Нагоричане и 192 населени места. Во неговиот состав влегуваат 192 населени места, од кои 189 
се рурални населби. 

 

 

 



 

 
Октомври -  Декември ,  2020-та година  

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021-2026    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 09 

Табела 1.1 Карактеристики на општините во Североисточниот плански регион 

 

Извор: Регионите во Република Северна Македонија 2020, Државен завод за статистика 

Имајќи ги предвид геолошките карактеристики на Осоговските Планини во регионот, тука се 
лоцирани неколку наоѓалишта на олово-цинкова руда во кои се врши експлоатација. 
Природните услови и ресурси на Североисточниот Регион нудат потенцијал за развој и 
унапредување на сточарството и развој на месната и млечната прехранбена индустрија.1 
 

1.2 РЕЛЈЕФ 

Релјефот во Североисточниот плански регион го сочинуваат Кумановската Котлина (1315 km) на 
запад и Криво-паланечката Котлина со Славишко Поле на исток. Кумановската Котлина е 
опкружена со ниски до средно високи планини и тоа Скопска Црна Гора на запад, Руен на 
север, Козјак на исток и ограноци од Градиштанска планина на југ. Криво-паланечката Котлина 
со Славишко Поле е опкружена со повисоки планини и тоа со Осоговските Планини на југ, 
Козјак на запад, Герман и Билино на север и ограноци на планината Дукат на исток. Највисок 
врв во областа е Руен (2252 m) на Осоговските Планини, а најниската точка се наоѓа во коритото 
на реката Пчиња, 246 m. Тоа значи дека висинската разлика изнесува 2006 m. Од вкупната 
површина на овој регион, 1687,1 km2 или 73,1% лежат до 1000 м н.в., а 620,4 km2 или 26,9% над 
таа висина. Три проценти, или 70,5 km2 се наоѓаат на надморска висина од 1500 m. Според тоа, 
во релјефот на регионот доминираат ридско- котлинските и нископланинските (<1000 m) до 
среднопланинските (<1500 m) терени2. На сликите бр. е прикажана хипсометријата на теренот во 
метри и наколонот на теренот во степени.  

 

 

 
1 Регионите во Република Северна Македонија 2020, Државен Завод за Статистика 
2 „Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за 
Источниот и Североисточниот регион“ Референтен број: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та година. 

Општина Површина
Процена на 
население

Жители на 
км2

Населени 
места

Кратово 375,44 км2 9.057 24 31
Крива Паланка 480,81 км2 19.676 41 34
Куманово 509.4 км2 109.547 215 48
Липково 267.8 km² 30.367 113 22
Ранковце 240.7 km² 3.622 15 18
Старо Нагоричане 433.4 km² 3.817 9 39
Вкупно 2310 km² 176.086 192
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Слика1.2 Хипсометрија на теренот во метри 

 

 

Слика 1.3 Наклон на теренот во метри 

 
 

Подрачјето се карактеризира со благи падини на земјиштето, кои се присутни на дното на 
котлините и на планинските рамнини и возвишенија од една страна и со изразени падини на 
планинските страни, односно по длабоко всечените рамнини. Според тоа, просечниот наклон 
на земјиштето е околу 12°. Наклоните на теренот се одликуваат, главно, со северни и јужни 
експозиции. Северните експозиции се постудени, повлажни, со погуста вегетација и со повеќе 
извори присутни главно на Планината Осогово. Ваквите услови се соодветни за зимски 
спортови, пешачење, рекреативно планинарење, одмор во текот на жешките летни месеци, и 
сл. Јужните експозиции, пак, се повеќе изложени на сонце, потопли и пооголени, па затоа 
одговараат за прошетки и панорамско разгледување во постудените месеци, за лов и слично. 
Според типот на релјефните површини и форми застапени во подрачјето, посебно значење за 
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туризмот имаат Осоговските Планини кои се издигаат над 2000 m надморска висина, како што 
се и неколкуте средно високи планини (Скопска Црна Гора, Козјак, Герман и Билино), речните 
долини и клисури и остатоците од вулканскиот релјеф во регионот3.  
 
На територијата на Североисточниот регион на Република Северна Македонија се наоѓаат 
планините: Осоговските Планини, Скопска Црна Гора, Козјак, Герман и Билино. Во рамките на 
Североисточниот регион, висорамнините зафаќаат мала површина од 160 km2 и се главно 
разместени по долините на поголемите реки Пчиња, Крива Река, Кумановска Река со Липковска 
и Коњарска Река, потоа во Кумановско и Липковско Поле. Во алувијалните висорамнини, покрај 
поголемите реки, има бројни колски патишта кои се погодни за велосипедизам, комбиниран со 
набљудување на природата. Вакви места, какви што има повеќе покрај бреговите на реката 
Пчиња и Крива Река, се добри и за излетничко-спортски туризам4. 
 
Во регионот на Кумановската и Криво-паланечката Котлина се среќаваат и неколку клисури. 
Покарактеристични и поатрактивни се Бислимската Клисура на реката Пчиња кај Куманово, 
потоа Жидиловската Клисура на Крива Река и живописната клисура на Киселичка Река- десна 
притока на Крива Река.  
 

1.3 КЛИМА  

Во западниот (понизок) дел на Североисточниот регион преовладува умерено-континентална 
(топла континентална) клима, во источниот дел преовладува постудена континентална клима, а 
на планините со надморска височина од над 1000 m преовладува типична планинска клима. 
Подрачјето на Североисточниот регион се одликува со долготрајно сончево зрачење кое 
просечно годишно се движи од 2300 часови во Кратово, 2291 часови во Крива Паланка и 2168 
часови во Куманово. Максимумите се јавуваат во летните месеци особено во јули, а минимумот 
е во зимските месеци - декември и јануари. На планините во регионот нема некоја значајна 
промена на должината на осончувањето, така што тоа е речиси иста со она во наведените 
метеоролошки станици. 
 
Просечните годишни количини на врнежи во Североисточниот регион на Република 
Македонија се движат од 549 mm во Куманово, 656 mm во Крива Паланка до 728 mm во 
Кратово. Според податоците за средномесечните количини на врнежи во наведените станици 
се констатира дека тие се релативно мали количини, но релативно рамномерно распоредени 
во текот на годината. Исклучок е месец мај со поголеми количини. Количините на врнежи на 
повисоките места, односно на планините се нешто поголеми. На високите планински делови, 

 
3 „Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за 
Источниот и Североисточниот регион“ Референтен број: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та година. 
4 „Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за 
Источниот и Североисточниот регион“ Референтен број: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та година. 
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врнежите во зимскиот период од годината паѓаат во вид на снег. Снегот се задржува 5-6 месеци 
на Осоговските Планини, 3-4 месеци на Скопска Црна Гора, а 2-3 месеци на Козјак, Герман и 
Билино. 
 
Посебна метеоролошка појава се ветровите кои во регионот дуваат од различни правци. Во 
Кумановскиот регион преовладуваат ветровите од северниот квадрант, а во Крива Паланка, 
односно по долината на Крива Река преовладува североисточниот ветер5.  
 
Североисточниот регион од Република Северна Македонија се одликува со топла варијанта на 
умерено-континентална клима присутна во пониските делови, потоа ладна умерено-
континентална клима карактеристична за подрачјата од 500-1000 m и планинска клима која е 
типична за подрачјата над 1000 м. н.в. 

 
5 „Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за 
Источниот и Североисточниот регион“ Референтен број: EuropeAid/130400/D/SER/MK, 2014-та година.  
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2.1 ДЕМОГРАФИЈА  

Во отсуство на попис и прецизни податоци за демографските состојби сите анализи во рамките 
на секторот демографија се засновани на проценките за насление кои ги прави Државниот 
завод за статистика. Согласно тие податоци демографските трендови во Североисточниот 
регион генерално ги следат трендовите на депопулација и стареење на населението слично 
како и на ниво на Република Северна Македонија. Во последните 5 години забележителна е 
значителна депопулација и намалување на бројот на населението.  

Во табелата подолу може да се забележи дека населението во Североисточниот регион се 
намалува во последните 5 години и неговото учество во вкупното население се намалило од 
8.51% во 2015-та год. на 8.48% во 2019-та год. Иако ова намалување не изгледа драматично 
согласно проценките на Државниот завод за статистика, сепак очекувањата се дека по 
одржување на пописот овој процент ќе биде значајно поголем.  

Табела 2.1 Движење на население по години 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Динамиката на населението е прикажана и преку индексот на населението во табелата подолу. 
Од вредностите може да се забележи благо намалуување на бројот на населението сукцесивно 
гледано низ годините. Сепак ваквите резултати треба да се земат со сериозна претпазливост 
затоа што се врз основа на проценкитеза на население, а не врз основа на спроведен попис на 
население.  

Табела 2.2 Динамика на населението 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Стапката на наталитет на Североисточниот регион е 9.1‰ промили и се наоѓа на второ место 
веднаш зад Полошкиот регион кој има стапка на наталитет од 9.4‰. Меѓутоа стапката на 
наталитет на Североисточниот регион се наоѓа под националниот просек од 9.6‰ промили6. 
Доколку се анализира стапката на наталитет и морталите по одделни општини во 
Североисточниот регион може да се забележи дека највисока стапка на наталитет има 

 
6 Регионите во Република Северна Македонија – Државен завод за статистика, Октомври 2020-та година 

Население по години 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 2.071.278 2.073.702 2.075.301 2.077.132 2.076.255
Североисточен регион 176.231 176.169 176.260 176.196 175.973
Учество во вкупното население 8.51% 8.50% 8.49% 8.48% 8.48%

Индекс на населението 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 100 100.12 100.08 100.09 99.96
Североисточен регион 100 99.96 100.05 99.96 99.87
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општината Липково со 10.92‰ промили, додека најниска стапка на наталитет има Кратово 
4.79‰ промили. Податоците за стапките на наталитет помеѓу одделните општини во рамките 
на самиот регион покажуваат дека разликите може да бидат многу големи. Во 2019-та година 
бројот на живородени деца бил 1595 додека бројот на умрени лица бил 1666 што дава 
негативен природен прираст од -71 лице.  

Табела 2.3 Стапки на наталитет и морталитет по општини 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Густината на населението во Североисточниот регион пресметана според територијалната 
површина изнесува 76.2 жители на километар квадратен со состојба 30.6.2019-та год.  и е под 
националниот просек од 83.4 жители на километар квадратен7. Доколку се погледне 
индикаторот за старосна зависност по општини во Североисточниот регион кој го покажува 
учеството на старото население над 65 години и младото население под 15 години во вкупното 
работоспособно население може да се забележи дека општината Старо Нагоричане се наоѓа во 
најнеповолна ситуација со коефициент од 59.17%, а потоа следуваат општините Ранковце, 
Крива Паланка, Кратово, Куманово и на крајот Липково. Како индикатор на притисок врз 
продуктивното население се покажува дека тој притисок е најголем врз општината Старо 
Нагоричане. На ниво на регион коефициентот на старосната зависност е 42.4% и се наоѓа нешто 
малку под коефициентот на старосна зависност на национално ниво од 44%. Во споредба со 
останатите региони се наоѓа на трето место веднаш зад Југозападниот и Полошкиот регион.    

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Регионите во бројки – Државен завод за статистик, Октомври 2019-та година 

Стапка на наталитет и 
морталитет  (‰)

Стапка на наталитет (‰) Стапка на морталитет (‰)

Кратово 4.79 16.15
Крива Паланка 7.79 10.34
Куманово 9.13 9.65
Липково 10.92 4.74
Ранковце 9.41 11.63
Старо Нагоричане 8.72 19.82
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Табела 2.4 Коефициенти на старосна зависност по општини 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Просечната возраст на населението во Североисточниот регион со состојба од 30.6.2019-та год. 
е 38.8 години, додека на ниво на Република Северна Македонија е 39.2. Во споредба со 
останатите региони Североисточниот регион се наоѓа на второ место веднаш зад Полошкиот 
регион кој има нјмладо население со просечна возраст од 37.2 години8. Бројот на склучени 
бракови во 2019-та год. во Североисточниот регион е 1.194 и учествува со 8.64% во однос на 
вкупниот број на бракови склучени на национално ниво кои се 13.814. 

 
2.2 РОДОВА ЕДНАКВОСТ  

Родовата еднаквост како начело на социјалната филозофија подразбира еднаквост помеѓу 
мажите и жените во различни сфери на живеење. Родовата структура во демографијата, 
образованието, учеството во економијата и бизнисот игра голема улога во развојот на било кој 
регион. Оттука при креирање на програма за регионален развој важно е да се знае состојбата 
во поглед на родовата еднаквост, како и достапноста на јавни услуги кои се релевантни за 
остварување на родова еднаквост и напорите на општините за промовирање на родово 
одговорни политики. Во тој контекст неколку позначајни индикатори важни за родовата 
еднаквост се разгледуваат во рамките на секторските анализи како: половата структура во 
нивото на невработеност, застапеноста во образованието и сл.  

Со користење на индексот на родова еднаквост9 како композитен показател за статусот на 
жените и мажите во различни сфери од живеењето е извршено рангирање на сите општини во 
Република Северна Македонија. Резултатите од рангирањето се достапни на веб страната 
http://www.rodovindeks.mk/municipality-list каде ранговите на општините од Североисточниот 
регион се прикажани подолу:  

 

 
 

8 Регионите во бројки – Државен завод за статистик, Октомври 2019-та година 
9 http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex Пристапено на 28.11.2020-та год.  

Старосна зависност  0-14 15-64 65+
Коефициент на 
старосна зависност

Кратово 1056 6.224 1.701 44.30%
Крива Паланка 2.663 13.516 3.454 45.26%
Куманово 18.326 76.458 14.737 43.24%
Липково 5.482 22.322 2.596 36.19%
Ранковце 590 2.485 537 45.35%
Старо Нагоричане 622 2.378 785 59.17%

http://www.rodovindeks.mk/municipality-list
http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex
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Табела 2.5 Рангирање на општините според индексот на родова еднаквост 

 
Извор: http://www.rodovindeks.mk/municipality-list (Пристапено на 21.10.2020-та год.) 

Оценката го означува постигнувањето на општината на однапред дефинирана скала во однос 
на индикатори во три категории и тоа: 1) родови јазови, 2) овозможувачки услови и 3) родова 
одговорна општина. Категоријата родови јазови вклучува некои индикатори согласно половата 
структура како: ниво на невработени и вработени лица, износ на месечна плата и пензија, 
сопствеништво на објекти, сопствеништво на земја, градоначалнички мандати и сл. Во рамките 
на оваа категорија на индикатори највисока оценка има добиено општината Куманово со 
оценка 58. Рангот покажува на кое место се наоѓа општината споредено со општината која има 
највисока оценка. Општините може да се рангираат во однос на секој од индикаторите, секој од 
домените и во однос на севкупна оценка која е индекс на родовата еднаквост во општината. 
Кога две или повеќе општини имаат иста оценка делат ист ранг. Највисок ранг е 1, а најнизок 
8110.  

Од анализа на податоците во табелата број 2.5 може да се забележи дека општината Липково 
во категоријата родови јазови има многу низок ранг 76 во однос на останатите општини. Во 
рамките на овозможувачките услови највисока оценка има општината Кратово 28 која воедно 
има и највисок ранг 11 во однос на останатите општини од овој регион. Оваа категорија на 
овозможувачки услови вклучува оценување на индикатори како згрижени деца во градинки, 
капацитет на градинките, број на матични гинеколози, пунктови и специјалисти за здравствена 
заштита на жени и сл. Согласно овие индикатори трите рурални општини во овој регион имаат 
најлош ранг Ранковце и Старо Нагоричане 59 и Липково 58. Куманово исто така има релативно 
лош ранг 42 во споредба со Кратово и Крива Паланка.  

Во категоријата на родово одговорна општина, каде се оценуваат индикатори со кои се мерат 
мерките кои ги имаат превземено општините за унапредување на родовата еднаквост во 
нивните локални заедници се: постоење на координатор и комисија за еднакви можности, дали 
е потпишана Европската повелба за еднаквост на жените и мажите на локално ниво, дали има 
назначени и потрошени средства за родови програми и сл. Согласно овие критериму во 
рамките на Североисточниот регион најдобра оценка има добиено Крива Паланка 35 и има 

 
10 http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex Пристапено на 28.11.2020-та год. 

Родов индекс
Општина Оценка Ранг Оценка Ранг Оценка Ранг
Кратово 55 50 28 11 17 38
Крива Паланка 57 36 12 27 35 16
Куманово 58 35 15 42 12 55
Липково 45 76 3 58 12 55
Ранковце 56 47 1 59 17 38
Старо Нагоричане 56 39 1 59 34 19

Родови јазови Овозможувачки 
услови

Родово одговрона 
општина

http://www.rodovindeks.mk/municipality-list
http://www.rodovindeks.mk/aboutIndex
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остварено ранг 16. Веднаш зад Крива Паланка се наоѓа Старо Нагоричане со оценка 34 и ранг 
19, додека во рамките на оваа категорија најниска оценка имаат Куманово и Липково со оценка 
12 и ранг 55. Иако овие оценки и рангирања се однесуваат за податоци и рангирања на 
општините направени во 2016-та година сепак се корисни со оглед на тоа дека понови 
рангирања на општините од аспект на родовата одговорност не се направени. Податоците од 
овие рангирања покажуваат дека најлоши се оценките кај родовите јазови на сите општини од 
овој регион, додека во категориите на овозможувачки услови и родово одговорна општина се 
издвојуваат Кратово и Крива Паланка како релативно добро рангирани.  

Со цел да се прошират сознанијата за родовата структура во рамките на Североисточниот 
регион подолу се наведени податоци кои се однесуваат за 2019-та година. Па така половата 
структура по општини во Североисточниот регион е дадена во табелата 2.6. Од податоците 
може да се забележи дека нема некоја значајна разлика во поглед на бројот на мажите и 
жените по општини освен во општината Старо Нагоричане и Ранковце каде таа разлика е нешто 
поголема.  

Табела 2.6 Полова структура на Североисточниот регион по општини во 2019-та год.  

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Доколку се погледне стапката на невработеност помеѓу урбани и рурални општини согласно 
половата структура може да се забележи дека таа е многу висока за жените во руралниот дел. 
Па така стапката на невработеност кај жените во руралниот дел во Североисточниот регион е за 
21.6% поголема во однос на националниот просек. Во урбаниот дел на Североисточниот регион 
стапката на невработеност кај жените повторно е поголема во однос на националниот просек 
(за 8.8%), но сепак разликата е помала споредбено со руралниот дел.  

Сепак кога се прави споредба на невработени мажи и жени во рамките на самиот регион може 
да се види дека таа е незначителна и во урбаниот (0.9%) и во руралниот дел (3.4%). Иако е 
невработеноста кај мажите е помала сепак нивото во стапката на неврабтени не се разликува 
драматично во корист на некој од половите. Анализата на половата структура на невработени 
покажува дека родовите политки во иднина треба да бидат повеќе фокусирани кон 
зголемување на вработеноста во руралните средни на двата пола со поголема фокусираност на 
стимулирање на вработување на жените од руралните средини.   

 

Полова структура Мажи Жени Вкупно Мажи2 Жени3
Кратово 4707 4274 8981 52.41% 47.59%
Крива Паланка 10166 9467 19633 51.78% 48.22%
Куманово 55145 54376 109521 50.35% 49.65%
Липково 15560 14879 30439 51.12% 48.88%
Ранковце 1911 1701 3612 52.91% 47.09%
Старо Нагоричане 2052 1735 3787 54.19% 45.81%
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Табела 2.7 Невработеност по пол и по средина на живеење 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Податоците за половата структура за вклученоста (број на запишани) на првите две нивоа на 
образование (основно и средно) се дадени во табелата 2.7. Од податоците се забележува дека 
не постои некоја родова нееднаквост од аспект на вклученост на жените и мажите во системот 
на образование. Кога станува збор за основно и средно образование се забележува дека 
вклученоста на жените во некои општини како Крива Паланка, Липково, Старо Нагоричане е 
дури и над националниот просек. Споредено во рамките на самиот регион на ниво на основно 
образование учениците претставуваат незначително поголем број во сите општини што 
веројатно се должи и на поглемиот број на мажи согласно демографските движења. Слична е 
состојбата и кога се анализираат податоците на ниво на средно образование.  Споредено со 
националниот просек за вклученост на ученичките во средното образование само општината 
Липково (50.19%) се наоѓа над националниот просек, додека помеѓу општините во рамките на 
самиот регион позначајни полови јазови се забележуваат кај општините Кратово, Крива 
Паланка и Куманово.  

Табела 2.7 Невработеност по пол и по средина на живеење 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Стапка на 
невработеност

Република Северна 
Македонија  

 Североисточен 
регион 

 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%
 Вкупно 17.3% 33.0%

Ниво на образование
Полова структура во 
образование Ученички Ученици Ученички Ученици Студентки Студенти
Република Северна Македонија 48.33% 51.67% 48.13% 51.87% 58.85% 41.15%
Кратово 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%
Куманово 47.58% 52.42% 48.79% 51.21% 61.63% 38.37%
Липково 49.65% 50.35% 50.19% 49.81% 67.35% 32.65%
Ранковце 47.79% 52.21% 90.91% 9.09%
Старо Нагоричане 49.15% 50.85% 100.00% 0%

Основно образование Средно образование Високо образование
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Во Североисточниот плански регион во учебната 2018/2019-та год. на ниво на основно 
образование имаат завршено 47.92% ученички и 52.08% ученици, додека на ниво на средно 
образование имаат завршено 48.47% ученици и 51.53% ученички. Ова покажува дека на ниво на 
основно и средно образование нема некоја позначајна полова разлика во бројот за завршени 
ученици и ученички.  

На ниво на високо образование кога се гледа бројот на дипломирани во учебната 2019-2020-та 
год. бројот на дипломираните жени е на значајно повисоко ниво во сите општини во 
Североисточниот регион така што во некои општини како Липково бројот на дипломираните 
студентки е поголем за повеќе од двојно во однос на бројот на студентите. Оваа анализа 
покажува дека на ниво на високо образование многу поголем број на жени дипломираат 
отколку мажи.  
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3.1 ДВИЖЕЊЕ НА БДП  

Североисточниот регион е најслабо економски развиен регион споредено во однос на 
останатите региони и согласно вредноста на индексот на развој се наоѓа на последно место. 
Покрај тоа што БДП на Североисточниот регион генерално го следи трендот на растот на БДП на 
национално ниво, сепак неговото учество во БДП на Република Северна Македонија се 
намалува во изминатите 5 години и тоа од 5.2% во 2015-та година на 4.8% во 2019-та година 
или вкупно за 0.4%.  

Табела 3.1 БДП 2015-2019-та година 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Мерено по жител Североисточниот плански регион во 2019-та година имал БДП од 187.609 
денари што е за 144.373 ден. (или за 76.95%) помалку во однос на просекот на национално 
ниво.  Исто така доколку се погледне трендот на движењето на БДП по жител може да се 
забележи дека разликата за последните 5 години значајно се зголемува и тоа од 105.350 ден. 
во 2015-та година на 144.373 ден. во 2019-та год. или вкупно за 39.023 денари. Ваквиот тренд 
на зголемување на негативната разлика на БДП по жител на Североисточниот плански регион 
во однос на просекот на национално ниво е загрижувачко и укажува на значајно заостанување 
во развојот на овој регион.  

Табела 3.2 БДП по жител 2015-2019-та година 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Доколку се погледне и учеството на БДП по жител на Североистопниот регион за последниот 
петгодишен период може јасно да се забележи дека драматично опаѓа низ годините и тоа од 
60.8% во 2015-та год. на 56.5% во 2019-та год. или за 4.3%.  
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Табела 3.3 Учество на БДП по жител 2015-2019-та година 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Сите овие податоци за БДП на Североисточниот регион јасно укажуваат дека овој регион 
значајно заостанува во развојот зад просекот на ниво на државата, а и во однос на сите 
останати региони. Доколку се погледнат индексите на БДП за 2019-та година и на сите останати 
региони може да се забележи дека единствено Полошкиот регион има помало учество од 
Североисточниот регион  

Графикон 3.1 Индекс на БДП на Североисточниот плански регион за 2019-та год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

3.2 БРУТО-ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  

Во табелата 3.4 е прикажано учеството на бруто-додадената вредност на производството на 
производи и услуги на Североисточниот регион во однос на бруто-додадената вредност на 
производството на Република Северна Македонија. Од резултатите може да се забележи дека 
учеството на бруто-додадената вредност на Североистичниот плански регион во вкупната 
бруто-додадена вредност на државата се намалува и тоа од 5.17% во 2015-та год. на 4.79% во 
2019-та год. или за 0.38%.  
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Табела 3.4 Бруто-додадена вредност на Североисточниот пласнки регион 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 3.5 е прикажана структурата на бруто-додадената вредност на Североисточниот 
плански регион по дејности. Бруто-додадената вредност по дејности го прикажува придонесот 
што одделните дејности го имаат во вкупната вредност на производството.  

Табела 3.5 Бруто додадена вредност по дејности на Североисточниот плански регион 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во однос на структурата на бруто-додадената вредност може да се забележи дека 
Североисточниот плански регион има поголемо учество на две дејности во однос на 
националниот просек и тоа: 1) градежништвото со 8.34% и 2) трговијата на големо и мало, 
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поправка на моторни возила и мотоцикли, транспорт и складирање, објекти за сместување и 
сервисни дејности со храна со 25.60%. Иако станува збор за поголемо учество на регионот во 
однос на овие две дејности сепак позитивната разлика е многу мала во однос на националниот 
просек. 

Североисточниот регион се наоѓа на тромеѓето со Србија и Бугарија и помеѓу коридорите 8 и 10 
што неминовно влијае првенствено на развојот на трговијата и транспортот. Сепак двете 
најзначајни дејности од аспект на нивната бруто-додадена вредност (трговијата и 
градежништвото) се на незначително повисоко ниво во однос на просекот на национално ниво.  

 
3.3 ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА  

Табелата 3.6 го покажува движењето на инвестициите во основни средства во Североисточниот 
регион во однос на просекот на национално ниво во период 2015-2019-та година. Резултатите 
покажуваат дека нивото на инвестиции е во пораст и во однос на 2015-тата година се имаат 
зголемено за нешто повеќе од двојно. Исто така и учеството на инвестициите во 
Североисточниот регион се има зголемено и тоа од 2.41% во 2015-та год. на 4.57% во 2019-та 
год. Сепак Североисточниот регион се наоѓа на последно место гледано по нивото на 
инвестиции во основни средства во однос на останатите региони со вкупно учество од само 
4.57%.  

Табела 3.6 Движење на инвестициите во основни средства 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021-2026    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 26 

Графикон 3.2 Учество на инвестициите во основни средства по региони во 2019-та год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

Како најзначајни дејности во поглед на инвестициите се градежништвото и трговијата на 
големо и мало кои се издвојуваа и во поглед на нивната бруто-додадена вредност на регионот. 
Гледано од аспект на нивото на инвестиции овие две дејности се на значајно повисоко ниво  од 
просекот на национално ниво. Оттука може да се заклучи дека двете дејности во кои има и 
најголеми инвестиции во основни средства (трговијата на големо и мало и градежништвото) 
воедно се и двете дејности кои имаат најголема бруто-додадена вредност.  
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Табела 3.7 Инвестиции во основни средства по дејности во 2019-та год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

3.4 АКТИВНИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ  

Североисточниот плански регион во 2019-та година имал 4174 активни деловни субјекти. 
Динамиката на бројот на активните субјекти покажува дека вкупниот број на активни субјекти 
во периодот 2015-2018-та година е во постојано опаѓање. Во 2019-та година бројот на активни 
деловни субјекти покажува за прв пат незначителен пораст од 96 субјекти или пораст од 2.35%.  

Табела 3.8 Активни деловни субјекти во Североисточен планси регион 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Меѓутоа она што загрижува е тоа што учеството на вкупниот број на активни субјекти во 
Севеористочниот регион во однос на вкупниот број на активни субјекти на национално ниво е 
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во постојан пад и тоа од 5.90% во 2015-та година на 5.50% во 2019-та година. Секако дека бројот 
на активни субјекти не мора да е показател за нивото на активност, но индикативно е тоа што 
учеството на регионот е во постојан пад во однос на вкупниот број на национално ниво.  

Доколку се анализира структурата на активните деловни субјекти од аспект на нивната 
големина мерена преку бројот на вработени може да се забележи дека со најголем број 
(97.99%) учествуваат микро и малите претпријатија под 50 вработени. Потоа на второ место се 
средни претпријатија по големина со учество од 1.89%, додека големи претпријатија 
учествуваат со само 0.12%. Споредбата на структурата на активните деловни субјекти на 
регионот во однос на структурата на национално ниво не покажува некои значајни разлики.  

Табела 3.9 Структура на деловни субјекти во Североисточен регион во 2019-та год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во скоро сите економии доминираат микро и малите претпријатија по број што секако е и 
случајот со Република Северна Македонија и Североисточниот регион. Меѓутоа споредбата на 
регионот во однос на останатите региони покажува дека Североисточниот регион се наоѓа на 
последно место по број на активни деловни субјекти во сите три категории. Графиконот 3.5 
подолу покажува дека Североисточнот регион има најмал број на големи претпријатија или 
претпријатија кои вработуваат 250 и повеќе вработени. Првиот нареден регион кој е со 
најмалку големи претпријатија е Полошкиот регион кој има 8 големи претпијатија но тоа е 
сепак за 60% повеќе во однос на Североисточниот регион. Третиот по ред Југозападниот регион 
со вкупно 11 големи претпријатија е со повеќе од двојно поголем број на големи претпријатија 
во донос на Североисточниот регион. Ова укажува дека е потребно во иднина да се обрне 
повеќе внимание кон привлекување на странски директни инвестиции кои вработуваат 
поголем број на вработени во Североисточниот регион со цел да се намали ваквата голема 
разлика.  
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Графикон 3.3 Број на големи претпријатија по региони во 2019-та год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Доколку ја погледнеме разликата во однос на бројот на средните претпријатија по одделните 
плански региони може да се забележи дека Североисточниот регион се наоѓа на последно 
место со вкупно 79 претпријатија. Двата наредни региони кои имаат повеќе претпријатија од 
Североисточниот регион се Вардарскиот и Полошкиот регион со по 103 активни средни 
претпријатија, или за 30.37% повеќе.  

Графикон 3.4 Број на големи претпријатија по региони во 2019-та год. 
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На графиконот 3.5 се прикажани бројот на малите претпријатија по планските региони каде 
повторно може да се види дека Североисточниот регион има најмал број на микро и мали 
претпријатија 4090. Првиот нареден регион по број на микро и мали претпријатија е 
Вадарскиот регион кој има 5478 активни микро и мали претпријатија или за 33.93%  повеќе.   

Графикон 3.5 Број на мали претпријатија по региони во 2019-та год. 

 
Од анализата на структурата на бројот на активни деловни субјекти може да се забележи дека 
Североисточниот регион најмногу заостанува во бројот на големите претпријатија кои 
вработуваат повеќе од 250 вработени во однос на останатите региони. Кај големите 
претпријатија разликата помеѓу Североисточниот регион и првиот нареден регион (Полошки) е 
за 60% за разлика од заостанувањето кај средните претпријатија каде разликата е 30.37% или 
кај малите и микро претпријатија со разлика од 33.93%.  Ова укажува дека економските 
политики во иднина треба повеќе да се фокусираат кон привлекување на странски инвестиции 
кои би основале големи претпријатија со повеќе од 250 вработени со цел да се промени оваа 
неповолна структура на овој регион. Исто така може да се креираат стимулативни мерки 
таргетирани кон средните претпријатија во регионот со цел тие да го зголемат обемот на своето 
работење и со тек на време да пораснат и да преминат во групата на големи претпријатија. 
Микро и малите претпријатија, но и средните претпријатија во голема мера работат и се 
развиваат подобро во економска околина каде има доволен број на големи претпријатија кои 
би биле корисници на нивните производи и услуги.  

