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Вовед 

Процесот на планирање на регионалниот развој во Полошкиот плански регион 

за периодот 2015 - 2019 година започна во почетокот на септември 2014 

година. Ва рамките на овој процес се подготви Програмата за развој на 

Полошкиот плански регион 2015 - 2019 година. Оваа програма е втор 

среднорочен стратешки плански документ со кој се одредуваат целите и 

приоритетите на развојот на Полошкиот регион. Програмата се носи со цел 

воспоставување на квалитетна основа и дефинирање на правците на 

одржливиот развој на Полошкиот регион кроз остварување на дефинираните 

цели.Среднорочното Стратешкото планирање претставува еден од основните 

чекори кон исполнување на мисијата на Регионалниот центар за развој, а во 

исто време, и овозможување на регионалниот развој кој претставува процес на 

идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните 

потенцијали на Полошкиот плански регион. Подготовката на Програмата за 

развој на Полошкиот плански регион е подржана од страна на ГИЗ РЕД 

Програмата во Македонија.  

При изработка на Програмата користени се расположивите национални документи 

од областа на регионалниот развој (ревидираната верзија на Стратегијата за 

регионален развој на Република Македонија и Законот за рамномерен регионален 

развој), потоа соодветните национални стратегии, како и Стратегиите за локален 

економски развој на општните во состав на регионот. Самата програма ги следи 

насоките за развој на регионот кои се дефинирани во Националната Стратегија. 

Оваа Програма е резултат на интензивното истражување извршено од страна 

на експертите кои беа вклучени во нејзината изработка и соработката на 

локалните самоуправи и непосредните учесници на работилниците кои се 

одржаа во текот на процесот на изработка на проеграмата. Резултатите кои се 

добија од анализите и одржаните работилници дадоа реална слика на 

постојната состојба во регионот и овозможија формулирање на Програма која 

ќе овозможи одржлив развој на регионот во планираниот период. Програмата е 

развиена и подготвена врз основа на остварената соработка и партнерство 

помеѓу јавниот, приватниот и цивилниот сектор во регионот. Партнерскиот 

пристап е обезбеден преку овозможување на дијалог и постигнување на 

консензус помеѓу сите учесници во процесот на подготовка на програмата.  
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Развојни карактеристики на Полошкиот плански регион 

Полошкиот регион го зафаќа северозападниот дел на Република Македонија, 

односно Полошката Котлина и долината на реката Радика. Регионот се 

простира на 9.7% од вкупната површина на државата. Карактеристично е што 

во овој регион живеат 15.4% од вкупното население (2013 година) и е еден од 

најгусто населените региони со 131.6 жители на км2. 

 

Демографски развој  

 

Број на популација 

Номенклатурата на статистички територијални единици (NTUS) во Македонија е 

донесена во 2001 година. Согласно неа, целата територија на Македонија е 

една единица на NTUS нивоата 1 и 2, додека на NTUS нивото 3 има осум 

статистички региони: Пелагониски регион, Вардарски регион, Североисточен 

регион, Југозападен регион, Скопски регион, Југоисточен регион, Полошки 

регион и Источен регион.  

Полошкиот регион има 9 општини и вкупно 184 населени места. Површината по 

општини, и бројот на жители, како и густината на населението по општини (број 

на жители на км2), во последниот редовен попоис и проценката на 

населенитето за 2013 година е дадено во табела бр.1. 

Табела бр.1  

Општина 
Површина 

км2 
Населени 

места 
Жители 

Попис 2002 

Густина на нас. 
Жители/км2 Попис 

2002 

Жители 
Проценка 

2013 

Густина на нас. 
жители/км2 

Проценка 2013 

Тетово 261.89 20 86580 331 90948 347 

Теарце 136.54 13 22454 164 22836 167 

Брвеница 164.3 10 15855 97 16519 101 

Боговино 141.65 14 28997 205 30579 216 

Желино 201.04 18 24390 121 27441 137 

Јегуновце 176.93 17 10790 61 10723 61 

Гостивар 513.39 35 81042 158 83239 162 

Врапчиште 157.98 15 25399 161 27266 173 
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Маврово и 
Ростуше 

663.19 42 8618 13.0 8907 13 

Вкупно 
Полог 

2416.91 184 304125 126 318458 132 

Република 
Македонија 

25713 1767 2022547 79 2065769 80 

Извор: Државен завод за статистика 

Од табелата може да се види дека општината Маврово и Ростуше е најголема 

според површината, додека општината Тетово е најголема според бројот на 

жители, и е најгусто населена во Полошкиот регион. 

Текот на бројот на населението по региони за 1994 и 2002 (редовни пописи) и 

проценката на населението на 31 Декември 2013   е претставено во табела  

бр.2 

 

Вкупно население 
(Пописи) 

Промена на бројот на 
население 

Проценка бројот 
на население 

Промена  на 
бројот на насе. 

2002/2013 

1994 2002 1994/2002 Во % 31.12.2013 Вкупно Во % 

Македонија 1945932 2022547 76615 3.79 2064032 41485 2.01 

Пелагониски 242614 238136 -4478 -1.88 232367 -5769 2.48 

Вардарски 152479 154535 2056 1.33 153487 -1048 0.68 

Североисточен 163841 172787 8946 5.18 175711 2924 1.66 

Југозападен 212856 221546 8690 3.92 220325 -1221 0.55 

Скопски 545228 578144 32916 5.69 612514 34370 5.61 

Југоисточен 168481 171416 2935 1.71 173383 1967 1.13 

Источен 180081 181858 1777 0.98 178270 -3588 2.01 

Полошки 281982 304125 22143 7.28 317975 13850 4.36 

      Извор: Државен Завод за Статистика 

Динамика на популација 

Бројот на жители во Полошкиот регион во 2013 година (31.12.2013), според 

податоците од Државниот завод за статистика, изнесувал 318458, од кои 

160258 се мажи и 158200 се жени.  Во периодот 2010-2013 година, бројот на 

жители бележи благ пораст од околу 0,32 % просечно во полседните 3 години. 
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Табела бр.3  Вкупен број на жители по години 

 2010 2011 2012 2013 

Број на жители 315 413 316 517 317 490 318458 

Промена - 0,35 0,31 0,30 

Извори: Државен завод за статистика, Проценки на населението на 30.06.2013 и 31.12.2013 според полот и 

возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС 3 - 2007 година)  2013     

Табела бр.4 Население во Полошки регион на 31.12.2013 година, по 

(територијална организација од 2004 година)   

Општина Сè Мажи Во % Жени Во % 

Боговиње 30 579 15 575 50.93 15 004 49.07 

Брвеница 16 519 8 246 49.92 8 273 50.08 

Желино 27 441 13 826 50.38 13 615 49.62 

Јегуновце 10 723 5 517 51.45 5 206 48.55 

Теарце 22 836 11 722 51.33 11 114 48.67 

Тетово 90 948 45 698 50.25 45 250 49.75 

Тетовоски   регион 199 046 100 584 50.53 98 462 49.47 

Гостивар 83 239 41 677 50.07 41 562 49.93 

Врапчиште 27 266 13 563 49.74 13 703 50.26 

Маврово и Ростуша 8 907 4 434 49.78 4 473 50.22 

Гостиварски    регион 119 412 59 674 49.97 59 738 50.03 

Полошки    регион 318 458 160 258 50.32 158 200 49.68 

Табела бр.5  Население во Полошки регион на 31.12.2013 година,по пол и по 

петгодишни групи на возраст, според статистички региони (НТЕС 3 - 2007 

година) 

Возраст Сè Мажи Жени 

Вкупно 318 458 160 258 158 200 

0 3 611 1 878 1 733 

1 - 4 14 192 7 435 6 757 

5 - 9 17 531 9 191 8 340 

10 - 14 20 414 10 758 9 656 
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10 - 14 26 037 13 600 12 437 

20 - 24 29 942 15 443 14 499 

25 - 29 29 091 14 768 14 323 

30 - 34 26 247 13 608 12 639 

35 - 39 24 294 12 283 12 011 

40 - 44 23 854 11 761 12 093 

45 - 49 23 622 11 607 12 015 

50 - 54 21 504 10 693 10 811 

55  -59 17 102 8 415 8 687 

60 - 64 13 145 6 240 6 905 

65 - 69 9 967 4 564 5 403 

70 - 74 7 871 3 595 4 276 

75 - 79 5 699 2 600 3 099 

80 - 84 3 068 1 350 1 718 

85 и повеЌе 1 150 457 693 

Непозната    возраст 117 12 105 

 

Популација во Полошкиот регион според етничката структура -Попис 2002 год 

Општини 

Етничка припадност 

Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати Вкупно 

Тетово 20.053 60.886 1.882 2.357 15 604 156 627 86.580 

Теарце 2.739 18.950 516 67 - 14 1 167 22.454 

Брвеница 5.949 9.770 2 - - 78 1 55 15.855 

Боговино 37 27.614 1.183 5 - 1 9 148 28.997 

Желино 71 24.195 2 - - 1 5 116 24.390 

Јегуновце 5.963 4.642 4 41 - 109 1 30 10.790 

Гостивар 15.877 54.038 7.991 2.237 15 160 39 685 81.042 

Врапчиште 1.041 21.101 3.134 - - 4 8 111 25.399 
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Маврово и Ростуше 4.349 1.483 2.680 10 - 6 31 59 8.618 

Полошки регион: 56.079 222.679 17.394 4.717 30 977 251 1.998 304.125 

Во % Полошки 
регион 

18.4 73.2 5.7 1.6 0.01 0.32 0.08 0.66 100 % 

Р.Македонија во % 
64,2 25,2 3,9 2,7 0,5 1,8 0,9 1,1 

2,022,54
7 

 

Просторно план 

ирање  (урбана, рурална популација) 

Полошкиот плански регион ја опфаќа Полошката котлина, Мавровската 

висорамнина, планинскиот масив Бистра и долината на реката Радика. 

Вкупната површина на регионот е 2416 км2 или 9,7 % од територијата на 

Република Македонија. Регионот има 9 општини и 184 населени места, од кои 

182 се рурални населби. Густината на населеност е многу висока - 126 

жители/км2 и значително над просекот на земјата, но во рамките на регионот се 

одликува со огромни разлики, кои се движат од  348 жители/км2  (Тетово) до  13 

жители/км2 (Маврово и Ростуша).  Повеќе од половина (54.7 %) од вкупното 

население е концентрирано во општините Тетово и Гостивар, а регионот се 

карактеризира и со доминантно учество на руралното население (71%). Оттаму, 

седум од деветте општини се рурални. 

 

 

 

 

 

 

  Популација Во % 
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Полошки регион 318458 100 

Урбана средина 92353 29.0 

Рурална средина 226105 71.0 

 

Економски карактеристики 

Бруто Домашен Производ/Стапка на раст 

Македонската економија во последаната декада бележи значителен раст на 

бруто домашниот роизвод и засилена економска активност. Но како последица 

на светската економска и финансиска криза во 2009 година се забележа 

негативен пораст од -0,9 %. Реалната стапка на раст на БДП во 2010 година 

покажа раст на 2,8%, додека проценките во  2011 година покажува  раст на БДП 

од 2,8 %, додека проценката за 2012 година е пораст од 1,5 %.1 

Учеството на Полошкиот плански регион, во кој припаѓа општина Гостивар, во 

вкупниот БДП на Р. Македонија, во период 2008-2010 година има константно 

иста вредност од  7,2 % но има благ порат во 2011 година која изнесува 7,3 %. 

Но ова не представува некое големо нагорно движење споредбено со другите 

региони (Во 2011 година: Скопскиот 42,4 %, Пелагонискиот 11,6 %, 

Југоисточниот 9,7 %, Источниот 8,1 %, Југозападен 7,8 %, Вардарски, 7,6 %, 

Полошкиот 7,3 % и Североисточниот 5,5 %) 

Два забелжителни тренда се: учеството на БДП на Полошкиот регион во 

вкупниот БДП на Република Македонија константо стабилен, додека пак 

учеството на инвестициите во основни средства во БДП е малку повисоко од 

нивото на  Републка Македонија.  

Табела 7.  БДП во Полошкиот регион период 2008-2011 

Година Територија 
БДП, во милиони 

денари 

Структура на БДП,  

РМ =100% 

БДП, по жител, 
во денари 

БДП, по 
жител, МК 

2011 Полошки регион 31 406,00 7,3 96 728,00 47,3 

2010 Полошки регион 31 118,00 7.2 96 848,00 46.8 

2009 Полошки регион 29 473,00 7.2 93 966,00 46.9 

                                                 
1Претходни и проценети податоци за 2011г. и 2012г. според ДЗС, преземени од НБРМ 
(www.nbrm.mk) 

http://www.nbrm.mk/
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2008 Полошки регион 29 784,00 7.2 95 277,00 47.4 

2011 Р.Македонија 459 789,00 100% 223 357,00 100% 

Извор: Државен завод за статиситка- МАКСТАТ база 

Табела 8.  Учество на Инвестициите во БДП во 2011 год. 

Опис Полошки регион Р.Македонија 

БДП 31 406 100%  459 789 100%  

Бруто ДДВ 29 236 93,09% 100 402 392 87,51% 100 

Инвестиции во ОС 7 244 23,07% 24,78% 94 698 20,60% 23,53% 

Извор: Државен завод за статиситка- МАКСТАТ база 

Табела 9. Полошкиот регион – Инвестиции   во  основни  средства за 2011 год., 

по  сектори  на  дејност, НКД Рев.2, во  милиони  денари 
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2011 

Во 

ден 
468 686 5034 693 0 0 0 0 411 6 7244 

Во % 6,46 9,47 69,49 9,57 0 0 0 0 5,67 0,08 100% 

2010 

Во 

ден 
264 1051 4078 720 15 78 0 13 262 36 6517 

Во % 4.05 16.13 62.57 11.05 0.23 1.20 0.00 0.20 4.02 0.55 100% 

Табела 10.  Учество на инвестициите во додадената вредност по дејности во 

2011 година, НКД Рев.2, во   милиони   денари 
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2010 4597 3733 1078 5266 111 133 3741 1741 6283 638 27321 

% ИОС во 
ДВ во 
2010 

16.83 13.66 3.95 19.27 0.41 0.49 13.69 6.37 23.00 2.34 100 % 

2011 4 946 4 555 2 122 5 774 124 163 3 956 782 6 534 278 29 236 

% ИОС во 
ДВ во 
2011 

16,93 15,58 7,26 19,75 0.42 0.56 13.53 2,67 22.35 0,95 100 % 

 

Динамика на економски раст  

Врз основа  на член 30 став 4 од Законот за рамномерен регионален развој 

(„„Службен весник на Република Македонија„„ бр.63/07), Владата на Република 

Македонија донесе одлука за класификацијата на планските региони според 

степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година и тоа: 

Табела 11. Класификацијата на планските региони според степенот на 

развиеноста 2013-2017 

Плански регион 

Развоен 
индексво однос 
на просекот на 

РМ 

Економско 
социјален 

индекс 

Демографски 
индекс 

Учество во државната помош за 
рамномерен регионален развој 

(во %) 

Скопски 151,0 147,7 153,5 7,2 

Југоисточен 97,1 129,5 72,4 11,1 

Источен  96,1 136,4 65,5 11,3 

Пелагониски 91,2 109,1 79,6 11,9 

Полошки  82,4 50,0 106,9 13,2 

Југозападен 81,4 97,7 69,0 13,3 

Вардарски 73,5 70,5 75,9 14,7 

Североисточен 62,7 27,3 89,7 17,3 

Класификацијата на планските региони во член 2 од оваа одлука е извршена 

според развојниот индекс. Економско социјалниот индекс  и демографскиот 

индекс се користат за лоцирање на приоритетите на планските региони кои се 
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квалификуваат за добивање на средства за поттикнување  рамномерен 

регионалени развој според развојниот индекс. 