Структурата на активните деловни субјекти по дејности во општините од Североисточниот 
регион покажува дека најголем број на активни деловни субјекти има во трговија на големо и 
мало и поправка на моторни возила и мотицикли. Само општината Старо Нагоричане како 
изразито рурална општина има најголем број на претпријатија во дејноста земјоделство, 
шумарство и рибарство. 
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Табела 3.10 Деловни субјекти по општини и дејности во 2019-та год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Бројот на активни деловни субјекти по општини покажува дека во сите општини дејноста 
трговија на големо и мало и поправката на моторни возила (освен Старо Нагоричане) доминира 
со неколкукратно поголем број на претпријатија во однос на сите останати дејности. Доколку се 
анализира обемот на средства од ФИТР ((Фондот за Иновации и Технолошки Развој) со кои биле 
подржани проекти во одредени области се забележува дека во Североисточниот регион 
доминираат проекти во секторот градежништво, но интерес покажале и претпријатијата за 
машинска индустрија и инжинеринг, мебел и обработка на дрво, текстил и кожа. Сепак треба 
да се има во предви дека финансираните проекти се показатели за дејноста на проектот, а не и 
дејноста на претпријатието. Па така на пример проектите кои се финансирани во делот на 
машинска индустрија и инжинеринг се однесуваат на претпријатија од различни дејности кои 
најчесто набавиле некој вид на опрема. Оттука овие податоци се индикатор за активност на 
претпријатијата во различни дејности, но сепак проектите финансирани во делот на текстил и 
кожа, мебел и дрво и градежништво може да служат како потенцијален индикатор за активност 
на субјектите во овие дејности.  
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Графикон 3.6 Видови на проекти финансиски поддржани од ФИТР 

 
Извор: ФИТР и Секторска анализа за мали и средни претпријатија и конкурентност 2020-та год. 

Сепак многу важно во подршката на претпријатиајта е да се овозможи  балансиран пристап 
според региони. Податоците од ФИТР покажуваат дека најголем број на одобрени проекти има 
во Скопскиот регион со над 60%, а најмалку има одобрено проекти во Североисточниот регион. 
Секако дека ФИТР ги одобрува проектите врз основа на квалитетот на апликацијата, меѓутоа за 
пофалба е и тоа дека ФИТР од неодамна го користи и индексот за развој на регионите како 
еден од критериумите при доделување на средствата на компаниите.  

3.5 ПАЗАР НА ТРУД  

Во табелата 3.11 се дадени стапките на активност на населението, вработеност и невработеност 
во однос на националниот просек. Иако стапките на активност на населението се приближно 
исти на национално и регионално ниво земајќи го во предвид Североисточниот регион, сепак 
загрижувачки е тоа што стапката на вработеност е за 10.3% помала од националниот просек, а 
стапката на невработеност е за скоро двојно поголема кај Североисточниот регион во однос на 
националниот просек.  

Табела 3.11 Активност, вработеност и невработеност на населението во 2019-та год. 

  
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 
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Стапката на активност го покажува релативното учество на вработените и невработените во 
вкупното население и таа е со мала разлика (2%) во корист на националниот просек. Стапката 
на вработеност која го покажува учеството на вработените во вкупното население е значајно 
помала во Североисточниот регион во однос на националниот просек (за 10.3%). Сепак  
најзагрижувачка е стапката на невработеност која го покажува учеството на невработените во 
вкупното население која е скоро за двојно поголема кај Североисточниот регион (за 15.7%) во 
однос на националниот просек. 

Доколку се направи споредба на стапките на невработеност во урбаниот и руралниот дел 
помеѓу Североисточниот регион и националнот просек може да се забележи дека во урбаниот 
дел Североисточниот регион заостанува 10.4% проценти во однос на националниот просек. 
Меѓутоа кога ќе се направи споредба помеѓу стапките на невработеност во руралниот дел и 
националниот просек може лесно да се воочи дека разликата во однос на националниот просек 
е многу поголема и тоа за повеќе од двојно во однос на урбаниот дел и изнесува 22.1%. Ова 
всушност е значаен индикатор кој покажува дека во поглед на невработеноста 
Североисточниот регион значајно заостанува во поглед на нивото на невработеност во 
руралниот дел земајќи во предвид дека овој регион го сочинуваат дури три рурални општини 
од вкупно шест.  

Табела 3.12 Ниво на невработеност во урбан и рурален дел во 2019-та год.11 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Доколку ја анализираме динамиката на стапката на вработеност може да се забележи дека таа 
покажува тренд на пораст следејќи го трендот на раст на национално ниво, но постојано се 
наоѓа под нејзиниот просек. Споредбата на стапката на невработеност во период 2015-2019-та 
год. покажува дека јазот во однос на националниот просек незначително се намалува и тоа од 
11.5% во 2015-та год. на 10.3% во 2019-та год.  

 

 

 

 

 

 

 
11 Половата структура е прикажана во делот на родовата еднаквост 
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Графикон 3.7 Стапка на вработеност во период 2015-2019-та год. 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Динамиката на стапката на невработеност исто така покажува тренд на намалување следејќи 
го трендот на национално ниво, но лесно може да се забележи дека стапката на 
невработеност на Североисточниот регион постојано се наоѓа над стапката на невработеност 
на ниво на Република Северна Македонија за целиот период 2015-2019-та година. Динамиката 
покажува дека јазот во стапката на невработеност помеѓу националниот просек и 
Североисточниот регион благо се намалува од 17.1% во 2015-та година на 15.7% во 2019-та 
година. Сепак останува заклучокот дека стапката на невработеност на Североситочниот регион 
е далеку над просекот на национално ниво што секако има придонес овој регион да биде 
категоризиран како најнеразвиен регион во Република Северна Македонија.  

Графикон 3.8 Стапка на невработеност во период 2015-2019-та год. 

 

       Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 3.13 е дадена просечно исплатената нето плата на национално ниво и 
Североисточниот регион. Од податоците може да се види дека просечно исплатената нето 
плата е под националниот просек на ниво на Република Северна Македонија. Иако исплатената 
нето плата следи позитивен тренд на национално ниво и на ниво на регионот сепак разликата 
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на просечно испалтената нето плата во Североисточниот регион незначително се намалува во 
периодот 2017-2019-та година од само 0.97%.  

Табела 3.13 Просечна исплатена нето плата 

 

Извор: Регионите во бројки 2019-та година од Државен завод за статистика 

Споредбата на просечно исплатената нето плата по региони во 2019-та година покажува дека 
Североисточниот плански регион има најниско исплатена нето плата во однос на сите останати 
региони. Само Североисточниот регион има просечно исплатена нето плата под 20000 денари, 
додека сите останати региони имаат просечна исплатена нето плата над 20.000 денари. Ова е 
уште еден индикатор кој покажува зошто Североисточниот регион се смета за најнеразвиен 
регион во Република Северна Македонија.  

  Табела 3.14 Просечна исплатена нето плата во 2019-та година 

 
Извор: Регионите во бројки 2019-та година од Државен завод за статистика   
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4.1 ОБРАЗОВАНИЕ  

Квалитетот на образованието и образовната инфраструктура игра огромна улога во 
потенцијалот за развој на одреден регион особено во делот на развојот на човечкиот капитал. 
Оттука анализата на некои основни индикатори во секторот образование ја отсликуваат 
постојната состојба на Североисточниот плански регион во овој домен. Подолу во табелата 4.1  
е даден бројот на основни и средни училишта по општини во рамките на Североисточниот 
плански регион како и број на учениците по училиште. Од анализата на податоците може да се 
забележи дека Североисточниот регион се наоѓа под националниот просек кога станува збор за 
број на ученици по основно училиште, но кога се разгледува бројот на ученици во однос на 
борјот на средните училишта може да се забележи дека Североисточниот регион е над 
националниот просек за 11.71%.  

Табела 4.1 Број на училишта и ученици по општини во учебната 2018/2019-та год. 

 
Извор: Државен Завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 4.2 се дадени податоците за индикаторите поврзани со број на ученици по 
наставник во основно и средно образование. Од анализа на податоците се забележува дека на 
ниво на основно образование сите општини (освен Куманово) се наоѓаат под националниот 
просек и тоа во некои општини како Старо Нагоричане и Кратово овој сооднос е дури за два 
пати под националниот просек. Ова укажува дека соодносот на учениците во однос на 
наставниците не е неповолен во Североисточниот регион гледан од аспект на националниот 
просек. Кога станува збор за средното образование може да се забележи дека состојбата е 
поинаква со тоа што двете општини Кратово и Крива Паланка се наоѓаат под националниот 
просек, додека Куманово и Липково имаат понеповолна состојба и се наоѓаат над 
националниот просек. Токму заради овие две општини целиот Североисточен регион се наоѓа 
над националниот просек.  

  

На почеток на учебната 
2019/2020-та година

Редовни 
основни 
училишта

Редовни 
средни 
училишта

Ученици/Осно
вно училиште

Ученици/Сред
но училипте

Кратово 10 1 49.90 220.00
Крива Паланка 14 1 107.36 553.00
Куманово 35 6 291.37 861.83
Липково 16 2 179.88 469.00
Ранковце 4 0 84.75 \
Старо Нагоричане 11 0 26.64 \
Североисточен регион 90 10 174.56 712.56
Република Северна Македонија 981 130 190.87 629.10
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Табела 4.2 Број на ученици и наставници во основно и средно образование 

 
Извор: Државен Завод за статистика и сопствени пресметки 

Бројот на дипломирани студенти на 1000 жители во Североисточниот регион во 2019-та година 
изнесува 3.42 вклучувајќи ги сите видови на степени на студии како академски, стручни и 
интегрирани студии. На ниво на Република Северна Македонја за истиот период бројот на 
дипломирани студенти на 1000 жители изнесува 3.58. Оттука може да се каже дека 
Североисточниот регион не заостанува значајно од аспект на бројот на дипломирани студенти 
во однос на националниот просек. Споредено со останатите региони може да се забележи дека 
Североисточниот регион се наоѓа пред Југоисточниот регион со 2.08 дипломирани на илјада 
жители, Источниот регион 2.99 и пред Вардарскиот регион со 3.35 дипломирани студенти на 
илјада жители.   

Графикон 4.1 Број на дипломирани студенти на 1000 жители во 2019-та год. 

 

На почеток на учебната 
2019/2020-та година

Број на 
наставници во 
основно

Број на 
наставници во 
средно

Ученици во 
основно 
образование 
по наставник

Ученици во 
средно 
образование 
по наставник

Кратово 125 26 4 8
Крива Паланка 227 62 7 9
Куманово 878 460 12 11
Липково 309 3 9 13
Ранковце 40 8
Старо Нагоричане 72 4
Североисточен регион 1651 551 10 11
Република Северна Македонија 18221 7345 10 10
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Извор: Регионите во Република Северна Македонија, Октомври 2020-та година 

 

4.2 СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ  

Населението во Североисточниот регион живее под националниот просек. Североисточниот 
регион има најниско исплатена нето плата за 2019-та година во однос на сите останати региони. 
Североисточниот регион има и најголем број на домаќинства кои се корисници на социјална 
помош на илјада жители (30.1) во споредба со сите останати региони. Загрижувачки е тоа што 
во однос на Полошкиот регион кој е втор најголем регион по број на домаќинства корисници на 
социјална помош на илјада жители (16.5), Североисточниот регион е со скоро двојно поголем 
број на домаќинства или за 82.42% повеќе. Ова е уште една потврда дека овој регион навистина 
силно заостанува во однос на развојот на другите региони и може да се смета за најсиромашен 
регион.   

Графикон 4.2 Домаќинства корисници на социјална помош на возраст  
од +18 на (000 население) во 2018-та година 

 
Извор: Регионите во Република Северна Македонија, Октомври 2020-та година 

Во Североисточниот плански регион 2% се корисници на додаток за деца од 0 до 18 годишна 
возраст и е за 0.1% под националниот просек. Во однос на другите региони се наоѓа на петто 
место по број на корисници во однос на другите региони. Во однос на корисниците на посебен 
додаток од 0-26 годишна возраст Североисточниот регион има 1.1% на корисници и се наоѓа на 
ниво на националниот просек, додека во однос на другите региони се наоѓа на четврто место 
по број на корисници.  

Согласно податоците на Фондот на здравствено осигурување во 2019-та година во 
Североисточниот плански регион покриеноста со здравственото осигурување по подрачни 
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единици изнесува: Куманово 121.029 осигуреници12, Крива Паланка 19.71313 осигуреници и 
Кратово 7.012 осигуреници. Доколку се споредат овие бројки со проценката на населението по 
општини од страна на Државниот завод за статиситка за 2019-та година може да се забележи 
дека општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане имаат покриеност од 84.2% со 
здравствено осигурување, општината Крива Паланка и Ранковце имаат покриеност од 84.61%, а 
во општината Кратово 77.42%. Сепак овие податоци треба да се земат со голема претпазливост 
затоа што податоците за вкупното население не се засновани на попис туку на проценки на 
население направени од страна на Државниот завод за статистика14.   

Бројот на децата згрижени во детски градинки во Североисточниот плански регион е на 
релативно ниско ниво од 19.8% со што овој регион се наоѓа на претпоследното место по овој 
критериум. Само Полошкиот регион има помал број на згрижени деца во детски градинки од 
9.1%. Ова значи дека учеството на децата од Североисточниот регион во предшколското 
образование е на ниско ниво што секако се одразува врз нивниот натамошен развој.   

Графикон 4.3 Деца на возраст од 0-5 години во детски градинки во 2018-та година 

 
Извор: Регионите во бројки, Северна Македонија, 2020, Државен завод за статистика 

 

 

 

 
12 Во рамките на подрачната единица на Куманово се вклучени и општините Липково и Старо Нагоричане  
13 Во рамки на подрачната единица на Крива паланка е вклучена и општината Ранковце 
14 Фонд за здравствено осигурување на Република Северна МАкедонија 
http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=8754C32D4C42FE4DAE4394F4D7584EB6 (Пристапено на 15.10.2020-та 
год.) 
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Согласно последните податоци на Државниот завод за статистика во 2017-та година податоците 
за бројот на установи и објекти за згрижување и воспитание на деца (детски градинки/центри 
за ран детски развој) по одделни региони е даден подолу во табелата 4.3. Согласно податоците 
може да се забележи дека Североисточниот регион има најмал број на институции за 
згрижување на деца, но и по број на објекти (15-објекти) се наоѓа на претпоследно место 
бидејќи само Југозападниот регион има помал број на објекти (13-објекти).  

Табела 4.3 Број на установи и објекти за згрижување и воспитание на деца 

 
Извор: Државен завод за статистика 

Капацитетот за сместување на деца е распределен на таков начин што Кратово има капацитет 
за 160 деца, Крива Паланка за 340 деца, Куманово за 1044 деца и Липково за 60 деца15. 
Согласно податоците на Државниот завод за статиситка за 2017-та година не постојат деца кои 
не се згрижени како резултат на недоволен капацитет на установите за згрижување на деца во 
општините кои спаѓаат во Североисточниот плански регион.  

Во рамките на Североисточниот регион Куманово има една устанува за згрижување на 
возрасни лица која во 2018-та година имала 167 корисници. Куманово во 2018-та година имало 
регистрирано 6 трговски друштва за вработување на инвалидни лица со 77 корисници, додека 
во истата година Крива Паланка имала регистрирано 2 трговски друштва за вработување на 
инвалидни лица со 19 корисници. 

Согласно податоците на Институтот за јавно здравје во Република Северна Македонија во 2016-
та година Североисточниот регион има најмал број на лекари специјалисти (49) во однос на 
сите останати региони, во однос на општите лекари се наоѓа на претпоследно место со 81 
лекар. Само Вардарскиот регион има помал број на општи лекари од Североисточниот регион 
со вкупно 49. Во поглед на вкупниот број на здравствени работници Североисточниот регион се 
наоѓа на претпоследно место со вкупно 225 вработени, каде само Источниот регион има помал 
број во однос на Североисточниот со 223 вработени. По бројот на постели Североисточниот 

 
15 Преглед на Државен завод за статистика- Основни податоци за установите за згрижување и воспитание на деца 
- детски градинки/центри за ран детски развој, 2017-та година.  

Регион Институции Објекти
Згрижувачки кадар 
(Негувателски)

Воспитен 
кадар

Вардарски 6 22 191 85
Источен 11 37 229 138
Југозападен 7 13 109 83
Југоисточен 8 36 147 107
Пелагониски 12 37 143 118
Полошки 7 16 95 72
Североисточен 5 15 101 71
Скопски 43 103 842 535
Вкупно 99 279 1.857 1.209
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регион повторно се наоѓа на последно место со вкупно 365 постели. Аналзирани релативно во 
однос на 1 лекар состојбите се многу подобри, меѓутоа треба да се има во предвид дека бројот 
на лекарите кои ги има овој регион е на претпоследно место.  

Табела 4.4 Број на лекари, здравствени работници и постели по региони во 2016-та год. 

 

Извор: Мрежа на болнички здравствени установи во Република Северна Македонија во 2016-та год. Центар за 
статистичка обработка на здраствени податоци, публицистика и едукација, Институт за јавно здравје 

 
4.3 КУЛТУРА  

Во рамките на Североисточниот регион покрај присуство на одредена културна понуда се 
наметнува потреба за збогатување на културната понуда. За да се збогати и прошири 
културната понуда потребно е културните субјекти во одредени сегменти да ги ревидираат 
своите програми за развој на културата, со внесување на нови креативни и иновативни 
содржини, што би влијаело на поголем степен на задоволување на културните потреби на 
граѓаните од овој регион. Исто така потребна е поголема бууџетска поддршка на културните 
настани во регионот. 

Културните настани главно доминираат во рамките на урбаните средни од овој регион, а како 
некои позначајни културни настани може да се издвојат: Денови на комедија, Ликовна 
колонија “Пелинце”, Меѓународен фестивал на тамбурашки оркестри, Кумановско културно 
лето, Меѓународен фолклорен фестивал ,,Разиграно Кратово“, Детскa ликовна колонија ,,Лазар 
Софијанов“, Кратовско културно лето, „Кратовска компиријада“, Копаничарска колонија, 
Интернационален фолклорен фестивал Св.Јаоким Осоговски и др.  

Во табелата 4.5 се прикажани некои позначајни индикатори за културата во Североисточниот 
регион. Во рамките на податоците може да се забелжи дека во регионот има само две кина и 
бројот на посетители на 1000 жители изнесува 20 што е за 12 пати помалку од националниот 
просек. Ова всушност е индикатор кој покажува дека посетеноста на кино проекциите во овој 
регион е на многу пониско ниво во споредба со посетеноста на ниво на Република Северна 
Македонија. Изразено во проценти учеството на посетителите во кината е под 1% (или 0.65%) 
во однос на посетеноста на кината на национално ниво.   

 Број на здравствени 
работници и постели

Вкупно  Сепцијалисти Вкупно  На 1 лекар  Вкупно На 1 лекар
Република Северна Македонија  2179+18*   1620+17*   5136   2,3   9059   4,1  
 Пелагониски регион   227+3*   166+3*   620   2,7   1301   5,7  
 Вардарски регион   79   58   240   3,0   463   5,9  
 Североисточен регион   81   49   225   2,8   365   4,5  
 Југозападен регион   229   150   502   2,2   870   3,8  
 Скопски регион   1156+12*   916+12*   2693   2,3   4184   3,6  
 Југоисточен регион   94   53   273   2,9   670   7,1  
 Полошки регион   198   143   360   1,9   639   3,3  
 Источен регион   116+2*   85+2*   223   1,9   567   4,8  

 Постели  
 Здравствени работници со 

всс,вшс и ссс   Лекари
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Во рамките на Североисточниот плански регион има 2 музеи, а бројот на посетители во музеите 
на 1000 жители е за 11 пати помало од национално ниво или учествува само со 0.74%. Во 
рамките на Североисточниот регион има само еден професионален театар во општина 
Куманово. Состојбата со посетеноста во театрите е нешто подобра во однос на музеите и 
кината. Бројот на посетители во театрите на 1000 жители во Североисточниот плански регион 
изнесува 74.4 а учеството 5.09% во однос на националното ниво што е значајно подобра 
состојба споредено со посетеноста на кината и музеите. Сепак врз основа на рангирањето на 
регионите согласно Стратегијата за рамномерен регионален развој 2021-2031 овој регион во 
споредба со останатите региони има ранг 4 -5 и го дели рангот заедно со Југозападниот регион.  

Индикатори во културата во 2019-та година за Североисточен плански регион 

 
Извор: Публикација на Државниот Завод за Статистика, Регионите во бројки, 2019-та година 

 

 

 

 

Кина и театри

Република  
Северна 
Македонија  

Североисточен 
регион 

Учество на 
регионот

 Кина 15 2
 Број на посетители во кинатa 539.218 3.519 0.65%
 Број на посетители во кината на 
1000 жители (состојба 31.12.2019) 259.7 20
 Музеи 26 2
 Број на посетители во музеите 427.493 3.179 0.74%
 Број на посетители во музеите на 
1000 жители (состојба 31.12.2018) 205.8 18
 Професионални театри 19 1
 Број на посетители во театрите 257.080 13.091 5.09%
 Број на посетители во театрите 
на 1000 жители (состојба 123.8 74.4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  ИНФРАСТРУКТУРА, ЕНЕРГЕТИКА 
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5.1 ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Транспортната инфраструктура игра голема улога за развој на Североисточниот регион земајќи 
ја во предвид неговата стратешка позиционираност на сообраќајните Паневропските коридори 
VIII и X. Транспортната инфраструктура треба да го олесни транспортот на стоки и луѓе помеѓу 
соседните земји, но и помеѓу самите региони во внатрешноста на земјата со цел стимулирање 
на општествено-економскиот развој.  Патниот транспорт е најдоминантниот транспорт во сите 
плански региони, при што неопходно е да се проширува и одржува патната инфраструктура во 
добра состојба16.  

                                     Сл. 5.1 Патна мрежа на Североисточен плански регион 

 
Извор: http://185.229.27.3/pesr/webgis/#/map, Пристапено на 22.10.2020-та год., Јавно претпријатие за 
државни патишта 

Постојната патна инфраструктура во Североисточниот плански регион во 2019-та година се 
состои од 1121 км локални патишта, 99 км А - државни патишта и 459 км регионални патишта. 
Од 1121 км локални патишта само 487км се покриени со асфалт и коцка. Густината на вкупната 
патна мрежа на Североисточниот регион во 2019-та година изнесува 128.3км на 100.000 жители 
и се наоѓа на четврто место во однос на другите региони. Густината на магистралната и 
регионалната патна мрежа изнесува 115.5км на 100.000 жители со што Североисточниот регион 
се наоѓа на шесто место само пред Скопскиот и Полошкиот регион. Густината на локалната 
патна мрежа на регионот изнесува 134.5км на 100.000 жители и се наоѓа на четврто место во 
однос на останатите региони. Кога се разгледува патната инфраструктура како должина на 

 
16 Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031 

http://185.229.27.3/pesr/webgis/#/map
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километри на 1000км2 земајќи ја во предвид големината на планските региони како индикатор 
за просторна распределба на населенито Североисточниот регион има 121.5 км вкупна патна 
инфраструктура. Кај магистралната и регионалната патна инфраструктура Североисточниот 
регион има 105.9км на 1000км2, а кај локалната патна мрежа има 123.4км на 1000км2. Кај сите 
три критериуми Североисточниот плански регион во однос на останатите региони се наоѓа на 
трето место, веднаш зад Полошкиот и Скопскиот регион17.  

Учеството на Североисточниот регион во вкупната патна инфраструктура која е под управување 
на Јавното Претпријaтие за Државни Патишта (ЈПДП) на Република Северна Македонија 
изнесува 9.8% (како во Скопскиот регион), додека само Полошкиот регион има помало учество 
од Североисточниот регион со 9.2%. Сите останати региони имаат поголемо учество во однос на 
Североисточниот регион.  Учеството на локалната патна инфраструктура во вкупната патна 
инфраструктура на ниво на Република Северна Македонија покажува незначителен пораст во 
период од 2015-2019 од 0.39%. 

Табела 5.1  Локална патна мрежа на Североисточен плански регион 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Во перидот од 2015-2019 година вкупната должина на локалната патна мрежа покриена со 
асфалт и коцка во Североисточниот регион се зголемила за само 7км или од 480км во 2015-та 
година на 487км во 2019-та година. Во споредба со останатите региони освен Југозападниот 
регион кој има намалување на должината на локалната патна мрежа покриена со асфалт и 
коцка, сите останати региони имаат поголемо зголемување на локалната патна мрежа 
покриена со асфалт и коцка во однос на Североисточниот регион. На пример Полошкот и 
Пелагонискиот имаат зголемување од 26км, додека Вардарскиот 47км, Источниот 57км, 
Скопскиот 72км, а Југозападниот регион дури 135км. Кај сите региони, се забележува 
недоволна развиеност и квалитет на локалната патна мрежа, особено во планинските области 
од регионите. Најмал степен на развиеност има Југоисточниот регион, додека најголем 
Полошкиот регион (16.1%), додека најголем пораст на новите асфалтирани локални патишта се 
забележува во Југозападниот регион18. 

 

 

 

 
17 Секторска анализа за инфраструктура 2020-та година 
18 Стратегија за регионален развој 2021-2031 

Вкупна локална патна мрежа 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 9570 9749 9733 9878 9788
Североисточен регион 1058 1077 1052 1061 1121
Учество на регионот 11.06% 11.05% 10.81% 10.74% 11.45%
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Табела 5.2 Локална патна мрежа по општини во 2019-та година 

 

Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Главните патни правци кои го поврзуваат Североисточниот плански регион со другите региони 
и најблиските соседни држави се државните патишта А1 на север (Скопје – Куманово -  граница 
со Србија) и А2 на исток (Куманово-Крива Паланка – Граница со Бугарија). Патната мрежа во 
овој дел од регионот е релативно добро развиена иако мора да се нагласи дека постојната 
состојба на патниот правец А2 во делот од Страцин до границата со Бугарија не одговара на 
критериумите за А пат затоа што е со мала ширина на коловозот, а и хоризонталните елементи 
не се според техничките услови за таков пат. Сепак во тек е реализација на изградбата на 
експресен пат од Куманово до граница со Р. Бугарија на делницата Ранковци - Крива Паланка. 
Исто така во тек е рехабилитацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин која треба да биде 
завршена до Фебруари 2021 год.  

Одредени делници од регионалната патна мрежа  (P1104 - Арачиново – Куманово; P 1204 – 
Куманово – Свети Николе врска со А3 и регионалниот пат P 1207 – Младо Нагоричане – 
Пелинце – граница со Србија) се од неодамна рехабилитирани и се во релативно добра 
состојба. Регионалниот пат P1205 – Кратово – Пробиштип е исто така во релативно добра 
состојба.  

Делниците од регионална пaтна мрежа од втора категорија кои се протегаат во овој регион се: 
P 2133 – Куманово – Липково – Матејче – Никуштак врска со P1104; P2237 – Куманово-Младо 
Нагоричане врска со А2; P2244 – Жегљане-Рамно- Србија; P2245 – Крива Паланка – Осиче-Огут-
Србија; P2247 – Павлешенце; Татомир-Секулица врска со P1205; P2248 – Ранковце - Герман –
Нарав; P2250 – Крива Паланка-Дубровница-Голема Црцорија-Луке-Србија)  

Патните правци P29178 – Лојане- граница со Србија (Миратовац), P29272 – Опае-Слупчане-
Белановце-Злокуќане-граница со Косово и P29277 - Клечовце-Бељаковце-Шопско Рударе-
Секулица (врска со P2247) се патни правци кои треба во догледен временски период да ги 
исполнат критериумите за регионални патишта. Делницата 2133 помеѓу Куманово и Опае е 
неодамна рехабилитирана.  

Општини
Асфалт и 

коцка Макадам Земјани Непробиени Вкупно
Кратово 75 83 20 - 178
Крива Паланка 111 1 85 5 202
Куманово 78 17 34 - 129
Липково 107 35 42 19 203
Ранковце 38 74 76 - 188
Старо Нагоричане 78 74 69 - 221
Североисточен регион 487 284 326 24 1121
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Патот од Рамно до границата со Србија е непробиен кој во иднина треба да се пробие, додека 
патиштата кои се со земјен коловоз се: Арбанашко – Рамно – граница со Србија, Опае – граница 
со Србија, Лојане – граница со Србија, Герман – Нерав, Луке – граница со Србија, Ут – граница со 
Србија, Мождовњак – Борово.  

Бројот на превезени патници во Североисточниот регион во период 2015-2019 година е 
прикажан во табелата бр. Од податоците може да се забележи дека бројот на рпевезени 
патници во патниот сообраќај покажува одредени осциалции низ годините, но во 2019-та 
година е намален за 23%. Доколку трендот на превезени патници во Североисточниот регион се 
спореди со трендот на ниво на Република Северна Македонија може да се заклучи дека на 
двете нивоа бројот ан превезени патници опаѓа низ годините. Учеството на регионот во 
вкупниот број на превезени патници на ниво на Република Северна Македонија исто така има 
паднато за 0.36% во 2019-та година во однос на 2015-та година. Значајно отстапување е 2017-та 
година кога имало значаен пораст на превезени патници во Североисточниот регион, а и 
учеството на регионот во вкупниот број на превезени патници на анционално ниво таа година 
бил најголем.  

Табела 5.3 Број на превезени патници 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

 

5.2 ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Железничката мрежа во Република Северна Македонија е составен дел од мрежата на Пан-
Европските коридори, а за Североисточниот регион се важни две железнички линии:  

1) Железнички коридор 10: Атина – Солун – Скопје – Куманово - Ниш – Белград – Загреб – 
Љубљана-Салзбург 

2) Железнички коридор 8: Драч – Тирана – Ќафасан – Кичево – Скопје - Куманово Крива Паланка 
– Гуешево – Софија – Пловдив - Стара Загора - Варна/Бургас, кој сеуште е недоизграден, а во тек 
е реконструкција и рехабилитација на пругата Куманово – Бељаковце.  Оваа железничка пруга е 
од огромно значење за целокупниот оштествено-економски развој на Североисточниот регион.  

 

 

 

Број на превезени патници, во 
илјади (000) 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 7.244 6.468 6.907 7.727 5.826
Североисточен 613 487 775 745 472
Учество на регинот (%) 8.46% 7.53% 11.22% 9.64% 8.10%
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Сл. 5.2 Железничка инфраструктура на Североисточниот регион 

 

Во отсуство на детална статистика за NUTS3 регионите во Европа, споредено со останатите 
NUTS2 региони во Европа, развиеноста на железничката мрежа во Република Северна 
Македонија, може да се оцени како недоволна со 27 km/1000 km2 (должина на железничките 
пруги во NUTS2 регионите изнесува 61km’/1000 km2). Густината на железничката мрежа во 
Североисточниот регион во 2019-та година на 1000км2 изнесува 23.78км2. 

Во однос на регионите, исто така се забележува значителна нерамномерност во поглед на 
развиеноста на железничката инфраструктура. Скопскиот и Вардарскиот регион се релативно 
добро покриени, додека сите останати региони имаат недоволна покриеност на поголемите 
урбани центри во регионите (Охрид, Струга, Дебар, Крива Паланка, Радовиш, Струмица)19. 

Во 2019-та година состојбата со железничката инфраструктура во Североисточниот регион е 
прикажана во табелата бр. 5.4. Од податоците се гледа дека Североисточниот регион учествува 
во вкупната железничка инфраструктура со 8.04%. Во споредба со другите региони 
Североисточниот регион се наоѓа на шесто место пред Југозападниот регион кој има учество од 
3.77% и Југоисточниот регион кој има учество од 4.96%, додека во однос на Источниот регион 
разликата е незначителна.  

 

 

 

 

 

 

 
19 Секторска анализа за животна средина 2020 год.  
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Табела 5.4 Железничка инфраструктура во 2019 год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Железничката мрежа во Североисточниот регион не обезбедува добра покриеност на 
општините од регионот освен на општините Куманово и Липково кои имаат подобра 
покриеност со железнички услугии Регионот има една позначајна железничка станица во 
општината Куманово, а квалитетот на железничките услуги е на ниско ниво и се нераздвоен дел 
од општата состојба со железничкиот превоз на национално ниво.  

Во табелата 5.5 се прикажани податоците за прометот на стока во тони за перидот 2015-2019 
година на железничката станица во Куманово и нејзиното учество во вкупниот промет на 
национално ниво. Од податоците може да се забележи дека прометот на ниво на Република 
Северна Македонија покажува извесна осцилација низ годините, но во 2019-та година 
завршува со зголемен промет. Одредени осцилации во прометот на стока покажува и 
железничката станица во Куманово, но нејзиниот промет во 2019-та година е намален за 
20.19% во однос на 2015-та година. Кога се анализира и учеството на прометот на стоки на 
Североисточниот регион во однос на национално ниво може да се забележи дека тоа учество 
покрај извесни осцилации низ годините покажало намалување за 1.39% во 2019-та година во 
однос на 2015-та година.  

Табела 5.5 Промет на стока во тони 2015-2019 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

Железничка мрежа во км Вкупно во км
Учество на 

регионите %
Република Македонија 683.27 100
Вардарски 212.89 31.16%
Источен 55.35 8.10%
Југозападен 25.75 3.77%
Југоисточен 33.91 4.96%
Пелагониски 98.49 14.41%
Полошки 68.6 10.04%
Североисточен 54.95 8.04%
Скопски 133.33 19.51%

Промет на стока во тони 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна  Македонија 917.393 904.522 879.691 952.392 1.016.546
Куманово 45.591 80.290 51.967 48.971 36.386
Учество на општина Куманово 4.97% 8.88% 5.91% 5.14% 3.58%
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Од податоците во табелата 56 може да се увиди дека бројот на отпатувани патници од 
железничката станица Куманово покажува извесни осцилации низ годините во периодот 2015-
2019 но има негативна разлика од околу 1000 патници помеѓу 2015-та и 2019-та година. Кога се 
анализира учеството на отпатуваните патници од Куманово во однос на вкупно отпатуваните 
патници на ниво на државата може да се забележи дека покрај малите осцилации учеството се 
има зголемено за 0.35% во 2019-та година во однос на 2015-та година. Ваквата состојба е пред 
се поради тоа што прометот на патници на национално ниво се има драматично намалено од 
2015-та година и тоа за 43.23% проценти.  

Табела 5.6 Отпатувани патници со железнички сообраќај 2015-2019 

 
Главниот проблем во делот железничкиот транспорт во регионот е недоофромената 
железничка мрежа во Североисточнот плански регион особено железничкиот коридор 8 кон 
Бугарија. Исто така потребно е реконструирање и надградба на железничката инфраструктура 
во регионот за да се обезбеди брз и сигурен транспорт на стоки и патници. Поголемиот број од 
општините во Североисточниот регион не се покриени со железнички станици и железничка 
инфраструктура во нивна близина, а тоа секако негативно се одразува на економскиот раззвој 
на овие општини, но и регионот во целина.   

 

5.3 ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ  

Во непосредна близина на Куманово се наоѓа „Меѓународниот Аеродром Скопје“преку кој 
граѓаните од Североисточниот регион имаат можност за патување со авион. Близината на овој 
аеродром овозможува опслужување на дел од општините во Северосточниот плански регион, 
пред се општините кои се наоѓаат во близина на Куманово. Кај кај село Режановце, во близина 
на Куманово постои и спортски аеродром од класа 2Б со писта (850 х 100) со тревна подлога и 
површина од 51,37 ha, како и леталиште за стопанска авијација “Клечовце“ кое има површина 
од 6 ha. 

 

5.4 ГРАДЕЖНИШТВО  

Во табелата 5.7 е прикажан бројот на издадени одобренија за градба во Североисточниот 
регион во период 2015-2019 година. Од анализа на податоците може да се увиди дека бројот 
на издадени одобренија има тренд на намалување и од 2015-та до 2019-та година се намалил 
за 18.36% или за 27. Доколку се анализира учеството на издадените одобренијата за градење 
во Североисточниот регион во однос на вкупниот број на издадени одобренија на национално 

Отпатувани патници во илјади (000) 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 1.013 660 495 549 575
Куманово 7 3 3 5 6
Учество на општина Куманово (%) 0.69% 0.45% 0.61% 0.91% 1.04%
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ниво се забележува дека и учеството се намалува. Во 2015-та година изнесувало 4.68% додека 
во 2019-та годна 4.07% или вкупно намалување за 0.61%.  

Табела 5.7 Број на издадени одобренија за градба 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во следната табела 5.8 прикажана е предвидената вредност на издадените одобренија за 
градба и нивното учество во вкупната вредност на национално ниво во период 2015-2019-та 
година. Од податоците може да се забележи дека низ годините нема некои позначајни 
осцилации, освен со исклучок во 2018-та година кога за повеќе од шест пати е зголемена 
предвидената вредност на издадените одобренија  

Табела 5.8 Предвидена вредност на издадените одобренија за градба (во 000 денари) 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 5.9 се прикажани бројот на вкупно завршени станови во период 2015-2019 година. 
Од податоците може да се забележи дека бројот на вкупно изградените станови се намалил во 
Североисточниот регион од 332 во 2015-та година на 86 во 2019-та година или за повеќе од три 
пати. Исто така учеството на завршени станови на Североисточниот регион во однос на 
национално ниво се има намалено за повеќе од четири пати.  

Табела 5.9 Број на завршени станови во Североисточниот регион 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 5.10 прикажан е бројот на завршени станови според површина изразена во м2. Од 
податоците може да се забележи дека површината на изградените станови покажува 
континуиран пад и драматично се намалува за повеќе од три пати во перидот 2015-2019-та 
година. Од друга страна учеството на изградената површина на станови во вкупната површина 

Одобренија за градба 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 3143 3377 3390 2800 2946
Североисточен регион 147 163 159 126 120
Учество на регинот 4.68% 4.83% 4.69% 4.50% 4.07%

Предвидена вредност 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 46.260.048 51.725.596 45.368.752 44.614.683 38.617.053
Североисточен регион 1.418.036 1.430.891 1.023.625 6.445.035 1.170.279
Учество на регионот 3.07% 2.77% 2.26% 14.45% 3.03%

Број на завршени станови 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 430.858 519.412 501.245 460.812 495.300
Североисточен регион 28.133 22.167 12.624 6.981 7.637
Учество на регионот 6.53% 4.27% 2.52% 1.51% 1.54%
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на национално ниво исто така покажува континуиран тренд на опаѓање и се има намалено за 
повеќе од четири пати.  

Табела 5.10 Завршени станови според површина во м2  

 
 

5.5 ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Во Североисточниот плански регион изградбата на хидросистемот Злетовица креира услови за 
производство на електрична енергија преку мали ХЕЦ хидроцентрали. Во рамките на овој 
хидросистем планирана е изградба на ХЕЦ Кратово како диверзионен тип на електрана, која 
треба да се изгради на цевководот за водоснабдување на општина Кратово, лоцирана во 
близина на филтер станицата. Очекувано просечно годишно призводство на електрична 
енергија од оваа електрана е E,F=1,663 x 106 kWh со вкупна моќност (една Френсис турбина) од 
0.22 MW.  

 

Слика 5.3 Водостопанска и енергетска инфраструктура на Североисточниот регион 

 

Легенда 

 
 

 

 

 

 

Завршени станови во м2 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 430.858 519.412 501.245 460.812 495.300
Североисточен регион 28.133 22.167 12.624 6.981 7.637
Учество на регионот 6.53% 4.27% 2.52% 1.51% 1.54%
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Хидросистемот ќе обезбеди вода за пиење на поголем број на општини од Источниот плански 
регион, но и на Кратово и околните населени места. Исто така овој хидроенергетски систем ќе 
помогне и во наводнување на 4.500 ха на земјоделски површини во атарот на Пробиштип и 
Кратово и хидроенерегетското користење на расположливиот воден потенцијал за 
производство на околу 49.5 милиони kWh годишно, како и заштита од поплави и обезбедување 
на биолошки минимум. 

Во табелата 5.11 направено е рангирање на планските региони во однос на четири параметри: 

1) Потрошувачка на енергија во домаќинствата по жител (kWh/жител)  
2) Потрошувачка на енергија во индустријата по додадена вредност (kWh/EUR)  
3) Учество на регионите во ОИЕ (Обновливи извори на енергија) за греење и ладење  
4) Учество на регионите во ОИЕ (Обновливи извори на енергија) во производство на 

електрична енергија  

За секој од четирите параметри направено е рангирање на регионите од 1 до 8. На секој од 
параметрите му е доделен ист тежински фактор и се добива дека во однос на овие четири 
параметри најдобар е Југозападниот плански регион, а по него следуваат Полошкиот и 
Скопскиот плански регион. Најниско рангирани региони се Пелагонискиот и Вардарскиот 
плански регион. Емисиите на стакленички гасови не се земени во предвид затоа што нема 
информации по региони, но имајќи предвид дека ТЕЦ Битола е во Пелагонискиот регион овој 
регион убедливо е најлош од сите останати региони.  Дополнително, анализите за влијанието 
на енергетскиот систем врз климатските промени покажуваат дека најзасегнатите региони, 
односно најголеми намалувања на емисиите на стакленички гасови ќе има во Пелагонискиот и 
Југозападниот плански регион каде што се наоѓаат ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј.  
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Табела 5.11 Рангирање на регионите по енергетска ефиаксност 

 
Извор: Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2020-2030 

Од презентираните наоди очигледно е дека постојат диспаритети помеѓу регионите во однос на 
развојот на енергетиката и искористувањето на нивните потенцијали и препорака е овие 
аспекти да се земеат во предвид при водење на претстојниот циклус на јавни инвестиции, но и 
при стимулирање на приватните инвестиции во енергетскиот сектор20.  

5.6.1 ГАСОВОД 

Гасоводниот систем во Република Северна Македонија е дел од рускиот транзитен гасовод кој 
поминува низ Украина, Романија и Бугарија. Република Северна Македонија е приклучена на 
бугарскиот дел од гасоводот во граничниот реон Деве Баир. Гасоводот се протега во 
Североисточниот регион и тоа во подрачјата на Крива Паланка, Кратово и Куманово. Од аспект 
на регионалниот развој, градењето на капацитети за подобро искористување на гасоводниот 
систем може да придонесе за поттикнување на развојот на регионите.  

Постојната гасоводна инфраструктура опфаќа магистрален гасовод Деве Баир - Скопје со 
должина од 98 км, разводна гасоводна мрежа со должина од 26 км (за Крива Паланка, Кратово, 
Куманово и Скопје) и градска мрежа со должина од 21 км само во Куманово. Со оглед на фактот 
дека нема развиена дистрибутивни мрежи за користење на природниот гас од страна на 
домаќинствата, малите и средни претпријатија, како и малиот број на индустриски 
потрошувачи (тарифни потрошувачи) кои се приклучени на гасоводниот систем резултира со 
искористеност на капацитетот на системот за пренос на природен гас со приближно од 9% до 15 

 
20 Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031  

Плански регион

Потрошувачка на 
енергија во 

домаќинствата 
по жител 

(kWh/жител)

Потрошувачка на 
енергија во 

индустријата по 
додадена 
вредност 

(kWh/EUR)

Учество на 
регионите во 

ОИЕ за греење и 
ладење

Учество на 
регионите во 

ОИЕ во 
производство на 

електрична 
енергија Рангирање  

Вардарски 2737 7.3 7.70% 8.60% 8
Источен 2855 0.8 14.30% 1.80% 6
Југозападен 2585 0.6 12.80% 35.00% 1
Југоисточен 2509 2.3 13.70% 5.50% 4
Пелагониски 2840 1.4 12.70% 3.30% 7
Полошки 2615 1.1 14.50% 31.10% 2
Североисточен 2400 0.6 7.00% 0.00% 5
Скопски 2841 1.8 17.20% 14.70% 3
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%21. Во Куманово се забележуваат почетоци на приклучување на одредени станбени згради на 
природен гас во делот на затоплување.  

Табела 5.12 Објекти на гасоводен систем 2019 

 
 

5.7 ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА  

Во отсуство на регионални податоци за развојот на ИКТ инфраструктурата анализата на 
развиеноста на овој сегмент е ограничена. Исто така важно е да се потенцира дека потребно е 
оваа компонента во иднина да стане посериозен дел од Националната стратегија за регионален 
развој. Сепак секако дека е потребна поголема дигитализација на процесите во работењето на 
општините, но и обезбедување на се поголем број на е-услуги на локално ниво. Општините од 
Североисточниот регион во иднина се повеќе треба да се обидуваат постепено да преминуваат 
кон концептот на е-општина и е-демократија на локално ниво, како и кон современите 
концепти на паметни градови. Во рамките на податоците за Државниот завод за статистика 
постои податок дека во рамките на Североисточниот регион во 2019-та година околу 88% од 
домаќинствата користеле интернет. Во споредба со другите региони Североисточниот регион се 
наоѓа на второ место веднаш зад Полошкиот регион во кој 92% од домаќинствата користеле 
интернет.  

 
5.8 ЖИВОТНА СРЕДИНА  

Република Северна Македонија се соочува со големи предизвици поврзани со животната 
средина меѓу кои најзначајни се: снабдувањето со квалитетна вода за пиење особено во 
руралните средини, загадувањето на површинските и подземните води, загадувањето на 
воздухот во урбаните центри – Скопје, Куманово, Тетово, Битола, високи нивоа на бучава, 
поплави и ерозија на земјиштето, недостаток на интегрирано и регионално управување со 

 
21 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019 

 Објект   Должина (km)  
 Дијаметар на 
цевка (mm)  

 Магистрален гасовод  98.1 530
 Разводен гасовод кон Крива Паланка  1.5 108
 Разводен гасовод кон Гиновци  1.6 108
 Разводен гасовод кон Кратово  4.5 108
 Разводен гасовод кон Куманово  6.9 219
Градска гасоводна мрежа Куманово 21
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отпадот, недостаток на ремедијација на историското загадување на неколку жешки точки, 
недоволна заштита на биодиверзитетот и неефикасно користење на ресурсите22. 

5.8.1 УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

Состојбата на управувањето со цврстиот отпад во планските региони може да се опише како 
недоволна, неефикасна и попречена од сериозни недостатоци меѓу кои се истакнуваат: ниската 
јавна свест на сите чинители, немањето капацитет кај институциите за ефикасно спроведување 
на регулативата и политиките за управување со отпадот, и можеби и клучниот предизвик на 
немање поширок јавен конзензус за локации за регионални санитарни депонии, што резултира 
во  континуирани негативни ефекти врз животната средина и здравјето на луѓето23.  

Во Североисточниот регион управувањето со отпадот опфаќа негово собирање, транспорт и 
депонирање главно од јавните комунални претпријатија (ЈКП), и приватни концесионери. Во 
овој регион се регистрирани 5 комунални претпријатија. Депонирањето на цврстиот отпад во 
Североисточниот регион се врши на локалните односно општинските депонии кои за жал не ги 
задоволуваат ниту основните санитарно-технички стандарди за безбедно депонирање на 
отпадот. Урбаните општини се релативно добро покриени со комунални услуги за собирање и 
депонирање на отпадот, додека руралните средни се недоволно покриени што најчесто 
доведува до создавање на диви депонии.  

Во овој регион постојат 4 депонии кои согласно националниот план за управување со отпад, а 
според ризикот за загадување на животната средина се класифицирани на следниот начин: 
Депонија со висок ризик „Конопница” општина Крива Паланка, депонија со среден ризик 
„Краста” општина Куманово, депонии со низок ризик локација „Железница” општина Кратово и 
локација „Бел Камен” општина Липково. На територијата на Северисточниот регион постојат 
голем број на т.н. диви депонии, особено во руралниот дел кој не е доволно опфатен со 
услугата за подигање и депонирање на сметот. Проблемите во поглед на несоодветното 
одлагање на отпадот се очекува да се надминат по изградбата на регионалната депонија со што 
се очекува да се решат проблемите со несоодветното одлагање на отпадот на општинските и 
основните диви депонии кои треба итно да се затворат или технички да се надградат. За жал во 
Североисточниот регион слично како и на ниво на Република Северна Македонија сеуште не се 
извршува позначајно рециклирање на комуналниот и индустрискиот отпад (освен на 
пакувањето) и негово повторно користење во индустријата како суровина што би претставувало 
основа за развој на циркуларна економија.  

Во табелата 5.13 се прикажани податоците за движењето на создадениот отпад во 
Североисточниот регион во период 2015-2019-та година. Од податоците може да се увиди дека 
создадениот комунален отпад во Североисточниот регион покажува тренд на намалување во 
период од 2015-2019 година и тоа за 25.19%. Доколку се анализира учеството на создадениот 

 
22 Стратегија за рамномерен регионален развој 2021-2031 
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комунален отпад на Североисточниот регион во однос на вкупно создадениот комунален отпад 
на национално ниво може да се забележи континуиран тренд на опаѓање и разлика во одннос 
на 2015-та година од 3.78%.   

Табела 5.13 Создаден отпад во тони 2015-2019 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 5.14 е прикажана количината на собраниот отпад во Североисточниот регион во 
однос на Република Северна Македонија. Бидејќи самата количина на создадениот отпад се 
намалува за очекување е да се намалува и количината на собраниот отпад.  

Табела 5.14 Собран комунален отпад во тони 2015-2019 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Сепак кога ќе се спореди создадениот и собраниот отпад во период од 2015-2019-та година 
може да се забележи дека се поголема количина на отпад не се собира. Загрижувачки е тоа што 
во однос на 2015-та година двојно се зголемила разликата на создадениот комунален отпад кој 
не е собран.  

Табела 5.15 Собран комунален отпад во тони 2015-2019 

  
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Рециклирањето, односно селекцијата на рециклабилните фракции од комуналниот цврст отпад 
се врши на многу мал дел од отпадот и тоа преку селекција на отпадот во поставени садови за 
отпад во неколку општини. Неформалниот сектор ја собира отпадната пластика и метал 
директно од садовите за собирање на отпадот. Другите видови на отпад, како што се отпадни 
гуми, батерии и акумулатори, отпадни масти и масла, искористени возила и отпад од 
електрични и електронски апарати не се селектираат и завршуваат на депониите за комунален 

Создаден отпад во тони 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 786.182 796.585 786.881 854.865 915.943
Североисточен регион 83.059 93.258 91.298 98.695 62.136
Учество на регионот во (%) 10.56% 11.71% 11.60% 11.55% 6.78%

Собран комунален отпад во тони 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 620.328 610.227 635.875 625.386 632.484
Североисточен 72.295 72.554 79.879 64.176 39.495
Учество на регионот во (%) 11.65% 11.89% 12.56% 10.26% 6.24%

Создаден и собран  
комунален отпад во тони 2015 2016 2017 2018 2019
Создаден комунален отпад 83.059 93.258 91.298 98.695 62.136
Собран комунален отпад 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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отпад. Медицинскиот отпад се собира соодветно само во поглемите градски средини и се 
третира соодветно (инсенерација).  

 
5.8.2 ВОДА  

 

Речни сливови 

Територијата на Североисточниот регион ги опфаќа сливните под-подрачја на реката Пчиња и 
Крива Река и во најголем дел припаѓа на Вардарското сливно подрачје, а многу мал дел на 
меѓународниот слив на Јужна Морава. 

Слика 5.4 Речни сливови во Североисточен плански регион 

 

Вардарски речен слив  

Слив на Морава (Дунав)  

 

 
Во својата хидрографска структура регионот распола со разни видови на извори на вода и две 
вештачки акумулациони езера (Липковско Езеро и Глажња). Водниот потенцијал се должи на 
релативно високата надморска височина на која се наоѓа дел од регионот, како и геолошкиот 
состав на земјиштето. Регионот изобилува со бројни реки и мали сливови кои припаѓаат на 
Крива Река и Дурачка Река. На подрачјето на општината Крива Паланка се изградени две 
акумулации: Базјачко Брдо со капацитет од 14.100 м3 вода и акумулацијата Влашки Колиби на 
локалитетот Калин Камен со капацитет од 6.200 м3 вода на надморска висина од 1.590 м24. 

Едно од главните обележја на дел од просторот на овој регион се прилично атрактивните 
вештачките акумулациони езера - Липковско Езеро и Глажња - во Општина Липково. Првото е 

 
24 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019 
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акумулирано на Липковската Река, во непосредна близина на с. Липково. Изградено е 1958 
година, на површина од 0,40 км2, а во него се акумулирани 2.250.000 м3 вода, додека 
низводно е поголемото езеро Глажња (изградено во 1973 год), кое е поставено на 
североисточните падини на Скопска Црна Гора и акумулира околу 22.000.000 м3 вода. 
Злетовска Река пак, е типичен пример на отворено ивисокопланинско водено тело и се 
одликува со ладни и брзи води во горниот тек, тече во планинскиот дел и е со добар воден 
потенцијал со среден годишен проток од 1,98 м3/сек. Со ново изградениот повеќенаменски 
хидросистем Злетовица ќе се обезбедува вода за повеќе од 200.000 жители, пред сè, за 
потребите на општините во Источниот плански регион. На подрачјето на Општина Крива 
Паланка изградени се две акумулации: Бажјачко Брдо, со капацитет од 14.100 m3 вода и 
акумулацијата Влашки Колиби на локалитетот Калин Камен, со капацитет од 6200 m3 вода, на 
1590 m надморска височина25.  

Слика 5.5 Водостопанска инфраструктура на Североисточниот регион 

 

 
 

Североисточниот регион има најмала количина на акумулирана вода по жител и тоа од 132м3 

по жител, додека Вардарскиот регион има најголема количина на акумилирана вода од 2554м3 

 
25 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019 
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по жител. Североисточниот и Полошкиот регион имаат најмал број на големи брани (по 2) за 
разлика од Источниот регион кој има најмногу или вкупно 9. Во рамките на Североисточниот 
плански регион интересни се проектите за изградба на брана и акумулација на реката Пчиња  и 
Крива Река кои може да го подобрат водоснабдувањето. За таа цел потребна е изработка на 
студии на изводливост со цел да оцени оправданоста и одржливоста на овие проекти.  

ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

Снабдувањето со вода за пиење во Североисточниот плански регион го вршат (ЈКП) Јавните 
комунални претпријатија. Во општина Липково претпријатието задолжено за снабдување со 
вода не е вклучено во давањето на услуги во општина Липково и тие се на многу пониско ниво 
во однос на другите општини од регионот. Дел од населените места се соочуваат со недостаток 
од вода за пиење, вклучувајки ја и општината Куманово како најголема урбана средина и 
воедно најголема општина во Република Северна Македонија. Поврзаноста на населението со 
централните системи за водоснабдување постои само во урбаните центри. Во руралните 
области, проблемот со водоснабдувањето во секое населено место се решава индивидуално, 
парцијално и етапно. Недостаток на вода за пиење кој се јавува во одредени периоди во 
годината, во скоро секоја општина од овој регион, може да се ублажи, а во некои општини и 
потполно да се елиминира со санација и реконструкција на постојните мрежи, со што ќе се 
намали и техничката загуба на водата во дистрибутивните мрежи. Изградбата на нови 
резервоари е неопходна, како и приклучувањето на руралните населби на системи за 
водоснабдување26. 

Согласно Националната студија за вода изработена во 2017-та година Североисточниот регион 
има најголема достапност на водни ресурси во споредба со сите останати плански региони. 
Сепак при споредбата со другите региони, се забележува голема нееднаквост. Најголема 
количина на акумулирана вода по жител има Вардарскиот регион, додека најмала во 
Североисточниот регион. Најголема количина на испорачана вода е регистрирана во Скопскиот 
регион 104.981 m3/годишно, каде што е и најголема потрошувачката по жител 151 m3. Најмала 
количина на испорачана вода е забележана во Североисточниот регион 11.520 m3/годишно, а 
воедно исто така во овој регион е и најниска потрошувачката на вода по жител и изнесува 93 
m3. 

Во табелата бр. се прикажани податоците за покриеност со водоснабдување на 
Североисточниот регион во однос на Република Северна Македонија. Од податоците може да 
се утврди дека покриеноста на населението со јавен водовод во Североисточниот регион е за 
13.22% помалку во однос на национално ниво. Од друга страна пак населението кои има 
соспствен систем (бунари, зафати) е поголем во североисточниот регион за 13.5% во однос 
Република Северна Македонија. Покриеноста на населението со локален систем има 
незначителна разлика споредбено гледано на ниво на регионот и на национално ниво и е 
помало во Североисточниот регион за 0.49%. 

 
26 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019 
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Табела 5.16 Покриеност со инфраструктура за водоснабдување во 2015 год. 

Извор: Национална студија за вода, 2017 год. 

Во споредба со со останатите региони Североисточниот регион има најмала покриеност на 
населнието со јавен водовод и се наоѓа на последно место зад Југоисточниот регион. Анализата 
на загубите на вода во Националната стратегија за води покажува дека Североисточниот регион 
има најмали загуби на вода во однос на останатите региони и тие изнесуваат 6.489м3 на 
годишно ниво. Квалитетот на водата за пиење ги задоволува стандардите за здравствена 
исправност, со исклучок на примероци (3% - 7%) кои отстапуваат од стандардите како резултат 
на отсуство на хлор или зголемена содржина на нитрити од копани бунари од индивидуални 
корисници27.  

Во табелата 5.17 се дадени податоците за снабдување, користење и заштита на водите од 
загадување во индустријата и рударството. Од податоците може да се забележи дека учеството 
на Североситочниот регион е на многу ниско ниво (1%-2%) главно заради недоволниот развој 
на индустријата и рударството во регионот. Во 2019-та година, најголемо количество вода 
(64.07%) за технолошки намени е употребено во Скопскиот Регион, а најмалo во 
Североисточниот (0.02%). Во 2019-та година, од вкупното количество употребена вода за 
технолошки намени, само 15.60 % се прочистени.  

 

 

 

 

 

 

 
27 Секторска анализа за животна средина 2020-2030  
 

Покриеност со 
водоснабдување Население

Население 
покриено со 
јавен водовод

Население 
покриено со 
локален систем

Население со 
сопствен систем 
(бунари, зафати)

Република Северна 
Македонија 2.071.387 1.627.000 212.636 231.751
Североисточен регион 176.231 115.486 17.235 43.511
Покриеност на Р. Северна 
Македонија во (%) 78.55% 10.27% 11.19%
Покриеност на 
Североисточен регион во (%) 65.53% 9.78% 24.69%
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Табела 5.17 Снабдување, користење и заштита на водите од загадување во индустријата и 
рударството 2019 год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

ОТПАДНИ ВОДИ 

Колекторската и градската мрежа претежно е лоцирана во урбаните центри на општините. Во 
однос на покриеноста на населението со канализациона мрежа во урбаните средини таа се 
движи од 80% до 100%, додека во руралните средини е од 0% (септички јами) до 100%. Дел од 
руралните населени места не располагаат со системи или со соодветни септички јами за 
отпадни води. Генерално, состојбата со системите за одведување на отпадните води е 
релативно лоша, освен во Куманово, бидејќи системите се карактеризираат со истекување на 
дел од отпадната вода во текот на транспортот, со што се зголемува ризикот од загадување на 
почвата и подземните води.  

Со цел подобрување на состојбата со водоснабдувањето и канализацијата неопходно е: 
зголемување на инвестициите неопходни за проширување на канализационите мрежи во 
градските средини, дооформување на колекторските системи и изградба на нови 
канализациони мрежи во поголемите рурални средини, изградба на мрежи за одведување на 
атмосферските води во градските средини, но и изградба на станици за пречистување на 
отпадните комунални води во градовите Крива Паланка и Кратово.28. 

 
28 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019 

Сектори - Индустрија и рударство
Република Северна 
Македонија

Североисточен 
регион

 Снабдување со вода 2.336.603 327
 Структура (%) 100 0.01
Користени води за технолошки 
намени 1.612.150 275
 Структура (%) 100 0.02

 Испуштање на непречистени води 1.331.762 166
 Структура (%) 100 0.01

 Испуштање на пречистени води 246.193 47
 Структура (%) 100 0.02
Испуштање на отпадни води во 
индустријата и рударството 1.577.955 213
 Структура (%) 100 0.01
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Според податоците во табелата 5.118  вкупниот број на пречистителни станици за отпадни води 
во Република Северна Македонија изнесува 49. Во Скопскиот регион има најмногу 
пречистителни станици за отпадни води и тоа 9, додека во Североисточниот регион има 
најмалку пречистителни станици за отпадни води (само 2).  

Табела 5.18 Пречистителни станици по региони 
 

 
Во регионот постојат две пречистителни станици. Станицата во Куманово располага со 
капацитет за пречистување на отпадни води од 100 000 еквивалент жители со можност за 
доградба при што капацитетот би се зголемил од 150 000 до 200 000 еквивалент жители. 

 

КВАЛИТЕТ НА ВОДИ 

Изворите се важен ресурс на вода за водоснабдување и извор на квалитетна вода за пиење. 
Општината Куманово има голем број на регистрирани извори, вкупно 311, но вкупниот годишен 
износ на вода е мал, бидејќи повеќето од нив се со капацитет од 1 l/s, додека побогати извори 
(над 10 l/s) има сосема малку. Во општината Крива Паланка има регистрирано 100 извори, од 
кои 55 имаат капацитет од 1 l/s, 18 имаат капацитет од 1-3 l/s и други над 3 l/s. Во Општината 
Кратово има регистрирани 74 извори, од кои 32 се со капацитет од 0,1 l/s, 29 се со капацитет од 
0,1-1 l/s, а 13 со 1-2 l/s. Повеќето од изворите се наоѓаат во планинските подрачја, под високите 
врвови и страните на котлините. Планинските извори се слабо минерални, студени и со 
одличен квалитет. Некои од нив се користат за флаширање. Покрај нив, на неколку места, 
регистрирани се термо - минерални извори, посебно во близина на селото Проевце - Куманово, 
селото Стрновац - Старо Нагоричане и во близина на селото Тополовик - Кратовско29. Во 

 
29 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019-та год.  
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Проевце-Куманово каптирани се два извора со издашност од 4.1л/сек со температура на водата 
30-310 C. 

5.8.3 ПОЧВА  

Во Североисточниот плански регион застапени се следните почвени типови: смолница, 
алувијални и делувијални почви со среден процент на хумус кој се движи во границите од 1 - 3 
% и доста сиромашни со фосфор, но погодни за одгледување на сите земјоделски, градинарски 
култури, како и за овоштарство и лозарство.  