Учеството на Полошкиот плански регион во распределбата на средствата за 

финансирање на проекти за развој на планските региони во периодот од 2013 

до 2017 година, согласно извршената класификација е 13,2 % од определените 

средства од годишната програма за рамномерен регионелн развој, 

имплементирана преку бирото за рамномерен регионален развој на република 

Македонија. 

Локалната економија на Полошкиот регион се наоѓа во пост приватизациски 

циклус и ги следи трендовите на националната економија. Ваквите случувања 

резултира со непрофитабилност и ликвидирање на големите, поранешни 

општествени претпријатија или нивна приватизација и силен подем на 

новоформирани ММСП во приватна сопственост кои стануваат основен 

двигател на локaлната економија.  

Табела 11. Преглед на деловни субјекти во Полошкиот регион по општини 

Деловни  субјекти  по  општини 
и региони 

Година 

2009 2010 2011 2012 2013 

Република  Македонија 70710 75497 73118 74424 71290 

Полошки  регион 6532 7280 7098 7285 7236 

Боговиње 363 375 377 360 338 

Брвеница 259 290 291 298 288 

Желино 262 293 294 301 282 

Јегуновце 154 160 157 165 155 

Теарце 249 276 285 284 290 

Тетово 2738 3011 2921 3017 3007 

Врапчиште 332 356 350 347 352 

Гостивар 2038 2354 2265 2350 2369 

Маврово и Ростуша 137 165 158 163 155 

Вкупно  Тетовски   регион 4025 4405 4325 4425 4360 

Вкупно  Гостиварски   регион 2507 2875 2773 2860 2876 

Извор: Државен завод за статистика 
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Како може да се види од горната табела, поголемиот број на претпријатија во 

Полошкиот регион се концентрирани во двете поголеми оптштини, Тетово 

(3007) и  Гостивар (2.369) и Вкупниот број на деловни субјекти на во Полошкиот 

регион за 2013 година 7.236, што преставува 10,15 % од вкупниот број на 

деловни субјекти во ниво на Република Македонија. 

Табела 12. Активни деловни субјекти по сектори надејностспоред НКД 

Рев.2, поопштини, погодини, состојба 31 декември 

 

 

СЕКТОР 

2010 2011 2012 2013 

Субј. Во % Субј. Во % Субј. Во % Субј. Во % 

Земјоделство, шумарство и 
рибарство 

149 2.05 140 1.97 159 2.18 149 2.06 

Рударство и вадењенакамен 19 0.26 20 0.28 23 0.32 17 0.23 

Преработувачкаиндустрија 867 11.91 849 11.96 890 12.22 911 12.59 

Снабдувањесоелектричнаенергија, 
гас, пареа и климатизација 

1 0.01 5 0.07 6 0.08 6 0.08 

Снабдувањесовода; отстранување 
на  отпадни своди, управувањесо  
отпад; санација  на  околината 

28 0.38 31 0.44 33 0.45 37 0.51 

Градежништво 637 8.75 664 9.35 681 9.35 650 8.98 

Трговијанаголемо и трговија  на 
мало; поправка  на  моторни  возила 
и мотоцикли 

3064 42.09 3004 42.32 3010 41.32 2933 40.53 

Транспорт и складирање 514 7.06 500 7.04 503 6.90 507 7.01 

Објектизасместување и сервисни  
дејности  со       храна 

621 8.53 579 8.16 583 8.00 600 8.29 

Информации и комуникации 67 0.92 67 0.94 78 1.07 81 1.12 

Финансискидејности и 
дејностинаосигурување 

22 0.30 23 0.32 29 0.40 28 0.39 

Дејностивоврскасонедвиженимот 15 0.21 13 0.18 16 0.22 13 0.18 

Стручни, научни и техничкидејности 299 4.11 299 4.21 342 4.69 382 5.28 

Административни и 
помошниуслужнидејности 

124 1.70 90 1.27 95 1.30 100 1.38 

Јавнауправа и одбрана; 
задолжителносоцијалноосигурување 

19 0.26 12 0.17 18 0.25 19 0.26 

Образование 89 1.22 89 1.25 94 1.29 93 1.29 
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Како и на државно и регионално ниво така и на регионално ниво т.е. во 

Полошкиот регион микро и малите бизниси се во доминантна положба, односно 

од  вкупно број на активни субјекти на крајот од  2013 година во Полошкиот 

регион  99,30 %  се микро и мали претпријатија (78,37 % микро и 20,92 % мали). 

Табела 13.  Активни субјекти според нивната големина во Полошкиот регион 
2009-2013 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

Табела 14.  Значење на факторите кои влијаат за остварување на целите на 

деловните субјекти 

  

2010-2012 

Голем Среден Мал Не е релевантен 

Голема ценовна конкуренција 1 791 1 428 565 1 034 

Голема конкуренција во однос на брендот, 
репутацијата или квалитетот на производот 

884 1 083 1 294 1 557 

Слаба побарувачка 1 117 1 605 1 053 1 043 

Дејностиназдравствена и 
социјалназаштита 

347 4.77 364 5.13 361 4.96 371 5.13 

Уметност, забава и рекреација 76 1.04 70 0.99 78 1.07 75 1.04 

Другиуслужнидејности 322 4.42 279 3.93 286 3.93 264 3.65 

Дејностинадомаќинстватакакоработо
давачи 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Дејностинаекстратериторијалниорга
низации и тела 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Вкупно: 7280 100,0% 7098 100,0% 7285 100,0% 7236 100,0% 

Големина 

2009 2010 2011 2012 2013 2013-РМ 

Субј. Во % Субј. Во % Субј. Во % Субј. Во % Субј. Во % Субј. Во % 

микро 3855 59.02 4283 58.83 4910 69.17 5710 78.38 5671 78.37 49935 70.04 

мали 2639 40.40 2955 40.59 2148 30.26 1529 20.99 1514 20.92 20629 28.94 

средни 35 0.54 37 0.51 38 0.54 36 0.49 38 0.53 683 0.96 

големи 3 0.00 5 0.00 2 0.00 10 0.00 13 0.00 43 0.00 

Полошки 

регион 
6532 100% 7280 100% 7098 100% 7285 100% 7236 100% 71290 100% 
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Иновации од страна на конкурентите 266 811 1 664 2 077 

Доминантен удел на конкурентите на пазарот 652 1 302 1 287 1 578 

Недостиг од квалификуван персонал 608 1 335 1 355 1 520 

Недостиг од финансии 1 242 1 440 933 1 202 

Високи трошоци за пристап до нови пазари 1 101 1 150 1 023 1 544 

Високи трошоци за исполнување на владините 
прописи и законски услови 

1 178 1 106 1 131 1 403 

 

 

 

Нови вработувања 

Во текот на 2013 година, во Центрите за вработување во Тетово  и Гостивар 

регистрирани биле вкупно 8538 пријави за засновање работен односи (5974-ТЕ 

и 2546-ГВ), 5837 од нив на неопределено време и 2701 на определено време. 

Забележителен е и фактот дека бројот на поднесени пријави е секогаш поголем 

на оние кои се надвор од евиденцијата на вработени (6104 лица , 71,5 %) во 

однос на тие кои се регистрирани во евиденцијата на невработени во АВРМ 

(2434 лица , 28,5 %). 

Табела 15  Поднесени пријави за работен однос во ЦВ Тетово и Гостивар, 

Полошки регион во 2013 година 

 Тетово Гостивар Полог 

Категорија 2013 % 2013 % 2013 % 

Пријави за работен однос  5974 100% 2564 100% 8538 100% 

неопределено  време 3912 65.5 1925 75.1 5837 68.4 

определено време и сезонски работи 2062 34.5 639 24.9 2701 31.6 

Од евиденција на невработени АВРМ  1791 100% 643 100% 2434 100% 

неопределено  време 838 46.8 455 70.8 1293 53.1 

определено време и сезонски работи 953 53.2 188 29.2 1141 46.9 

Надвор од евиденција на невработени во 
АВРМ  

4183 100% 1921 100% 6104 100% 

неопределено  време 3074 73.5 1470 76.5 4544 74.4 

определено време и сезонски работи 1109 26.5 451 23.5 1560 25.6 

   Извор: АВРМ  
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ПАЗАР НА ТРУДОТ 

Активност на популацијата 

Стапката на економска активност претставува учество на работната сила во 

работоспособнотоие, на возраст од 15 и повеќе години. Економската активност 

на ниво на Република   Македонија во 2012 година е 56,5%, додека во 

Полошкиот плански регион за истата годината изнесува 44,5 %, што значи дека 

е под  државниот годишен просек. 

Табела 16.Стапки на активност на населението на возраст на 15 години и 

повеќе Полошки регион 2009-2012 

  

Стапка на активност Стапка на вработеност Стапка на невработеност 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Република 
Македонија 

56.7 56.9 56.8 56.5 38.4 38.7 38.9 39.0 32.2 32 31.4 31.0 

Полошки 
регион 

46.1 46.7 43.9 44.5 33.5 32.3 30,0 29.3 27.3 30.8 31.8 34.2 

Според извлечените пресметики од дадени податоци од државниот завод за 

статистика бројот на вработени во Полошкиот регионот за 2012 год. е пониска 

од тој на ниво на државата, бидејќи е врз основа на стапката на вработеност на 

ниво на РепубликаМакедонија, која за 2012година изнесува 39,0%, а во 

Полошкиот регион за истата годинатаа изнесува 29,3%. Според тоа, 

претпоставуваме дека бројот на вработени во Полошкиот регион во 2012 после 

изведени математички пресметки би изнесувал околу 74.828. 

Табела 17. Работноспособно население според економска активност во 2012 

год. 

 
Активно Вработени Невработени 

Неактивно 

население 
Вкупно 

Р. Македонија 943 055 650 554 292 502 726 910 1 669 965 

Полошки регион 113 872 74 828 38 944 142 219 255 891 

Извор: Државен завод за статистика 

Невработеност 
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Невработеноста претставува еден од најголемите проблеми за Македонија2.  

Пазарот на труд во Македонија се карактеризира со висока стапка на 

невработеност, која достигна 37,3% во 2005 година.  Од тогаш па наваму се 

забележува намалување на стапката постепено со текот на годините така да во 

2010 изнесува 32,0 %, во 2011 изнесува 31,4 %, и на крајот на 2012 изнесува 

31,0 %.  Голем дел од невработените лица се млади и работници со ниски 

квалификации.   

Стапката на невработеност во Полошкиот регион во 2012 година изнесува 34,2 

и е малку е повисока од онаа во земјата, која во 2012е 31,0%. Според 

продатоците и пресметките извлечени од податоците превземени од ДЗС, 

бројот на невработени во Полошкиот регион во 2012 год. изнесувал околу 

31.630. Бројот наекономски неактивно население во Полошкиот регион според 

проценките извлечени од податоците превземени од ДЗС би изнесувалоколу 

142 219лица на возраст од 15 и повеќе години. 

Табела бр.18. 

Табела бр.19.  Невработени лица по општини и Полошки регион според полова 

структура Дек. 2012 

 Гостивар Во % Тетово Во % Полог Во % 

Вкупно 10383  21247  31630  

мажи 7052 67.9 14294 67.3 21346 67.5 

жени 3331 32.1 6953 32.7 10284 32.5 

   Извор: АВРМ  

Според националната припадност, распределбата на невработени во 

Полошки регион е следна: 

                                                 
2
Податоците за невработеноста се превземени од веб страната на Агенцијата за вработување на Република 

Македонија (www.аvrm.gov.mk) 

 
Вкупно 

во % 
2011 (декември) 

Вкупно 
во % 

2012 (Декември) 

Р. Македонија 281144 Вкупно Град 
Во 
% 

Село Во % 243403 Вкупно Град 
Во 
% 

Село 
Во 
% 

Тетово 8.7 24381 11364 46.6 13017 53.39 8.7 21247 9825 46.2 11422 53.8 

Гостивар 4.5 12781 7730 60.5 5051 39.52 4.3 10383 6707 64.6 3676 35.4 

Полошки 
регион 

6.6 37162 19094 53.5 18068 46.5 13.0 31630 16532 55.4 15098 44.6 
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Табела 20. Број на невработени по општини и на ниво на Полошки регион 

согласно националната припадност 

   Извор: АВРМ  

Проблемот на невработеност е најизразен за возрасната група од 25-29 години 

(4575 лица) и оние на возраст од 20-24 години (4212 лица). Најголем процент од 

невработените лица се неквалификувани (55,4 %), следат оние со средно 

стручно образование (24,4 %), квалификувани 8,2 % и високо стручно 

образование 6,5 %. 

Табела 21.  Невработени лица во Полошки регион според возрасна структура 

Декември 2012 

Старост СЕ Жени Во % 

15-19 518 230 1.6 

20-24 4212 1863 13.3 

25-29 4575 1956 14.5 

30-34 3844 1376 12.2 

35-39 3501 1157 11.1 

40-44 3684 1119 11.6 

45-49 3706 987 11.7 

50-54 3336 789 10.5 

55-59 2711 600 8.6 

60 + 1543 207 4.9 

Вкупно: 31630 10284 100.0 

   Извор: АВРМ  

Центар за 
вработување 

ВКУПНО Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Други 

Тетово 21247 4571 16029 132 367 38 3 107 

Во % Тетово  21.5 75.4 0.6 1.7 0.2 0.01 0.5 

Гостивар 10383 3092 5292 787 537 15 1 659 

Во  % Гостивар  29.8 51.0 7.6 5.2 0.1 0.01 6.3 

ПОЛОШКИ 
РЕГИОН 

31630 7663 21321 919 904 53 4 766 

Во % Полошки 
регион 

 24.2 67.4 2.9 2.9 0.2 0.01 2.4 
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Табела 22. Невработени во Полошки регион, според образование, Декември 

2012 

Стручна подготвеност СЕ Жени ВО % 

НКВ 17523 5396 55.4 

ПКВ и НСО 1465 257 4.6 

КВ 2594 412 8.2 

ВКВ 1 0 0.0 

ССО 7724 2867 24.4 

ВИШО СО 218 79 0.7 

ВИСОКО СО 2062 1246 6.5 

МАГИСТРИ 41 27 0.1 

ДОКТОРИ 2 0 0.0 

ВКУПНО: 10383 3331 100.00 

   Извор: АВРМ  

Загрижувачки е податокот дека во Полошкиот регион од вкупниот број на 

невработени 18988 (60 %) се неквалификувани, полуквалификувани и со ниско 

стручно образование. 

Број на лица кои за прв пат бараат работа  регистрирани во 30 центри за 

вработување  во 2013 година изнесува 877 лица. Најголем дел од нив се со 

средно образовани (380) и со високо образование (347). забелешителе е 

фактот дека бројот на жени кои имаат завршено средно и високо образование е 

повиок од мажите, особено тоа е нагласено во завршени магистранти. Ова се 

должи на законското задолжително средно образование и дипсерзијата на 

факултети во повеќе градови во Македонија. За Гостиварскиот регион тоа се 

должи на близината на  присатноста на двата универзитета во Тетовскиот 

регион. 

Табела 23.  Лица за прв пат пријавени во евиденција за невработени во 

Центтирте за вработување  во 2012 и 2013 год.  

Година Вкупно НКВ ПКВ и НСО КВ ВКВ 
СРЕДНО 

ОБРАЗОВ. 
ВИШО СО ВИСОКО СО МАГИСТРИ ДОКТОРИ 

2013 877 92 36 / / 380 (155 жени) 11 347 (209 жени) 11  (9 жени) 0 

2012 1.112 161 16 62 0 471 4 385 (227 жени 14 (11 жени) 0 



20 

 

Извор: АВРМ 

Образование 

 

Според Законот за локална самоуправа, од 2005 година, надлежноста за 

организирање на образованието во основните и средните училишта и 

предшколското згрижување на децата е дел од ингеренциите на локалната 

самоуправа.  

Општина Тетово се карактеризира со високо развиена образовна мрежа. Во 

општината делуваат 12 централни основни училишта, 9 подрачни основни 

училишта, 1 државно основно музичко училиште, 5 средни училишта и два 

универзитети. 

Средните училишта се од разни профили: гимназија, медицина, економија, 

земјоделство, текстил и музика. 

Во Тетово дејствуваат два универзитети: Државен Универзитет Тетово, и 

Универзитет на Југоисточна Европа 

Државниот универзитет во Тетово е еден од трите државни универзитети во 

Република Македонија.  Во моментот, при универзитотот функционираат повеќе 

факултети3: Факултет за природно-математички науки; Факултет за медицински 

науки; Факултет за применети науки; Економски факултет; Правен факултет; 

Филолошки факултет; Факултет за физичка култура; Филозофски факултет; 

Факултет за уметност; Факултет за бизнис администрација (во Куманово); 

Факултет за прехранбена технологија и исхрана (во Гостивар) 

На Државниот Универзитет во Тетово во 2011 година дипломирале 494 

студенти, и тоа најмногу на правниот факултет (177 студенти), потоа на 

економскиот (155) и на филолошкиот (86). 

Универзитетот на Југоисточна Европа е отворен во 2002 година, и во себе 

содржи пет факултети4: Факултет за современи науки и технологии; Факултет за 

правни науки; Факултет за бизнис и економија; Факултет за јазици, култури и 

комуникација и Факултет за јавна администрација и политички науки. 

На Универзитетот на Југоисточна Европа, во 2011 година дипломирале 815 

студенти, и тоа  на Факултетот за бизнис и економија - 171 студент, Факултет за 

јавна администрација и политички науки - 242 студенти, Факултет за јазици, 

                                                 
3
Веб страна на Државниот Универзитет во Тетово (http://www.unite.edu.mk/) 

4
Веб страна на универзитетот (http://www.seeu.edu.mk/) 
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култури и комуникација - 145, Правен факултет - 158 студенти, и Факултет за 

современи науки и технологии 99 студенти 

Табела 24 Ученици во средните училишта, по пол и учебна година по оптини и 

Полошки регион 

  

2011/2012 2012/2013 Споредба 
2013/2012 

во % вкупно ученички ученици вкупно ученички ученици 

Република 
Македонија 

93064 44884 48180 89884 42975 46909 -3.42 

Полошки регион 15977 7771 8206 15084 6961 8123 -5.59 

Врапчиште 276 176 100 280 138 142 1.45 

Гостивар 5292 2620 2672 4844 2215 2629 -8.47 

Маврово и 
Ростуша 

175 89 86 165 81 84 -5.71 

Тетово 10234 4886 5348 9795 4527 5268 -4.29 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

Табела 25 Ученици во основните училишта, по пол и учебна година по оптини и 

Полошки регион 

  

2011/2012 2012/2013 
Споредба 
2013/2012 

во % вкупно ученички ученици вкупно ученички ученици 

Република 
Македонија 

198856 96433 102423 195311 94695 100616 -1.78 

Полошки регион 32517 15566 16951 31427 15034 16393 -3.35 

Боговиње 3405 1610 1795 3261 1587 1674 -4.23 

Брвеница 1728 836 892 1677 799 878 -2.95 

Врапчиште 2903 1381 1522 2822 1323 1499 -2.79 

Гостивар 7437 3566 3871 7083 3356 3727 -4.76 

Желино 3258 1558 1700 3149 1496 1653 -3.35 

Јегуновце 959 489 470 954 478 476 -0.52 

Маврово и 
Ростуша 

636 299 337 637 290 347 0.16 

Теарце 1795 856 939 1730 819 911 -3.62 

Тетово 10396 4971 5425 10114 4886 522 -2.71 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 
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Општина Гостивар се карактеризира со добро развиена образовна мрежа. Во 

општина Гостивар делуваат 10 централни основни училишта, 20 подрачни 

основни училишта, 3 средни училишта и 1 приватен колеџ (ЈАХЈА КЕМАЛ).  

Средните училишта се од разни профили: гимназија, медицина, економија, 

стучно образование (машинско, електротехничко, хемиско-технолошка и лични 

услуги). 

Што се однесува до високото образование во Гостивар дејствува  Факултетот 

за прехранбена индустрија и исхрана на Тетовскскиот Државен Универзитет5 

(можност за регистрација на 99 студенти според оглас за 2013/2014 год. во 

прехранбена технологија-21 студент; исхрана-48 и менаџирање со квалитет и 

сигурност на храна-30 студенти) и приватните универзитети ФОН и 

Меѓународниот универзитет на Струга - подружница Гостивар (факултети: 

економија, правен, политички науки и ИТ технологија6). 

Студиите во ФОН Гостивар7се одвиваат на Македонски, Албански и Англиски 

наставен јазик. Во моментов дисперзирани се следниве факултети заедно со 

нивните смерови: Правни науки, Економски науки, Детективи и безбедност, 

Политички науки, Информациско-комуникациски технологии. Наставата се 

одвива во модерен кампус, кој линковски е врзан со универзитетот во Скопје. 

Покрај дигиталниот концепт, и перманентниот кадар на кампусот во Гостивар, 

секојдневно наставата ја извршуваат и професорите и асистентите кои се 

резиденти во Скопје. 

Табела 26 Запишани студенти на додипломски студии според местото на 

живеење, по пол, по региони, по години 

  

2009 2010 

Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени 

Република Македонија 56717 26724 29993 61645 28698 32947 

Вардарски 4614 2058 2556 4971 2265 2706 

Источен 5834 2608 3226 6058 2710 3348 

Југозападен 5062 2479 2583 5468 2680 2788 

Југоисточен 4380 1864 2516 4814 2078 2736 

Пелагониски 7710 3553 4157 8091 3770 4321 

                                                 
5Веб страна на Државниот Универзитет во Тетово (http://www.unite.edu.mk/) 
6
www.eust.edu.mk 

7www.fon.edu.mk 
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Полошки 4935 2845 2090 7210 3723 3487 

Североисточен 3956 1742 2214 4231 1802 2429 

Скопски 19872 9289 10583 20802 9670 11132 

Непознато 354 286 68 .. .. .. 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

Табела 27 Дипломирани студенти на додипломски студии според местото на 

живеење, според местото на живеење, по пол, по региони, по години 

  

2010 2011 

Вкупно Мажи Жени Вкупно Мажи Жени 

Република Македонија 9 807 4 253 5 554 9 707 4 200 5 507 

Вардарски 675 268 407 791 330 461 

Источен 953 359 594 821 327 494 

Југозападен 1029 451 578 950 395 555 

Југоисточен 638 269 369 653 262 391 

Пелагониски 1300 582 718 1459 598 861 

Полошки 1061 527 534 1042 518 524 

Североисточен 618 259 359 652 286 366 

Скопски 3533 1538 1995 3339 1484 1855 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

Табела 28. Вработени во истражувачко-развојната дејност на неопределено и 

на определено време, по региони, за 2007-2009 

 2007 2008 2009 

Република Македонија 2 394 2 211 2 051 

Вардарски - - - 

Источен 55 57 99 

Југозападен 58 62 100 

Југоисточен 9 9 - 

Пелагониски 158 178 191 

Полошки 35 - - 
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Североисточен - - - 

Скопски 2 079 1 905 1 661 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

 

Социјална политика 

Табела 29.  Живеалшта, домаќинства, корисници на социјална помош- 

Податоци од редовни пописи 1994 и 2002 

  

 

Вкупно живеалишта 

Процент на 
живеалишта со 

водоснабдување, 
канализација и 

струја 

 

Број на домаќинства 

Користат соц. 
помош како 
процент од 

вкуп. број на 
домаќинства 

Регион/Попис 1994 2002 2002 1994 2002 % 

Р. Македонија 580342 697529 81.00 % 64160 82670 14.70 % 

Пелагониски 84712 93857 84.60 % 9497 12639 17.40 % 

Вардарски 44247 53101 90.70 % 4781 5499 13.50 % 

Североисточен 47504 59430 84.00 % 6212 9461 20.40 % 

Југозападен 67253 84044 90.50 % 7363 8455 14.80 % 

Скопски 161010 188196 61.80 % 15198 19222 11.70 % 

Југоисточен 48128 59436 90.70 % 4178 5747 11.60 % 

Полошки 59099 79075 90.90 % 10023 14477 20.90 % 

Источен 68389 80390 90.70 % 6908 7170 11.10 % 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

Во Полошкиот регион не постои ниедна јавна или приватна установа  - Дом 

за возрасни лица и затоа жителите од овој регион кои сакаат да бидат 

корисници на овие услуги одат до најблиските установи како на пр. Скопје,  

Табела 30. Деца во установи за згрижување и воспитание на деца - детски 

градинки, по пол, региони за 2012 и 2013 год. 

  2012 2013 

  Вкупно Женски Машки Вкупно Женски Машки 

Р.Македонија 26 885 13 081 13 804 29 113 14 345 14 768 

Полошки регион 1 243 559 684 1 150 534 61 

Боговиње - - - - - - 
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Брвеница - - - - - - 

Врапчиште - - - - - - 

Гостивар 410 217 193 454 210 244 

Желино - - - - - - 

Јегуновце 17 4 13 20 12 8 

Маврово и Ростуша - - - - - - 

Теарце - - - - - - 

Тетово 816 338 478 676 312 364 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

Табела 31.  Корисници на социјална парична помош, по пол, по региони, по 

години 2010-2012 

  

Вкупно 

2010 2011 2012 

Носител на 
домаќинството 

(број на 
дoмаќинства) 

Членови на 
домаќинството 

(заедно со 
носителот) 

Носител на 
домаќинството 

(број на 
дoмаќинства) 

Членови на 
домаќинството 

(заедно со 
носителот) 

Носител на 
домаќинството 

(број на 
дoмаќинства) 

Членови на 
домаќинството 

(заедно со 
носителот) 

Р Македонија 44 940 176 431 36 991 153 385 33 717 133 539 

Вардарски 3 087 9 183 2 654 7 706 2 397 6 817 

Источен 2 825 11 322 2 558 10 599 2 284 9 599 

Југозападен 3 939 16 233 3 454 14 702 3 139 12 213 

Југоисточен 2 073 8 058 1 702 5 938 1 702 6 169 

Пелагониски 4 883 14 649 3 904 11 683 3 884 12 111 

Полошки 11 302 41 391 8 952 32 470 7 679 26 906 

Североисточен 5 517 20 053 4 688 20 695 4 191 18 195 

Скопски 11 314 55 542 9 079 49 592 8 441 41 529 

Извор: Државен завод за статистика (Макстат) 

 

Земјоделство  
Полошкиот регион располага со 168 701 ха земјоделско земјиште од што 

24,87% или 41 963 хектари се обработливи површини, а 75,12% или 126 737 

хектари се пасишта.  
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Од обработливите површини во овој регион доминираат ораници и бавчи 30 

702 hа, овоштарници има 1 068 hа, лозја само 44 hа и ливади над 10 000 hа. 

Процентуалната застапеност на земјоделските површини е прикажана на 

следната слика. 

 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Во последните години вкупното годишно земјоделско производство во 

полошкиот регион се намалува. На следната слика прикажано е годишното 

земјоделско производство во тони и трендот на земјоделското производство. 

 

Извор: Државен завод за статистика 
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Вкупно земјоделското производство во полошкиот регион (базирано на одделни 

култури) опаѓа за 14,37% во период од 2008 до 2012 (од 166 715 т во 2008 на 

142 759 т во 2012).  

Од вкупно 20 земјоделски претпријатија се обработуваат 1.519 ха, додека 

21.472  индивидуални земјоделски производители обработуваат 28.226 

хектари. Според тоа просечната големина на обработуваното земјиште од 

земјоделските претпријатија е околу 76 ха. Индивидуалните земјоделски 

производители во просек обработуваат 1,35 ха, што укажува на мала просечна 

големина, која е под републичкиот просек (1,84 ha). Оваа просечна големина на 

земјоделска фарма нема голем потенцијал за развој на земјоделството 

базирано на поледелски култури во ова подрачје.  

Од сето ова може да се заклучи дека во овој регион фрагментираноста на 

површините е најголема во Републиката. Земјоделството како сектор може да 

ангажира голем број луѓе но без поголем ефект во овој густо населен регион со 

304 205 жители кој број е во пораст.  Ваквото земјоделство може да ангажира 

многу работни места и треба да се работи врз развојот на мали семејни фарми 

кои би биле ориентирани кон искористување на потенцијалите во секторот, 

особено во планинскиот дел на подрачјето. Во полето пак треба да се 

окрупнува поседот и да се искористат можностите кои ги дава современото 

интензивно земјоделство. 

Производство на некои поледелски и градинарски култури 

2011 

 
Пчениц

а 
Пченк

а 
Тутун 

Компи
р 

Кроми
д 

Домат
и 

Пиперк
и 

Краставиц
и 

Република 
Македонија 

256103 126096 26537 192675 44540 165642 153842 49879 

Полошки регион 20244 40693 2 41380 7744 13746 13813 1226 

% од Р. 
Македонија 

7,90% 32,27% 
0,007

% 
21,47% 17,38% 8,29% 8,97% 2,45% 

2012 

 
Пчениц

а 
Пченк

а 
Тутун 

Компи
р 

Кроми
д 

Домат
и 

Пиперк
и 

Краставиц
и 

Република 
Македонија 

214963 115928 27333 168859 43732 145818 166247 50093 

Полошки Регион 18152 39326 1 38 204 7 261 13 276 13 161 1 070 

% од Р. 
Македонија 

8,44% 33,92% 
0,003

% 
22,62% 16,60% 9,10% 7,91% 2,13% 
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2013 

 
Пчениц

а 
Пченк

а 
Тутун 

Компи
р 

Кроми
д 

Домат
и 

Пиперк
и 

Краставиц
и 

Република 
Македонија 

258960 131043 27859 189590 50787 130960 152153 36834 

Полошки Регион 20 346 37 899 1 40 847 7 342 13 401 13 503 1 105 

% од Р. 
Македонија 

7,85% 28,92% 
0,003

% 
21,54% 14,45% 10,23% 10,31% 2,99% 

Извор: Државен завод за статистика 

Производството на одделни житни култури во полошкиот регион е стабилно во 

последните три години со многу мали варијации како дел од вкупното 

производство во Македонија. Сепак, интензивните градинарски култури како 

домат и пиперка, кои немаат голема традиција во овој регион, бележат благ 

пораст. Тоа се должи на потребата максимално да се искористат екстремно 

малите парцели по површина за подобар финансиски ефект.  