Нарушувањето на квалитетот на почвата во регионот произлегува главно од: 

1) Oтвoрени рудници и таложење на остатоците од руда на голем простор;  
2) Несоодветна преработка во земјоделски области, одгледување култури со интензивни 

вештачки ѓубрива и пестициди;  
3) Зголемена и неконтролирана упптреба на пестициди;  
4) Уништување на почвените слоеви, ерозија, уништување на шумите и прекумерна 

испаша; промени во физичката и хемиска структура на почвите под влијание на 
постоечките индустриски објекти, како и таложење на седименти од загадениот воздух;  

5) Употреба на загадена вода за наводнување;  
6) Несоодветното управување со отпадот и отпадните води, итн.30 

5.8.4 ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ 

Во Североисточниот регион се идентификувани две индустриски жешки точки. Едната е 
индустриско контаминиран локалитет - "жариште" Лојане хром/антимон рудник во Општина 
Липково, со вкупно депонирани 1.000.000м3 отпад и се простира на 95.000м2. Оваа 
индустриска жешка точка е категоризирана со среден еколошки ризик. Другата индустриска 
жешка точка е рудникот Тораница за олово и цинк во Крива Паланка кој исто така е 
категоризиран како жешка точка со среден еколошки ризик.  Од распределбата на жешките 
точки по региони, може да се забележи дека во Скопскиот регион има најмногу жешки точки 
(4), додека Вардарскиот регион има 3 индустриски жешки точки, а Североисточниот, Источниот 
и Југозападниот регион имаат по 2 жешки точки. Во Југоисточниот и Полошкиот регион се 
идентификувани по една жешка точка. 

 

 

 

 

 

 
30 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019-та год. 
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Слика 5.6 Индустриски „жешки точки” по региони во РСМ 

 
Извор: Секторска анализа на животна средина 2020 

5.8.5 ЕРОЗИЈА И ПРИРОДНИ ХАЗАРДИ 

Во регионот на Кратово има три активни свлечишта, додека во реонот на Крива Паланка има 
три точки на поројна плавина. Исто така во рамките на Североисточниот регион има опасности 
од пожари претежно во реонот на Кратово и Крива Паланка, но и во Кумановско-Липковскиот 
регион.  

Слика 5.7 Потенцијал на природни хазарди во Североисточниот плански регион 
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Во Република Македонија најголемата количина на еродирани седименти е присутна во 
водостопанското подрачје Пчиња. Вкупно на годишно ниво количината на еродирани 
седименти изнесува 2.285.278 (м3/год), додека пак количината на пресретнати седименти 
изнесува 845.553 37,0 (m3/год). Процентот на пресретнати седименти изнесува 37%31. 

 

5.8.6 ВОЗДУХ 

Врз квалитетот на воздухот влијаат емисиите од поединечните извори како што се греењето на 
домаќинствата, емисиите од различните индустриски гранки и сообраќајот. Евидентно е 
нарушување на квалитетот на воздухот особено во големите урбани центри каде е изразено 
присуството на стопанските капацитети и интензивен сообраќај, но и влијанието од 
загревањето на домаќинствата кои во поголем дел користат огревно дрво, користат различни 
производи кои имаат енергетска вредност (отпадни гуми, пилевина и делови од иверки кои 
содржат лепаци, обувки, кожи и други опасни материи) или немаат централен топловоден 
систем32.  

Во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање постои мрежа од 
Автоматски мониторинг станици за квалитет на амбиентален воздух кои се поставени на 15 
мерни места од кои едната е во Куманово. Мониторинг станицата е сместена во рамките на 
дворот на локалната болница. Најблискиот пат е на оддалеченост од околу 26m од станицата. 
Отворот за земање примероци е на околу 3m над нивото на земјата. Околината е генерално 
отворена и опфаќа ливада и резиденцијални објекти. Станицата функционира од декември 
2002 година. На истата локација на 2m оддалеченост од автоматската мониторинг станица е 

 
31 Програма за развој на Североисточен плански регион 2015-2019-та год. 
32 Секторска анализа животна средина 2020-2030 
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поставен и високо волуменски уред за земање примероци за мерење на суспендирани 
честички со големина до 10 микро метри33. 

Табела 5.18 Загадувачки супстанци и метеоролошки параметри 

 
Квалитетот на воздухот во Североисточниот плански регион е релативно добар со исклучок на 
поедини урбани средини, каде во зимскиот период во годината има одредени покачувања на 
концентрацијата на загадувачки елементи и тоа претежно РМ честички и мала прекораченост 
на концентрацијата на О3. Спрема месечните извештаи на Министерството за животна средина 
за резултатите од извршените мерења, повремено се надминати максимално дозволените 
вредности за поедини параметри што го карактеризираат квалитетот на амбиентниот воздух 

Подолу се дадени резутлатите од мерењата на мониторинг станицата во Куманово. Податоците 
се агрегирани од месечните извештаи на Министерството за животна средина. Доколку се 
анализираат податоците во табелата 5.18 може да се заклучи дека во есенските и зимските 
месеци понувајќи некаде од крајот на Септември па се до Фебруари и Март, концентрацијата 
на SO2 и PM10 e во пораст на месечно ниво.  Во 2019-та година 53 дена е надмината граничната 
вредност за PM10 која изнесува 50 за 24 часовна вредност.  Од податоците доколку се 
погледнат просечните месечни вредности за PM10 може да се забележи дека во зимските 
месеци Октомври, Ноември, Јануари, Фебруари и Март во 2019-та година оваа вредност била 
над дозволената гранична вредност. Сепак треба да се има во предвид дека ова е просечна 
месечна вредност што значи дека постојат денови во рамките на одреден месец кога таа 
вредност била пониска од граничната, но и дека постојат денови кога вредноста била 
многукратно над граничната. Граничните вредности за CO, SO2, NO2 и О3 не се надминати ниту 
еден ден во текот на 2019-та година согласно податоците на мерната станица во Куманово. 

 

 
33 Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за измена и дополна на деталниот урбанистички 
план за дел од урбана единица “гоце делчев”, дел од урбан блок 29, Куманово – Општина Куманово, Фебруари 
2018-та год. 
 

Загадувачки супстанци Метеоролошки параметри
Сулфур двооксид - SO2 Температура
Јаглерод моноксид - CO Притисок
Азот моноксид - NO Влажност
Азот двооксид - NO2 Правец на ветер
Азотни оксиди - NОx Брзина на ветер
Озон - О3 Глобална радијација
Суспендирани честички со 
големина до 10 микрометри - 
PM10
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Табела 5.18 Квалитет на воздухот Јануари-Декември 2019 година 

 
 

 
Извор: Месечни извештаи на Министерството за животна средина и сопствени пресметки 

Најголемите предизвици за подобрување на квалитетот на воздухот во урбаните средини се: а) 
обезбедување на финансиски и човечки ресурси за редовно одржување и работење на 
мрежата за мониторинг на квалитетот на воздухот и акредитација на постојната лабораторија 
за калибрација; б) формирање или аутсорсинг на акредитирана аналитичка лабораторија за 
редовна анализа на содржината на тешки метали и PAH во честичките; в) мониторинг на 
изложеноста на населението на PM2.5 и PM10 и влијанието на загадувањето на воздухот врз 
здравјето на луѓето и стапката на смртност; г) спроведување на интегриран систем за 
мониторинг на животната средина и здравјето на луѓето; д) обезбедување на мониторинг на 
негативните влијанија на загадувањето на воздухот врз екосистемите, засновано врз мрежа на 
места за мониторинг; ѓ) воведување мерки за обнова на возниот парк на патнички возила; е) 
воведување зелен систем на јавни набавки и советување на националните јавни институции и 
општините да го обноват возниот парк со возила со пониски емисии и воведување мерки за 
подобрување на енергетската ефикасност и стимулирање на употреба на поодржливи горива 
во секторите домување и енергетика (вклучително и во индустријата)34. 

 
34 Секторска анализа животна средина 2020-2030 

Квалитет на воздух Јануари Фебруари Март Април Мај Јуни
Просечна месечна 
концентрација на SO2 (µg/m3)  5.31 5.94 5.30 1.80 0.80 0.46
Просечна месечна 
концентрација на PM10 (µg/m3) 71.44 62.00 58.81 34.80 20.02
Просечна месечна 
концентрација на О3 (µg/m3) 34.82 34.06 52.10 37.40 59.70 73.00

Квалитет на воздух Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

Просечна месечна 
концентрација на SO2 (µg/m3)  0.91 1.47 1.85 3.65 1.85 2.93

Просечна месечна 
концентрација на PM10 (µg/m3) 4.88 82.94 58.06 40.20

Просечна месечна 
концентрација на О3 (µg/m3) 80.31 60.18 76.40 54.94 22.84 10.97
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5.8.7 ПРИРОДА 

Вкупната површина на Североисточниот плански регионот изнесува 2.310 km2, што преставува 
9,3% од вкупната површина на РСМ.Во Табела е прикажана листа на дел од заштитените 
подрачја кои се наоѓаат на територијата на Североисточниот плански регион. 

Табела 5.19 Заштитени подрачја во Североисточниот регион 

 
Извор: Секторска анализа животна средина 2020-2030 

На територијата на Североисточниот плански регион делумно се простираат и Осоговските 
Планини кои поседуваат значајни вредности од биолошки аспект. Осоговските планини се 
предложено подрачје за заштита, односно истото е во процес на прогласување на Заштитен 
предел (ЗП). Осогово е идентификувано и како: Значајно растително подрачје (ЗРП), Значајно 
подрачје за птиците (ЗОЛ), Важен коридор за движење на дивите растителни и животински 
видови во рамките на пан-европската еколошка мрежа за југоисточна Европа (PEEN SEE) и 
Емералд подрачје. Регистрирани се 18 хабитати според EUNIS квалификациониот систем за 
хабитати, пет од нив се значајни за зачувување според Директивата за живеалишта. 
Регистрирани се 1007 видови и подвидови на растенија од кои 18 се регистрирани само на 
Осогово меѓу кои: Violabiflora, Anemonenarcissiflora, Myriophyllumverticillatum, 
Pulsatillamontanassp. Slaviankae и др. На сликата 5.8 е прикажана мапа со застапеноста на 
заштитени подрачја на територијата на Североисточен плански регион. 

Локалитетот Кокино покрај големото културно значење има и голема геоморфолошка 
вредност. Тој претставува геолошка појава, излив (лачење) 64 на пироксенски андезити и 
андензити со старост од 32-33 милиони години. Реката Потрошница има голема орнитолошка и 
ботаничка важност. Подрачјето е од посебно значење заради гнездење на повеќе видови 
грабливи птици, а исто е јадрово подрачје на значајниот орнитолошки локалитет Пчиња-
Петрошница-Крива Река. Локалитетот Куклица, како споменик на природата претставува редок 
геоморфолошки облик. 

Бислимската клисура е кратка клисура со изразено субмедитеранско климатско влијание, 
богата со подземни и површински карстни форми. Во пештерите се среќаваат значајни колонии 
лилјаци и е регистрирано присуство на троглофилни видови. Од посебно значење е за 
гнездење на некои медитерански и грабливи видови птици: египетски мршојадец, сив сокол, 

Име на подрачјето Површина (во ha) Категорија на заштита
Кумановски Козјак / Предложен за Парк на природата
Кокино 500 Споменик на природата
Куклица 30-40 Споменик на природата
Пчиња-Петрошница-Крива 
Река 85997 Значаен Орнитолошки Локалитет (ЗОЛ)
Бислимската клисура Должина околу 7 km Предложен за Споменик на природата
Клисурата на река Киселица / Предложен за Споменик на природата
Осоговски Планини 54773 Во процес на прогласување на Заштитен предел 
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златен орел, лисест глувчар, црн штрк и други. По карпите се развива хазмофитска вегетација и 
овој локалитет има голема биолошка и геоморфолошка вредност. Клисурата на река Киселица, 
е од голема зоолошка важност, иако оваа мала клисура е со недоволно проучени природи 
вредости. Значајна е заради присуството на видра, но возможо е присуство на уште неколку 
значајни видови од ’рбетниците35. На територијата на Северо-Источниот плански регион се 
распространети и други значајни природни вредности кои се дефинирани како локации и тоа 
Ваксинце со ботаничка вредности и Мрамор со геоморфолошка вредност. 

 

Слика 5.8  Мапа со заштитени подрачја во рамки на Североисточен регион 

 
Покрај заштитените подрачја, во рамките на регионот се распространети и други значајни 
природни вредности кои се дефинирани како локации: Ваксинце – ботаничка вредност; и 
Мрамор – Геоморфолошка вредност. Вкупната површина на заштитените подрачја во 
Североисточниот регион изнесува околу 586 ha или околу 0,25% од неговата вкупна површина. 
Најзастапени заштитени подрачја во Североисточниот регион, по категорија на заштита, се 
подрачјата “Споменик на природата” со вкупна површина околу 540 ha или околу 48%. Во 
блиска иднина, овој процент на заштитени подрачја ќе се промени односно ќе се зголеми, со 
прогласување на подрачјето на Осоговските Планини како “Заштитен предел”. Североисточниот 
плански регион располага со атрактивно културно и природно наследство што овозможува 
развој на културен, планински, рурален, ловен и спа туризам. Развојот на селективните видови 
на туризам ќе овозможат привлекување на туристи кои ќе се запознаат со ретките природни и 
културните богатства на регионот. Регионот е богат и со дивеч што нуди можност за развој на 
ловен туризам36.  

 

 

 

 
35 Програма за развој на Североисточниот плански регион 2015-2019  
36 Секторска анализа животна средина 2020-2030 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.ЗЕМЈОДЕЛИЕ И РУРАЛЕН РАЗВОЈ  

 

ОБРАБОТЛИВА ПОВРШИНА

ПРОИЗВОДСТВО ПО КУЛТУРИ

ДОБИТОК, ЖИВИНА И ПЧЕЛНИ 
СЕМЕЈСТВА

УРБАНИ НАСПРОТИ РУРАЛНИ 
ОПШТИНИ
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6.1 ЗЕМЈОДЕЛИЕ  

Три општини во рамките на Североисточниот регион Липково, Старо Нагоричане и Ранковце се 
рурални општини, каде населението доминантно се занимава со земјоделие. Иако другите три 
општини Кратово, Крива Паланка и Куманово се урбани сепак голем број од населението покрај 
тоа што работи во приватни компании или јавни институции, имаат дополнителна дејност во 
земјоделието.  

Во рамките на Североисточниот регион вкупно има 143.693 хектари земјоделска површина од 
што 54.56% проценти или 78.405 хектари е обработлива површина, додека 45.44% проценти 
или 65.281 хектар се пасишта. Вкупната обработлива површина доминантно се состои од 
ораници и бавчи (82.15%) или 64.410 хектари, 1.68% овоштарници или 1321 хектари, лозја 1.92% 
или 1508 хектари и ливади 14.24% или 11.166 хектари. Во споредба со останатите региони 
Североисточниот регион се наоѓа на второ место по вкупна обработлива површина, зад 
Пелагонискиот регион, а со само 221 хектар повеќе во однос на Источниот регон кој се наоѓа на 
трето место. Ова всушност покажува дека Североисточниот регион има голема обработлива 
површина која може да служи како силен потенцијал за развој на земјоделието.   

 

Графикон 6.1 Земјоделска површина по категории на користење во 2019 год. 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Источниот, Пелагонискиот, Североисточниот и Скопскиот регион се плански региони со 
најмалку наводнувани површини од користените. Во Вардарскиот, Источниот и 

82.15%

1.68%
1.92%

14.24%

Ораници и бавчи

Овоштарници

Лозја

Ливади
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Североисточниот плански регион наводнувањето и пристапот до вода е најмало и има најмалку 
земјоделски стопанства кои извршиле наводнување37.  

Подолу во табелта 6.2 е прикажано процентуалното учество на обработливата површина по 
одделни општини од Североисточниот регион каде се забележува дека Куманово има 
најголемо учество со 33.89%, па понатаму следуваат сите останати општини.  

Табела 6.2 Обработлива површина по општини во 2019 год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Бруто-додадената вредност на земјоделието, шумарството и рибарството на Североисточниот 
регион во 2019-та година се наоѓа малку под националниот просек за 0.39%. Подолу во 
табелата 6.3 е прикажано движењето на бруто-додадената вредност на земјоделието, 
шумарството и рибарството во милиони денари. Од податоците може да се забележи дека 
вредноста на оваа дејност се намалила за 136 милиони денари. Исто така доколку се погледне 
учеството на оваа дејност во бруто-додадената вредност на земјоделието, шумарството и 
рибарството на ниво на Република Северна Македонија може да се забележи дека се има 
намалено за 0.32% од 2015-та до 2019-та година. Сепак учеството од само 3.75% во однос на 
вкупната бруто-додадена вредност на национално ниво е сеуште на многу ниско ниво гледано 
во споредба со другите региони.  

Табела 6.3 Бруто додадена вредност во период 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

 
37 Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031 

Општина
Вкупно обработлива 
површина

Процентуално 
учество (%)

Кратово 9.980 12.73%
Крива Паланка 13.766 17.56%
Куманово 26.574 33.89%
Липково 6.912 8.82%
Ранковце 7.411 9.45%
Старо Нагоричане 13.762 17.55%
Вкупно 78.405 100.00%

Во милиони денари (000 000) 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 54.369 54.559 48.664 55.979 55.477
Североисточен  регион 2.215 2.337 1.757 2.070 2.079
Учество на регионот 4.07% 4.28% 3.61% 3.70% 3.75%
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Анализата на податоците за инвестициите во земјоделието, шумарството и рибарството 
покажуваат нивно удвојување од 80 милиони денари во 2015-та година на 160 милиони денари 
во 2019-та година. Учеството на инвестициите во оваа дејност во однос на националниот просек 
исто така се зголемува и тоа од 2.04% проценти во 2015-та година на 3.93% во 2019-та година. 
Сепак слично како и кај бруто-додадената вредност така и кај инвестициите, учеството на 
регионот во вкупните инвестииции на национално ниво од само 3.93% е многу ниско во 
споредба со другите региони. 

Табела 6.4 Инвестиции во земјоделство, шумарство и рибарство 2015-2019 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Очигледно е дека одредени региони имаат споредбена предност за одгледување на одредени 
култури и групи добиток согласно своите агро-еколошки карактеристики, но досега не е 
направена реонизација на земјоделското производство и приоритизација на мерките во насока 
на поефикасно и порационално користење на средствата.38Полошкиот и Североисточниот 
плански регион се одликуваат со најмала вредност на производството и во исто време се 
региони со најмал број на корисници и финансиска поддршка од ИПАРД програмата39 

Бројот на земјоделски стопанства согласно последните податоци за 2016-та година од 
Државниот завод за статистика е прикажан во табелата 6.5. Од податоците може да се види 
дека доминантен е бројот на индивидуални земјоделски стопанства во споредба со 
земјоделските стопанства како деловни субјекти. Учеството на индивидуалните земјоделски 
стопанства во вкупниот број на национално ниво е 12.41%, додека на деловните субјекти е 
6.07%.   

Табела 6.4 Инвестиции во земјоделство, шумарство и рибарство 2015-2019 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 
 

38 Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031 
39 Стратегија за регионален развој на Република Северна Македонија 2021-2031 
 

Во милиони денари (000 000) 2015 2016 2017 2018 2019
Република Северна Македонија 3.923 3.419 2.909 3.798 4.067
Североисточен  регион 80 96 46 80 160
Учество на регионот 2.04% 2.81% 1.58% 2.11% 3.93%

Број на земјоделски стопанства Вкупно
Индивиду-

ален сектор
Деловни 
субјекти

Република Северна Македонија 178.125 177.845 280
Североисточен регион 22.083 22.066 17
Учество на регионот 12.40% 12.41% 6.07%
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Земјиштето со кое располагаат индивидуалните земјоделски стопанства во Североисточниот 
регион е домнантно изнесува 45.674 хектари (92.62%), додека само 3.639 хектари (7.38%) 
потпаѓа под деловните субјекти. Ваквата распределба на земјиштето помеѓу индивидуалните 
земјоделски стопанства и деловните субјекти не се разликува многу од националното ниво. На 
ниво на Република Северна Македонија 84.94% од земјиштето потпаѓа под индивидуалните 
земјоделски стпанства, додека 15.06% потпаѓа под деловните субјекти.   

На графиконот 6.1 е дадено движењето на производството по години на одделни култури во 
период 2015-2019 година. Од графиконот може да се забележи дека нема некои позначаји 
осцилации во вкупното производство кај сите култури, освен кај производството на пченица 
каде може да се забележи еден поголем пад во 2017-та година, но повторно во наредните две 
години произвдството се зголемува и благо го надминува нивото на производство од 2016-та 
година.  

Графикон 6.1 Производство на земјоделски култури 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Во табелата 6.5 подолу е прикажано производството на одделни култури во 2019-та година и 
може да се забележи дека Североисточниот регион најмногу учествува на национално ниво со 
производство на пченица (18.875) во однос на сите останати култури. Североисточниот регион е 
втор регион по количина на произведена пченица со 45.264 тони пченица, а во 2019-та година  
е само зад Пелагонискиот регион кој во истата година има произведено 70.630 тони пченица. 
Споредбено гледано со останатите региони оваа житна култура има најголем придонес во 
однос на останатите култури. Производството на пченка покажува намалување од некаде 9.000 
тони во 2015-та година на 6.233 тони во 2019-та год. Кај градинарски култури падот е 
забележителен кај компирот кој во 2015-та година бил околу 17.000 тони а во 2019-та година е 
под 15.000 тони. Производството на останатите градинарски култури како кромид, домати, 
пиперки и краставици е релативно непроменето во периодот 2015-2019-та година.  
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Табела 6.5 Производство на земјоделски култури 2019 год 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

На графиконот 6.2 е прикажано вкупното производство на овошје во период 2015-2019 година 
каде исто така може да се забележи дека кај најголем број од овошјата нема некои поголеми 
осцилации низ годините. Сепак загрижувачки е драматичниот пад на производството на грозје 
чие производство се намалило за повеќе од двојно во периодот од 2015-та до 2019-та година. 
Исто така забележително е дека во 2017-та година родот кај најголем број од овошјата 
покажува намалување меѓутоа веќе во 2018-та и 2019-та се покажува повторно зголемување и 
враќање кон преходните нивоа на производство, освен кај грозјето.  

Графикон 6.2 Производство на овошје 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

Во табелата 6.6  е дадено производството на овошје во 2019-та година каде може да се види 
учеството на регионот во однос на националното производство. Од табелата може да се 
забележи дека овој регион има најголемо учество во производството на круши (12.02%), сливи 
(9.85%) и ореви (8.52%)  додека останатите овошја незначително учествуваат во вкупниот обем 
на производство во Република Северна Македонија.  

 

 

Производство по култури 
во 2019-та год. Пченица Пченка Тутун Компир Кромид Домати Пиперки Краставици
Р. Северна Македонија 239.916 145.278 26.234 189.023 59.314 152.348 185.452 51.019
Североисточен  регион 45.264 6.233 194 14.212 2.200 3.086 2.875 96
Учество на регионот 18.87% 4.29% 0.74% 7.52% 3.71% 2.03% 1.55% 0.19%
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Табела 6.5 Производство на овошје и грозје во 2019 год 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

Пчелните семејства имаат значаен пораст од 2015-та година до 2019-та година и тоа од 5.781 на 
28.856 што е скоро 5 пати повеќе во однос на 2015-та година. Бројот на овците исто така е 
зголемен за 28.53% проценти во однос на 2015-та година. Значајно е да се забележи дека голем 
пад може да се види кај одгледувањето на свињите од 45.27% и кај живината за 15.94%.  

Графикон 6.3 Добиток, живина и пчелни семејства 2015-2019 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

Од податоците во табелата бр. која го покажува вкупниот број на добиток, живина и пчелни 
семејства може да се забележи дека Североисточниот регион има најголемо учество со пчелни 
семејства (30.01%), потоа свињи (12.31%), па говеда (12.00%), живина со 10.70% и кози со 9.86%. 
Коњите и овците како добиток незначително учествуваат во рамките на овој регион.  

 

 

 

 

Производство на овошје и 
грозје во 2019-та год. Цреши Вишни Кајсии Јаболка Круши Сливи Праски Ореви Грозје
Р. Северна Македонија 6.045 8.695 6.070 88.701 8.048 32.303 12.003 5.014 258.960
Североисточен регион 203 138 324 2.158 967 3.183 151 427 8.315
Учество на регионот 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 Добиток, живина и пчелни семејства 2015-2019 

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

 

Призводството на јајца, млеко и волна во табелата 6.7 покажува дека Североисточниот регион 
најмногу учествува на национално ниво со производството на млеко со 11.38%, па потоа со 
производство на јајца 9.51% и на крајот со производството на волна од 7.70%.  

Табела 6.7 Производство на јајца, млеко и волна 2015-2019 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Североисточниот регион не е значајно покриен со шуми и вкупното учество на површини под 
шума во однос на останатите региони е само 7.54%. Ова го прави Североисточниот регион на 
последно место по површини под шума веднаш зад Скопскиот регион кој е со 7.82%.  

Графикон 6.4 Површина под шуми  по региони во 2019-та година во хектари 

 
 

Добиток, живина и пчелни 
семејства во 2019-та год. Коњи Говеда Свињи Овци Кози Живина

Пчелни 
семејства

Р. Северна Македонија 8.952 217.790 135.770 684558 87.581 1.562.089 96.143
Североисточен регион 347 26.133 16.710 47.033 8.636 167.157 28.856
Учество на регионот 3.88% 12.00% 12.31% 6.87% 9.86% 10.70% 30.01%

Производство на јајца, 
млеко и волна

Вкупно 
производство на 
јајца во '000 
парчиња

Вкупно 
производство на 
млеко во литри

Вкупно 
производство на 
волна во 
килограми

Р. Северна Македонија 141.284 445.919.911 843.637
Североисточен регион 13.430 50.763.539 64.983
Учество на регионот 9.51% 11.38% 7.70%
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Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

На графиконот 6.5  е покажано пошумувањето во периодот 2015-2019-та година и може да се 
забележи дека има значајно опаѓање на површинат која се пошумува во Североисточниот 
регион од некаде 200 хектари во 2015-та година на 80 хектари во 2019-та година. Нивото на 
пошумување на национално ниво исто така опаѓа и тоа најсилно во периодот 2015-2017-та 
година кога е намалено за нешто повеќе од 600 хектари. Во 2017-та година започнува 
зголемување на пошумувањето на ниво на Република Северна Македонија додека на ниво на 
Североисточниот регион започнува дури во 2018-та година. Сепак крајното ниво во 2019-та 
година како на ниво на Североисточниот регион така и на национално ниво се значајно под 
нивоата во 2015-та година.   

Графикон 6.5 Пошумување во шума и вон шума во хектари  
во Република Северна Македонија и Североисточен регион 

 

 

Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 

Исечената брута дрвна маса во државни и приватни шуми во Североисточниот регион во 2019-
та година изнесува 71.733 метри кубни. Североисточниот регион учествува во вкупната исечена 
бруто дрвна маса со 9.45% на национално ниво.   

Табела 6.8 Исечена бруто дрвна маса во 2019 год.  

 
Извор: Државен завод за статистика и сопствени пресметки 
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Досегашните анализи во рамките на Националните комуникации за климатски промени 
покажаа дека земјата ќе стане потопла и умерено посушна како што поминува времето, со 
значителни намалувања на летните врнежи, зголемување на бројот и траењето на топлотни 
бранови и почести и сериозни екстремни настани како што се сушите и поплавите. 
Југоисточниот и Вардарскиот плански регион ќе останат едни од најранливите плански региони 
во земјата. Негативниот ефект на климатските промени ќе се одрази врз намалување на 
приносите и квалитетот на растителното производство, но ќе има негативен ефект врз 
домашните животни примарно како резултат на зачестеност на варирањето на екстремните 
температури, ширење на болестите и штетниците и недостаток на редовни и квалитетни извори 
на храна40. 
 

6.2 РУРАЛЕН РАЗВОЈ  

Три општини од Североисточниот регион Липково, Ранковце и Старо Нагоричане се рурални 
општини и согласно проценките на население од Државниот Завод за Статистика во овие 
општини живеат 21.47% од вкупното население во овој регион. Вкупно 44.581 лице како 
членови на домаќинства во 2016-та година биле ангажирани во индивидуалните земјоделски 
стопанства или како вработени во деловни субјекти што претставува 25.30% или приближно 
една четвртина од вкупното население во овој регион. Бројот на активни деловни субјекти во 
руралните општини учествува со само 8.5% во вкупниот број на активни субјекти на регионот. 
Стапката на невработеност во 2019-та година во руралниот дел на Североисточниот регион 
изнесувала 33.0% додека во урбаниот дел изнесувала 26.8 проценти што е за 6.2% поголема 
невработеност во руралниот отколку во урбаниот дел на регионот. Она што е значајно да се 
спомене е дека стапката на невработеност кај жените во руралниот дел (42.7%) е значајно 
поголема во однос на стапката на невработеност кај жените (25.4%) во урбаниот дел.  
 
Урбаните и руралните општини може да се споредат и по нивните фискален капацитет во 
поглед на собрани даночни приходи. Па така споредбата на општините од Североисточниот 
регион по основ на собрани даночни приходи по глава жител се прикажани во табелата 6.9.  
Врз основа на податоците може да се забележи дека во периодот 2017-2019-та година најмногу 
приходи по глава жител има остварено Куманово кои покажуваат тренд на пораст и пораснале 
за 27.85% од 2015 во 2019-та година. Најниски приходи во овој период по глава жител 
остварила општината Липково со незначителен пораст од 64.8 ден. Споредбата помеѓу 
урбаните и руралните општини покажува дека општината Старо Нагоричане во перидот 2015-
2019-та година значајно ги зголемила даночните приходи по глава жител (за 54.38%). Исто така 
оваа општина по собрани даночни приходи по глава жител се наоѓа пред урбаните општини 
Кратово и Крива Паланка како урбани општини. Општината Ранковце за истиот период исто 
така покажува значен пораст во поглед на собирање на даночните приходи по глава жител и 
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тоа за 71.92%. Доколку оваа општина се спореди со останатите урбани општини се забележува 
дека во 2017-та и 2018-та се наоѓа под нивниот просек додека веќе во 2019-та се наоѓа над 
просечно собраните даночни приходи на Кратово и Крива Паланка. Само општината Липково не 
ги следи овие трендови на останатите две рурални општини Старо Нагоричане и Ранковце.  
 

Табела 6.9 Даночни приходи по глава жител во период 2017-2019 год.  
 

 
 

 Извор: Податоци од Министерство за финансии и сопствени пресметки 

 
Сепак кога се прави споредба на даночните приходи помеѓу самите рурални општини мора да 
се земе во предвид и економската развиеност на одделните рурални општини. Од друга страна 
исто така треба да се земе во предвид и фискалниот напор кој општините го прават за 
собирање на приходите. Сепак согласно податоците за даночните приходи од табелата 6.9 
може да се каже дека не постои разлика во корист на урбаните општини во поглед на 
руралните. Сепак треба да се нотира загрижувачката состојба со даночните приходи во општина 
Липково. Исто така треба да се има во предвид дека населението во општините Ранковце и 
Старо Нагоричане е скоро десет пати помало од вкупниот број на население во Липково. Така 
да покрај тоа што прибраните даночни прходи во Липково се два пати поголеми од собраните 
приходи во Старо Нагориачне и три пати поголеми од собраните даночни приходи во Ранковце, 
по глава жител тие се значајно пониски.  