Производство на овошје и грозје 

2011 

 Цреши 
Вишн

и 
Кајси

и 
Јаболк

а 
Круш

и 
Слив

и 
Праск

и 
Ореви Грозје 

Република 
Македонија 

6019 6514 3747 124552 7460 35448 9039 5480 
23510

4 

Полошки регион 687 524 65 8 371 950 1 647 87 831 540 

% од 
Р.Македонија 

11,41
% 

8,04% 1,73% 6,72% 12,7% 4,64% 0,96% 
15,16

% 
0,22% 

2012 

 Цреши 
Вишн

и 
Кајси

и 
Јаболк

а 
Круш

и 
Слив

и 
Праск

и 
Ореви Грозје 

Република 
Македонија 

5539 8127 4503 127171 6937 35444 8987 4952 
24046

1 

Полошки регион 623 958 71 7 211 777 1 405 89 648 526 

% од 
Р.Македонија 

11,24
% 

11,78
% 

1,57% 5,67% 11,2% 2,94% 0,99% 
13,08

% 
0,22% 

2013 

 Цреши 
Вишн

и 
Кајси

и 
Јаболк

а 
Круш

и 
Слив

и 
Праск

и 
Ореви Грозје 

Република 
Македонија 

6037 8867 3968 112929 7265 38902 11034 5467 
29207

5 

Полошки регион 545 1 010 51 6 550 645 1 229 80 693 619 
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% од 
Р.Македонија 

9,02% 
11,39

% 
1,28% 5,8% 8,87% 3,15% 0,72% 

12,67
% 

0,21% 

Извор: Државен завод за статистика 

Освен кај вишните каде производството расте за околу 100% од 2011 до 2013 

година и од 8,04% како дел од државното производство во 2011, расте на 

11,39% во 2013 година, кај сите други овошја и грозје се бележи мал но 

континуиран пад на производството во последните три години. 

 

Површини под ораници и бавчи 

хектари/ha 
Ораниц

и и 
бавчи 

Жита 
Индус-
триски 
култури 

Фуражн
и 

култури 

Мешункас
ти култури 

Зеленчу
к, 

вкупно 
Компир 

Цвеќе и 
украсни 

растенија 

Семе 
и 

раса
д 

Угари 

Република 
Македонија 

236 291 158 314 24 717 23 561 2 283 12 722 5 053 34 26 9 581 

Полошки 
регион 

19 971 12 958   50 5 310   242   732   644   1 -   34 

% од Р. 
Македонија 

8,45% 8,18% 0,20% 22,53% 10,60% 5,75% 12,74% 2,94% % 0,35% 

Извор: Државен завод за статистика 

Од анализата за застапеноста на културите во полошкиот регион може да се 

заклучи дека производството на фуражни и мешункасти култури укажува на тоа 

дека сточарството е една од основните земјоделски гранки од економско 

значење. Овој факт е подржан и од тоа што и пченката само во овој регион е 

застапена со околу 29% од целото производство во државата.   

Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства 2013 

број Коњи Говеда Свињи Овци Кози Живина 
Пчелни 

семејства 

Република Македонија 20 682 238 333 167 492 731 828 75 028 2 201 550 68 294 

Полошки  регион 1 658 34 033 25 372 51 713 10 158 404 345 21 650 

% од Република 
Македонија 

8,01% 14,27% 15,14% 7,06% 13,53% 18,36% 31,7% 

Извор: Државен завод за статистика 

Сточарското производство е претставено доминантно преку говедата (најмногу 

млечни крави), овците и живината. Молзните крави и овците имаат посебно 

значење на овој регион со развиена традиција за млечни производи. 

Овчарството е традиционално за овие краишта со познатата шарпланинска 
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раса и шарското сирење. Исто така живинарството и пчеларството се во подем 

и заземаат значајно место со 18,36% и 31,7% од вкупното производство во 

Република Македонија  

Инфраструктура 

Транспортна инфраструктура 

Патна инфраструктура 

 

 

Патната инфраструктура во Полошки Регион  се состои од локална, 

регионална и А патна мрежа. Низ регионот поминува европскиот коридор 

VIII. 

 
слика 1. Патна мрежа во Полошкиот плански регион 

Постојната патна инфраструктура во Источниот плански регион се состои од 

1483 км локални патишта, 65 км А државни патишта и 255 км регионални 

патишта.  
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Главниот патен правец кој што го поврзуваат овој регион со другите региони е 

државниот пат  А2 (Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево ) и регионалниот пат Р 

1202( врска со А2 - Маврови Анови - Дебар). 

Патната мрежа во овој регион е добро развиена. Густината на патната мрежа 

во Полошкиот плански регион изнесува 0,55 и е иста како и  густината на 

патната мрежа на ниво на Република Македонија (0,55).   

Постојната состојба на патниот правец  А2  е во рамките на потребниот 

квалитет за ваков вид на пат. На одредени локации има оштетените коловозни 

површини.  

Одредени делници од регионалната патна мрежа Р 1202 (Врска со А2 - 

Маврови Анови - Дебар), Р 1203 ( Тетово - Доброште - Јажинце - Граница со 

Косово), Р1206 (Тетово - Боговиње - Врапчиште - врска со А2) и Р1209 (Тетово - 

Попова Шапка), како и одредени делници од регионалните патни правци од 

втора категорија Р 2231 (Гостивар - Србиново), Р 2233 (Тетово - Брвеница - 

Чегране), Р 2234 (врска со Р 1203 - Јегуновце - Долно Орашје - Радуша), Р 2235 

( врска со Р 1202 - Леуново - Маврово - врска со Р 1202 ), Р 2238 ( врска со Р 

2235 - Галичник - Селце - Лазарополе - Гари) и Р 2242 ( врска со А2 - Шемшово 

- Јегуновце) се исто така во релативно лоша состојба. 

Во регионот делови од следниве регионални патни правци имаат земјан 

коловоз или не се изградени: 

 Р 2231 Србиново - Папрадиште - Туин (Осломеј, Кичево) 

 Р 2234 Јегуновце - Долно Орашје - Радуша 
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 Р 2238  Галичник - Селце - Лазарополе - Гари 

Состојбата на дел од регионалните патни правци не е во согласност, не само со 

барањата за економски развој, туку и со стандардите за безбедно одвивање на 

сообраќајот.  

Во Полошкиот плански регион локалната патна мрежа е во лоша состојба.  

Потребно е да се потенцира дека и оние средства кои се на располагање не се 

користат за одржување на локалните патишта, туку се форсира изградба на 

нови делници и се одржуваат претежно улиците во урбаните центри.  

Во последните неколку години со користење на сопствени средства, како и 

средствата од Министерството за транспорт и врски дел од локалните патишта 

се реконструирани и надоградени ( 4,5%).  

Состојба со локалната патна мрежа по општини 

 Боговиње Брвеница Врапчиште Гостивар Желино Јегуновце 
Маврово и 
Ростуше 

Теарце Тетово 

Асфалт 75 47 60 252 79 35 60 32 141 

Коцка 33 20 7 9 4 3 1 30 22 

Макадам 15 26 40 3 9 28 19 5 2 

Земјани 36 16 18 9 7 13 56 29 6 

Непросече
ни 

23 - 3 - 15 1 50 42 - 

Вкупно 182 109 128 273 114 80 186 138 171 
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Патна инфраструктура во Полошки плански регион во однос на патната 

инфраструктура во Република Македонија 

  Република 
Македонија 

Североисточен 
регион 

% 

А патна мрежа 1153 65 5,64% 

Регионални 
патишта 

3771 255 6,76% 

Локални патишта 9258 1483 16,02% 

Вкупно 14182 1803 12,71% 

 

Во Полошкиот плански регион постои еден гранични премин и тоа со Република 

Косово (Јажинце). 

Просечниот годишен дневен сообраќај на „А“ и регионалната  патна мрежа во 

Полошкиот регион во 2013 година е прикажан во следната табела. 

Пат 
Бројачко 

место 
Патна делница 

ПГДС 

број К1 К2 К3 К4 К5 К6 Вкупно 

А2 22 Скопје - Глумово 8512 914 135 35 57 176 9829 

А2 24 Глумово - Тетово 9014 979 132 37 57 188 10407 

А2 26 Тетово - Гостивар 10839 2092 162 124 67 171 13455 

А2 43 Гостивар  - Ново Село 4002 656 62 92 45 76 4933 

А2 28 Ново село  - Кичево 3827 619 58 85 39 66 4694 

Р 1206 131 Сарај - Желино  (стар пат ) 1750 290 12 57 55 36 2200 

Р 1206 132 Желино - Тетово  (стар пат ) 1972 314 13 70 61 37 2467 

Р 1203 601 Тетово - Вратница 6003 1604 208 450 506 455 9226 

Р 1209 602 Тетово - Попова шапка 1901 270 46 124 76 63 2480 

Р 1202 603 Ново Село - Маврови Анови 1550 284 53 132 140 105 2264 

Р 1202 605 Маврови Анови  - Дебар 1272 202 38 102 149 108 1871 
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Железничка инфраструктура: 

 

Во Вардарскиот регион лоцирана е една железничка линија, Скопје - Кичево, 

која што е дел од коридорот VIII и која што е со должина од 83 км. 

Густината на железницата во регионот изнесува 25.15 км‟ на 1000км2 (27 км‟ 

просечно во Македонија), а должината на пруги на стоилјади жители изнесува 

27.13 км‟ (33,9 км‟ просечно во Македонија) 

Железничката мрежа во Полошкиот регион има малу помала густина ако се 

спореди со просечната густина во Македонија. Услугите кои се нудат во 

железничкиот транспорт се со низок квалитет. Проблемите кои се јавуваат кај 

овој вид на транспорт се застарен возен парк, мала брзина на транспорт и 

несоодветно одржување на инфраструктурата.  

 

железничка мрежа во Полошкиот плански регион 

Од аспект на опслуженост на општините со овој вид на транспортни услуги, 

може да се каже дека скоро сите општини кои се дел од овој регион се добро 

опслужени со оние железнички услуги кои се нудат од страна на Македонски 

железници - транспорт. 

    Број на превезени патници  

 

година Гостивар Кичево Тетово Вкупно 
Република 
Македонија 

% 

2010 38.154 71.452 16.419 126.025 1.489.000 8,46% 

2011 35.263 65.127 16.236 116.626 1.408.000 8,28% 
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2012 20.422 46.036 10.258 76.716 1.000.000 7,67% 

 
 

Промет на стока ( тони) 

година Гостивар Кичево Тетово Вкупно 
Република 
Македонија 

% 

2010 239 2.733 16.654 19.626 2198206 0,89% 

2011 639 1.954 47.726 50.319 1902581 2,64% 

2012 192 1.794 90.526 92.512 1875974 4,93% 

Бројот на превезени патници со железница е значително намален во периодот 

2010 - 2012. Намалувањето на бројот на превезени патници изнесува 39,13% 

(32,84% намалување на ниво на Република Македонија), додека кај транспортот 

на стока имаме енормно зголемување од 371,20% ( 2012 година- 14,65%  

намалување на ниво на Република Македонија).  

Основниот проблем за ефикасен железнички транспорт е лошата состојба со 

железничка инфраструктура и нискиот квалитет на услугите кои се нудат. 

 

Воздушен сообраќај.   

Aеродромот „Александар Велики“ e одалечен 65 км од Тетово и 87км од 

Гостивар. Близината на овој аеродром овозможува опслужување на поголем 

дел од општините во Полошкиот регион. 

Енергетска инфраструктура 

Во Полошкиот регион е лоцирана ХЕС Маврово која се наоѓа помеѓу 

реката Мавровска и реката Горна Радика. Се состои од акумулацијата 

Маврово и три ХЕ од типот: проточната ХЕ Врбен која ги користи 

водите кои влегуваат во акумулацијата Маврово, деривациона та ХЕ 

Вруток која ги користи водите кои излегуваат од акумулацијата 

Маврово, проточната ХЕ Равен која ги користи водите кои излегуваат 

од ХЕ Вруток. Во иднина е во план да се гради акумулација Луково 

Поле која ќе стане дел од ХЕС Маврово. Примарната цел на 

акумулацијата Маврово е обезбедување на вода за производство на 

електрична енергија, вода за наводнување на земјоделските површини 
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во Полошкиот регион и регулација на водите во горниот тек на р. 

Вардар. 

Карактеристики на ХЕС Маврово 

 

 

Енергетска инфраструктура во Полошкиот плански регион 

 

Инсталиран капацитет за производство на електрична енергија во Полошкиот 

плански регион 

MW 
Република 
Македонија 

Полошки 
Регион 

% 

2011 1849 190 10,28% 

2012 1913 190 9,93% 

2013 1938 201 10,37% 

 

Покрај ХЕС Маврово во регионот се лоцирани преку 5 мали хидроцентрали.  
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ХЕЦ „Попова Шапка“ е мала хидроцентрала на Шар Планина и има четира 

агрегата и инсталирана моќност од 4,78 MW. 

Во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово изградена е централата за 

производство на електрична енергија од сончева енергија со инсталирана 

моќност од 100 киловати. 

Во тек е градба на првата централа во Македонија која ќе користи биогас со 

инсталиран капацитет од 1 MW. 

Според податоците за периодот од 2010-2012 година, вкупната просечна 

годишна потрошувачка на електрична енергија во индустријата во Полошкиот 

плански регион изнесувала 389 GWh односно околу 16,1% од вкупната 

просечна потрошувачка во индустријата во Република Македонија. 

GWh 
Република 
Македонија 

Полошки 
Регион 

% 

2010 2194 289 13,17% 

2011 2693 490 18,20% 

2012 2369 389 16,42% 

 

Значаен хидроенергетски проект кој што е планиран да се гради е системот на 

акумулацијата Луково Поле заедно со низводната ХЕ Црн Kамен, со што ќе се 

зголеми производството на целиот хидроенергетски комплекс на Мавровските 

електрани за дополнителни 163 GWh. 

Друг значаен енергетски објект е ХЕ Бошков мост кој се предвидува да се 

изгради на Мала Река, блиску до градот Дебар и Регионалниот пат Маврови 

Анови - Дебар-Охрид. Оваа централа ќе има инсталиран моќ од 68,2 MW.  

 

Животна средина 

Цврст отпад 

 

Во Полошкиот плански регион со цврстиот отпад управуваат локалните 

општински јавни претпријатија. Управување со отпадот се сведува на негово 

собирање, транспорт и депонирање, а само многу мал дел од комуналниот 

отпад се селектира. 

Количини на собран и создаден отпад 
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Количини на создаден отпад 
(тони) 

Количини на собран отпад 
(тони) 

% на собран отпад 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Република 
Македонија 

735.250 786.909 793.000 543.954 550.760 555.250 73,98% 69,99% 70,02% 

Полошки  
Регион 

91.281 104.366 106.412 62.436 59.411 60.278 68,40% 56,93% 56,65% 

% 12,41% 13,26% 13,42% 11,48% 10,79% 10,86% -5,58% -13,06% -13,37% 

 

Депонирањето на цврстиот комунален отпад, во овој регион се извршува на 

локалните т.н општински депонии, кои не ги задоволуваат ниту основните 

санитарно технички стандарди за безбедно депонирање на отпадот.  Градот 

Тетово нема никаква депонија и се соочува со проблемот за депонирање на 

отпадот . Депонијата Русино која се наоѓа во близина на Гостивар е одредена 

за регионална депонија. Оваа депонија не ги задоволува ниту минималните 

стандарди за депонирање на отпад. Иако беше распишана концесија за 

управување со оваа депонија истата беше откажана. 

На територијата на Полошкиот регион постојат голем број на т.н. диви депонии, 

особено во руралниот дел кој не е опфатен со услугата за подигање и 

депонирање на сметот. 

Согласно Националната стратегија за управување со отпад, проблемите во 

управувањето со цврстиот отпад може да се надминат преку воведување на 

регионално интегрално управување со цврстиот отпад, согласно директивите 

на ЕУ. Полошкиот регион е планирано да воспостави интегрално управување 

со комуналниот отпад преку издавање на концесија за управување со 

комуналниот цврст отпад. 

Вода 

Полошко водостопанско подрачје се наоѓа  во североисточниот дел на 

Република Македонија. Ги опфаќа Полошката долина, Шарпланинскиот масив, 

карстните терени Буковиќ и Краста, планинскиот венец Сува Гора, и други. 

Територијата на Полошки регион ги опфаќа сливните подрачја на реката 

Вардар и реката Радика  и поголем дел припаѓа на Вардарското сливно 

подрачје, а мал дел на Црнодримскиот речен слив. 
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                         Речни сливови во Полошки регион 

Од Шар Планина кон Полог се сливаат над стотина помали или поголеми 

водотеци. Извориштата на повеќето од поголемите водотеци допираат до 

голема височина – над 2.400 m. Повеќето се во вид на изворишни челенки, 

составени од мрежа на помали рекички. Тие се сливаат во неколку главни 

краци од кои настанува самата река. Една од најразвиените е челенката на 

Вратничка Река. Нејзините два крака до вливот на Љуботенска Река 

настануваат од 48 симетрично разгранети рекички. Речиси сите реки на Шар 

Планина припаѓаат на сливното подрачје на реката Вардар, а поголемите од 

нив се влеваат во неа. Меѓу нив поважни се: Вруточка Река, Јеловска Река, 

Голема Река, Топушница, Маздрача, Боговинска Река, Камењанска Река, 

Уливеричка Река, Рачичка Река, Пена, Поројска Река, Непроштенска Река, 

Лешочка Река, Теаречка Бистрица, Доброшка Река, Габровница, Беловишка 

Река, Ракита и други. Некои реки од јужниот дел на Шар Планина (Аџина Река, 

Ќаф Кадис, Црн Камен и некои други помали потоци) припаѓаат кон сливот на 

реката Радика, односно јадранскиот слив. Реката Пена претставува најголема 

вардарова притока која се создава на Шар Планина. Таа е со најдолг планински 

водотек, т.е. 29,7 km од изворот до Тетово. Нејзината висинска разлика е 1.914 

m, а просечниот пад 6,44‰. Поважни притоки на Пена се реките: Кривошиска, 

Лешничка, Чепеновска, Скакалска, Караниколска, Бродечка и други. 

Реката Радика е формирана од две помали рекички: Штировица и Црн Камен. 

Штировица ги собира водите од северната падина на Кораб дoдека Црн Камен 

има поголемо сливно подрачје кон кое гравитираат повеќе постојани и 

повремени водотеци, главно со пороен карактер, кои ги одведуваат водите од 

највисоките делови на Кораб и Враца. Радика и нејините притоки имаат 

планински карактер чии должни профили се одликуваат со брзаци и водопади, 

          Вардарски речен слив 
              
               Слив на Црн Дрим 
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а исто така и со голем пад. Речниот режим в одделни реки е нестабилен 

бидејќи дел од водите протекуваат низ варовити терени и се губат во нив. 

Мавровскиот хидроенергетски систем опфаќа 13 реки, чии води се воведени во 

Мавровското езеро. Тука се опфатени реките: Штировица(десна оставка на 

реката Радика), Бела Река (притока на Штировица), Црн Камен, Аџина Река( 

Лева оставка на Радика), Бродечка, Кракорница, Богдевска и Врбенска Река, 

Беличица, Мавровска, Никифоровска и Леуновска река. Водата на Радика, од 

местото на нејзиното настанување до утоката на Мавровска Река, на составот- 

е воведена во езерото. Тој дел ги свртува левите притоки на Радика и 

практично е останат без вода во должина од 10 км. На тој сектор се останати 

само извесен број помали притоки (потоци и поточиња) кои не се каптирани и 

помалку го влажнат коритото на Радика. Во сливот на реката Радика постојат 

17 постојани езера расположени на следниве планини: Стогово-3, Дешат- 5, 

Кораб- 8, Шар Планина- 1.Глацијалните езера се најмногубројни во сливот на 

реката Радика. Ги нема само на планините Бистра и Крчин. Попозонати езера 

на територијата на паркот се: Корапско Езеро, Мал кораб, Бачилски Камен, 

Локув, Турен Камен, Света Недела, Маруша Езеро и многу други. 

Најраспространети подземните води кои се лоцирани во Полошкиот регион се 

од збиен тип на издан со слободно ниво во алувијалните наслаги на Вардар и 

Шарските реки со дебелина на алувионот до 20м. Во овој тип се вклучени и 

флувиоглацијални и пролувијални наслаги во подножјето на Шара, квартарно-

плиоценските седименти во Полошка котлина, и збиен тип на издан сониво под 

притисок кој се јавува локално во плиоценските седименти на Д.Полог. 

Дренирањето на оваа издан се врши преку бројни водозафатни објекти 

(бунари). Водите воглавно се користат за локално водоснабдување, за потреби 

на индустријата како и дополнително водоснабдување на Тетово. Издашноста 

на овие објекти е воглавно поголема од 10л/сек, местимично и до 40л/сек. 

Вкупната издашност на сите изведени бунари во полошката котлина се 

проценува на околу 600-800л/сек. 

Карстен тип на издан се јавува во карбонатните маси на Шар Планина, 

карстните масиви Буковиќ, Краста, како и Сува Гора кои се засебни лежишта на 

подземни води. Овие издан се дренира преку бројни извори од кои поважни се 

изворите на контактот меѓу карстот на Сува Гора и неогените седименти 

(с.Чегране, Форино, Волковија) со Q=0,1-1,0м3/сек, изворот Вруток од карстниот 

масив Краста со Q=0,5-5м3/сек и др. Податоци за вкупна просечна издашност 

на сите извори во ова водостопанско подрачје не постои, но истата се 
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проценува на околу 3,0м3/сек. Пукнатински тип на издан се јавува во 

варовниците со поголеми партии на кристалести шкрилци на Шар Планина. 

Во својата хидрографска структура регионот распола со разни видови на 

извори на вода и едно вештачко акумулационо езеро (Мавровско Езеро). 

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 река 

Вардар и река Радика. 

Се смета дека на делот на Шар Планина што припаѓа на територијата на 

Република Македонија се наоѓаат околу 30 езера, од кои 21 се постојани. 

Долно Доброшко Езеро е создадено од атмосферски талози, но во него се 

вливаат и неколку помали поточиња, поради што езерото се одржува подолг 

временски период. 

Горно Доброшкото езеро е помало од Долнодоброшкото Езеро,  но е 

подлабоко. Се напојува од извор веднаш над езерото, а над него се наоѓа мало 

тресетиште. 

Караниколичко Езеро е едно од повпечатливите езера на Шара кое се наоѓа 

на караниколскиот простор на височина од 2180 м. Караниколичко Езеро или 

Голем Ѓол нема површински притоки туку водната акумулација ја добива од 

многубројните подземни врутоци. 

Кривошијското Езеро се одржува со притоките од неколку извори, а се одлива 

преку истек што понира. На нешто повеќе од 300 m подолу се наоѓа еден од 

најатрактивните водопади – Горно Цкало на Кривошијска Река. 

Бело Езеро има постојан водостој без зависност од атмосферските талози. 

Околу бреговите на ова езеро избувнуваат неколку извори – постојани и 

повремени. Езерото има и истек кој се влива во Боговинска Река. 

Боговинското Езеро се наоѓа меѓу Бориславец и Мала Смрека и е најголемо 

Езеро на Шар Планина. Езерото е длабоко 4-5 m. Во ова езеро се влива 

Боговинска Река, а потоа низ еден протек таа пак се излива. Во близина на 

езерото има и неколку водопади. Неговиот животен век многу брзо одминува 

поради постојаното наталожување на органски материи од бачилото кое се 

наожа во негова близина. Во почетниот дел на езерото се наоѓа еден од 

најголемите високопланински блатни екосистеми во Македонија. 
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Црното Езеро е подлабоко и од Боговинското Езеро. Тоа е едно од најубавите 

езера на Шар Планина. Како резултат на некогашното долгогодишно присуство 

на бачило на северната страна, дел од северниот брег е обраснат со блатна 

вегетација.  

Деделбешкото Езеро заедно со Лерското Езеро се последните езера на 

јужниот дел на шарпланинското било. Тие претставуваат последен сукцесиски 

статиум на трансформацијата на глацијалите езера во блатен екосистем. 

Обраснати се со висока острица -  цел метар над водата. 

Покрај глацијалните езера, на Шар Планина се наоѓаат и поголем број бари од 

кои попознати се двете челепински бари (2.315 м.н.в.), рудочките бари (2.170 

м.н.в.), фудански бари (2.100-2.150 м.н.в.) и врачанските бари (1.975 м.н.в.).  

 
 

Водостопанска инфраструктура ( Просторен план на Република Македонија) 
 

Водоснабдување. 

Водоснабдувањето и одведувањето на комуналните отпадни води во сите 

општини се одвива преку воспоставени општински јавни претпријатија.  

Како вода за пиење се користи вода од извори, подземни води, површински 

води или некоја комбинација на овие ресурси. Градовите Тетово и Гостивар се 

снабдуваат со изворска вода за пиење. Системите за водоснабдување во 

руралните области главно се обезбедуваат со изворски и подземни води. 

Тетово во текот на летниот период се соочува со недостаток од вода за пиење, 

кој најмногу e во високата градска зона.  

Покриеноста на населението со градски систем за вода за пиење во урбаните 

средини  се движи до 95% (Гостивар и Тетово). Додека во руралните населени 
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места се движи од 20% до 100% (Маврово). Населението во руралните населби 

кои не се приклучени на систем за снабдување со вода, со вода се снабдува од 

бунари, природни извори и во дел од нив квалитетот на водата е променлив.  

Во дел од општините постојат села во кои не е решено водоснабдувањето. 

Поврзаноста на населението со централни системи за водоснабдување постои 

само во урбаните центри. Во руралните области, проблемот со 

водоснабдувањето во секое населено место се решава индивидуално, 

парцијално и етапно.  

Снабдување, користење и заштита на водите од загадување во индустријата и 

рударството 

(во илјади м3) 

Република Македонија Полошки регион % 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Снабдување со вода 6.368.589 5.869.979 5.006.246 642563 357992 373566 10,09% 6,10% 7,46% 

Користени води за 
технолошки намени 

6.251.678 4.953.364 4.923.165 641656 651823 369851 10,26% 
13,16

% 
7,51% 

Испуштање на 
непречистени води 

6.224.267 5.062.710 4.808.627 641938 352110 361727 10,31% 6,95% 7,52% 

Испуштање на 
пречистени води 

20.131 77.573 92.492 2 - 1648 0,01% 0,00% 1,78% 

Испуштање на отпад-
ни води во индустри-
јата и рударството 

1.435.562 820.679 1.045.121 67471 35733 79182 4,70% 4,35% 7,58% 

 

Отпадни води 

 

Колекторската и градска мрежа претежно е лоцирана во урбаните центри на 

општините. окриеноста на населението со канализациона мрежа во урбаните 

средини се движи од 60% во Тетово, до 95% во Струга, додека во руралните 

средини се движи од 0% во некои од селата (септички јами или директни 

испусти) до 60%.  

Во овој регион постои една помала станица за пречистување на отпадни води 

со капацитет од 5000 е.ж. која е изградена за потребите на Универзитетот на 

Југоисточна Европа и е лоцирана во близина на Универзитетот. Покриеноста на 

населението со пречистителна станица за отпадна вода 1.5% (просечно во 
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Македонија 12.5%). Четири помали станици за третман на отпадни води се 

изградени по долината на река Радика, но истите не работат. 

Отпадните води од другите населени места се одведуваат без било какво 

пречистување директно во рецепиентот-поврчински водотеци Генерално, 

состојбата со системите за одведување на отпадните води е релативно лоша, 

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. Во националниот парк Маврово и туристичкиот локалитет, 

населените места и туристичките населби не се поврзани на канализационен 

систем. 

Со цел подобрување на состојбата со видоснабдувањето 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. Изградба на станица за пречистување на отпадните 

комунални води во Гостивар. 

 

Квалитет на водите 

 

Територијата на Полошката котлина е лоцираната во заштитните зони на 

изворот Рашче. Прва заштитна зона која го зафаќа просторот на масивот 

Жеден, изворот Рашче со каптажите 1и 2 и просторот ограничен со физичка 

ограда.  Втора заштитна зона го зафаќа подрачјето на Долен Полог што е во 

непосредна врска со масивот Жеден. Трета заштитна зона - го опфаќа 

подрачјето на Горен Полог со дел од просторите на Мавровскиот хидросистем и 

подножјето на Шар Планина. 

Во регионот не е лоцирана ниту една од мониторинг станиците за квалитет на 

површинските води. 

Во Полошкиот плански регион идентификувана е една локација на индустриски 

загадувач на водата и тоа е Силмак Ферро /Силициум Топилницата(поранешен 

HEK Југохром).  
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Наводнување 

Тековната состојба на скоро сите хидромелиоративните системи во   Република 

Македонија се карактеризира со слаба техничка состојба на објектите, 

постројките и опремата, високи загуби на вода, ниска ефикасност на употреба, 

недоволен капацитет за промени на течењето низ каналите, нема регулација на 

проток во преносните структури (канали и цевководи) итн. Слична е состојбата 

и на системот кој е лоциран во Полошкиот плански регион. Согласно 

Министерството за животна средина и просторно планирање причините за 

ваквата лоша состојба на системите се: недоволно одржување на каналите, 

лош квалитет на оригиналната конструкција, нецелосна изграденост според 

дизајнот, несоодветни решенија и дизајн, недоволен и слаб квалитет на 

хидромеханичката опрема,  голем број на водокорисници, мала големина на 

парцелите, лоша финансиска состојба на организациите за управување со 

водата и емиграција од руралните области. 

Во Полошкиот регион системот за наводнување користи вода од река Вардар, 

опфаќа површина од 13.350 ha и располага со количина на вода 91.928.000 м3.  

                          

                                 Наводнувани површини 

Состојба со заштита од поплава и други карактеристики на каналите во 

Полошкиот регион 

 Населби кои се изложени на поплави: Гостивар, Тетово, село Сараќино и 

дел од населените места на падините на Шар Планина 

 Реки деградирани поради отпад во нивните корита; 

 Брегови кои се природно обраснати со вегетација и  

 Постојни наводнувани површини 
 
 Планирани површини за наводнување 
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Почва 

Нарушувањето на квалитетот на почвата во Регионот произлегува oд: 

 Oтвoрени каменоломи и таложење на остатоците на голем простор;  

 Несоодветна преработка во земјоделски области, одгледување култури 

со интензивни вештачки ѓубрива и пестициди;  

 Зголемена и неконтролирана упптреба на пестициди;  

 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;  

 Употреба на загадена вода за наводнување;  

 Несоодветното управување со отпадот и отпадните води, итн  
 

 

Индустриско загадување  

 

                    

Индустриско загадување во Полошкиот регион 

Во Источниот регион идентификуван е еден индустриско контаминиран 

локалитет - "жариште": 

1. Силмак Ферро /Силициум Топилницата(поранешен HEK Југохром), со вкупно 

депонирани 851.000м3 отпад и се простира на 80.000м2. 

Извори на загадување на река Вардар. 

     Индустриски контиминирана област 
 
       Индустриска област 
 
       Фабрики 
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Ерозија 

Во Полошкото подрачје вкупно на годишно ниво количината на количина на 

еродирани седименти изнесува 1.020.042 (м3/год), додека пак количина на 

пресретнати седименти изнесува 604.885 (m3/год). Процентот на пресретнати 

седименти изнесува 59,3%. 

 

Ерозија и природни хазарди- Просторен план на Р.Македонија 
 

Интензитетот на ерозија на подрачјето на Полошки плански регион изнесува: 

Подрачје 
Подрачје категорија 

I-III (км2) 
Подрачје категорија 

IV-V (км2) 
Општа категорија и 

коефициент 

Полог 
623,74 

(42,69 %) 

837,46 

(57,31 %) 
III 

z=0,38 

Во Мавровската акумулација количината на пресретнати седименти на годишно 

ниво изнесува 412.643 м3/год.  