Општина 2017 2018 2019
Кратово 1245.5 1331.2 1435.2
Крива Паланка 1686.0 1816.4 1643.2
Куманово 2638.5 3206.7 3373.3
Липково 501.7 541.3 566.5
Ранковце 1164.7 1258.6 2002.4
Старо Нагоричане 1786.0 2813.9 2757.2
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7.1 ТУРИЗАМ  

Графиконот 7.1 ја покажува динамиката на вкупниот број на туристи (домашни и странски) 
туристи во Североисточниот регион во период 2015-2019-та година. Вкупниот број на туристи 
покажува зголемување од 28.54% во 2019-та година во однос на 2015-та година или за 2319 
туристи. Ова зголемување најмногу се должи на зголемување на бројот на странски туристи кој 
максимумот го остварува во 2017-та година 8.903, а пота започнува благо да опаѓа за да во 
2019-та година изнесува 8251. За целиот период од 2015-2019-та година бројот на странски 
туристи се зголемил од 6.066 на 8.251 или зголемување од 36.02%. Бројот на домашните 
туристи има незначителен пораст во 2019-та година од само 134 во однос на 2015-та година или 
само 6.51%.  

Графикон 7.1 Број на туристи по години 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Во споредба со останатите региони по број на туристи во 2019-та година Североисточниот 
регион се наоѓа на последно место. Претпоследен е Вардарскиот регион кој има 25.136 туристи 
што е за повеќе од двојно во однос на Североисточниот регион кој има само 10.444. Другите 
региони имаат за три и повеќе пати поголем број на туристи во однос на Североисточниот 
регион.  Учеството на бројот на туристи во Североисточниот регион е на незначително ниво во 
однос на вкупниот број на туристи на национално ниво и се движи од 1% во 2015-та година до 
0.88% во 2019-та година. Тоа покажува дека покрај тоа што е многу мал бројот на туристи во 
Североисточниот регион споредбено гледано со другите региони тој дури покажува и 
континуиран тренд на опаѓање.   

Графиконот 7.2 го прикажува движењето на ноќевањата на домашните и странските туристи во 
Североисточниот регион во период 2015-2019-та година. Трендовите покажуваат дека 
поголеми осцилации има во бројот на ноќевања на странските туристи кои во 2017-та година 
покажуваат позначајно зголемување, но потоа во 2018-та и 2019-та година се враќаат близу на 
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нивото од 2015-та и 2016-та година. Во 2015-та година бројот на ноќевања на странските 
туристи бил 12.366 додека во 2019-та година нивниот број бил 11.061 ноќевања или се 
намалиле за 1305 односно 10.55%. Ноќевањата на домашните туристи покажуваат благ пораст и 
од 2.863 во 2015-та година имаат пораснато на 3153 или пораст од 10.12% проценти во однос на 
2015-та година. 

Графикон 7.2 Број на ноќевања на домашни и странски туристи во период 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Учеството на вкупниот број на ноќевања на туристите на Североисточниот регион во однос на 
вкупниот број на ноќевања на национално ниво е незначителен (помалку од 1%) и покажува 
генерално тренд на опаѓање од 0.64% во 2015-та година на 0.44% во 2019-та година. Споредено 
со останатите региони, Североисточниот регион има најмал број на вкупни ноќевања на туристи 
кои во 2019-та година изнесуваат 14.214. Вардарскиот регион кој е претпоследен по бројот на 
ноќевања има дури близу тројно повеќе ноќевања, споредбено гледано во однос на 
Североисточниот регион или 48.590 ноќевања во 2019-та година. Сите останати региони имаат 
неколкукратно повеќе ноќевања во споредба со Североисточниот регион во 2019-та година.  

Во табелата 7.1 е прикажана динамиката на капацитетите за сместување во период од 2015-та 
до 2019-та година. Од податоците во табелата може да се заклучи дека бројот на собите и 
леглата во Североисточниот регион покажуваат тренд на пораст и бројот на собите се имаат 
зголемено за 20.95% додека бројот на леглата се имаат зголемено за 13.37%. Кога ќе се 
анализира учеството на собите и леглата на регионот во однос на вкупниот број на национално 
ниво може да се забележи скоро незначително зголемување во двете категории, односно може 
да се констатира дека учеството останало на исто ниво.  
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Табела 7.1 Капацитети за сместување 2015-2019 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Во споредба со останатите региони Североисточниот регион има најмал број на соби и легла 
слично на односите кои постојат кај бројот на туристите и бројот на ноќевања. Па така повторно 
Вардарскиот регион кој се наоѓа на претпоследно место има за скоро двојно поголем број на 
соби и легла во однос на Североисточниот регион, додека останатите региони имаат 
неколкукратно повеќе соби и легла.   

Доколку се анализираат капацитетите за сместување по категории може да се забележи дека 
во Североисточниот регион има 12 хотели, 1 мотел и 2 некатегоризирани објекти за сместување 
согласно податоците во 2015-та година од Државниот завод за статистика. Ова покажува дека 
во Североисточниот регион најмногу се застапени хотелите во однос на сите останати видови 
на капацитети за сместување, како мотели и некатегоризирани објекти за сместување. Многу 
други видови на објекти за сместување како бањски лекувалишта, планински домови и куќи, 
детски и младински одмаралишта, младински хотели и сл. воопшто не се застапени во овој 
регион. Важно е да се истакне дека покрај тоа што овој регион има потенцијал за развој на 
бањски туризам не постојат објекти за сместување во вид на потребна инфраструктура за развој 
на овој вид на туризам. Затоа во иднина треба повеќе да се посвети внимание за развој на 
останатите видови на капацитети за сместување кои не се застапени. 

 

Табела 7.2 Капацитети за сместување по категории во 2015-та год. 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

 

 

Капацитети за 
сместување

Учество на 
регионот

Учество на 
регионот

Година Број на соби Број на легла Број на соби Број на легла Број на соби Број 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%

Североисточен регион
Република Северна 
Македонија

Капацитети за сместување Хотели Мотели

Некатегоризирани 
објекти за 
сместување Вкупно 

Североисточен регион 12 1 2 15
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7.2 УГОСТИТЕЛСТВО  

Развојот на угостителството во Североисточниот регион гледан преку бројот на активни 
деловни субјекти во оваа дејност покажува дека е во опаѓање. Согласно последните достапни 
податоци во базата на Државниот завод за статистика може да се забележи дека во период од 
2014-2019 бројот на деловните субјекти се зголемил за 10 или за 5.46%. Сепак доколку се 
погледне учеството на деловните субјекти во однос на нивниот број на национално ниво може 
да се забележи тренд на континуирано опаѓање од 9.13% во 2014-та година на 8.39% во 2018-та 
година.  

Табела 7.3 Деловни субјекти во угостителство 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Доколку се спореди Североисточниот регион со останатите региони во однос на бројот на 
деловни субјекти во угостителството во 2018-та година овој регион се наоѓа на 5-то место пред 
Југоисточниот со 185, Источниот со 171 и Пелагонискиот со 161 деловен субјект. Сите останати 
региони имаат поголем број на деловни субјекти во усгостителството.  

Кога се анализира прометот во секторот угостителство во перидот 2014-та-2018-та година може 
да се забележи дека на ниво на регионот прометот покажува тренд на пораст кој го следи 
порастот на национално ниво. Прометот во угостителството во Североисточниот регион 
пораснал за 215.933.000 милиони денари или за 45.99%, но доколку се погледне неговото 
учество во однос на прометот на угостителството на национално ниво може да се забележи 
дека неговото учество се намалило за 0.53% од 2014-та до 2019-та година.  

Табела 7.4 Вкупен промет во угостителство 2015-2019 год. 

 
Извор: Државен Завод за Статистика и сопствени пресметки 

Доколку се анализира по структура прометот во угостителството (за 2018-та година) може да се 
забележи дека најмногу или со 57.95% учествуваат храна и напитоци, потоа појалоци со 40.7%, 
па потоа ноќевања со 1.43% и на крајот 0.45% други видови на промет. Североисточниот регион 
анализиран по промет во пијалоци се наоѓа пред Полошки, Источен и Вардарскиот регион во 
2018-та година, додека по промет во храна, напитоци и ноќевања се наоѓа на последно место. 
Североисточниот регион најмногу заостанува во прометот од ноќевања затоа што Вардарскиот 

Број на деловни субјекти 2014 2015 2016 2017 2018
Република Северна Македонија 2.004 2.084 2.212 2.260 2.301
Североисточен регион 183 186 201 196 193
Учество на регионот 9.13% 8.93% 9.09% 8.67% 8.39%

Промет во илјада денари (000) 2014 2015 2016 2017 2018
Република Северна Македонија 9.289.811 10.338.132 10.836.359 12.190.404 15.167.429
Североисточен регион 469.557 490.019 550.055 593.796 685.490
Учество на регионот 5.05% 4.74% 5.08% 4.87% 4.52%
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регион кој е претпоследен по промет од ноќевања со 66.191.000 милиони денари има за 
повеќе од шест пати поголем промет од Североисточниот регион кој има 9.824.000 милиони 
денари промет од ноќевања. Ова значи дека во иднина мора оваа компонента на промет од 
ноќевања да биде подобрена за да може Североисточниот регион да се приближи во однос на 
останатите региони и да оствари позначаен развој на туризмот и угостителството.  
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8.1 СТРАТЕГИСКА АНАЛИЗА (SWOT)  и (TOWS)  

Идентификувањето на среднорочните цели и приоритети за поттикнување на развојот на 
Североисточниот плански регион е направено врз основа на секторските анализи, сугестиите од 
двете работилници со засегнатите страни, завршната конференција и SWOT и TOWS анализите. 
Со цел усогласување на приоритетите за развојот на Североисточниот плански регион беше 
направена анализа на голем број стратешки документи во содветните области, но првенствено 
усогласувањето е направено со Стратегијата за регионален развој 2020-2030.  

При изработката на SWOT и ТОWS анализата се следеа неколку важни насоки за нивна 
изработка. Прво, се направи напор да се идентификуваат 5-6 најзначајни предности, слабости, 
можности и ограничувања. Многу често при изработка на SWOT и TOWS анализи се 
применуваат несоодветни приоди при што се вклучуваат премногу предности, слабости, 
можности и ограничувања. Тоа креира една „џунгла“ од премногу аспекти, конфузија и 
неможност да се издвојат најзначајните димензии на самата SWOT и TOWS анализа.  

Второ, се направи јасно разграничување помеѓу одделните концепти на предности, слабости, 
можности и ограничувања. Па така на пример под предности се идентификувани само оние 
елементи кои имаат карактер на нешто што во регионот во моментот се прави на добар начин 
и може да се окарактеризира како предност. Сите елементи кои имаат потенцијал за 
остварување на успешност во иднина, а во моментот се на ниско ниво искористеност се 
категоризирани како можности. Па така на пример поседувањето природни богатства (руди, 
термални води и сл.) не се категоризирани како предност, туку како можност која може да биде 
искористена во иднина, но во моментот само стои на располагање за развој на регионот.   

Трето, се потенцира важност на разбирањето на конткестот на одделните предности, 
можности, слабости и ограничувања. Така на пример близината со Скопје е можност која може 
да биде искористена за пласман на производи, вработување во индустриската зона Бунарџик, 
едукација на населението и сл. меѓутоа претставува и ограничување затоа што голем број од 
населението заради близната до главниот град трајно се иселува од регионот.  

Ова се неколку позначајни принципи врз чија основа беа изработени SWOT и TOWS анализите 
во вид на стратешко планирање за утврдување на средносрочни цели, мерки и индикативни 
активности.   
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SWOT АНАЛИЗА НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

SWOT анализа или анализата на предностите, слабостите, можностите и ограничувањата е 
корисна техника за стратегиско планирање врз основа на анализа на интерното и екстерното 
стратешко окружување. Интерното окржување ги опфаќа предностите и слабостите на 
Североисточниот регион, додека ограничувањата и можностите го опфаќаат надворешното 
окржување на регионот.   

 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

1.Ефтина работна сила за привлекување 
на странски инвестиции 

1. Мал број на деловни субјекти (МСП и 
големи) и континуирано опаѓање на 
економската активност 

2. Конкурентски способности во трговија, 
градежништво, земјоделие (производство 
на пченица и мед), производство на 
мебел, чевларство и кожарство. 

2. Висока стапка на невработеност 

3. Двојно зголемување на инвестициите 
во земјоделието во периодот 2015-2019 
год. 

3. Најниска просечна исплатена нето плата 

4. Финансиска поддршка преку средствата 
за рамномерен регионален развој 

4. Слаб квалитет на образовни и здравствени 
услуги 

5. Индустриски зони 5. Иселување и стареење на населението 

6. Релативно високо ниво на образование 
на работната сила 

6. Недоволно развиена севкупна 
инфраструктура 

 7. Слабо урбанистичко планирање и 
загрозување на животната средина 

 8. Ниско ниво на фискален капацитет на 
општините 

МОЖНОСТИ ОГРАНИЧУВАЊА 

1.Стратешка позиционираност на 
регионот 

1) Светска пандемија со Ковид - 19 

2. ЕУ фондови за меѓугранична соработка 2) Недозавршен процес на фискална 
децентрализација 

3. Расположливи природни ресурси  3) Неизвршена реонизација на земјоделското 
земјиште 

4. Голема обработлива и плодна 4) Близина до главниот град Скопје 
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површина 

5. Природни атрактивни локалитети и 
културно-историски знаменитости 

5) Отсуство на посебни стимулативни мерки на 
централната власт за привлекување 
инвестиции во регионот 

6. Близина до главниот град Скопје  

 

TOWS – АНАЛИЗА НА СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН 

TOWS  - анализата  е анализа на ограничувањата, можностите, слабостите и предностите. TOWS 
матрицата е корисна за формулирање на потенцијалните стратегии (maxi-maxi, mini-maxi, maxi-
mini и mini-mini) кои можат да се идентификуваат со комбинација на предностите, слабостите, 
можностите и ограничувањата. Стратегиите кои се комбинација на предностите и можностите 
(maxi-maxi) се главните на кои треба да се темели развојот на регионот. Сепак и останатите 
квадранти од матрицата даваат корисни сознанија за потенцијалните стратегии кои можат да 
бидат имплементирани. Секако дека (mini-mini) стратегиите се најнеповолни за регионот 
бидејќи претпоставуваат промена на некоја слабост во предност со цел надминување на некое 
ограничување.  

 

TOWS - 
АНАЛИЗА 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

СТРАТЕГИИ Предности – Mожности 
maxi – maxi стратегии 

Слабости – Можности 
mini-maxi стратегии 

МОЖНОСТИ ПМ1 – Привлекување на странски 
инвестиции врз основа на 
ефтината и образована работна 
сила, расположливите природни 
ресурси и постојните индустриски 
зони. 

СМ1 – Искористување на стратешката 
позиционираност и расположливите 
природни ресурси за привлекување 
на инвестиции и намалување на 
невработеноста. 

ПМ2 – Искористување на големата 
обработлива површина за 
интензивирање на развојот на 
земјоделието. 

СМ2 – Искористување на големата 
обработлива површина за 
зголемување на земјоделската 
активност, формирање нови зелени 
бизниси и намалување на 
невработеноста и иселувањето. 

ПМ3 – Користење на ЕУ 
фондовите и средствата за 
рамномерен развој за 
унапредување на конкурентската 
способност на препознатливите 
дејности. 

СМ3 – Искористување на природно 
атрактивните локалитети и културно-
историските знаменитоси за 
стимулирање на туризмот и 
угостителството. 
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 ПМ4 – Користење на ЕУ 
фондовите и средствата за 
рамномерен развој за 
поттикнување на 
претприемништвото и 
отпочнувањето на нови бизниси 
во препознаените дејности. 

СМ4 – Искористување на близината 
до градот Скопје за поврзување со 
синџирот на снабдување на 
бизнисите лоцирани во главниот 
град и пласман на производите и 
услугите од регионот, привлекување 
на инвестиции, вработување, 
едукација и професионален развој.   

 ПМ5 – Искористување на 
близината со Скопје за пласман на 
производи и услуги во главниот 
град .  

СМ5 – ИСкористување на ЕУ 
фондовите за реализација на 
проекти за  меѓугранична соработка 
кои ќе придонесат кон развој на 
инфраструктурата и економската 
активност. 

ОГРАНИЧУВА
ЊА 

 

Предности – Ограничувања 
maxi – mini стратегии 

Слабости – Ограничувања 
mini – mini стратегии 

 ПО1 – Искористување на ефтината 
работна сила и индустриските 
зони за привлекување на странски 
инвестиции и ублажување на 
негативните ефекти од Ковид-19 
врз вработеноста и падот на 
економската активност. 

СО1 – подобрување на квалитетот на 
здравствените и образовните услуги, 
со цел јакнење на човековиот 
капитал и надминување на 
негативните ефекти од светската 
пандемија со Ковид-19 

 ПО2 – Искористување на 
конкурентските способности на 
препознатливите дејности за 
нивен натамошен развој  и 
ублажување на негативните 
ефекти од Ковид-19 врз 
вработеноста и падот на 
економската активност. 

СО2- Ниското ниво на фискален 
капацитет како основа за барање на 
поголеми стимулативни мерки од 
централанта власт за привлекување 
на инвестиции и завршување на 
процесот на фискална 
децентрализација. 

 

8.2 ВИЗИЈА  И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ВИЗИЈАТА   

Врз основа на SWOT анализата и соработката со клучните стеикхолдери во регионот беше 
формулирана визијата за развој на регионот: 

Визија – Унапредување на квалитетот на животот за сите во регионот преку долгорочен 
одржлив развој заснован на привлекување инвестиции, развој на човечкиот капитал и 
инфраструктурата и унапредување на конкурентноста на препознатливите дејности.  
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Остварувањето на визијата за развој на регионот треба да придонесе значајно поголем број на 
луѓе од регионот да ја носат во себе мислата: 

Сакам да живеам и работам во Североисточниот регион! 

За успех во развојот на Североисточниот регион не може да стане збор се додека оваа мисла не 
стане дел од секојденевието кај најголем број на луѓе кои живеат во овој регион.  
Операционализацијата на визијата ги покажува целите на визијата, начинот на нивното 
остварување и една мерлива цел за регионот.  

 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ВИЗИЈАТА 

ШТО ДА СЕ ОСТВАРИ - ЦЕЛ Унапредување на квалитетот на животот 
за сите во регионот 

НА КОЈ НАЧИН 1. Креирање на долгорочен и 
флексибилен модел за остварување на 
одржлив  развој на регионот 

2.  Развој на инфраструктурата 

3. Привлекување на инвестиции 
(домашни и странски) 

4. Унапредување на конкурентноста и 
иновативноста на препознатливите 
дејности  

5. Барање на можности за потенцијален 
развој заснован на сосема нови и 
неразвиени способности  

ПОСАКУВАНА МЕРЛИВА ЦЕЛ Североисточниот плански регион НЕ Е 
веќе најнеразвиен регион во Република 
Северна Македонија на крајот на 2024-та 
година.  

 
8.3 СРЕДНОРОЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

Стратегиските цели како цели од највисок приоритет имаат влијание врз севкупниот развој на 
регионот и ја даваат насоката при остварувањето на долгорочниот развој. Стратегиската 
платформа (рамка) за развој на Североисточниот регион се темели на четири клучни столба 
кои обезбедуваат остварување на синергетски ефект и креираат основа за целокупен 
општествено-економски развој на регионот и тоа: 
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1) Привлекување на инвестиции и унапредување на конурентноста 
2) Развој на човечкиот капитал 
3) Развој на севкупната инфраструктура 
4) Унапредување на земјоделието, рурален развој и туризам 

Стратегиските цели се засновани на SWOT анализата и TOWS стратегиите и се дефинирани во 
согланост со визијата за развој на регионот.  

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 – ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ПОГОЛЕМИ 
ИНВЕСТИЦИИ, ПОДОБРО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ И ЈАКНЕЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА.   

 

Североисточниот плански регион мора да имплементира стратегија за развој која ќе обезбеди  
долгорочен и одржлив развој на регонот преку континуирано стимулирање на економската 
активност, за да се намали бројот на невработени и иселувањето на населението. За таа цел 
потребно е во иднина регионот да стане препознатлив по некои клучни дејности, економски и 
бизнис модели за кои  можеби допрва ќе треба да се изградат нови потенцијали за развој. 
Меѓутоа ваквиот развој мора да биде активно подржан со владини и локални политики кои ќе 
го издигнат регионот на повисоко ниво на развој. Така на пример во минатото се велеше дека 
Куманово е чевларски и кожарски град меѓутоа денес не може да се издвои нешто толку силно 
по што некоја од општините или целиот регион би бил препознатлив како во нашата земја, така 
и во странство.  Оттука стратешките цели, приоритети и мерки на оваа програма следејќи ја 
проектната задача главно се фокусира на идентификација на постојните потенцијали за развој 
на регионот, а не толку многу на радикално преорентирање кон некои нови можности за кои 
регионот можеби допрва треба да изгради потенцијали.  

Навистина обесхрабрувачки е тоа што овој плански регион повеќе од 10 години се наоѓа на 
последно место по развиеност согласно индексот на развој на регионите во Република Северна 
Македонија. Теренското истражување кое беше спроведено како и учеството на 
стеикхолдерите на работилниците покажаа дека главен сектор на кој треба да се фокусира 
регионот во иднина е развојот на економијата и бизнисот.  Како приоритети поврзани со 
економскиот развој на регионот беа истакнати: привлекување на повеќе инвестиции, 
намалување на бројот на невработени, унапрдување на конкурентноста на постојните бизниси 
и развој на претприемништвото и малиот бизнис во регионот.  
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Табела 8.1 Клучни индикатори за развој на економијата и бизнисот 

Р.Б Индикатори Базна година Цел во 2024-та година 

1. Учество на БДП на 
регионот во вкупниот 
БДП 

(2019) – 4.8% учество во 
БДП на национално 
ниво 

7.0% - учество во БДП на 
национално ниво 

2.  Инвестиции во основни 
средства 

(2019) – 4.57% учество 
на инвестициите на 
регионот во вкупните 
инвестиции на 
национално ниво 

6.5% - учество на 
ивестициите на регионот 
во вкупните инвестиции 
на национално ниво 

3.  Стапка на невработеност 
на регионот  

(2019) – 33% 

 

 

28%  

4.  Стапка на невработеност 
кај жени (рурален дел) 

Стапка на невработеност 
кај мажи во рурален дел 

(2019) – 42.7% 

 

(2019) – 39.35 

35% - Жени рурален дел  

 

32% - Мажи рурален дел - 

6.  Намалување на 
разликата во просечно 
исплатената нето плата 
помеѓу регионото и 
платата на ниво на 
државата 

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

 

Врз основа на секторските анализи, но и теренските истражувања кои укажуваат на тоа дека 
стапката на невработеност е највисока во овој регион, но и согласно другите економски 
индикатори кои се на најниско ниво споредбено гледани со другите региони во рамките на 
оваа стратешка цел беа предвидени следниве приоритети: 
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ПРИОРИТЕТ 1.1 ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ И СТИМУЛАРАЊЕ НА ДОМАШНИ ИНВЕСТИЦИИ 
СО ЦЕЛ ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА АКТИВНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА 
НЕВРАБОТЕНОСТА.  

Североисточниот регион заостанува по сите клучни економски индикатори во однос на 
националниот просек и сите останати региони имајќи најмала вредност на индекс на развој 
повеќе од 10 години. Оттука еден од најзначајните приоритети е итно да се забрза и стимулира 
инвестициската активност, како домашна така и странска со цел да се намали невработеноста. 
Стимулирањето на инвестициската активност бара подобрување на деловното окружување во 
регионот на локално, но и на централно ниво преку делувањето на одделните подрачни 
министерства. За привлекување на странските инвестиции потребно е да се идентификуваат 
кои видови на инвестиции, од кои дејности и земји треба да се привлечат во регионот. Ова 
секако мора да биде во согласност со еден подобро фокусиран модел за развој на регионот. 
Доколку тој модел во голем дел се заснова на странски инвестиции тогаш мора да се утврдат 
критериумите за усогласеност на потребите и можностите на регионот од една страна и 
инвеститорите од друга страна.  

При обидите за привлекување на инвестиции и промоција на регионот мора да се внимава на 
комплементарноста на потребите на странските инвеститори и капацитетите (човечки, 
инфраструктурни и сл.) на регионот со цел да се избегне неусогласеност и да се биде 
поефикасен во привлекувањето на инвеститорите. Североисточниот регион има и неискористен 
финансиски потенцијал на печалбарската заедница кој може да се насочи и канализира преку 
различни форми на јавно-приватни партнерства или формирање на нови претприемнички 
бизниси кои би ја заживеале економската активност во регионот. Она што можеби е главниот 
недостаток е што таквиот финансиски потенцијал останува „замрзнат“ во банките или 
несоодветно е инвестиран во бизниси кои немаат долгорочна одржливост и пропаѓаат. Оттука 
потребна е можеби подолгорочна обука и вмрежување на печалбарската заедница со цел 
нејзино поефикасно учество во инвестициската активност на локалните заедници каде живеат. 
Секако дека мапирањето на критичните природни ресурси и богатства како руди, минерали, 
термални води и сл. и нивно користење во промоција на регионот за инвестирање може да 
придонесе кон поголемо привлекување на странски инвестиции.  

Табела 8.2 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Зголемување на инвестициите во 
регионот 

Број на нови инвестиции и нивна 
вредност во регионот на годишно ниво 

Зголемување на стимулациите за 
привлекување на инвестициите 

Број на новововедени стимулации за 
привлекување на инвестиции 

Активна промоција на регионот Број на настани и посети со цел 
промоција на регионот за инвестирање, 
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на годишно ниво 

Број на промотивни кампањи на 
социјалните медиуми 

Висина на буџетот за промоција на 
регионот за инвестирање 

Трансфер на знаења, искуства и 
најдобри практики за привлекување 
и стимулирање на инвестициите 

Број на обуки реализирани за 
подигнување на знаењето и вештините 
на локалните власти за привлекување 
на инвестиции и стимулирање на 
домашните инвестиции 

 

Мерка 1.1.1 Изработка на инвестициска програма за привлекување на странски и 
стимулирање на домашни инвестиции во Североисточниот плански регион.  

За да може да се изработи Инвестициска програма потребно е да се направи мапирање на 
клучните ресурси, природни богатства и компаративни предности на регионот кои имаат 
потенцијал за привлекување на странски и стимулирање на домашни инвестиции. Имено, се 
знае дека регионот има руди на бакар, олово, хром, арсен, антимон, цинк, бентонит глина, 
кварцит и опалит. Направените рудни иследувања покажуваат дека покрај олово и цинк во 
регионот има и благородни метали, злато и сребро. Околу Кратово има околу 5 милиони тони 
кварцит и туф, а има и гранит и други неметали. Околу Луково има ураниум, а на територијата 
на Липково арсен, антимон и хром. Во близина на Матејче и Никуштак има наоѓалишта на 
мермер и гранит. Ако се сака овие природни потенцијали да се стават во функција на развој на 
регионот истите треба систематски да се истражат и мапираат, а тоа важи и за природните 
потенцијали и културно историското наследство кое исто така може да биде извор за 
инвестиции во туризмот. Секако дека компаративните предности на регионот треба да се земат 
во предвид при привлекување на инвестициите, но сепак добро е доколку не се затвара вратата 
за привлекување на сосема нови дејности и бизниси кои можат подраматично да го покренат 
долгорочниот развој на регионот.   

Индикативни активности 

• Утврдување на годишен буџет за промоција на регионот за привлекување на 
инвестиции 

• Мапирање на природните ресурси, минерални наоѓалишта, термални води и 
културно-историските локалитети во регионот како можности привлекување 
на инвестиции.  

• Утврдување на пакет стимулативни мерки кои регионот може да ги понуди на 
странските инвеститори за нивно полесно привлекување 

• Утврдување на пакет стимулативни мерки за поттикнување на домашните 
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инвестиции на локално и регионално ниво 
• Усогласување на програмата за привлекување на странските инвестиции со 

програмата и мерките на централната власт 

 

Мерка 1.1.2 Промоција на можностите за инвестирање во Североисточниот плански регион 
во земјата и странство.  

По изработка на програмата за инвестирање потребно е да се премине кон промоција на 
можностите за инвестирање во регионот. Важно е да се напомене дека фокусот не треба да 
биде исклучиво на инвеститорите од странство туку можностите да се презнетираат и пред 
домашната локална и регионална заедница. Промоцијата на регионот треба да обезбеди 
негова силна препознатливост како посакувана дестинација за инвестирање истакнувајќи ги 
некои негови предности како стратешката позиционираност на двата најголеми регионални 
европски коридори VIII и X. Секако дека промоцијата исто така треба да биде усогласена со 
активностите на централната власт за привлекување на странски ивнестиции во земјата. Затоа е 
потребно вмрежување на претставници од регионот задолжени за промовирање на регионот 
за инвестирање со инвестициските промотори на ниво на централната власт.   

Индикативни активности 

• Избор на едно лице (промотор) за привлекување на инвестиции на 
Североисточниот регион од страна на регионалниот совет 

• Задолжување по едно лице од секоја општина во регионот да биде  дел од 
тимот за привлекување на инвестиции. Овие лица треба да бидат лица за 
контакт кои ќе му дадат поддршка на промоторот во остварувањето на 
неговата промотивна дејност.  

• Учество на промоторот во изработката на Програмата за привлекување на 
инвестиции во регионот 

• Отпочнување на таргетирани кампањи по социјалните медиуми за 
привлекување на инвестиции 

• Изработка на промотивен материјал и негово дистрибуирање до таргетирани 
субјекти за инвестирање дома и во странство 

• Учество на различни инвестициски форуми, саеми и конференции за 
инвестирање  

 

Мерка 1.1.3 Трансфер на искуства, знаење и најдобри практики за привлекување на 
инвестиции   

Општините од Североисточниот регион имаат силна потреба за добивање на нови знаења, 
искуства и најдобри практики за привлекување на инвестиции. Оттука, многу е корисно доколку 
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се обезбеди тренинг и трансфер на знаење и искуства на градоначалниците и вработените во 
локалната заедница кои заедно со промоторот ќе го сочинуваат тимот за привлекување и 
стимулирање на инвестиции. Презентација на успешни примери на привлекување на 
инвестиции во регионот и пошироко може да биде основа за развој на нови идеи и приоди во 
привлекувањето на инвестициите. Исто така многу е важно вработените во општините кои ќе ги 
извршуваат активности во делот на привлекување на инвестиции да останат на таа позиција 
подолго време за да може да ги развијат потребните компетенции за привлекување на 
инвестиции и да бидат силна поддршка на промоторот за инвестирање во регионот. 

Индикативни активности 

• Идентификување на успешни примери (искуства) за привлекување на 
инвестиции на локално и регионално ниво во земјата и странство 

• Обуки, трансфер на знаење и искуства од збратимени општини во 
привлекување и стимулирање на домашни и странски инвестиции 

• Обуки за јакнење на професионалните вештини и компетенции на 
градоначалниците и тимот за привлекување на инвестиции составен од 
промоторот и вработените во општините 

 

Мерка 1.1.4 Постепено прилагодување на знаењата, вештините и компетенциите на 
работната сила согласно потребите на пазарот и инвеститорите 

Инвестициската програма на Североисточниот регион мора да ги идентификува профилите на 
инвеститори (во вид на дејност, земји, култура и сл.) кои ќе бидат таргет за привлекување. 
Оттука потребно е да се направи анализа на јазот на квалификациите и вештините на работната 
сила во регионот и потребите на потенцијалните инвеститори како и мерки за надминување на 
јазот. Голем број на инвеститори не се одлучуваат за инвестирање во некој регион затоа што 
нема доволно квалификувана работна сила согласно нивните потреби.  

Индикативни активности 

• Анализа на јазот на квалификациите, вештините и компетенциите на 
работната сила во регионот и потребите на потенцијалните инвеститори 

• Мерки за надминување или ублажување на јазот со цел олеснување на 
процесот на привлекување на инвестиции 

• Прилагодување на образованието и едуакцијата согласно моделот за развој 
на регионот и програмата за привлекување на инвестиции 
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Мерка 1.1.5 - Унапредување на мерките и програмите за вработување и одржливоста на 
работните места во услови на пандемијата со Ковид-19. 

Североисточниот плански регион ја има најголемата стапка на невработеност во однос на сите 
останати региони 33%. Во руралниот дел на Североисточниот регион стапката на невработеност 
изнесува дури 40.4% проценти. Ова значи дека политиките и стратегиите за подигнување на 
нивото на вработеност во регионот е од итна важност. Високата стапка на невработеност 
креира иселување на младите, губење на населението и замирање на регионот. Затоа многу е 
важно да се креираат специјални мерки за поттикнување на вработеноста во овој регион како 
на локално, така и на национално ниво. Стапката на невработеност на жените во руралниот дел 
на регионот изнесува 42.7%. Оттука потребни се и посебни мерки кои ќе го стимулираат 
вработувањето на жените од овој регион. Сега во услови на пандемијата со Ковид-19 стапката 
на невработеност е уште поголема и голем број на работни места се губат како резултат на 
смалениот обем на работа.  

Индикативни активности 

• Јакнење на стручните компетенции и конкурентноста на лицата на пазарот на 
труд во Североисточниот плански регион 

• Финансиски и други мерки за поддршка на компанииите за надминување на 
кризата од Ковид -19 и зачувување на работните места 

• Финансиска и друг вид на поддршка на компаниите за преквалификација и 
доквалификација на потребната работна сила со цел нејзино вработување 

• Финансиска и друг вид на поддршка на невработените за самовработување и 
отпочнување на сопствен претприемнички бизнис 

• Дополнителни финансиски стимулации на компаниите при вработување на 
жени од руралниот регион, лица со посебни потреби и други 
маргинализирани групи со цел поттикнување на инклузијата.  

 

Мерка 1.1.6 – Зајакнување на човечките и техничките капацитети на Центарот за развој на 
Североисточниот плански регион.  

Потребно е унапредување на капацитетите (човечки, технички и финансиски) на Центарот за 
развој на Североисточниот плански регион со цел јакнење на неговата улога во унапредување 
на регионалниот развој.  

 

Индикативни активности 

• Анализа и детектирање на потребните технички услови (комјутерска опрема, 
бази на податоци и сл.) за унапредување на работењето на центарот и 
изработка на план за нивно буџетирање 
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• Анализа на потребата за зголемување на бројот на вработени во центарот за 
развој на Североисточниот регион  

• Мапирање и детектирање клучните подрачја на знаења и видови на вештини 
кои треба да се унапредат кај вработените во центарот 

• Реализација на обуки на вработените во Центарот за развој на 
Североисточниот регион со цел на унапредување на нивните знаења и 
вештини  

 

ПРИОРИТЕТ 1.2 - РАЗВОЈ НА ПРЕТРИЕМНИШТВОТО, МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА (МСП), 
НО И ПОДДРШКА НА РАСТОТ НА ГОЛЕМИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА.  

Североисточниот регион има најмал број на мали и средни претпијатија, но и најмал број на 
големи претпријатија во споредба со сите останати региони. Тоа е една од причините зошто 
економската активност на овој регион е на ниско ниво и се отсликува преку лоши економски 
перформанси како висока стапка на невработеност, низок БДП по глава жител и сл. Оттука, 
многу е важно оваа економска активност да заживее преку стимулирање на 
претприемништвото и растот на МСП во клучните дејности како трговија, градежништво, 
земјоделие, текстил и кожа, мебел и обработка на дрво. Исто така многу често се заборава дека 
во еден економски еко-систем многу е важна повразноста на големите и малите претпијатија. 
Па така во последно време премногу фокус се става на МСП заборавајќи дека голем број од 
малите претпијатија работат за големите прептијатија.  Секако дека нивната важност е голема 
бидејќи тие го креираат најголемиот број од вработувањата и во сите економии учеството на 
МСП изнесува околу 98%-99% од вкупниот број на претпријатија. Затоа секако дека е важно да 
се обезбеди поддршка на МСП да остварат раст на нивните бизниси, но од друга страна 
потребно е и големите бизниси да го задржат трендот на својот раст и да станат уште поголеми. 
Затоа потребни се различни мерки за стимулација на растот на целокупниот бизнис потенцијал 
на регионот.  

Исто така во делот на развој на претрпиемничката иницијатива потребни се обуки на младите и 
претпиремачите со цел унапредување на нивните знаења, вештини, стимулирање на нивната 
креативност и иновативност со цел формирање на нови бизниси кои имаат подолгорочен 
потенцијал за развој. Многу често се инвестираат финансиски средства од страна на 
претприемачите во дејности, бизниси и бизнис модели кои имаат локален фокус без големи 
можности за долгорочен раст и развој.    

Табела 8.3 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Зголемување на бројот на 
новоформирани претпријатија 

Процент на раст на новоформирани 
претпријатија по години, по пол во 
регионот 
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Зголемување на бројот на големите 
и малите претпијатија 

Процент на раст на бројот на големи и 
МСП по години во регионот 

Зголемување на обемот на бизнисот 
на МСП и големите претпријатија 

Процент на раст на бизнисот на МСП и 
големите претпијатија по години во 
регионот 

Зголемување на бројот и вредноста 
на проектите во регионот 
финансиски подржани од ФИТР  

Број и вредност на проектите 
финансиски поддржани од ФИТР на 
годишно ниво, по пол 

 

Мерка 1.2.1 – Развој на бизнис инкубатори, акцелератори и претприменичка инфраструктура   

Во рамките на постојните индустриски зони може да се премине кон изградба на 
претприменичка физичка инфраструктура и бизнис инкубатори во кои може да се лоцираат 
новоформираните мали бизниси. Покрај физичката инфраструктура на овие претпријатија може 
континуирано да им се обезбедат дополнителни услуги (консултантски и сл.) кои би го 
поттикнале развојот на претриемничката иницијатива и иновативност. Исто така добро е 
доколку се изработи програма за развој на претпримничките зони и бизнис инкубатори во 
Североисточниот плански регион.  Во рамките на регионот постојат и голем број на мали 
бизниси кои функционираат во сивата зона. Ваквата инфраструктурна поддршка може да ги 
стимулира да ги официјализраат своите бизнис и да го интензивираат својот раст. 

Индикативни активности 

• Изградба на физичка претприемничка инфраструктура во рамките на зоните 
во регионот 

• Обезбедување на континуирана поддршка (консултантска, финансиска и сл.) 
на новите лоцирани бизниси во зоните 

• Следење на бројот на новоформирани претприемнички и иновативни 
компании во претприемничките зони и бизнис инкубатори. 

 

Мерка 1.2.2 – Поддршка во унапредување на конкурентноста на претпријатијата во 
Североисточниот плански регион   

Целта на оваа мерка е да се стимулира техничко-технолошкиот развој на претпријатијата,  
проширувањето на асортиманот на производите и услугите и унапредување на нивниот 
квалитет.  Исто така во рамките на оваа мерка фокусот треба да биде кон финализација на 
производите во правец на создавање на повисока додадена вредност. Секако дека за јакнење 
на конкурентноста на МСП, но и на големите претпријатија потребно е да се промовира 
дигитална трансформација на нивните процеси на работа и воведување на ИКТ решенија во 
нивното работење.   
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Индикативни активности 

• Финансиска поддршка на претпријатијата при набавка на нова опрема, 
технолошки линии, изградба и доградба, купување на земјиште и сл. 

• Консултантски услуги за развој на бренд, воведување на нови производи и 
услуги и унапредување на нивниот квалитет и освојување на нови пазари.  

• Финансиска поддршка за набавка и имплементација на ИКТ решенија во 
работењето на компаниите 

• Консултантски услуги за дигитализирање на бизнис процесите на работење на 
компанииите 

 

Мерка 1.2.3 - Формирање на бизнис кластери и мрежно поврзување на компаниите во 
регионот и надвор од регионот.  

За да може компанииите од регионот да ја зголемат својата економска активност потребно е да 
се интегрираат во комплементарни кластери и синџири на снабдување на национално, 
регионално и светско ниво.  Денес бизнисот во светот функционира врз основа на развој на 
глобални синџири на снабдување и нашите компаниии доколку сакаат да го унапредат своето 
работење мора да научат како да се интегрираат во таквите синџири на снабдување. Исто така 
тие може да се здружат во одредени кластери за изработка на комплементарни производи и 
заеднички настап на одредени пазари.  

За да може компаниите од регионот да ја зголемат својата видливост и репрезентативност, но и 
за да ја зголемат својата соработка потребно е да се здружат во една регионална стопанска 
комора на ниво на регионот. Покрај тоа потребно е поврзување на компаниите од регионот со 
со компании надвор од границите, особено во најблискиот регион. Бидејќи овој регион се наоѓа 
на тромеѓето со Србија и Бугарија корисно е доколку се оствари поврзување со претпријатија од 
најблиските општини во овие две држави во една заедничка меѓугранична стопанска комора 
или асоцијација. Тоа треба да создаде услови за подобра економска соработка помеѓу 
претпријатијата од сите три земји, пренос на искуства и знаења и соработка. Исто така ваквата 
комора може да биде инцијатор за повлекување на средства од европските фондови за 
поддршка на иницијативи  поврзани со меѓугранична соработка.  

 

Индикативни активности 

• Поддршка во формирање на бизнис кластери со цел комплементарно 
производство, унапредување на конкурентност и заеднички настап на пазари 

• Иницијатива за формирање на регионална стопанска комора на 
Североисточниот плански регион 

• Формирање на меѓугранична стопанска комора со Република Србија и 
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Бугарија 

 

Мерка 1.2.4 – Подобрување на бизнис климата преку унапредување на јавните услуги на 
локалната заедница, подрачните министерства и другите јавни институции и претпријатија. 

Целта на оваа мерка е да придонесе кон креирање на поволна бизнис клима во регионот која 
ќе го стимлура развојот на претпримеништвото и растот на бизнисот. Бизнис секторот укажува 
на голем број на бирократски проблеми при користење на услугите од локалните власти, 
подрачните министерства и другите јавни инситутции. Неретки се поплаките и од голем број на 
парафискални давачки кои го отежнуваат неговото работење. Спората услуга, бирократијата, 
нејасните процедури, слабиот човечки потенцијал и непрофесионалност при давањето на 
јавните услуги го отежнува бизнис работењето. Оттука потребна е поголема соработка помеѓу 
локалните власти и локалниот бизнис сектор со цел надминување на ваквите состојби.  

Индикативни активности 

• Формирање на координативно тело помеѓу претставници на бизнисот во 
регионот и локалните власти  

• Координативното тело треба да ги идентификува проблемите и да ги 
дефинира мерките за унапредување на квалитетот на локалните јавни услуги 

• Тренинг, обука и јакнење на капацитетите и вештините на човечкиот капитал 
кој работи во јавниот сектор во рамките на регионот во јавниот сектор. 

 

ПРИОРИТЕТ 1.3 ИСПИТУВАЊЕ НА МОЖНОСТА ЗА РАЗВОЈ НА РЕГИОНОТ ПРЕКУ ПЛАТФОРМА 
(МОДЕЛ) ЗАСНОВАНА НА НОВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КОИ ДОПРВА ТРЕБА ДА СЕ РАЗВИЈАТ ВО 
РЕГИОНОТ.   

Регионалните политики мора да креираат јасно изразени приоритети во развој на одреден 
регион. Тоа треба да доведе до јасна препознатливост на регионите. Така на пример ако 
Вардарскиот регион може да биде препознатлив по производство на виното и развој на вински 
туризам, Југозападниот по Охридското и Преспанското езеро и развојот на езерскиот туризам, 
Југоисточниот по земјоделието и раноградинарското производство тогаш Североисточниот 
регион исто така мора да ја интензивира препознатливоста на своите мотори на развој. Секако 
дека стратешката позиционираност на тромеѓето со Република Србија и Бугарија е значајна 
можност за развој на трговијата и меѓуграничните инцијативи, меѓутоа под знак прашање е 
дали тоа може да биде основа за долгорочен и одржлив развој на регионот.  

Согласно податоците за бруто додадената вредност, инвестициите во основни средства и 
бројот на формирани претпријатија во Североисточниот регион може да забележиме дека 
доминираат дејностите како трговија, градежништво и земјоделие, Исто така најголемиот број 
на финасирани проекти од страна на ФИТР се од областа на трговија, градежништво, набавка на 
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опрема, текстил, кожа и мебел и обработка на дрво. Меѓутоа се поставува прашањето дали 
исклучиво во рамките на овие дејности може да се бараат основите за креирање на една силна 
и јасно препознатлива платформа за долгорочен одржлив развој. Дали во моментот кога ќе го 
чуеме зборот Североисточен плански регион веднаш на ум ни доаѓа помислата за трговија, 
градежништво, чевларство, кожарство, земјоделие и сл.? Веројатно НЕ. Секако дека тоа не е 
случај со Вардарскиот регион, Југозападниот или Југоисточниот. Врз основа на анализите кои ги 
правеше експертскиот тим се дојде до заклучок дека Североисточниот регион на некој начин 
сеуште се бара себе си. Сеуште нема јасно изразена дејност, индустрија или економски модел 
кој може да покрене подолгорочен и одржлив економски развој на регионот.  

Понекогаш во некои региони каде потешко може да се идентификува некоја јасно 
препознатлива и силно изразена предност можеби е потребно отворено размислување за 
ориентирање кон нови индустрии и дејности кои најбрзо може да се обезбедат преку 
таргетирано привлекување на странски директни инвестиции. Некоја друга опција можеби 
може да биде стратешко преорентирање на регионот кон вклучување во аутсорсинг бизнис 
модели каде ќе биде потребна стратешки насочена едукација и образование на работната сила 
во иднина. Во рамките на таквата едукација треба да бидат опфатени и младите и 
претприемачите за осознавање и вклучување во новите бизнис модели на светско ниво. Секако 
дека ваквата преорентација би траела подолго, меѓутоа мора да се има јасно препознатлив 
модел кој долгорочно се следи во развојот на регионот. Досегашното искуство на експертскиот 
тим во изработката на оваа програма покажува дека во минатото отсуствувал таков отворен 
прозорец кон можностите надвор од потенцијалите на регионот. Оваа пргорама согласно 
дефинираните контури на проектната задача се темели на стратешкото планирање и 
анализирање на постојните потенцијали со цел насочување на идниот развој на регионот. 
Меѓутоа експертскиот тим укажува дека во иднина потребно е да се преиспита дали постпо 
можност за креирање на сосема нови потенцијали за развојот на регионот, а не само на 
постојните конкурентски предности и можности.  

Секако дека ова не значи дека постојните дејности и конкурентски предности треба да се 
занемарат туку дека е потребно подлабинско преиспитување на нивниот потенцијал за 
подраматично повлекување на развојот на целиот регион. Затоа потребно е да се направат 
дополнителни студии за истражување на потенцијалите на клучните дејности и видови на 
бизниси и бизнис модели кои можат да креираат силна и препознатлива платформа за 
долгорочен развој на Североисточниот регион. Сметаме дека целта ќе биде остварена тогаш 
кога некој ќе го каже зборот Североисточен плански регион веднаш да добиеме асоцијација на 
некоја доминантна дејност. На таков начин потребно е креирање на силна препознатливост на 
Североисточниот регион , нешто што сега е повеќе од очигледно дека отсуствува.   

Табела 8.4 Излезни резултати и индикатори  

Излезни резултати Индикатори 

Студија за испитување на можноста Идентификација на нови потенцијали 
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за развој на регионот засован на 
нови и непостоечки потенцијали во 
регионот 

кои треба да се развиваат во иднина 
согласно глобалните текови на бизнисот 
и економијата 

Испитување на можноста за креирање 
на препознатлив модел за развој на 
регионот заснован на ново-
идентификуваните потенцијали за 
развој 

Оценка на издржливоста на новиот 
модел за развој 

 

Мерка 1.3.1 Студија за испитување на можноста за развој на регионот заснован на нови 
потенцијали кои допрва во иднина треба да се развијат.   

Согласно првиот приоритет кој укажува на потешкотии во идентификување на јасно 
препознатливи предности за развој на Североисточниот плански регион потребно е да се 
испита можноста дали регионот може да го темели својот развој на некои нови потенцијали 
кои допрва треба да се развијат. При изработката на оваа студија потребно е да се испита 
можноста за евентуално таргетирање на развој на сосема нови дејности и модели за развој на 
регионот. Североисточниот регион има конкурентски предности во некои дејности, има 
одредени природни ресурси кои можат да служат за привлекување на странски инвестиции и 
сл. и секако дека тие треба да се искористат и тоа е фокусот на оваа програма, меѓутоа 
неизвесно е колку целиот регион може својот долгорочен развој да го темели исклучиво на 
нив.  Студијата треба да се фокусира повеќе на мапирање на новите можности за развојот на 
регионот. 

 

Индикативни активности 

• Изработка на студија за испитување на можноста за развој на регионот 
заснован на нови потенцијали кои допрва треба да се развијат  

• Анализа на потребите и можностите за фокусирање кон нови дејности, 
економски и бизнис модели како главни обележја на еден препознатлив 
модел за економски развој 

• Операционализирање на утврдениот новиот модел за развој на регионот 
• Прилагодување на сите придружни сектори (образование и сл.) согласно 

утврдениот модел за развој.  
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2. РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
КВАЛИТЕТОТ И ОПФАТОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ,КВАЛИТЕТОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И СОЦИЈАЛНИ УЛУГИ,ЗАШТИТА И ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

Врз основа на спроведеното теренско истражување и дискусиите со клучните засегнати страни 
се увиде дека покрај економските причини (како висока стапка на невработеност и сл.) втора 
причина поради која луѓето се иселуваат од регионот е несоодветниот квалитет на 
образование, згрижување на децата во детските градинки и лошата здравствена услуга.  

Во однос на образованието потребно е да се создадат стимулативни и креативни услови во 
училиштата и градинките во кои учениците и децата ќе можат да ги развијат своите 
интелектуални потенцијали. Подрачјата на делување се однесуваат на три нивоа и тоа: 
предучилишно, основно и средно образование. Во рамките на предучилишно образование 
потребно е да се создадат услови за престој на поголем број на деца и вклучување на децата со 
потешкотии во развојот со цел поголема социјална вклученост. Североисточниот регион се 
наоѓа на претпоследно место по опфатот на деца згрижени во детски градинки (само пред 
Полошкиот). Со цел унапредување на развојот на човечкиот капитал потребно е опфатот на 
децата во градинките значајно да се подобри.     

Во однос на основното и средното образование потребно е подобрување на инфраструктурата 
со реконструкција на објектите и училишните кабинети за практична настава и нивно 
опремување со модерни средства и помагала за настава. Бројот на ученици по средно 
училиште е неповолен за регионот и се наоѓа над националниот просек. Исто така потребна е 
континуирана обука на наставниот кадар на сите нивоа во образаованието со цел 
унапредување на нивното знаење и вештини за употреба на креативни методи за изведување 
на настава. Особено е потребно зајакнување на процесот на регрутација и селекција на 
наставниот кадар при вработување во градинките, основните и средните училишта. 
Наставниците, нивното знаење и вештини се клучниот ресурс кој игра најважна улога во 
интелектуалниот развој на младите, многу поважен од самата инфраструктура. Затоа поголема 
објективизација на процесот на регрутација и селекција на наставниот кадар и негова 
континуирана обука е од врвно значење.  

Иако покриеноста со здравственото осигурување во Североисточнот регион е на релативно 
високо ниво, сепак потребно е значајно подобрување на квалитетот на здравствените услуги. 
Согласно податоците на Институтот за јавно здравје во Република Северна Македонија во 2016-
та година Североисточниот регион има најмал број на лекари специјалисти (49) во однос на 
сите останати региони, во однос на општите лекари регионот се наоѓа на претпоследно место 
со 81 леакр. Само Вардарскиот регион има помал број на општи лекари од Североисточниот 
регион со 49 на број. Во поглед на вкупниот број на здравствени работници Североисточниот 
регион се наоѓа на претпоследно место со вкупно 225 вработени, а само Источниот регион има 
помал број во однос на Североисточниот со 223 вработени. По бројот на постели 
Североисточниот регион повторно се наоѓа на последно место со 365. Гледани релативно 
состојбите со бројот на постели и здравствените работници на 1 лекар се подобри, меѓутоа 
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треба да се има во предвид дека бројот на лекарите кои ги има овој регион е на многу ниско 
ниво. 

Ккако заклучок може да се каже дека многу е важно да се подобри состојбата во 
образованието, згрижувањето на децата и здравството во Североситочниот регион главно од 
две причини: 1) унапредување на човечкиот капитал во регионот и 2) намалување на 
иселувањето на населението. Голем број од населението од овој регион емигрира во Скопје 
или во странство токму поради лошите услови во здравството, детските градинки и 
образованието. Кога на тоа ќе се надоврзе и високата стапка на невработеност и најниска 
исплатена нето плата во државата освен висока разочараност и демотивираност ништо друго 
не останува во регионот. 

Табела 8.5 Клучни индикатори за развој на образованието и здравството 

Р.Б Индикатори Базна година 2024 

1 Број на ученици на едно 
средно училиште 

712 ученици на едно 
средно училиште (2019) 

630 ученици на едно 
средно училиште (на ниво 
на националниот просек) 

2 Број на дипломирани 
студенти на 1000 жители 

2019-та 3.42 4.0 

3 Опфат на деца згрижени 
во градинки 

19.8% деца згрижени во 
градинки (2018) 

25%-30% 

4 Број на лекари 
специјалисти 

49 лица (2017) Пораст за 20%-30% 

5 Број на постели 365 постели (2017) Пораст за 20%-30% 

6 Капацитет на Установи за 
згрижување на стари 
лица 

180 места за згрижување 
на стари лица 

Доградба на постоечка 
или изградба на уште 
една установа 

7 Број и опфат на деца со 
попреченост во 
градинките и училиштата 

Број на згрижени деца со 
попреченост 

Пораст за 20%-30% 

 

ПРИОРИТЕТ 2.1 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО УЧИЛИШТАТА И ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНКИ  

Во рамките на Североисточниот регион состојбата со инфраструктурата во училиштата и 
детските градинки треба да биде значајно унапредена.  Потребно е зголемување на бројот на 
детските градинки со цел зголемување на опфатот на децата кои ќе бидат згрижени во детските 
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градинки. Исто така во голем број на училишта и детски градинки во Североисточниот регион 
потребно е подобрување на енергетската ефикасност на објектите, санитарните јазли и 
инвентарот. Но не треба да се запостави значењето и на внатрешната просторна уредност на 
училиштата, како и опремата и наставните помагала. Сите овие инфраструктурни фактори 
заедно со квалитетни наставници креираат топла и пријатна атмосфера за учење и 
интелектулен развој или во спротивно креираат незадовлство и ниска мотивација на учениците 
за следење на образовниот процес. Физичката инфраструктура и амбиент играат голема улога 
во стимулирањето на квалитетот на образовниот процес како кај наставниците така и кај 
учениците.    

Табела 8.6 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Број на изготвени проекти за 
подобрување на енергетската 
ефикасност кај градинките и 
училиштата  

Број на училишта, детски градинки и 
здравствени установи со подобрена 
енергетска ефикасност 

Изградба на нови детски градинки и 
реконструкција на постојните 

Број на новоизградени детски градинки 

Број на реконструирани детски 
градинки 

Реконструкција и обнова на 
училиштата  

Број на реконструкции на училишта и 
болнички установи 

Вредност на реконструкциите 

 

Мерка 2.1.1 Мапирање на состојбата во инфраструктурата на училиштата и детските градинки 
и барање на извори за финансирање  

Потребно е да се направи детална анализа и мапирање на состојбата со инфраструктурата на 
детските градинки и училиштата и да се пристапи кон барање на извори за финансирање на 
проекти кои би ја подобриле таквата инфраструктура.  

Индикативни активности 

• Истражување и мапирање на состојбата во која се наоѓаат објектите на 
образовните институции и детските градинки 

• Идентификација на наставни помагала и опрема која е потребна во 
училиштата за квалитено изведување на наставата 

• Идентификација на извори за финансирање за изградба на нови детски 
градинки 
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• Идентификација на извори за финансирање за реконструкција на училиштата 
и детските градинки 

• Идентификација на извори за финансирање на проекти за унапредување на 
енергетската ефикасност на училиштата и градинките  

• Идентификација на извори за финансирање за набавка на потребните 
наставни помагала и опрема 

 

ПРИОРИТЕТ 2.2 УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА И КАПАЦИТЕТИТЕ НА 
НАСТАВНИОТ КАДАР 

Наставниците со своите знаења и вештини имаат клучна улога во квалитетот на наставата и 
мотивацијата на учениците за континуиран интелектуален развој и професионално 
усовршување. Секако дека образовната инфраструктура игра значајна улога, но пресуден е 
квалитетот на наставниците кои учествуваат во образовниот процес. Секако дека и 
мотивацијата на наставниците во поглед на висината на платата и наградувањето за добро 
завршената работа индиректно е важен фактор за унапредување на квалитетот на наставата. 
Наставниците се едни од првите модели на однесување со кои децата се среќаваат уште од 
својата најмала возраст. Затоа тие треба да ги мотивираат учениците кон негување на „жедта“ 
за стекнување на знаење, истражување и отвореност кон учење. Тоа се клучните предуслови за 
унапредување на човечкиот капитал во регионот кој по завршената едукација треба да 
придонесе кон унапредување на економската активност во регионот било како идни 
претприемачи или вработени во компании.   

 

Табела 8.7 Излезни резултати и индикатори 

Излезен резултат  Индикатори 

Зголемување на бројот на децата 
опфатени во детски градинки 

Процент на деца опфатени во детски 
градинки по општини 

Обуки на наставниците во 
градинките, основното и средното 
образование  

Број на обуки за унапредување на 
вештините на годишно ниво 

Број на обуки за аплицирање на 
проекти и програми за мобилност 

Број на наставници опфатени со обуките 

Вклучување во програмите за 
мобилност и проекти со НВО 

Број на лица кои се вклучиле во 
програмите за мобилност 

Број на реализирани проекти со НВО 
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Подобрување на рангот на 
училиштата врз основа на остварен 
просечен успех 

Годишно подобрување на просечниот 
успех на учениците по училиште 

 

Мерка 2.2.1 Континуирани обуки на наставниот кадар за унапредување на нивните знаења и 
вештини 

Денес кога живееме во општество базирано на знаење и континуирано учење ниедна 
професија не е поштедена од потребата за континуирано усовршување. Бидејќи наставниците 
се тие кои треба да ја разбудат љубовта кај децата за истражување и стекнување на знаење, 
мора и тие самите да ја негуваат таквата љубов и отвореност кон учење. Доколку самите 
наставници не демонстрираат љубов кон читањето, знаењето и истражувањето тогаш неможе 
да оечкуваме таквиот порив да се пренесе кон учениците. Затоа многу е важно наставниците 
постојано да учествуваат во обуки, работилници и тренинзи од најразличен вид кои ќе ги 
подигнат нивните капацитети за изведување на настава и воспитание на децата.   

Индикативни активности 

• Идентификација на потребните подрачја за усовршување на знаењата и 
вештините на наставниот кадар 

• Спроведување на обуки и креативни работилници за подигнување на 
квалитетот на наставата, етичките и професионалните стандарди  

• Трансфер на знаење, искуства и најдобри практики од други успешни земји 
• Студиски престои и зголемено учество во програмите за мобилност 

 

Мерка 2.2.2 Унапредување на процесот на регрутација и селекција на кадарот во училиштата 
и градинките 

Потребно е значајно унапредување на процесот на регрутација и селекцијата на наставниците 
во училиштата и детските градинки, но и негувателките во детските градинки. Приодот кој го 
негува приватниот сектор кој настојува секогаш да ги вработи најдобрите кадри треба да биде 
следен и при регрутацијата и селекцијата на наставните кадри. Североисточниот регион мора 
да го препознае интересот во вработувањето на најдобрите наставници во образовниот процес 
бидејќи на долг рок тие ја носат клучната улога во создавањето на човечкиот капитал во 
регионот. Оттука потребен е значителен напор во обезбедување поголема транспарентност и 
објективизација на процесот на селекција на наставниците. Процесот на регрутација треба 
значајно да се подобри преку  идентификација, привлекување, интервјуирање и селектирање 
на најдобрите кадри кои во иднина ќе постанат почитувани и успешни наставници.  
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Индикативни активности 

• Кеирање на база на податоци и веб страна каде секој кој сака да биде 
ангажиран како наставник и смета дека ги исполнува условите ќе може да 
креира сопствен профил 

• Креирање на регистар на завршени студенти кои може да бидат ангажирани 
како наставници во различни области и нивоа на образование 

• Базата на податоци да се користи како основа за повикување на лицата да се 
пријават на конкурсите кога постои потреба за ангажирање на наставници 

• Огласување на конкурсите за вработување во образовните институции на веб 
страната 

• Објективизација на критериумите при селекција на наставниците 

 

Мерка 2.2.3 Интензивирање на соработката на училиштата и градинките со локалната бизнис 
заедница и НВО секторот 

Соработката на училиштата и градинките со локалната бизнис заедница и НВО секторот може 
да придонесе кон реализација на голем број на проекти кои можат да го подобрат работењето 
на училиштата. Многу често НВО секторот има повеќе капацитети за подготовка и реализација 
на проекти. Често таквите проекти се реализираат во соработка со некои јавни установи, па така 
соработката со НВО секторот може да придонесе кон развој и унапредување на капацитетите за 
работа на училиштата и градинките. Соработката со локалната заедница од страна на 
градинките може да придонесе кон стимулирање на општествено одговорното однесување на 
бизнис заедницата и добивање на донации од најразличен вид кои може да ги подобрат 
условите за работа на градинките.  

Училиштата може да ја унапредат соработката и со локалната бизнис заедница така што 
учениците повеќе би учествувале во реализација на проекти со општествено корисно учење 
(Service learning projects). Поголемата поврзаност со локалната бизнис заедница може да 
приднесе и кон креирање на вмрежување и база на податоци на ученици кои во иднина може 
да бидат ангажирани во работењето на компаниите. Ваквата соработка со реалниот бизнис 
сектор треба да ја разбуди претприемничката инцијатива кај учениците со цел во иднина да се 
охрабрат и да формираат сопствени бизниси и компании кои ќе придонесат кон развојот на 
регионот.  

 

Индикативни активности 

• Истражување и утврдување на подрачјата за соработка помеѓу училиштата, 
градинките, НВО секторот и локалната бизнис заедница 

• Креирање на годишни програми за соработка на училиштата и градинките со 
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локалната бизнис заедница и НВО секторот 
• Одржување на редовни состаноци и форуми со претставници на НВО секторот 

и локалната бизнис заедница 
• Изготвување на веб страна и база на податоци во вид на мрежа на училишта, 

градинки, локални бизниси и НВО организации кои активно ќе соработуваат. 

 

Мерка 2.2.4 Поголемо искористување на програмите за мобилност  

Денес постојат голем број на програми за мобилност кои обезбедуваат можности за студиски 
престој, размена на искуства, градење на капацитетите, посета на други земји и сл. Затоа 
потребна е поголема промоција на овие можности и зголемување на капацитетите на 
наставниот кадар за нивно искористување. Оттука потребно е зголемување на свесноста и 
давање поддршка на наставниот кадар при процесот на аплицирање.  