Воздух  

Квалитетот на воздухот во Полошкиот плански регион се следи со фиксна  

станица за мониторинг и со уред за земање голем примерок, сместен во 

Тетово, како дел од Националната мрежа за Мониторинг на квалитетот на 

воздухот организирана од страна на МЖСПП. Фиксната станица за Мониторинг 
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во Тетово ги следи еколошките и метеоролошките параметри: јаглерод 

моноксид CO (mg/m3), сулфур диоксид SO2 (μg/m3), озон O3(μg/m3), 

суспендирани честички со големина на честички од 10 микрони (μg/m3), 

брзината и насоката на ветерот, температурата, притисокот, влажноста и други 

параметри. 

Квалитетот на воздухот во Полошкиот плански регион е добар со исклучок на 

градот Тетово, каде има одредени покачувања на концентрацијата на 

загадувачки елементи и тоа претежно РМ честички. Податоци за квалитетот на 

воздухот се прикажани во следната табела 

 

 Гранична вредност 2009 2010 2011 

највисока просечна средно 
дневна концентрација на 

PM10 (μg/m
3
) 

 
50 μg/ m

3
 која што не треба да 

биде надмината повеќе од 35 
дена во една календарска 

година 

167 104 - 

Просечна годишна 
концентрација на NO2 (μg/m

3
) 

 
40 μg/m

3
 средна годишна 

гранична вредност 
26,53 21 17 

26
та

 највисока максимална 
осумчасовна средна 

концентрација на О3 (μg/m
3
) 

 
120 μg/m

3
 

125 119 98 

4
та

 највисока просечна 
среднодневна 

концентрација на SO2 (μg/m
3
) 

125 μg/m
3
 37 26 14 

  

Во Тетово Концетрацијата на чадот во ова подрачје ги надминува  дозволените 

граници и над 100 пати во текот една година (35 денови е максимум 

дозволено). На загадувањето во Тетово влијае и присуството на ХЕК "Југохром" 

и користењето на горива кои содржат голема количина на сулфур за време на 

зимата. Од енергетските постројки во Полошката котлина годишно се исфрлаат 

околу 257.865.600м3 СО2. Околу 2/3 од оваа количина се исфрла во текот на 

грејната сезона и се должи на големата потрошувачка на енергенти за 

затоплување и тоа 49% отпаѓа на јагленот а 34% на дрвото. На мазутот отпаѓа 

околу 10% при што фирмите "Југохром" и "Тетекс" реализираат околу 56% од 

вкупната емисија.  

Надминувањето на PM10 честичките во воздухот за последната година е 

прикажано во следната табела. 

Станица 
Последно 

надминување 
Концентрација 

(µg/m3) 
Вкупен 

број 
Дозволен 

број 
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Тетово 2014-08-28 92.5 195 35 

Во следната табела дадени се концентрациите на PM10 во Тетово за 

последниот месец  

  

 

Природа 

 

Во областа на заштитата на природата, измените на законодавството им дадоа 

одлична можност на општините за управување со заштитените подрачја како и 

можности за самофинансирање. Во 2011 година е изработен предлог просторен 

план на сите заштитени подрачја како и на ново предложени, за кои треба да се 

подготви план за валоризација и план за управување со заштитените подрачја.  

Во просторниот план се дефинирани:  

 Репрезентативни заштитени подрачја 

 Новопредложени подрачја за заштита 

 Подрачја предложени за природни реткости 

 Подрачја за управување со видови 

 Значајни растителни подрачја 

 Значајни орнитолошки локалитети 

 Значајни подрачја за пеперутки 

 Национална Емереалд мрежа 

 Рамсарски подрачја  (влажните екосистеми со огромен биодиверзитет) 

 Подрачја од светско наследство 
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За шумските екосистеми речиси и да не постојат скорешни квантитативни 

податоци кои се однесуваат на состојбата како и биодиверзитетот во шумските 

екосистеми. Денешните методи за стопанисување со шумите реазултираат со 

создавање на едновидни и еднодобни стоини.  

Дивата сеча, нерационално користење на шумите, шумските пожари, како и 

непошумување на голините, влијае врз загубата на одредени видови како и на 

појава на ерозија и свлечишта на одредени делови од поранешните шумски 

екосистеми. Дополнително, ниската јавна свест и немање на план за 

управување, влијае и на загадување со комунален отпад. 

Високопланинските пасишта, камењари и литици и покрај тоа што се најмалку 

засеганати екосистеми, тоа се едни од најинтензивно користени живелишта, 

посебно како пасишта на милиони овци. За потреба на сточарството, нивните 

површени се вештачки проширени. Дополнително со развојот на туризмот, 

пробивање на нови пасишта и енергетски инсталации, дополнително се врши 

притисок врз овие живеалишта.  

Низините и котлините трпат најголеми промени бидејќи се урбанизираат 

руралните средини, а веќе се исчезнати блатата и мочуриштата, со што се 

уништуваат блатните екосистеми. 

Дополнително интензивирањето на земјоделството, користењето на пестициди, 

проширувањето на монокултурите директно влијае врз намалување на 

популациите на многу видови. 

Посебен проблем е употребата на заштитни средства во земјоделието, кои во 

појаки концентрации не ретко се користат како отров за домашни или диви 

животни, кои многу често се користат понатаму во синџирот на исхрана. 

Инфраструктурата и економскиот развој како и недоволното познавање на 

заштитените подрачја се сериозна закана за природата. Непостоењето на 

постојан мониторинг, човечки ресурси и план за управување исто така влијае 

врз запуштање или уништување на природните реткости, па така во последните 

3 децении се загубени дел од ретките загрозени видови. 

Во однос на климатските промени, во Македонија нема сеопфатна национална 

политика или стратегија за клима. Општините ретко климатските промени ги 

сваќаат како приоритет. Единствено Општина Теарце подготви општинска 

стратегија за климатски промени. 



51 

 

Поради непостоење на технички и човечки ресурси  во општините одговорни 

природа нема ефективна координација меѓу административните тела 

одговорни за прашања поврзани со животната средина Заинтересираните 

страни се недоволно вклучени во процесот на одлучување. Системот за 

информирање и мониторинг на животната средина треба дополнително да се 

развие. Инвестирањето во секторите и понатаму е на исклучително ниско ниво 

во однос на потребите.  

Природата во ПОЛОШКИОТ РЕГИОН се карактеризира со репрезентативни 

заштитени подрачја со висока природна вредност но и подрачја кои се наоѓаат 

под силен притисок на инфраструктурните и енергетските проекти. На 

територијата на Полошкиот регион се наоѓа Националниот Парк Маврово, како 

и планината Шар Планина која е предложена за заштита со категорија 

Национален Парк, поради нејзините високи природни вредности.  

 

ПОЛОШКИ РЕГИОН 

 

             

 

На територијата на Полошкиот регион се наоѓаат повеќе природни убавини кои 

се предложени за заштита но се интегрирани во поголемо заштитено подрачје, 

(пр. НП Маврово или Шар планина). 

Подрачја предложени за заштита според Просторен План во Полошкиот регион 
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Некој од овие вредности се:  

 Брезно - резерват од питом костен,  

 Река Пена како споменик на природата,  

 Црно Езеро на Шар планина со голема ботаничка, геоморфолошка, 

зоолошка и хидролошка важност 

 Волковија – ботаничка вредност, (НП Маврово) 

 Аџина Река – голема биолошка разновидност (НП Маврово) 

 Пештера Симка - геоморфолошка вредност (НП Маврово)   

 Длабока река – геоморфолошка и хидролошка важност (НП Маврово) 

 Стрезимир – ботаничка вредност (НП Маврово) 

 Тони Вода – палеонтолошка, зоолошка и ботаничка вредност (НП 

Маврово) 

 Требишка Рупа – ботаничка вредност (НП Маврово) 

 Св. Јован Бигорски – дендролошка вредност (НП Маврово) 

 Ростуше – ботаничка вредност (НП Маврово) 

 Три бари – зоолошка вредност (НП Маврово) 

 Пештера Алилица – геоморфолошка и зоолошка вредност (НП Маврово) 
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 Пештера Калина дупка – геоморфолошка и зоолошка вредност (НП 

Маврово) 

Дополнително на територијата на Полошкиот регион се наоѓаат и споменици на 

природата кои не спаѓаат во територијата на (предложеното) заштитено 

подрачје, како Споменик на природата Платан – Тетово, кое има висока 

дендролошка вредност (Platanus orientalis) и се наоѓа во близина на Арабати 

Баба-Теке во Тетово,  како и Споменикот на природата Речица кои исто така 

имаат високо дендролошко значење а се работи за Липови стебла (Tilia Sp.). 

Дел од овие заштитени подрачја исто така се поврзани и со други конвенции 

или заштитни зони како на пример: планината Кораб, кањонот на Радика и Шар 

планина се значајни подрачја за птици (Important bird area), а Буковиќ-Стража, 

Маврово, Шар планина, Бистра се значајни растителни подрачја. 

Полошкиот регион со НП Маврово и предложената заштита на Шар Планина 

има голема природна вредност. 

Од геоморфолошки аспект, Полошкиот регион се карактеризира со: карпести 

отсеци, доминантни врвови, клисури, водопади, слапови, циркови, моренски 

наслаги, периглацијален релјеф, тревни тераси, вртачи, ували карстни полиња, 

понори и пештери. 

Од меѓународно значајните видови тука се среќаваат Stenobothrus eurasius 

macedonicus (ранлив вид според Црвената листа на IUCN), Carabus intricatus 

(скоро засегнат вид според Црвената листа на IUCN), Paracaloptenus 

caloptenoides (скакулци: Хабитат Директива), како и пеперутките Parnassius 

apollo, Euphydryas aurinia, Euphydryas maturna и Phengaris arion. На 

територијата е присутна голема разновидност на птици, риби, растенија, 

инсекти, водоземци, рептили, без`рбетници. 

Туризам 

Трендовите на туристичкиот развој се многу важни од аспект на креирање на 

развојните стратегии, планови, програми и активности. Може да се каже дека 

Полошкиот плански регион во Република Македонија спаѓа во помалку 

туристичко развиените региони. Тоа може да се утврди преку анализирањето 

на обемот, динамиката и структурата на бројот на туристи и ноќевања, како и 

процентуалниот однос на овие показатели со вкупниот број на државни ниво. 

Овие параметри се дадени во рамките следните табеларни прегледи. 
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Табела - Обем, динамика, структура и процентуален однос на туристичката 

посетеност во Полошкиот плански регион 

Година 

Број на 

домашни 

туристи 

Индекс 

база 2009 

Број на 

странски 

туристи 

Индекс 

база 2009 

Вкупен 

број на 

туристи 

во 

регионот 

Индекс 

база 2009 

Вкупен 

број на 

туристи 

во РМ 

Процентуален 

учество на 

вкупниот број 

на туристи во 

регионот во 

вкупниот број 

на туристи во 

РМ 

2009 17500 100 14096 100 31596 100 587770 5,38 % 

2010 17350 99,14 14478 102,71 31828 99,27 586241 5,43 % 

2011 16196 92,55 12957 91,92 29153 92,27 647568 4,50 % 

2012 17098 97,70 12786 90,71 29884 94,58 663633 4,50 % 

2013 15491 88,52 15332 108,77 30823 97,55 701794 4,39 % 

Извор: Државен завод за статистика 

Од табелата може да се забележи како зголемување, така и намалување бројот 

на туристите (домашни и странски). Меѓутоа кај домашните туристи, како и кај 

вкупниот број на туристи во 2013 година се бележат пониски износи во однос на 

базната 2009 година. Така, бројот на домашните туристи изнесува 15.491 со 

износ на индексот од 88,52, што претставува негативна појава во овој поглед. 

Скоро истото може да се забележи и кај вкупниот број на туристи, меѓутоа 

индексот е повисок во однос на домашните туристи во 2013 година и изнесува 

помалку во однос на базната 2009 година т.е. индекс 97,55, односно 30.823 

туристи.  

Бројот на странските туристи во 2011 и 2012 година бележи намалување во 

однос на претходните две години, но во 2013 година веќе постои рапиден 

пораст. Така, тој број изнесува 15.332 туристи со индекс од 108,77, што 

претставува многу позитивна појава. Овој пораст се темели на преземените 

иницијативи од страна на Владата на РМ во доменот на субвенционирање на 

странските туристи, како и промотивните активности надвор од државата 

Додека пак, процентуалното учество на бројот на туристи во регионот во 

вкупниот број на туристи на државно ниво бележи скоро континуирано 

намалување. Исклучок на тоа се забележува во 2010 година каде има пораст на 
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процентуалното учество во однос на првата анализирана година за потоа да 

имаме намалување. Самото учество на бројот на туристи е на релативно ниско 

ниво и изнесува 5,38 % во 2009 година, односно 4,39 % во 2013 година. Тоа 

зборува за тоа дека треба да се зголеми учеството на овој регион во поглед на 

бројот на туристи во наредниот период. 

Табела бр. 2- Обем, динамика, структура и процентуален однос на остварените 

ноќевања во Полошкиот плански регион 

Годин

а 

Остварен

и 

ноќевања 

на 

домашни 

туристи 

Индек

с база 

2009 

Остварен

и 

ноќевања 

на 

странски 

туристи 

Индек

с база 

2009 

Вкупен 

број на 

остварен

и 

ноќевања 

во 

регионот 

Индек

с база 

2009 

Вкупен 

број на 

остварен

и 

ноќевања 

во РМ 

Процентуалн

о учество на 

вкупниот 

број 

ноќевања во 

регионот во 

вкупниот 

број на 

ноќевања во 

РМ 

2009 36155 100 24991 100 61146 100 2101606 2,91 % 

2010 35156 97,24 26299 105,23 61455 100,51 2020217 3,04 % 

2011 31661 87,57 23126 92,54 54787 89,60 2173034 2,52 % 

2012 32008 88,53 24047 96,22 56055 91,67 2151692 2,61 % 

2013 30806 85,21 30846 123,43 61652 100,83 2157175 2,86 % 

Извор: Државен завод за статистика 

Од табелата број 2 може да се забележат сличности во обемот, динамиката, 

структурата и процентуалното учество на остварените ноќевања со истите 

параметри за бројот на туристи. Имено, единствено домашните туристи 

бележат помалку остварени ноќевања во изминатиот 5-годишен период, така 

што во 2013 година тие изнесуваат 30.806, односно индексот изнесува 85,21 во 

однос на базната 2009 година. Вкупниот број на остварени ноќевања бележи 

намалување во 2011 година, за потоа да има пораст и во 2013 година индексот 

да изнесува 100,83. Поточно, во изминатите пет години и покрај промените во 

остварените ноќевања (зголемување и намалување) се доаѓа до износ во 2013 

година кој е на скоро исто ниво како во 2009 година, што покажува стагнантни 

карактеристики. 
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Ноќевањата на странските туристи бележи зголемувања во првите две и 

последните две години во анализираниот период. Намалувањето се случило во 

2011 година кога имало 23.126 остварени ноќевања со износ на индексот од 

92,54, а во 2013 година тој број расте на 30.846 со индекс од 123,43. Од тоа 

може да се забележи дека се работи за позитивна појава која треба да се 

унапредува во иста насока во наредниот период. 

Процентуалното учество на остварените ноќевања во Полошкиот плански 

регион на републичко ниво бележи намалување во 2011 година и пораст до 

2013 година. Меѓутоа, во последната година учеството е пониско ниво отколку 

во првата анализирана година и изнесува единствено 2,86%. Може да се 

заклучи дека тоа е премногу ниско учество и треба да се преземат развојни 

мерки и активности во поглед на унапредување на истите во наредниот период. 