 

Индикативни активности 

• Интензивирање на соработката со Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност 

• Обуки на наставниот кадар и поддршка во процесот на аплицирање 
• Стимулирање на регионална соработка помеѓу образовните институции  
• Организаирање на инфо денови за можностите што ги нудат програмите на 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2.3 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И 
КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Надлежностите на институциите на локално и регионално ниво во доменот на здравствената 
заштита се мали. Сепак постојат одредени можности каде преку заеднички иницијативи и 
соработка со централните власти да се оствари подобрување на инфраструктурата на 
здравствените установи во регионот. Населението во Североисточниот плански регион 
постојано го изразува своето негодување од нискиот квалитет на здравствените услуги. На иста 
линија се и стеикхолдерите кои учествуваа во дискусиите на работилниците и теренското 
истражување. Чести се поплаките за недоволниот број на сепцијалисти и општи лекари. 
Североисточниот регион има најмал број на специјалисти, а на претпоследно место се наоѓа по 
бројот на општи лекари во споредба со сите останати региони. Многу од општите лекари и 
лекарите специјалисти кои се родени во Куманово по завршување на студиите се селат во 
Скопје заради подобри услови за живеење и работа. Затоа треба да се имплементираат 
посебни стимулирачки мерки кои ќе го спречат иселувањето на општите лекари и лекарите 
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специјалисти од овој регион во главниот град и надвор од земјата. Сево ова треба да помогне 
во јакнење на капацитетите на здравствените установи во овој регион и подобрување на 
квалитетот на зравствените услуги. Посебно сега во услови на светска пандемија со Ковид-19 
приоритетот на здравствените услуги станува уште поголем.  

 

Табела 8.8 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Број на изготвени проекти за 
подобрување на енергетската 
ефикасност кај здравствените 
установи 

Број на здравствени установи со 
подобрена енергетска ефикасност 

Број на изготвени проекти за 
реконструкција и проширување на 
здравствените установи 

Број на реконструирани здравствени 
установи 

Број на зголемени легла во 
Североисточниот регион 

Број на изготвени проекти за 
зголемување на бројот на лекарите 
во Североисточнио регион  

Број на зголемени лекари специјалисти 
во регионот (по пол) 

Број на зголемени општи лекари во 
регионот (по пол) 

Зголемување на бројот на болнички 
легла 

Годишен пораст на бројот на болнички 
легла 

 

Мерка 2.3.1 Унапредување на инфраструктурата во здравствените установи 

Надлежностите на институциите на локално и регионално ниво во доменот на здравствената 
заштита се мали. Сепак постојат одредени можности каде низ заеднички иницијативи со 
централната власт, НВО секторот и локалната бизнис заедница може да се покренат 
иницијативи за подобрување на инфраструктурата во здравствениот сектор во регионот.  

 

Индикативни активности 

• Истражување и мапирање на состојбата во која се наоѓаат објектите на 
здравствените установи во регионот 

• Идентификација на потребната медицинска опрема и возила на здравствените 
установи 

• Идентификација на извори за финансирање за реконструкција на 
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здравствените установи 
• Идентификација на извори за финансирање на проекти за унапредување на 

енергетската ефикасност на здравствените установи 
• Идентификација на извори за финансирање за набавка на потребната 

медицинска опрема 
• Зголемување на бројот на постели во здравствените установи 

 

Мерка 2.3.2 Идентификување на здравствените потреби на регионот и потребите на 
здравствените работници 

За да може да се оствари најзначајната цел од оваа мерка во поглед на зголемување на бројот 
на лекарите (општи и специјалисти) во регионот потребно е да се креираат посебни 
стимулативни програми за привлекување на лекарите да останат во овој регион и да не се селат 
или пак да се придвижат од главниот град Скопје кон општините во овој регион.  

 

Индикативни активности 

• Дефинирање на здравствените потреби на руралните и урбаните средни во 
регонот 

• Идентификување на потребите на лекарите и здравствените работници со цел 
нивно задржување во здравствените установи во регионот 

• Иницирање на проекти со централната власт за креирање стимулативни 
мерки за зголемување на бројот на општите лекари и лекари специјалисти во 
регионот 

• Иницирање на проекти со централната власт за креирање стимулативни 
мерки за зголемување на бројот на општите лекари и лекари специјалисти во 
руралните средни во регионот 

 

Мерка 2.3.3 Изградба на нов дом за згрижување на стари и изнемоштени лица и обновување 
на постојниот „Зафир Сајто“ 

Регионот се соочува со брзо стареење на населението. Исто така заради иселување на младите 
во странство старото население останува без фамилијарна поддршка во моментите на длабока 
старост, токму кога име е потребна најголема помош. Затоа потребно е зголемување на 
капацитетите на јавните установи за згрижување на стари лица. Потребно е реноваирање и 
подобрување на условите во Домот за стари лица „Зафир Сајто“ во Куманово, но и изградба на 
барем уште еден нов дом за стари и изнемоштени лица.  
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Индикативни активности 

• Анализа за утврдување на локацијата и потребниот капацитет за изградба на 
уште еден дом за згрижување на стари и изнемоштени лица 

• Изработка на проект за обновување и евентуално проширување на 
капацитетите на домот за згрижување на стари лица „Зафир Сајто“ во 
Куманово 

• Утврдување на извори и модел за финансирање на изградбата на новиот и 
реновирање на постојниот дом за згрижување на стари и изнемоштени лица 

 

Мерка 2.3.4 Унапредување на здравствените услуги во руралните средини 

Реформата на здравствениот систем каде матичните лекари се носители на примарна 
здравствена заштита се покажа како успешен, применлив и прифатен во урбаните средини. 
Сепак во руралните средини овој систем на обезбедување примарна здравствена заштита е 
обременет со многу проблеми. Матичните лекари немаат доволно мотив да отворат свои 
амбуланти во овие средини поради малиот број на пациенти. Затоа во скоро сите рурални 
подрачја на Република Северна Македонија, во сите плански региони, проблемот со 
обезбедување примарна здравствена заштита е отежнат. Некои рурални општини (како на пр. 
општина Старо Нагоричане ) останале без лекари и се принудени да одат во градовите на 
лекар. Исто така и во руралните делови на урбаните општини состојбата е слична. Доколку 
нема здравствена заштита во руралните средини не може да очекуваме да нема иселување од 
овие општини.  

 

Индикативни активности 

• Анализа на алтернативните можноста за обезбедување на примарна 
здравствена заштита во руралните средни  

• Анализа на можноста за воспоставување на амбуланти кои ќе бидат дел од 
јавниот здравствен систем со 24 часовна здравствена заштита 

 

Мерка 2.3.5 Промоција на инклузијата на лицата со посебни потреби и едукација на 
заедницата за нивно прифаќање 
Инклузијата на овие лица во општествените текови е услов за нивна рехабилитација. За жал, 
неподготвените социјални групи и општества често на нив гледаат како на лица со некаква 
стигма. Ова е посебно изразено кај децата, кои ако не се соодветно подготвени, знаат да бидат 
дури и сурови. Вклучување на регионот во развој и промоција на активностите од овој домен ќе 
им помогне на овие лица, но и ќе ја подига перцепцијата за вкупниот квалитет на социјалниот 
живот во регионот. 



 

 

 
      

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021-2026    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 118 

 

Индикативни активности 

• Развој на проект за дигитализација на услугите на општините и зголемување 
на бројот на е-услуги кон граѓаните 

• Активности за снимање на состојбите не теренот околу прилагодување на 
урбаната инфраструктура на потребите на овие лица 

• Координација на активностите и иницијативите на соодветните министерства 
• Вклучување на локалните самоуправи во определување на посебни 

погодности за градба на такви објекти (рампи за пристап на пример) 
• Вклучување на локалните медиуми во подигање на свеста во локалната 

заедница посебно за елиминирање на стигмата и подигање на свеста за 
потребите на овие категории 

• Заеднички активности со партнери од соседните земји на ова поле во рамките 
на соодветните повици за користење на ЕУ фондовите (регионален здравствен 
туризам) 

 

Мерка 2.3.6 Отворање на советувалишта и дневни центри за заштита на младите и на другите 
ранливи категории на население 

Транзицијата и модерното време, отуѓувањето на луѓето, делуваат на растење на бројот на лица 
во општеството кои имаат потреба од стручна помош во врска со нивната емоционална или 
ментална состојба, а не спаѓаат во патологија. За нив најсоодветни се советувалишта, дневни 
центри и слични установи кои даваат помош тогаш кога таквата помош е најпотребна, а лицата 
сепак остануваат во своите семејствата и во своите социјални групи. Ова се европски и светски 
стандарди и најдобри кои може само да придонесат кон перцепцијата на регионот како добро 
место за живеење и работа. 

 

Индикативни активности 

• Активности за снимање на состојбите на теренот 
• Координација на активностите и иницијативите со оние на ресорното 

министерство 
• Анимирање и зголемување на свесноста на младите стручни кадри за кариера 

во овој домен 
• Финансиска и техничка поддршка за отворање на дневни центри  
• Вклучување на локалните самоуправи во определување на посебни 

погодности за таквите центри 
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ПРИОРИТЕТ 2.4 УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ,СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА И РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

 

Мерка 2.4.1 Унапредување на социјалните услуги во Североисточен плански регион 

Во реформираниот систем на социјална заштита се предвидува унапредување и развивање на 
социјалните услуги што ќе се обезбедуваат во домот на корисникот, во заедницата и 
семејството, како и создавање на иновативни и интервентни социјални услуги. Покрај 
локалната самоуправа, во обезбедувањето и давањето на социјални услугисе препознаваат и 
здруженијата на граѓани, физичките лица и приватниот сектор. Всушност, сите овие услуги 
претставуваат можност за развој на нови социјални претпријатија, кои би ги задоволувале 
потребите од услуги на локално ниво. 

Индикативни активности 

• Активности за снимање на состојбите на теренот 
• Координација на активностите и иницијативите со оние на ресорното 

министерство 
• Анимирање и зголемување на свесноста на младите стручни кадри за кариера 

во овој домен 
• Финансиска и техничка поддршка за отворање на дневни центри  
• Вклучување на локалните самоуправи во определување на посебни 

погодности за таквите центри 
• Поддршка на социјалните претпријатија во процесот на аплицирање и 

користење на активните мерки за вработување од Оперативниот план на 
Агенцијата за услуги за вработување. 

 

 

Мерка 2.4.2 Развој на социјално претприемништво во Североисточен плански регион 

Социјалното претприемништво е посебна форма на претприемништво во која се интегрираат 
економски и социјални цели, тоа претставува иновативен модел за решавање на социјалните и 
еколошките предизвици и за зајакнување на инклузивниот раст. Социјалното претриемништво 
се дефинира и како континуирано спроведување на eкономски активности под одредени 
услови на работење и вработување на воглавно марганализирани групи на лица. Примарна цел 
на социјалното претприемништво е зајакнувањето на социјалната кохезија и солидарноста како 
и зајакнувањето на капацитетот за иновации во различни економски сектори и општествено 
корисни подрачја. Целта е да се генерира општествена вредност при што заедницата ќе има 
корист од претприемачките активности. Социјалното претпријатие е нов модел на бизнис со 
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социјална цел кој сеуште не е (доволно) третиран во македонската економија, но се практикува 
низ целиот свет. 

Индикативни активности 

• Активности за снимање на состојбите на теренот 
• Координација на активностите и иницијативите со оние на ресорното 

министерство 
• Анимирање и зголемување на свесноста на младите стручни кадри за кариера 

во овој домен 
• Финансиска и техничка поддршка за отворање на дневни центри  
• Вклучување на локалните самоуправи во определување на посебни 

погодности за таквите центри 
• Поддршка на социјалните претпријатија во процесот на аплицирање и 

користење на активните мерки за вработување од Оперативниот план на 
Агенцијата за услуги за вработување. 

• Менторство и обезбедување на техничка помош на постојни, нови социјални 
претпријатија и сè уште не регистрирани иницијативи за развој на деловни 
идеи и деловни планови, правна и советодавна поддршка. 

• Пилотирање на иновативен начин на соработка помеѓу социјалните 
претпријатија и други бизниси, овозможувајќи им да одржуваат работни 
места за ранливата група на работници. 

• Поддршка на развој на партнерства меѓу социјални претпријатија и општини и 
промовирање на одредби од Законот за јавни набавки (резервирани средства 
за ЈП) и Законот за социјална заштита со цел да се поклопат барањата на 
заедницата со услугите и производите што ги нудат социјалните претпријатија. 

 

 

 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 – ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ ПРЕКУ НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА, ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Развиеноста на севкупната инфраструктура, квалитетот на урбанистичкото планирање и 
уредување на просторот и здравата животна средина имаат огромно значење во развојот на 
било кој регион. Голем број студии покажуваат дека едни од главните мотиви за миграција на 
населението од еден кон друг град или држава се разликите кои постојат во квалитетот на 
инфраструктурата. Па така, разликите кои постојат во инфраструктурата помеѓу руралните и 
урбаните средни во Североисточниот регион предизвикува миграција од руралните кон 
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урбаните средини. Разликата пак која постои во инфраструктурата помеѓу урбаните општини во 
Североисточниот регион и главниот град Скопје предизвикува голема миграција кон главниот 
град и кон странство. Од друга страна развиената инфраструктура преставува силна основа за 
стимулирање на економскиот развој на самиот регион. Затоа за да може Североисточниот 
регион да ја намали емиграцијата и да го унапреди економскиот развој мора да ги зголеми 
инвестициите во подобрување на севкупната инфраструктура. Квалитетот на просторното 
планирање преку генералните и деталните урбанистички планови го уредува микро-живеењето 
на луѓето во општините. Подобрувањето на квалитетот на планирањето и уредувањето на 
просторот, со цел развој на здрава животна средина е исто така значаен приоритет во рамките 
на развојот на Североисточниот плански регион.   

Табела 8.9 Индикатори за развој на инфраструктурата 

Р.Б Индикатори Базна година 2024 

1 Изградена локална патна 
мрежа (асфалт и коцка) 

2019 - 487 км асфалт и 
коцка  

Пораст за 20% или 584 км 
асфалт и коцка 

2 Превезени патници во 
патен сообраќај 

472 000 Пораст за 20%  

3 Превезени патници со 
железнички сообраќај 

6000 патници во 2019-та 
година 

Пораст за 25%-30% во 
2024-та година 

4 Превезена стока во 
железнички сообраќај 

36386 тони  во 2019-та 
година 

Пораст за 20%-30% во 
2024-та година 

5 Покриеност со 
водоснабдување 

65.53% во 2015-та година 80% во 2024-та година 

6 Разлика помеѓу создаден 
и собран комунален 
отпад 

22641 тон во 2019-та 
година 

5000 тони во 2024-та 
година 

7 Зголемување на опфатот 
со градска гасоводна 
мрежа 

21 км во Куманово 

0 км во Кратово и Крива 
Паланака 

Развивање на градска 
гасоводна мрежа во 
Куманово, Кратово и 
Крива Паланка (пораст за 
20-30%) 

8 Зголемување на бројот 
на ИКТ сервиси од 
локалната власт за 
граѓаните 

/ Пораст за 50% 
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ПРИОРИТЕТ 3.1 РАЗВОЈ НА ТРАНСПОРТНАТА, КОМУНАЛНАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА КАКО ОСНОВА ЗА ДОЛГОРОЧЕН И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА РЕГИОНОТ 

Транспортната инфраструктура игра голема улога за развој на Североисточниот регион земајќи 
ја во предвид неговата стратешка позиционираност на сообраќајните Паневропските коридори 
VIII и X. Транспортната инфраструктура треба да го олесни транспортот на стоки и луѓе помеѓу 
соседните земји, но и помеѓу самите региони во внатрешноста на земјата со цел стимулирање 
на општествено-економскиот развој.  Патниот транспорт е најдоминантниот транспорт во 
Североисточниот регион при што неопходно е да се проширува и одржува патната 
инфраструктура во добра состојба. Меѓутоа не помалку важна е  железничката мрежа во 
Североисточниот регион за кој од особена важност  се двете железнички линии кои заедно со 
патничките се протегаат на коридорите VIII и X. Одржувањето и развојот на транспортната 
инфраструктура долж овие два коридора е од големо значење за економскиот развој на 
Североисточниот регион.  

Други предизвици кои ги има Североисточниот регион се однесуваат во делот на управувањето 
со отпад. Проблемите во поглед на несоодветното одлагање на отпадот се очекува да се 
надминат со изградбата на регионалната депонија и елиминирање на проблемите со 
несоодветното одлагање на отпадот на општинските и основните диви депонии кои треба итно 
да се затворат или технички да се надградат. За жал во Североисточниот регион слично како и 
на ниво на Република Северна Македонија сеуште не се извршува позначајно рециклирање на 
комуналниот и индустрискиот отпад (освен на пакувањето) и негово повторно користење во 
индустријата како суровина што би претставувало основа за развој на циркуларна економија.  

Во делот на водоснабдување исто така треба да се истакне дека најголемата општина во 
регионот Куманово и руралната општина Липково имаат проблем со водоснабдувањето. 
Североисточниот регион има најмала количина на акумулирана вода по жител и тоа од 132м3 

по жител, а Североисточниот и Полошкиот регион имаат и најмал број на големи брани (вкупно 
по 2).  Оттука потребно е разгледување на можностите за изградба на нови брани и акумалции 
за вода кои би го подбриле водоснабдувањето во регионот. Со цел подобрување на состојбата 
со водоснабдувањето и канализацијата неопходно е: зголемување на инвестициите неопходни 
за проширување на канализационите мрежи во градските средини, дооформување на 
колекторските системи и изградба на нови канализациони мрежи во поголемите рурални 
средини. Потребна е изградба на мрежи за одведување на атмосферските води во градските 
средини, но и изградба на станици за пречистување на отпадните комунални води во градовите 
Крива Паланка и Кратово.  

Во делот на енергетската инфраструктура, развојот на градските гасоводни мрежи и 
приклучување на клучните индустриски капацитети, установи и домаќинства во значителна 
мера ќе придонесе кон поголема енергетска ефиксност и намалување на загадувањето. Секако 
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дека стимулирањето на користењето на обновливите извори на енергија како сончева енергија, 
гео-термална енергија, ветрот и водотеците треба да биде еден од приоритетите во иднина.  

 

Табела 8.10 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Должина на реконструирани 
регионални патни правци 

Број на спроведени проекти и км на 
реконструирани регионални патни 
правци 

Должина на изградени регионални 
патни правци 

Број на спроведени проекти и км на 
изградени регионални патни правци 

Должина на изградени локални 
патишта 

Број на спроведени проекти и км на 
изградени локални патишта 

Должина на реконструирани 
локални патишта 

Број на спроведени проекти и км на 
реконструирани локални патишта 

Должина на реконструирани 
железнички пруги 

Број на спроведени проекти и км на 
изградени железнички пруги 

Број на проекти за реконструкција 
на железнички станици 

Број на спроведени проекти за 
реконструкција на железнички станици 
и нивна вредност 

Должина на изградена градска 
гасоводна мрежа 

Проширување на градската гасоводна 
мрежа во км 

 

Број на нови ИКТ услуги воведени од 
локалните власти 

Број на проекти за дигитализација на 
услугите на локалните власти и нивната 
вредност 

 

 

Мерка 3.1.1 Подобрување на патната инфраструктура  

Иако во последно време се рехабилитирани неколку значајни регионални патни правци сепак 
потребно е унапредување на патната мрежа во регионот. Патниот превоз на стока и патници е 
основен вид на превоз кој се користи во регионот. Постојното ниво на развиеност и квалитет на 
патната инфраструктура ги лимитира можностите за поинтензивен економски развој на 
регионот. Поради тоа потребно првенствено да се осовременат постојните патишта од 
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различни категории, но и да се инвестира во понатамошен развој на патната инфраструктура. 
Затоа потребна е модернизација на постојните и изградба на нови регионални и локални 
патишта. Од особена важност е изградбата на патните правци долж коридорот VIII.  

 

Индикативни активности 

• Зголемување на изградена и обновена локалната, регионалната и А-патна 
мрежа (во км) 

• Зголемување на асфалтирање на патишта во населени места (во км) 
• Зголемување на тампонираност на пристапните патишта до обработливите 

површини 
• Рехабилитација на патната делница Куманово – Ранковце (Страцин) со 

должина од 31,5 км на Коридор VIII (Североисточен регион), 2021  
• Изградба на 22 км нов експресен пат Ранковци – Крива Паланка долж Коридор 

VIII од Основната мрежа (2025), (Североисточен регион) 
• Изградба на 15 км нов експресен пат Крива Паланка – граница со Бугарија 

долж Коридор VIII од Основната мрежа (2025), (Североисточен регион) 
• Реконструкција на локален пат во с. Отља 

 

Мерка 3.1.2 Отварање нови гранични премини 

Бидејќи Североситочниот плански регион се наоѓа на тромеѓето со Република Србија и 
Република Бугарија од особено голема важност за поголема регионална соработка е потребата 
за отварање на повеќе гранични премини. Оттука е многу важно да се утврди оптмален број на 
гранични премини кон соседите, а потребните гранични премини утврдени од страна на 
стеикхолдерите се вклучени во самата мерка.  

 

Индикативни активности 

• Утврдување на оптимален број и локации за воспоставување на гранични 
премини кон Србија и Бугарија 

• Предлог отварање на гранични премини: 
• Граничен царински премин Трговиште (Лесница) Р. Србија – (Огуд) Крива 

Паланка, Р. Северна Македонија 
• Дневен граничен премин Трговиште (Козји Дол), Р. Србија 
• (Герман) Општина Ранковце, Р.С. Македонија – Прешево (Славујевац) Србија 
• (Алгуња) Општина Старо Нагоричане, Р. Северна Македонија 
•  (Голеш) Општина Крива Паланка, Р. Северна Македонија 
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Мерка 3.1.3 Подобрување на железничката инфраструктура 

Железничката мрежа во Североисточниот регион не обезбедува добра покриеност на 
општините од регионот освен на општината Куманово која има подобра покриеност со 
железнички услуги. Регионот има една позначајна железничка станица во општината Куманово, 
а квалитетот на железничките услуги е на ниско ниво и се нераздвоен дел од општата состојба 
со железничкиот превоз на национално ниво. Во тек е дозавршување на железничката мрежа 
во Североисточнот плански регион долж коридорот 8 кон Бугарија. Исто така потребно е 
реконструирање и надградба на железничката инфраструктура во регионот за да се обезбеди 
брз и сигурен транспорт на стоки и патници.  

 

Индикативни активности 

• Изградба на 88 км нова единечна железничка пруга на делницата Куманово – 
граница со Бугарија (Североисточен регион) во источниот дел на Коридор VIII 
(2025) 

• Преземање на активности за подобрување на условите на железничката 
делница Куманово – Дељадровце, (Североисточен регион), 2030 

• Зголемување на капацитетот на колосеци на граничниот премин Табановце со 
Србија (Коридор – X), 2030  

• Изградба на заедничка гранична станица во Табановце, граница со Србија 
(Коридор – Х) (2021) 

• Преземање на активности за изградба на железничките врски за железничка 
пруга со голема брзина меѓу Скопје – Тетово, Скопје – Куманово, Скопје – 
Велес, Велес – Битола, Велес – Гевгелија , (Скопски, Полошки, Североисточен, 
Вардарски и Пелагониски регион), (2030) 

• Реконструкција на постојната железничката инфраструктура 
• Реконструкција и подобрување на условите на железничката станица во 

Куманово  
• Зголемување на безбедноста на вкрстувањето на железничките линии со 

патиштата 
 

 

Мерка 3.1.4  Развој на комуналната инфраструктура  

Развиеноста на комуналната инфраструктура како водоснабдувањето, одведувањето на 
отпадните води и управувањето со отпадот играат многу голема улога врз квалитетот на 
животот на луѓето. Оттука развојот на комуналната инфраструктура игра голема улога во 
подобрувањето на квалитетот на животот во регионот, унапредување на животната средина и 
спречување на иселување на населението од регионот. Голем број од општините во 
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Североисточниот плански регион имаат проблем во делот на снабдувањето со вода. Оттука во 
соработка со клучните стеикхолдери во регионот беа дадени предлози за изградба на две 
акумулации, една на реката Пчиња а друга на Крива река (Вакв). Водата од овие акумулации би 
можела да се искористи и за наводнување на обработливите површини што е од исклучително 
значење за развој на земјоделието. Воспоставувањето на рециклирањето на комуналниот и 
индустрискиот отпад може да обезбеди основи за повторно враќање на рециклираниот отпад 
во индустријата како суровина што би било основ за развој на циркуларна економија.  

 

Индикативни активности 

• Изградба на водоводна мрежа и одводни системи во сите населени места во 
регионот 

• Изработка на студија на изводливост за изградба на акумулација на реката 
Пчиња 

• Изработка на студија за изводливост за изработка на брана (Вакв) на Крива 
Река во општина Кратово 

• Изградба на пречистителни станици во регионот 
• Дозавршување на изградбата на регионалната депонија и отпочнување со 

интегрираниот систем за управување со отпадот  
• Развој на систем за селекција и рециклирање на отпадот и креирање на 

основи за развој на циркуларна економија 
• Изработка на  нови проекти за развој на комунална инфраструктура 
• Изградба на комунална инфраструктура во подрачјата со специфични развојни 

потреби 

 

Мерка 3.1.5 Унапредување и модернизација на енергетска инфраструктура 

Во рамките на развојот на енергетската инфраструктура приоритет има идниот развој на 
градските гасоводни мрежи и зголемување на опфатот на приклученост на индустриските 
објекти, јавни установи и домаќинствата на гасоводната мрежа. Развојот на гасоводната мрежа 
ќе придонесе кон зголемување на енергетската ефикасност и намалување на загадувањето 
преку користење на гасот за затоплување како главен енергенс. Покриеноста со електрична 
мрежа на сите населени места е исто така од особено значење за развојот на регионот. Секако 
дека стимулирањето на користењето на обновливите извори на енергија како сончева енергија, 
гео-термална енергија, ветерот и водотеците треба да биде исто така еден од поважните 
приоритети во иднина.   

 

Индикативни активности 
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• Гасификација на индустријата, јавните установи и домаќинствата 
• Целосна покриеност на регионот со електро-дистрибутивна мрежа 
• Воведување на централни системи за греење во поголеми урбани средини во 

регионот 
• Зголемување на застапеноста на обновливи извори на енергија во регионот 

како: фотоволтаици, гео-термална енергија, ветер и водотеци за добивање на 
енергија.  

• Воспоставување на ветерогенератори во Општина Старо Нагоричане и 
фотоволтаици за производство на електрична енергија 

 

Мерка 3.1.6 Зголемување на степенот ан дигитализација на работните процеси на општините 
и бројот на е-услуги кон граѓаните 

Развојот на информациско-комуникациската технологија и нејзината широка дифузија во 
општествениот живот наметнува потреба за зголемена дигитализација на услугите на локалните 
власти кон граѓаните. Исто така потребен е редизајн на процесите на работење на локалните 
власти и нивна поддршка со современи информациски системи. Дигитализацијата на 
општините, па и на подрачните министерства ќе придонесе кон давање подобри услуги на 
граѓаните и локалните бизниси. Тоа ќе го поддржи целокупниот општествено-економски развој 
на регионот, ќе го зголеми задоволството на гражаните и бизнисите од локалните власти и ќе го 
намали иселувањето.  

 

Индикативни активности 

• Развој на проект за дигитализација на услугите на општините и зголемување 
на бројот на е-услуги кон граѓаните 

• Развој на проект за дигиталзаиција на работните процеси на општините, нивна 
автоматизација и унапредување на перформансите на извршување на 
внатрешните процеси во рамките на општините 

• Развој на проект за стимулирање на јавно-приватни партнерства во сферата на 
дигитализација на општините  

• Развој на портал за собирање на мислења и давање на предлог мерки и 
политики од граѓаните и бизнисите за развој на Североисточниот регион   

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3.2 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЛЕН СИСТЕМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ 
СО ПРОСТОРОТ, РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
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Целта на овој приоритет е да се обезбеди интегрален систем за планирање и управување со 
просторот и заштитата на животната средина. Со ваквиот интегрален приод на изработка на 
квалитетен ГУП на ниво на Североисточниот регион се очекува да се понудат решенија за:  

1) Инфраструктура (патна, железничка, водовод и канализација, електрична енергија, гасна 
инфраструктура и тн.) 

2) Заштита на животна средина, еколошка градба, искористување на обновливи извори на 
енергија, зелени површини, депонии, прочистителни станици и тн) 

3) Плански развој во приградски населби и села 
4) Сообраќај (пешачки зони, велосипедски патеки, нови пристапни подземни и надземни 

сообраќајници) 
5) Развој и планирање на нови населби (семејни куќи, градинки, училишта, здравство, 

индустрија, паркови) 
6) Развојна стратегија за централно градско подрачје  
7) Заштита на историско и културно наследство  
8) Спорт и рекреација 
9) Туризам 

 

Интегралниот приод на планирање треба да обезбеди целосна покриеност на Североисточниот 
плански регион со плански документи. Тоа ќе биде добра основа за утврдување на темелните 
критериуми за просторното уредување на планскиот регион, целите на просторниот развој, 
структурната поделба на земјиштето, како и употребата и намената на просторот. Со тоа треба 
да се создадат услови за изработка на развојни и урбанистички планови на општините. Корисно 
е да се развие и донесе регионален просторен план на ниво на Североисточниот плански 
регион. Исто така добро е доколку се дефинираат основните конфигурации на земјиштето и 
план за развој на регионален информациски систем за градежно земјиште со кој ќе се собираат 
сите информации за градежното земјиште. Потребно е да се размислува и за изработка на 
акциони планови за спречување на инванзивни активности со цел спречување на уништување 
на животната средина преку бесправно градење, деградација на екосистемот со недозовлена 
сеча на шума, и спречување на активности кои ја загрозуваат флората и фауната преку 
одлагање на отпадот на дивите депонии.  

Табела 8.11 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Унапреден квалитет и долгорочна 
ориентираност на урбанистичкото 
планирање 

Број на проекти за унапредување на 
капацитетите за подигнување на 
професионализмот и етчките норми на 
локалните урбанисти 

Зголемена агилност и одговорност 
при носење на урбанистичките 

Број на проекти за унапредување на 
капацитетите на јавната администрација 
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планови и одобренија за градење при водење на постапки во делот на 
урбанизам и градежништво 

Унапредена објективизација и 
избегнување на влијанија од 
интерес во урбанистичкото 
планирање 

Број на проекти за обезбедување на 
поддршка за вклучување на признати 
експерти од земјите на ЕУ и други земји 
при изработка и носење на ГУП 

Број на признати експерти од земјите на 
ЕУ и други земји вклучени во процесот 
на изработка и носење на ГУП 

 

Мерка 3.2.1 Визионерско и долгорочно планирање при изработка и носењето на генералните 
урбанистички планови (ГУП) 

ГУП е основ за долгорочен општествен развој, тесно поврзан со сите општествени гранки. 
Донесување на долгорочно одржлив ГУП значи визионерски пристап и планирање на 
реализација на капитални инвестиции во наредните 20-30 години. За успешна програма за 
развој на регионот потребно е изработката на ГУП-овите да биде вршено од страна на 
инжинери урбанисти кои имаат изградено високи морални вредности, широки познавања и 
профисионализам во работењето. Процесот на изработка на ГУП-овите мора да биде 
ослободен од лични интереси и влијание од трети лица кои често се дел од локалните 
градежни компании. Исто така многу често се случува да врз основа на одредени жалби и 
барања да се вршат промени кои не одат во прилог на развојните стратегии на општините во 
регионот. Можеби треба да се размисли за отварање на процесот на урбанистичко планирање 
кон странски експерти (урбанисти) кои би биле осолободени од потенцијални локални 
влијанија. Како пример може да ја земеме урбанизација на Скопје после земјотресот од страна 
на Кензо Танге.  

 

Индикативни активности 

• Отварање на процесот на урбанистичко планирање кон странски експерти 
(урбанисти) со цел обезбедување на поголема непристрасност при изработка 
на ГУП-овите 

• Донесување на регионален просторен план  
• Креирање на регионален информациски систем за градежно земјиште  

 

Мерка 3.2.2 Агилно и одговорно спроведување на законските и подзаконските акти од страна 
на надлежните институции при донесување на урбанистички планови и одобренија за 
градење. 
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Потребно е јакнење на капацитетите на надлежните институции и нивните вработени за 
унапредување на професионализмот и одговорното однесување при толкување на законски 
прописи, подзаконски акти, пречекорување на законски рокови и водење на постапки. Многу 
често проблемите од овој карактер предизвикуваат пробивање на временските рокови и 
отстапување од предвидената динамика во делот на изградба, доградба и реконструкција на 
објекти и инфраструктура во сопственост на физички и правни лица. Неретко тоа може да биде 
случај и кога се вршат истите активности на објекти и инфраструктура која е во сопственост на 
самите општини и државата. Затоа потребно е подигнување на свеста за колективната и 
општествената одговорност на администрацијата задолжена за спроведување на клучните 
постапки кои имаат силно влијание врз развој на урбанизмот и градежништвото, а со самото 
тоа и развој сите други општествени гранки (образование, сообраќај, култура, екологија, 
здравство, домување, индустрија и сл.) 

 

Индикативни активности 

• Обуки за унапредување на етичките норми и професионализмот на 
администрацијата надлежна за спроведување на клучните постапки поврзани 
со урбанизмот и градежништвото 

• Проекти за трансфер на знаења и искуства кои треба да придонесат кон 
унапредување на професионализмот и етичките стандарди во работењето на 
овие служби 

• Подигнување на степенот на дигитализација и транспарентност на процесите 
на работење со цел унапредување на професионалното постапување  

 

Мерка 3.2.3 Анализа на причините за намалување на активноста на градежната индустрија и 
предлог мерки за нејзин развој 

Градежништвто е една од најзначајните дејности на Североисточниот регион и потребно е 
креирање на услови за негова континуирана ангажираност. Во спротивно градежниот сектор од 
овој регион ќе се преорентира кон работа во други региони и нема да придонесува кон 
создавање на додадена вредност во овој регион. Анализата на секторот градежништво покажа 
дека во периодот 2015-2019 год. бројот на издадени одобренија за градба во Североисточниот 
се намалил за 18.36%. Исто така бројот на завршени станови според површина изразена во м2. 
покажува континуиран пад и драматично се намалува за повеќе од три пати во перидот 2015-
2019-та година. Од друга страна учеството на изградената површина на станови во вкупната 
површина на национално ниво исто така покажува континуиран тренд на опаѓање и се има 
намалено за повеќе од четири пати. Секако дека ваквите надолни трендови може да се 
резултат на пазарните состојби и намалената побарувачка за станови во регионот, но сепак 
потребна е подлабока анализа на состојбите.  
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Индикативни активности 

• Проект за анализа на падот на активноста на градежната индустрија во 
регионот 

• Утврдување на причините за намалениот број на одобренија за градба 
• Утврдување на причините за намелниот број и површина на изградени 

станови 
• Утврдување на мерки за динамизирање на растот на градежната индустрија 

во регионот 

 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 – ИНТЕГРАЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО, РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ И 
ТУРИЗМОТ ВО РЕГИОНОТ 

Во рамките на регионот три од вкупно шест општини (Липково, Ранковце и Старо Нагоричане) 
се рурални и развојот на севкупниот регион во голема мера зависи од развојот на земјоделието 
и руралниот развој. Она што загрижува е тоа што населението од овие рурални општини ги 
напушта овие средини и со брзо темпо се иселува. Разликата помеѓу нивото на развиеноста 
помеѓу урбаните и руралните средни во регионот е голема, особено во делот на 
инфраструктурата и тоа влијае во голема мера на иселување.  

Североисточниот регион по вкупно расположливата обработлива површина се наоѓа на второ 
место, веднаш зад Пелагонискиот регион што претставува значаен потенцијал за развој на 
земјоделието. Почвата е плодна и поволна за одгледување на сите земјоделски и градинарски 
култури, како и за овоштарство и лозарство. Североисточниот регион е втор најголем 
производител на пченица во Република Северна Македонија веднаш зад Пелагонискиот 
регион. Во периодот 2015-2019 година двојно се  имаат зголемени инвестициите во 
земјоделието во регионот.  

Сепак главен проблем во обработката на земјата е тоа што површините се многу 
фрагментирани и парцелите кај индивидуалните произведители мали, што претставува 
проблем за користење на механизација во обработка на земјата. Регионот изобилува со 
природни услови за развој на земјоделството,  полјоделството, сточарството и градинарството 
кои имаат компаративни предности. Близината на Скопје како најголем пазар во државата, но и 
Косово, Србија и Бугарија кои се граничат со овој регион даваат можности за пласман на многу 
поголеми количини од оние кои сега се произведуваат. Пласманот на земјоделските производи 
и преработки од овој регион ретко бил проблем, па предизвик претставува како тој да се 
прошири и континуирано да се снабдуваат пазарите со стандардизирани производи. Во 
последните пет години, за пет пати се има зголемено бројот на пчелните семејства во регионот. 
Североисточниот регион учествува со скоро една третина во вкупните пчелни семејства на ниво 
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на државата. Производството на мед и различни производи од мед, прополис и сл. може да 
биде добра основа за развој на селскиот туризам. Ова значи дека регионот има добар 
потенцијал за рзвој на пчеларството. 

За руралниот развој потребна е интеграција на политиките за развој на земјоделието и 
туризмот, но и значајно подобрување на условите за живот во руралните средни, првенствено 
инфраструктурата. Нивото на образование во руралните средини е на релативно ниско ниво 
каде нагјголем дел од населението е со основно и средно образование. Тоа е значаен 
ограничувачки фактор за современ развој на земјоделито и руралниот туризам. Можностите за 
развој на туризмот во Североисточниот регион претежно се заснова на развој на планински, 
рурален и спа туризам. Овие можности за развој на туризмот во голема мера се лоцирани во 
руралните подрачја. Развојот на туризмот повлекува и развој на многу други гранки како 
угостителството, траснпортот и сл. Затоа развојот на земјоделството, туризмот и подобрувањето 
на условите за живот во руралните заедници може да биде значаен генератор за развој на 
регионот.  

ПРИОРИТЕТ 4.1 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРУТО-ДОДАДЕНАТА ВРЕДНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО ВО РЕГИОНОТ 

Бруто додадената вредност на земјоделието во Североисточниот регион со години е на 
најниско ниво, во споредба со сите останати плански региони, покрај тоа што регионот се наоѓа 
на второ место по расположлива и плодна обработлива површина. Тоа значи дека 
потенцијалите на регионот за развој на земјоделието ни од даелку не се доволно искористени. 
Оттука, потребни се неколку значајни мерки кои ќе го поттикнат зголемувањето на обемот на 
земјоделското производство и неговот учество во БДП на регионот.  

Табела 8.12 Излезни резултати и индикатори 

Излезни резултати Индикатори 

Зголемен број на домашни и 
странски инвестиции во 
земјоделието 

Број на новоформирани земјоделски 
бизниси 

Зголемен обем на производство на 
клучните култури 

Обем на производство во тони 

Вредност на производството 

Зголемен обем на финансирање со 
ИПАРД и поддршка со субвенции  

Број на проекти поддржани со ИПАРД 
програми во регионот 

Број на поднесени и одобрени 
апликации за добивање на субвенции 
во регионот 

Зголемување на атрактивноста на Број на ученици во средно стручно 
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земјоделското образование земјоделско училиште 

Број на дипломирани земјоделски 
инжинери во регионот 

 

 

Мерка 4.1.1 Привлекување на нови странски и домашни инвестиции во земјоделието и 
преработка на храна 

За да може да се поттикне развојот на земјоделието во Североисточниот регион потребно е да 
се работи на привлекување на нови странски инвестиции во земјоделието, но и промовирање 
на бизнис можностите на земјоделието кај младите и домашните инвеститори. За таа цел 
потребна е промотивна кампања и програма за промоција на можностите за нвестирање во 
овој сектор. Најдобро е доколку оваа програма биде дел од општата програма за привлекување 
на странски инвестиции со посебен дел за можностите за инвестирање во секторот земјоделие. 
Сепак добро е доколку промоторот за привлекување на инвестиции стави посебен фокус на 
барање на инвеститори во делот на земјоделието имајѓи ги во предвид потенцијалите за развој 
на овој сектор и неговата важност за развој на регионот.   

 

Индикативни активности 

• Изработка на посебен дел во програмата за привлекување на инвестиции кој 
ги презентира можностите за инвестирање во земјоделието 

• Активни промотивни кампањи на промоторот за привлекување на инвестиции 
во секторот земјоделие 

• Учество на промоторот на различни саеми и инвестициски форуми поврзани 
со инвестиции во фармерско производство и производство на здрава храна 

• Презентирање на можностите за инвестирање во земјоделието во регионот 
пред домашните и регионалните стопански комори  

 

Мерка 4.1.2 Зголемена поддршка при аплицирање за ИПАРД фондовите и добивање на 
субвенции  

Покрај тоа што се организираат голем број на инфо денови и работилници сеуште 
искористеноста на ИПАРД фондовите е на незначително ниво. Североситочниот плански регион 
има најмала искористеност на ИПАРД фондовите во споредба со сите останати плански 
региони. Потребна е посилна поддршка на земјоделците во самот процес на изработка на 
апликациите и процесот на аплицирање за ИПАРД фондовите. Доколку имаме во предвид дека 
најголем дел од руралното население е со основно и средно образование потребна е значајна 
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поддршка во процесот на изработка на апликациите. Консултантските фирми кои ги 
изработуваат апликациите креираат високи трошоци за најголем број на земјоделци и истите ги 
одвраќаат од подготовка на апликации. Оттука потребна е посилна стручна поддршка во 
изработка на апликациите од страна на посебни канцеларии за ИПАРД фондовите во рамките 
на општините. Истите канцеларии може да обезбедат и поддршка на земјоделците при 
пополнување на потребната документација за добивање на субвенции.  

 

Индикативни активности 

• Формирање на посебни канцеларии во општините (особено во руралните) за 
поддршка на процесот за аплицирање за ИПАРД фондовите  

• Поддршка на земјоделците при подготовка на документацијата потребна за 
добивање на субвенции  

• Зголемување на бројот и опфатот на обуките за аплицирање за ИПАРД 
фондовите 

 

4.1.3 Развој на човечкиот капитал кај руралното население преку дефинирање на соодветни 
едукативни програми (формално и неформално образование) и поттикнување на активно 
учество на младите и жените во земјоделието 

Доколку земеме во предвид дека нивото на образование кај руралното насление е на ниско 
ниво тоа е значаен ограничувачки фактор за поинтензивен развој на земјоделието. Затоа 
потребно е да се изнајадат најаразлични форми за унапредување на квалитетот на едукацијата 
на руралното население. Една можност е преку значајно подобрување на условите за работа, 
опременост и квалитетот на наставата во средното земјоделско училиште во Куманово „Киро 
Бурназ“. Тоа треба да ја подигне неговата атрактивност за поголемо запишување на младите во 
ова стручно училиште. Оваа средно училиште постои повеќе од 50 години и би требало да биде 
центар за едукација на младите од целиот Североисточен плански регион кои во иднина би се 
занимавале со земјоделие и би формирале нови зелени бизниси. Оттука потребна е значајна 
соработка помеѓу локалната власт и  Министерството за образование со цел креирање на 
долгорочна стратегија за развој на ова училиште и негово прераснување во еден силен центар 
за образование на идните генерации кои треба да придонесат кон развој на земјоделието во 
целиот регион.   

 

Индикативни активности 

• Изработка на долгорочна стратегија за развој на средното земјоделско 
училиште „Киро Бурназ“ во Куманово 

• Развој на долгорочна стратегија за подигнување на нивото на знаења на 
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наставниот кадар во средното земјоделско училиште за нови и современи 
методи во земјоделско производство 

• Идентификување на извори за финансирање на развојот на земјоделското 
училиште 

• Стимулирање на проекти за соработка помеѓу локалните и регионалните 
земјоделски компании и училиштето во развојот на идните потребни кадри. 

 

Мерка 4.1.4 Поддршка на земјоделските задруги и други видови на хоризонтално 
поврзување на земјоделството (кластери, машински прстени и сл.).  

Потребна е поголема поврзаност помеѓу земјоделските задруги во рамките на регионот со 
стимулирање на пазароно ориентирани здружувања. Ваквото хоризонтално поврзување треба 
да помогне во идентификација и ставање на располагање на регионалните капацитети и 
расположливи ресурси и остварување на синергетски ефект. Пречките кои постојат за ваквото 
хоризонтално поврзување може да бидат надминати преку воспоставување на регионалните 
тимови.   

 

Индикативни активности 

• Едукација, промоција и информирање за задругарството, можностите и 
предностите 

• Идентификација и ставање на располагање на регионалните капацитети и 
расположливи ресурси, како и директна поддршка во процесот на 
надминување на пречките преку регионалните тимови 

 

Мерка 4.1.5 Уредување на пазарите, организација на прехранбениот синџир и подобрување 
на квалитетот на земјоделските производи 

Поддршка за  поттикнување на влезот на нови субјекти во маркетингот со земјоделски 
производи, зајакнување на вертикалната интеграција и подобрување на физичката 
инфраструктура на пазарот, а примарно преку отворање на нови откупни маркетинг логистички 
центри и инвестирање во модернизација на постојните капацитети.  

 

Индикативни активности 

• Изработка на проекти за развој на агро-индустриски зони 
• Планирање и создавање на предуслови за воспоставување на агро-

индустриски зони 
• Поддршка и поттикнување на формирање и модернизирање на регионални 
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агро-индустриски зони 

 

Мерка 4.1.6 Унапредување на конкурентноста на земјоделското поризводство преку  паметна 
специјализација и стандардизација на производството 

Потребно е да се направи паметна специјализација на асортиманот на земјодлското 
производство во Североисточниот плански регион. Исто така паметната специјализација е 
поврзана и со концентрацијата на ресурсите (трудот, капиталот и земјата) во производство на 
ограничен асортиман на производи со што се постигнува консолидација на специјализираното 
производство низ време. Специјализациајта треба да доведе до зголемување на обемот на 
производство на одредени земјоделски производи, а да ги намали трошоците за нивно 
производство.  

 

Индикативни активности 

• Мапирање на клучните земјоделски култури за кои Североисточниот регион 
има предности при производството 

• Испитување на пазарниот потенцијал за продажба на мапираните култури 
• Ориентација на земјоделските стопанства (индивудуални и правни) кон 

усовршување на проиводството на избраните култури 
• Усовршување на земјоделското производство на тие култури 

 

ПРИОРИТЕТ 4.2 РАЗВОЈ НА РУРАЛНИОТ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ 

Руралните средини во Североисточниот плански регион значајно заостануваат во својот развој 
во однос на урбаните средни особено во делот на инфраструктурата. За да може да се 
обезбеди развој на земјоделието и туризмот мора да се стимулира руралниот развој. Во 
спротивно населението ќе продолжи да се иселува и да мигрира кон урбаните средни. Исто 
така туризмот не може да се развива доколку инфраструктурата во руралните средни е на ниско 
ниво, а најголем број од културно-историските знаменитости и природните атракции се наоѓаат 
во руралните средини.  

 

Излезни резултати Индикатори 

Зголемена покриеност со 
водоснабдување и одведување на 
фекалните води во руралните 
средни 

Процент на покриеност жителите во 
руралните средини 
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Зголемена изградба и обнова на 
локални патишта во руралните 
средини 

Изградба на нови локални патишта во 
руралните средини, во км, по години 

Обнова на локални патишта во 
руралните средини, во км, по години 

Унапредување на туристичката 
инфраструктура 

Број на реализирани проекти (и нивна 
вредност) за подобрување на пристапот 
до културно-историските и туристичките 
локалитети 

Број на реализирани проекти (и нивна 
вредност) за подобрување на 
сигнализацијата и видливоста на 
културно-историските и туристичките 
локалитети 

Број на реализирани проекти (и нивна 
вредност) за инфраструктурно 
уредување на туристичките локалитети 
(паркинзи, патеки и сл.) 

Зголемување на капацитетите за 
сместување на туристите 

Број на новоизградени објекти за 
сместување на туристи 

Процент на пораст на легла за 
сместување на туристи на годишно ниво 

Унапредување на промоцијата на 
регионот за привлекување на 
туристи 

Број на проекти и вредноста на нивните 
буџети за привлекување на туристи, на 
годишно ниво 

 

Мерка 4.2.1 Подобрување на руралната и туристичката инфраструктура 

Инфраструктурата на руралните општини значајно заостанува зад урбаните во Североисточниот 
пласнки регион. Без подобрување на инфраструктурата во руралните подрачја невозможно е да 
се очекува дека би се спречило иселувањето и дека наслението ќе се одлучи да остане во 
своите населени места да се занимава со земјоделие и рурален туризам. Оттука потребно е 
итно подобрување првенствено на транспортната и комуналната инфраструктура во руралните 
средини како предуслов за развој на туризмот.  

Во споредба со останатите региони Североисточниот регион има најмал број на соби и 
потребно е значајно унапредување на сместувачките капацитети.  Исто така пристапот до многу 
од туристичките локалитети е отежнат, и отсуствува нивното обележување. За да може една 
туристичка дестинација да прима туристи, мора да има современа туристичка инфраструктура, 
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односно сместувачки капацитети и адекватна инфраструктура до самите локалитети (пристапни 
патишта, паркинзи, тоалети, сувенирници и сл.). Затоа потребна е изработка на студии за развој 
на локалитетите, реконструкција на патиштата до атракциите и опремување на просторот со 
туристичка опрема.  

 

Индикативни активности 

• Инвестиции за подобрување на транспортната инфраструктура 
• Инвестиции за подобрување на водоснабдувањето, одведувањето на 

отпадните води и одлагањето на отпадот во руралните средини 
• Подобрување на пристапот до културно-историските и туристичките 

локалитети 
• Подобрување на инфраструктурата на манастирите во регионот (Старо 

Нагоричане, Липково, Крива Паланка, Куманово) 
• Подобрување на инфраструктурата во Кокино и Куклица 
• Трасирање и обележување на планинските и велосипедски патеки, Крива 

Паланка, Старо Нагоричане 
• Трасирање и уредување на трекинг стази, велосипедски и мото патеки, 

Бислимска Клисура 
• Изградба и монтирање на платформи за риболовци и инсталирање на соларни 

канделабри, Бислимска Клисура 
• Партерно уредување, Кумановска Бања 
• Трасирање и обележување на карпестата уметност 
• Изградба на инфо центри и инфо точки 
• Поставување на информативни табли 

 
 
Мерка 4.2.2 Привлекување на инвестиции и поддршка за изградба на сместувачки 
капацитети и нивна категоризација 
Целта за зголемување на посетеноста во Североисточниот регион може да се постигне преку 
зголемување на капацитетите за сместување и подобрување на нивниот квалитет. За тоа да се 
оствари треба да се генерираат поволни услови за изградба на сместувачките капацитети за 
задоволување на туристичките потреби. Затоа е потребно привлекување на нови инвестиции во 
изградба на нови сместувачки капацитети.  
 

Индикативни активности 

• Доградба на ловечките куќи во Пклиште-Ранковце, Билијно, Кратово и 
Глабочица, Старо Нагоричане 
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• Проекти за подршка на приватни инвестиции при изградба на нови 
сместувачки капацитети 

• Обуки и едукација за користење на фондови и други начини на финансирање 
• Доследна примена на категоризацијата на сметувачките капацитети 
• Изградба на сместувачки капацитети, како и кампови 

 
Мерка 4.2.3 Мапирање и вреднување на природното и културно-историското наследство и 
негова промоција 
Североисточниот плански регион изобилува со културно и природно наследство, но тоа не 
значи дека целокупното наследство има и одредена туристичка вредност. За таа цел, потребно 
е изработка на студии со кои ќе се утврди кое наследство е атрактивно за туристичка понуда. 
Затоа е потребно мапирање на подрачјата кои имаат културно и историско значење. Исто така 
многу е важно тематското поврзување на атракциите и нивна активна промоција.  
 

Индикативни активности 

• Вреднување на културно-историското наследство и развој на планови за нивно 
одржливо користење 

• Изработка на интерактивни мапи  
• Изработка на промотивне материјал на туристичките атракции 
• Развој на географски информациски систем (GIS) за локализирање на 

најзначајните атракции 
• Истражување и конзервација на позначајни локалитети 

 
 
Мерка 4.2.4 Подобрување на видливоста преку сигнализацијата и визуелизацијата на 
туристички атрктивните локации 
Туристички атрактивните локации би останале непознати доколку не се знае нивната точна 
локација. За таа цел, потребно е да се обезбеди поедноставен пристап на туристите, односно 
неопходно е нивно обележување и поставување на повеќе јазична сигнализација. Воедно, 
туристичките локалитети треба да располагаат со општи информации, односно инфо-табли, на 
кои ќе бидат дадени основните податоци за туристичката атракција. Од друга страна пак, 
отварањето на инфо-точките и инфо центрите би овозможило информирање и промоција за 
туристичките потенцијали, како и за индивидуалните даватели на услуги застапени во регионот. 
Информативните содржини би се однесувале на природните и културните туристички 
потенцијали, нивната локација, време на работење, начин на стигнување, можностите за 
дополнителни и пропратни туристички активности. Сето ова ќе придонесе за унапредување на 
сликата на Североисточниот планскиот регион како туристичка дестинација, но и на квалитетот 
на доживувањето на туристите.  
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Индикативни активности 

• Отварање на регионално туристичко биро 
• Изготвување на план и реализирање на инфо-точки, центри во регионот 
• Подобрување на постоечките и изградба на нови комуникации и 

сигнализација 
• Електронски информативни табли низ регионот 
• Интегрирање на софтвер во инфо-точките со информации за туристичките 

атракции за целиот регион 
• Изготвување на апликации (програми) за презентација на позначајните 

културни атракции во регионот 
• Визуелизација на Кокино 

 
Мерка 4.2.5 Формирање и промовирање на регионални туристички понуди 

Североисточниот плански регион располага со можности за развој на повеќе специфични 
видови на туризам. Регионот како засебна регионална целина треба постепено да се развива во 
препознатлива туристичка дестинација. Тоа би можело да се оствари со комбинација на 
атрактивно – мотивските ресурси со кои располага регионот во туристички аранжмани и нивна 
промоција на потенцијалните туристи.  

 

Индикативни активности 

• Организирање на средби помеѓу туристичките агенции со другите даватели на 
туристички услуги во целиот регион 

• Одбирање на најдобрите предлог идеи за туристички програми и промоција 
• Изработување на туристички аранжмани кои ги вклучуваат 

алтернативните видови на туризам 
• Избор на промотивни средства и методи наменети за дефинирани пазарни 

сегменти 
• Организирање и учество на специјализирани саеми за алтернативни форми на 

туризам 
• Поддршка на туристички агенции за промовирање на регионални туристички 

програми 
• Поддршка на културни и спортски манифестации 
• Промовирање на гастрономијата како дел од културата на регионот 
• Промоција на манастирска тура и поврзување со манастирите од Источен 

плански регион 
• Промоција на тура на културни пејсажи - Кокино, Куклица, Цоцев Камен 
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• Промоција на тура за карпеста уметност 
• Изработка на промотивен материјал во областа на туризмот 
• Изработка и печатење на календар на настани 
• Ревитализација на рурални средини со богати етнографски карактеристики 
• Поврзување на административната структура со бизнис секторот за туризам 
• Ажурирање на регионалната веб страна 

 

Мерка 4.2.6 Формирање на кластер за туризам во Североисточниот Плански Регион 

Североисточниот плански регион со цел да стане атрактивна туристичка дестинација, треба да 
оствари поврзување и соработка на сите директни и индиректни чинители на туризмот во 
заеднички туристички кластер. Со тоа би се подобрила услугата на давателите на туристички 
услуги односно би се специјализирале нивните производи и услуги.  

 

Индикативни активности 

• Формирање на кластер за туризам 
• Формирање на организациска структура на кластерот 
• Зајакнување на капацитетите на кластерот 
• Поврзување со туристичките агенции и бизнис секторот 
• Промовирање на работата на кластерот 
• Вмрежување на сите учесници 

 

Мерка 4.2.7 Воведување на информациски систем за евиденција на туристи и аналитика 

Во Североисточниот плански регион не постои систем за електроснка евиденција на туристи и 
подлабока аналитика со цел профилирање на туристите кои го посетуваат регионот. За таа цел 
потребно е да се воведе информациски систем за евиденција на туристите каде би се согледал 
не само бројот и структура на гостите, туку и нивните потреби, зошто го посетиле регионот, 
задоволството од нивната посета, дали би се вратиле повторно и сл. На ваков начин би се 
профилирале потенцјалните идни туристи подобро со цел да се пресретнат нивните потреби. 
Имплементацијата на ваков систем бара поширока соработка помеѓу туристичкиот и бизнис 
сектор, локалните и централните власти, како и институциите кои собираат податоци во врска 
со туризмот. 

 

Индикативни активности 

• Имплементација на напреден инфорамциски систем за евиденција на 
туристите  
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• Корстење на аналитика на собраните податоци за профилирање на туристите  
• Прилагодување на туристичката понуда согласно добиените сознанија од 

аналитиката и профилирањето на туристите 
 

Мерка 4.2.8 Развој на капацитетите на туристичките работници  

Развојот на туризмот во голема мера зависи од способностите, знаењата и компетенциите на 
луѓето вклучени во туризмот. За таа цел, потребна е едукација и континуирана надградба на 
туристичките работници, но и едукација и зајакнување на капацитетите на локалното население 
- давателите на услугите. Воедно, потребно е ангажирање на квалификувани лица од областа на 
туризмот во општините и евентуално формирање на одделенија за туризам. 

Туристите при доаѓањето во туристичката дестинација имаат потреба од информирање за 
туристичките вредности, даватели на услуги и туристички активности кои се нудат во тоа место. 
За таа цел, непходно е формирање на туристичките информативни бироа или центри. 

 

Индикативни активности 

• Обука на давателите на услуги во рурални средини 
• Формирање на тренинг центри за неформално образование 
• Организирање на едукативни патувања во странство 
• Функционални општински бироа 
• Мрежно поврзување на туристичките бироа во регионот 
• Организирање состаноци на вклучените во туризмот во регионот на цикличен 

интервал 
 

Мерка 4.2.9 Збогатување на културната понуда и унапредување на инфраструктурата во 
културата 

Потребно е значајно унапредување на културната понуда преку унапредување на квалитетот на  
изработката на локалните програми за култура и нивна координација. Исто така потребно е 
значјано унапредување на инфраструктурата на културните објекти како обнова на културните 
домови, музичките училишта, театри,  изградба на концертни сали, кина и сл. со цел 
унапредување на нивото на култура во Североисточниот регион.  

 

  

Индикативни активности 

• Анализа на постојните културни потреби и културната понуда во рамките на 
Североисточниот плански регион 
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• Изработка на координирана програма за развој на културната понуда во 
рамките на целиот Североисточен регион   

• Креирање на координативен одбор со претставници од сите општини за 
креирање на заедничка културна понуда во рамките на целиот регион и 
мониторинг на нејзината реализација 

• Анализа и детектирање на потребните реконструкции и обнови на постојните 
објекти во  културата како и утврдување на видовите на културни објекти кои 
треба да се изградат во иднина во рамките на регионот 

 

 

 



 

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

Североисточниот плански регион со Одлуката за класификација на планските региони според 
степеност на развиеноста за периодот 2018-2023 има утврдена  вредност на развоен индекс од 
62.7. Согласно вредноста на развојниот индекс Североисточниот плански регион по трет пат во 
изминатите 10 години е категоризиран како најмалку развиен регион во споредба со сите 
останати региони.  

Според методологијата за распределба на средствата од програмата за регионален развој на 
Република Северна Македонија, која се спроведува преку Министерството за локална 
самоуправа и Бирото за регионален развој и која се врши согласно степенот на развиеност на 
регионите, за финансирање на проекти за развој на Североисточниот плански регион (за 
период 2019-2023), се предвидени средства во висина од 17,3% од вкупните средства за сите 
региони. 

Покрај оваа програма, Законот за рамномерен регионален развој, како извори за финансирање 
на регионалниот развој ги наведува и: 

1) Буџетот на Република Македонија, 
2) Буџетите на единиците на локалната самоуправа, 
3) Расположивите фондови на ЕУ, 
4) Други мегѓународни извори, 
5) Донации и спонзорства од физички и правни лица и 
6) Други средства утврдени со закон. 

Согласно Законот за рамномерен регионален развој, за поттикнување на рамномерниот 
регионален развој од Буџетот на Република Северна Македонија годишно треба да се 
издвојуваат средства во висина од најмалку 1% од БДП.  

Во Законот за рамномерен регионален развој се дефинирани следните инструменти за 
поттикнување на регионалниот развој: капитални влогови; неповратни грантови; финансирање 
и кофинансирање на подготовка на анализи, студии, плански документи и акциони планови; 
финансирање на градењето на институционалните капацитети за регионален развој на 
Република Северна Македонија, како и државна помош во вид на заеми под поволни услови, 
гаранции за заеми, осигурување на кредити, даночни олеснувања, субвенции и други 
инструменти, согласно закон. 

За остварување на стратегиските цели од Програмата за развој на Североисточниот плански 
регион потребна е буџетска поддршка и континуирано и стабилно буџетирање. Од огромна 
важност е поддршката на проектите за развој на Североистоочниот регион со надеж дека за прв 
пат во 2024 година овој регион нема да биде најнеразвиен, со најниска вредност на индексот 
на развој. Досегашното искуство покажа дека потребните финансиски средства, нема да можат 
да се обезбедат само од буџетите на општините, ниту само од средствата за поддршка на 
рамномерниот регионален развој, туку ќе треба да се искористат секторските програми на 
министерствата и привлекување повеќе на приватни инвестиции во регионот. При 
дефинирањето на стратегиските цели, приоритети и мерките во Програмата, извршено е нивно 
поврзување со релевантните секторски документи, со цел да се обезбеди поефикасна 
имплементација на мерките. Координацијата е посебно значајна од финансиски аспект, имајќи 
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ја во предвид потребата од големи финансиски средства за имплементација на политиката за 
регионален развој. 

Сепак искуството покажува дека стимулирањето на рамномерниот регионален развој не е 
возможно само преку јавните инвестиции затоа што се покажува дека иако Североисточниот 
регион добива најмногу средства за рамномерен регионален развој (17.3%) тоа сеуште не е 
доволно за да овој регион фати приклучок и се приближи на развојот на другите региони. 
Ваквата состојба веројатно е резултат на приватните инвестиции (како домашни, така и 
странски) кои се пазарно и профитно мотивирани и кои секогаш се движат кон подрачјата на 
највисок принос на капиталот. Оттука во иднина при креирањето на политиките за регионален 
развој ќе биде корисно да се размислува за воведување на одделни мерки од страна на 
централната власт за воведување на посебни мерки за стимулирање на повеќе приватни 
инвестиции во Североисточниот плански регион со цел да се намали диспаритетот помеѓу овој 
регион и останатите региони. Така да во иднина може да се размислува за давање на 
диференцирани даночни ослободувања или стимулации при привлекување на странски и 
домашни инвестиции кои би биле пренасочувани кон Североисточниот плански регион. 
Досегашните искуства покажуваат дека обидот да се намалат диспаритетите само преку 
диференцирани јавни инвестиции се покажува како недоволно успешен механизам за 
приближување на развојот на одделните плански региони.  
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