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА БРОЈОТ НА ПОСЕТИТЕЛИ И БРОЈОТ НА 

НОЌЕВАЊА НА РЕГИОНИТЕ ВО РМ ЗА 2013 ГОДИНА 

Табела бр. 3 - Доаѓања на туристи, по статистички региони во 2013 година 

Регион Број на туристи Учество на регионот 

Туристи 

ВКУПНО  701794 100% 

  Вардарски регион 17196 2,45% 

  Источен регион 20747 2,96% 

  Југозападен регион 264826 37,74% 

  Југоисточен регион 109982 15,67% 

  Пелагониски регион 70312 10,02% 

  Полошки регион 30823 4,39% 

  Североисточен регион 5584 0,80% 

  Скопски регион 182324 25,98% 

Домашни туристи 

ВКУПНО 302114 100% 

  Вардарски регион 4120 1,36% 

  Источен регион 13582 4,50% 

  Југозападен регион 130020 43,04% 

  Југоисточен регион 59977 19,85% 

  Пелагониски регион 49635 16,43% 
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  Полошки регион 15491 5,13% 

  Североисточен регион 1856 0,61% 

  Скопски регион 27433 9,08% 

Странски туристи 

ВКУПНО 399680 100% 

  Вардарски регион 13076 3,27% 

  Источен регион 7165 1,79% 

  Југозападен регион 134806 33,73% 

  Југоисточен регион 50005 12,51% 

  Пелагониски регион 20677 5,17% 

  Полошки регион 15332 3,84% 

  Североисточен регион 3728 0,93% 

  Скопски регион 154891 38,75% 

 Извор: Државен завод за статистика 

 

 

 

График бр. 1 – Процентуален однос на бројот на посетители во регионите на 

РМ за 2013 година 

Од табелата број 3 графикот број 1 може да се утврди учеството на бројот на 

туристите во различните региони во Република Македонија. Така, Полошкиот 



58 

 

плански регион бележи ниско учество од 4,39%. Тоа е прениско учество во 

однос на двата туристички најразвиени региони, односно Југозападниот и 

Скопскиот плански регион кои имаат заедничко учество од над 60%. Зад овој 

регион по процентуалното учество се наоѓаат Источниот (2,96%), Вардарскиот 

(2,45%) и Североисточниот регион (0,80%). Може да се заклучи дека постои 

потреба за зголемување на ова учество во идниот период, не само во 

Полошкиот плански регион, туку и во другите региони со ниско ниво на 

туристичка развиеност, односно со ниско процентуално учество на бројот на 

посетителите. 

Табела бр. 4 - Ноќевања на туристи,  по статистички региони во 2013 година 

Регион број на туристи Учество на регионот 
% 

Туристи 

ВКУПНО 2157175 100% 

  Вардарски регион 30840 14,33% 

  Источен регион 42222 19,62% 

  Југозападен регион 1152651 535,68% 

  Југоисточен регион 327279 152,10% 

  Пелагониски регион 162752 75,64% 

  Полошки регион 61652 28,65% 

  Североисточен регион 8244 3,83% 

  Скопски регион 371535 172,67% 

Домашни туристи 

ВКУПНО 1275800 100,00% 

  Вардарски регион 6194 0,49% 

  Источен регион 24987 1,96% 

  Југозападен регион 763788 59,87% 

  Југоисточен регион 231870 18,17% 

  Пелагониски регион 112637 8,83% 

  Полошки регион 30806 2,41% 

  Североисточен регион 2553 0,20% 

  Скопски регион 102965 8,07% 
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Странски туристи 

ВКУПНО 881375 100,00% 

  Вардарски регион 24646 2,80% 

  Источен регион 17235 1,96% 

  Југозападен регион 388863 44,12% 

  Југоисточен регион 95409 10,83% 

  Пелагониски регион 50115 5,69% 

  Полошки регион 30846 3,50% 

  Североисточен регион 5691 0,65% 

  Скопски регион 268570 30,47% 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Графикон бр.2 – Процентуален однос на ноќевањата на посетители во 

регионите на РМ за 2013 година 

Од табелата број 4 и графиконот број 2 може да се утврди процентуалното 

учество на остварените ноќевања на различните региони во Република 

Македонија. И во овој графички преглед постојат сличности со процентуалното 

учество на бројот на посетители. Така, предничи Југозападниот плански регион 

со учество од над 50% (53,43). Додека пак, Полошкиот регион повторно 

пројавува ниско учество од 2,86%. Скоро на исто ниво се наоѓаат Источниот 

(1,96%) и Вардарскиот плански регион (1,43%), а зад нив се наоѓа 
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Североисточниот плански регион со најмало учество (0,38%). И во овој поглед 

треба стратешките развојни насоки да се однесуваат на зголемување на ова 

процентуално учество на Полошкиот регион. 

Од претходните показатели на бројот на посетители и ноќевања во различните 

региони, може да се анализира просечниот број на ноќевања на туристите во 

Полошкиот плански регион. Оваа анализа се однесува на последниот  5-

годишен период, а резултатите се дадени во следната табела. 

Табела бр. 5 - Просечен престој на туристите во Полошки плански регион во 

денови 

Година Просечен престој на 
домашни туристи 

Просечен престој на 
странски туристи 

Просечен престој на 
вкупниот број 

2009 2,07 1,77 1,94 

2010 2,03 1,82 1,93 

2011 1,95 1,78 1,88 

2012 1,87 1,88 1,86 

2013 1,99 2,01 2,00 

Извор: Државен завод за статистика, сопствени пресметки 

Од табелата бр. 5 може да се забележи намалување на просечниот престој на 

домашните туристи во анализираниот период. Така, тој изнесува 2,07 денови во 

2009 година, а во наредните четири години тој износ е понизок. Во 2013 година 

тој изнесува 1,99. 

За разлика од домашните туристи странските пројавуваат зголемување на 

просечниот престој во анализираниот период. И покрај тоа што просечниот 

престој во 2009 година кај странските туристи изнесува 1,77 денови што е 

помалку во однос на домашните, веќе во 2013 година тој износ е повисок и 

изнесува 2,01. 

Просечниот престој на вкупниот број туристи бележи намалување до 2012 

година за во 2013 година да има пораст дури над нивото од првата 

анализирана година (2,00).  

Од претходно кажаното може да се заклучи дека просечниот престој на 

домашните и странските туристи изнесува околу два дена просечно што е многу 

ниско и треба да се работи на нивно зголемување. 
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СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Покрај динамиката на туристичката посетеност и престој на туристите во 

просторот на Полошкиот плански регион, развојот може да се следи и според 

движењата кои се однесуваат на изграденоста во областа на оваа дејност. 

Меѓутоа капацитетите треба да се споредат со другите региони, како и во 

временски рамки. Во следната табела даден е тој преглед во различните 

плански региони за последниот 5-годишен период. 

Табела бр. 6 – Капацитети за сместување според статистички региони 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Број на соби 

ВКУПНО 26390 26189 26448 26877 26887 

  Вардарски регион 508 554 589 689 690 

  Источен регион 598 533 544 599 620 

  Југозападен регион 16369 16013 16033 16035 16050 

  Југоисточен регион 2152 2105 2277 2298 2346 

  Пелагониски регион 3102 3390 3330 3497 3322 

  Полошки регион 1080 1011 1018 1014 1072 

  Североисточен регион 297 292 302 306 300 

  Скопски регион 2284 2291 2355 2439 2487 

Број на легла 

ВКУПНО 69561 69102 69737 70287 70297 

  Вардарски регион 1360 1496 1701 1829 1819 

  Источен регион 1718 1591 1606 1721 1826 

  Југозападен регион 42103 41458 41454 41458 41411 

  Југоисточен регион 5750 5724 6069 6088 6298 

  Пелагониски регион 8999 10229 10165 10310 10001 

  Полошки регион 3182 3057 3058 3059 3153 

  Североисточен регион 805 633 645 653 647 

  Скопски регион 5644 4914 5039 5169 5142 

 Извор: Државен завод за статистика 
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График бр. 3 – Сместувачки капацитети во Полошкиот плански регион по 

години 

Од табеларниот и графичкиот преглед (Табела бр. 6, график бр. 3) може да се 

забележи негативна појава на намалување на бројот на соби и легла во 

изминатиот 5-годишен период во рамките на Полошкиот регион. Така, во 2010 

година имаме рапидно намалување на бројот на соби и бројот на легла, 

односно бројот на собите изнесува 1.011, а бројот на леглата 3.057. Тоа е 

помалку од претходната година (соби 1.080, легла 3.082). Во наредниот период 

има скоро континуиран пораст со тоа што во 2013 година бројот на соби и легла 

изнесуваат помалку во однос на првата анализирана година (1.072 соби, 3.153 

легла). 

Споредбено со бројот на соби и легла во Југозападниот плански регион (16.050 

соби, 41.411 легла во 2013 година) како туристички најразвиен во Република 

Македонија, Полошкиот плански регион пројавува релативно ниска туристичка 

изграденост. 



63 

 

Табела бр. 7 - Капацитети за сместување по видови во Полошки плански регион 

за 2010 година 

Видови објекти Број на објекти Број на апартмани Број на легла 

Вкупно 44 70 3071 

Хотели вкупно 19 59 1322 

Хотели ***** 1 15 154 

Хотели **** 3 9 223 

Хотели *** 7 15 336 

Хотели ** 5 12 265 

Хотели * 3 8 344 

Мотели 1 / 7 

Работнички 
одморалишта 

16 / 540 

Детски и младински 
одморалишта 

2 / 817 

Некатегоризирани 
објекти 

6 11 385 

Во табелата бр. 7 дадени се видовите капацитети за сместување во Полошкиот 

плански регион. Тоа се податоци за 2010 година, кои се последни релевантни 

од Заводот за статистика на Република Македонија. Може да се забележи дека 

најголемо учество на единици (објекти) во вкупниот број бележат хотелите и 

работничките одморалишта (19 хотели, 16 одморалишта), што зборува за 

пазарните сегменти кои би можеле да ги користат истите. Постои само еден 

хотел со 5 ѕвезди додека предничат хотелите со пониска категорија со 3 ѕвезди 

(7 хотели) и со 2 ѕвезди (5 хотели). Исто така, хотелите бележат најголем број 

на апартмани, од другите објекти за сместување единствено  

некатегоризираните објекти располагаат со апартмани. 

Бројот на леглата во Полошкиот регион бележат највисоки износи во 

хотелските капацитети и во одморалиштата (детски и младински и  работнички) 

во хотелите тие изнесуваат 1.322, односно 43% од вкупниот број. Скоро исто 

толку легла има во работничките и детските и младинските одморалишта 

(1.357). Релативно високо учество имаат и некатегоризираните објекти. Во 

наредниот период треба да се работи на унапредување на бројот на 

капацитетите на сите видови објекти. 
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Туристичка потрошувачка  

Туристичката потрошувачка е претставена преку прометот во угостителските 

објекти. Таков преглед се дава за Република Македонија и Полошкиот плански 

регион се дава во наредната табела. 

Табела бр. 8 -Туристички промет во угостителски објекти во РМ и во Полошкиот 

плански регион во илјади денари 

  2011 2012 2013 

Пансионска 

потрошувачка 

Вонпансионска 

потрошувачка 

Пансионска 

потрошувачка 

Вонпансионска 

потрошувачка 

Пансионска 

потрошувачка 

Вонпансионска 

потрошувачка 

Туристички промет во 

угостителски објекти во РМ, во 

илјади денари 

7428958 387385 7782534 383730 6389528 398687 

Туристички промет во 

угостителски објекти во 

Полошки плански регион, во 

илјади денари 

527542 23023 522733 24111 336547 21981 

Процентуално учество на 

туристичкиот промет на 

Полошкиот плански регион во 

вкупниот промет на РМ 

7,10% 5,94% 6,72% 6,28% 5,27% 5,51% 

Од табеларниот преглед (табела бр. 8) може да се забележи логична разлика 

помеѓу пансионската и вонпансионската потрошувачка. Имено, пансионската 

потрошувачка пројавува повисоки вредности од вонпансионската како во 

Република Македонија, така и во Полошкиот регион во последниот 3-годишен 

период. Изразито негативна појава може да се забележи во намалувањето на 

пансионската и вонпансионската потрошувачка во последната година. Тоа се 

однесува и на републичко ниво, меѓутоа пансионската потрошувачка во 

Полошкиот регион во 2013 година изнесува 336.547.000 денари што 

претставува рапидно намалување во однос на 2011 година (527.542.000 

денари). 

Вонпансионската потрошувачка во регионот бележи пораст во 2012 година и 

намалување во 2013 година во однос на првата анализирана година. Во 2011 

година изнесувало 23.023.000 денари, а во 2013 година 21.981.000 денари што 

не претставува толку изразито намалување како кај пансионската 

потрошувачка. 

Процентуалното учество  на пансионската потрошувачка на регионот во 

туристичката потрошувачка во Република Македонија бележи континуирано 
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намалување, односно од 7,10% во 2011 година се намалило на 5,27% во 2013 

година. Процентуалното учество на вонпансионската потрошувачка бележи 

зголемување во 2012 година и намалување во 2013 година (5,51%) во однос на 

првата анализирана година (5,94%). 

Од претходно кажаното може да се заклучи дека мора да се отстранат 

причините за намалување на потрошувачката на туристите во регионот, како и 

многу ниското учество во вкупната туристичка потрошувачка во Република 

Македонија. 

Планирање на развојот на Полошкиот плански регион 

Визија 

Регион со развиена инфраструктура и создадени партнерски односи за брз 

одржлив урбан и рурален развој со модерни туристички капацитети, каде се 

негуваат мултикултурните вредности и оптимално се искористуваат природните 

богатства на/и Шар Планина 

Среднорочни цели 

Во рамките на одржаните планирачки работилници дефинирани се 

среднорочните цели. Среднорочните цели се дефинирани согласно 

идентификуваните развојни стратешки области. При дефинирање на овие цели 

во предвид беа земени резултатите од секторските анализи.  

Дефинирани се следните среднорочни цели: 

1. Поддршка и развој на претпримеништвото,  конкурентноста и 

иновативноста на  Микро, Мали  и Средни Претпријатија 

2. Подршка и развој на современо образование, развој на човечки 

капацитети и подигнување на степенот на социјален развој  

3. Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во регионот преку 

валоризација на природните и културните вредности 

4. Заштита на животната средина преку контролирано искористување и 

управување со природните ресурси  

 

Дефинирање на приоритетите 

Дефинирањето на среднорочните цели овозможи дефинирање и на 

приоритетите. Во рамките на одржаните работилници и резултатите од 

секторските анализи се утврдија приоритетите.     
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Во продолжение се презентирани среднорочните цели, а во рамките на 

секоја цел прикажаните се приоритетите за секоја среднорочна цел и 

основните мерки за секој приоритет. 

Среднорочна цел  1. Поддршка и развој на претпримеништвото, 

конкурентноста и иновативноста на  ММСП 

Локалната економија на Полошкиот регион се наоѓа во пост 

приватизациски циклус и ги следи трендовите на националната 

економија. Ваквите случувања резултираа со непрофитабилност и 

ликвидирање на големите, поранешни општествени претпријатија или 

нивна приватизација и силен подем на новоформирани ММСП во 

приватна сопственост кои стануваат основен двигател на 

регионалната/локaлната економија. За намалување на невработеноста 

неопходно е создавање на претпоставки за поттикнување на 

побарувачката на работна сила, односно отворање на нови работни 

места преку подобрување на бизнис климата. Во идниот период особено 

внимание треба да се посвети во развојот на претпиемништвото, ММСП, 

семејните бизниси, занаетчиството, самовработувањето, привлекување 

на инвестиции. Големиот број на невработени од руралните подрачја 

неспорно ја наметнуват потребата за забрзан развој на овие средини и 

создавање на претпоставки за поголема вработеност на расположливата 

работна сила. Поддршката на развојот на носечките индустрии во 

Полошкиот регион (Градежништво&градежни материјали, мебелната 

идустрија и прехрамбената индустрија) ќе овозможи креирање на нови 

работни места и подобрување на животниот стандард на жителите.  

Два забелжителни тренда се се карактеристични за Полошкиот регион: 

учеството на БДП на регион во вкупниот БДП на Република Македонија 

константо стабилен (7,2-7,3 %), додека пак учеството на инвестициите во 

основни средства во БДП е малку повисоко од нивото на  Републка 

Македонија. 

Најмал бруто-домашен производ по жител во однос на националниот просек го 

има Полошкиот регион со индекс 47,3 (2011 год.) 
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Р.бр. Индикатори 

Индикатор 

Базна 2014 

Индикатор 2019 

1 Бруто  домашен  производ по жител 47,3 (2011) = Индекс МК100 

2. Учество на регионот во БДП 7,3 % (2012) > 8 % 

3. Нови деловни  субјекти 7236 ( 2013) >15-20 % 

4. Нови вработувања  - 
5 000 нови работни 

месата 

5. Намалување на невработеноста 33,6 % <25 % 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

1.1. Подобрување на економскиот раст и развој преку поддршка на 

домашни и странски инвестиции 

Излезни разултати Индикатори 

Број на нови инвестиции 

Отварање на нови работни места 

Број на склучени договори  за соработка 

Отварање на нови деловни субјекти 

 

Број на нови фирми во слободната економска зона 

Број на нови деловни објекти во локалнити 

економски  зони на општините 

Странски директни инвестиции во економската зона 

Обем на странски инвестиции од повратниците 

Остварување на овој приоритет ја вклучува следнава основна мерка: 

1.1.1. Потикнување на домашни и привлекување на странски 

инвестиции 

Домашните и странските инвестиции се многу значајни во постигнување 

на добар и успешен економски раст на регионот со кој се допринесува во 

отварање на нови работни места и придонесува до подобар шивотен 

стандарт на шителите на рагионот. Инвестициите на  иселеницеите од 

Полошкиот регион допринесоа во вкупниот економски раст на регионот. 

Како позитивен пример може да се спомнуваат неселбите Порој и 

Џепчиште каде во моментот има околу 40-50 производствени 

претпријатија кои се инвеситција на наши иселеници кои привремо 
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работеле во Запдноевопските земји и одлучиле да инвестираат во 

нивнио реден крај. Самите инвестиции представуваат трансфер на 

знаења, вештини и техниологии од земјите на западна Европа преточени 

во успешни претпријатија од нашиот регион. 

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Отварање на канцеларија за посредување и соработка со 

дијаспората 

 Поготовка на и развој на бенефиции за инвестирање на 

дијаспората во регионот 

 Подготовка на брушура за инвестирање во регионот 

 Подоготовка на каталог на претпријатија 

Индикативни  активности 

- Изработка на студија за потреба на постоење на канцеларија за дијаспора во Полошкиот регион 

- Опремување на канцеларијата за соработка на дијаспората 

- Вработување на стаф за работа на канцеларијата 

-  Анализа на можности за понуда на бенефиции од општините/регионот за инвестирање од дијаспората 

 

1.1.2 Поддршка и развој на регионални/локални економски зони и 

слободната економска зона 

Во Полошкиот регион е лоцирана и едната од 4 слободни економски 

зони во Република Македонија. Слободната економска зона во Тетово се 

простира на површина од 94 хектари. Зоната е од особено значење за 

Полошкиот регион, бидејќи ќе овозможи  отворање работни места и 

трансфер на нови технологии. Во неа во првата фаза е планирано да се 

изградат 25 до 30 индустриски објекти во кои се предвидува да се 

отворат близу 7.000 работни места. После објавениот меѓународен 

тендер, Нормак инвестмент груп е одбрана да стопанисува со тетовската 

економска зона во приципот јавно приватно партнерство. Италјанската 

компанија ИТЕК која произведува композитни материјали и првата 

инвестиција во идустриската зона  и се очекува да наскоро ќе гради нов 
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објект. Нејзина инвестицијата се очекува да биде 5 милиони евра,а на 

почетокот се очекува да се отворат 150 нови работни места. 

Исто така многу е значајно да се изведуваат анализи и струдии за 

отварање на локални/регионални економски зони на самите локални 

самоуправи кои ќе ги нудат на домашни и странски инвеститори под 

посебни услови кои ќе бидат атрактивни за истите. Изведените анализи и 

студии ќе покажат кои се тие локации кои ги иполнуваат техничките 

стадарди за да се изведе регионоална/локална економска зона. 

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Изведување на студија за креирање/отварање на регионални 

/локални економски зони во Полошкиот регион 

 Програма на активност за поддршка на домашни и странски 

инвестиции во економските зони 

 Подготовка на ГУП и ДУП за регионалните/локалните 

економски/инвестициски зони 

Индикативни  активности 

-   Избор на консултати за изработка на студијата за за креирање/отварање на регионални 

/локални економски зони во Полошкиот регион 

- Промовирање на резултатите на студијата за регионални/локални економски зони 

-  Измени на ГУП и ДУП за определените регионални/локални економски зони 

-  Изработка на техничка документација за определените економски зони 

-  Изведување на инфраструктурата во определените зони 

-  Помовирање на зоната за домашни и странски инвеститори 

- Редовни средби со НорМак  и потенцијаните инвеститори и  во слобoдната економска зона и 

регионалните економски зони со цел да се даде поддршка од страна на советот на Полошкиот плански 

регион за нивна практична реализација 
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1.2. Подобрување на конкурентноста, иновативноста и 

зголемување на продуктивноста на ММСП 

Секторот на микро, мали и средни претпријатија на национално ниво 

опфаќа над 98 % од вкупниот број постојни претпријатија и е значителна 

економскиот раст со околу     68 % учество во БДП и две третини од 

вработените. Истата состојба е и во Полошкиот регион каде 99,3 % се 

ММСП. Затоа тоа представува основен приоритет на економските 

политики на Владата на РМ насочени кон зголемување на 

конкурентноста и иновативноста на ММСП на национално и регионално 

ниво. 

Моментално во република Македонија преку соодветнни проекти и 

програми поддржани од донаторски средства се реализирани активности 

и мерки за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и 

иновативноста на ММСП, со посебна акцент на континуиран јавно-

приватен дијалог. И покрај ова во функција на нивен побрз раст и развој , 

поголеми износи на инвестиции и зголемен извоз. Актуелно мерките за 

поддршка на претпријатијата се спроведуваат во две носечки програми 

за поддршка и развој на ММСП имплементирани од страна на 

Министерството за економија и Агенцијата за промоција на 

претпримеништвото -АППРМ. 

 Излезни разултати Индикатори 

Број изведени обуки за Почетници и ММСП (20) 

Број на организирани саеми за ММСП (2) 

Изведени конференции за претприемништво, 

конкурентност и иновативност (5) 

Креиран регионален фонд за поддршка на 

ММСП 

Број на изработени бизнис планови и одобрени 

од финансиските институции 

Подготвена и печатена брошура  за извори на 

финансирање 

Број на учесници во обуките 

Број на корисници на регионалниот фонд за ММСП 

Број на учесници на конфернциите. Број на 

инициативи произлезени од конферециите 

Број на склучување на договори за јавно-приватно 

партнерство 

Број на заштитени брендови и производи од 

географско потекло 

Вложувања во туризмот, број на ноќевања на 

домашни и странски туристи 

Обем на инвестиции од јавно приватни партнерства 
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Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки: 

1.2.1.  Развој на понуди за нефинасиска и финасиска поддршка за 

ММСП 

Соодветна програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста 

и иновативноста на малите и средните претпријатија, претставува 

операционализација на политиката и стратегијата за малите и средни 

претпријатија, преку разни форми на нефинансиска поддршка, заради 

создавање услови за отворање нови работни места, намалување на 

невработеноста, зголемување на извозот и создавање услови за пораст 

на животниот стандард.  

Во секојдневието поголемиот број менаџери на фирми овој вид на 

поддршка го ставаат секогаш во втор план и поголемо значење ñ даваат 

на финасиската поддршка. Но искуствата покажуваат дека решение за 

поголем број на потешкотии со кои се соочуваат претпријатија се 

надминуваат преку искористување на нефинансиската поддршка. 

Во секојдневното работење на ММСП финансиската поддршка има 

првенствено значење и приоритет на листата на потребната помош во 

развојот и растот на претпријатието. Институции кои што нудат 

финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во 

Македонија се: Комерцијалните банки (ЕБОР, Про кредит банка, 

Комерцијална банка, Стопанска банка, Тутунска банка и др.), 

Македонската банка за поддршка на развојот, специфични кредитни 

линии за МСП секторот и приватниот гарантен фонд, штедилници 

(Можности, ФУЛМ, Хоризонти), комерцијален фонд за МСП финасиран 

од УСАИД и др. 

Македонската банка за поддршка на развојот е основана во 1998 година 

и е единствената банка во државна сопственост, со мисија за 

подобрување на пристапот до финансиски средства на ММСП. 

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Понуда на информации/совети/консултатнски услуги за почетни 

бизниси и ММСП 
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 Креирање на регионален фонд за поддршка на ММСП 

 Изработка на брошура за тековни извори на финансирање за 

почетни и постојни бизниси 

 Отварање на бизнис старт ап центар 

Индикативни  активности 

-  Креирање на дата база на консултанти/институции кои нудат информаци/консултантски услуги за 

почетни бизниси и ММСП 

-  Проект за субвенционирање на информации/совети/консултатнскиуслугизапочетнибизниси и ММСП 

(пр. Инфопулт, ваучерски систем и др.) 

-  Изработка на студија за регионален фонд за поддршка на ММСП 

-  Наоѓање на финансиски средства креирање фондот 

-   Избор на консултанти за изработка на брошурата за извори на финасирање 

-  Печатење на брошурата 

-  Промоција и дистрибиција да броширата до потенцијалните претпријаемачи и постоните микро, мали 

и средни претпријатија 

-  Определување на локација и отварање на старт ап центар 

-  Опремување и екипирање на бизнис старт ап центарот  

-  Организирање на натпревар за бизнис планирање во ДТУ и УЈИЕ  

 

1.2.2.    Подобрување на конкурентската способност и иновативност 

на микро, мали и средни претпријатија 

 

Со пристапното членство на Република Македонија во Европската Унија ќе се 

укаже можност на отворање на нови пазари за претпријатијата од Полошкиот 

регион. Но за настап на тие пазари треба да се располага со квалитетни и 

конкурентни производи, но и со соодветни сертификати т.е технички стандарди 

за производство, квалитет и заштита на околината. Немањето на меѓународни 

производствени стандарди претставува пречка при настап на овие пазари. 

Затоа има потреба да се развие континуирана  програма за поддршка за 

воведување на меѓународни стандарди (ISO, HACCP, CE и др.), сé со цел 

претпријатијата од Полошкиот регион па и пошироко истите ги воведат и да 

станат поконкурентни на пазарот. 
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 Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Студија за идентификување на дејности/сектори во кои Полошкиот 

регион е конкурентен  

 Развивање на програма за поддршка на конкурентите дејности/сектори 

на Полошкиот регион 

 Промовирање на конкурентите предности на регионот (саеми, 

промотори, Б2Б....) 

 Подготовка на каталог на ММСП на Полошкиот регион 

 Брендирање на специфичните регионални продукти  

 Поддршка во имплементација на меѓународните техничи стандарди во 

ММСП (ISO, HACCP, CE, HALAL…) 

 Потикнување и поддршка на извозот на ММСП на регионот 

 Отварање на инкубатор/кластер/иноватовен (извонреден) 

центар/технолошки парк 

 Поддршка на ММСП во процесот на имплементација на нови технологии 

 Потикнување на Јавно Приватно Партнерство за поддршка на бизнисите 

во регионот 

Индикативни  активности 

-   Проекти и активности за поддршка на конкурентните дејности/сектори на Полошкиот регион 

-  Проект за развој на кластер на гредешништво и градежни материјали или за мебелната индустрија 

- Проект за отварањенаинкубатор/иноватовен (извонреден) центар 

- Организарање на регионален саеем за ММСП 

- Организирање на Б2Б средби со фирми и Балакнскиот регион 

- Проект за поддршка на иницијативи за Јавно приватно Партнерство 

- Подготовка и печатење на каталог на ММСП од Плошкиот регион 

- Проект за ваучерски систем за поддршка на ММСП завоведување на технички стандарди, иновации, 

пристап до финансии и др. 

- Изведување на студија за определување на специфични регионални продукти за брендирање 

- Проект за поддшка на трансфер на технологии во ММСП 
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1.2.3. Подобрување и развој на човечки ресурси според потребите на 

пазарот на трудот 

Неповолната образовна структура на невработените лица (60 % од вкупниот 

број на невработнени лица се без квалификации: ниско квалификовани, 

полуквалификувани и ниско стучно образование) односно работна сила со без 

или мала  стручна подготвеност иницира размислување во правец дека е 

потребно е проширување на можностите за преквалификација, 

доквалификација, стекнување на вештини и нови знаења на работната сила, 

односно зајакнување на капацитетите на лицата коишто активно бараат работа. 

Од друга страна пак големо е значењето за усогласеноста на образовните 

програми со потребите за работна сила, а не да се произведуваат голем број на 

кадри со високо образование за кои нема потреба бизнис заедницата. За да се 

одовори континуирано на побарувањата и потребите на бизнисите неспорна е 

потребата да работната сила континуирано да се едуцира, да се 

преквалификува и доквалификува односно да се изгради функционален 

формален систем на неформално образование (доживотно учење). 

Во Полошкиот регион во производствените индустриски капацитети  (освен 

текстилната индустрија и големите ланци на супермаркети) учеството на 

женската работна сила е несоодветна т.е тоа е во многу незавидна положба. 

Бројот на жени претприемачи или раководители на сектори во 

производствените капацитети е минорен. Затоа, би требало да се развијат 

соодветни програми и проектни активности што ќе го поттикнат и поддржат 

женското претприемништво. Тие програми и проекти треба да бидат развиени и 

имплементирани од страна на соодветните институции на локално и 

регионално ниво. 

Програмите и активностите за остварување на мерката се: 

 Обука на невработените за специфични занаети според потребите на 

пазарот на трудот 

 Обука на земјоделци/фармери заподобро искористување на средствата 

од субвенциите и ИПАРД 

 Отварање на центри за едукација и обука на возрасните (Тетово и 

Гостивар) 

 Обуки и едукација за зголемување на квалитетот на конкурентните 

производи на пазарот 
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 Усогласување на наставните програми според барањата и потребите на 

пазарот на трудот во Полошкиот регион 

 Стимилирање и поддршка на млади таленти 

 Програма за поддршка и развој на женско претприемништво 

 

Индикативни  активности 

-   Проекти за изведување на обуки за дефицитарни професии на пазарот на трудот во Полошкиот 

регион 

-  Обуки за бизис планирање на земјоделци/фармери  

-  Проект за потокнување на иницијативи за отварање на центри за неформално образование во 

урбаните средини (Тетово и Гостивар) 

-  Проект за промовирање на концептот на доживотно учење 

-  Семинари  за подоготовка на апликации за искористување на средствата од ИПАРД 

-  Обука за менаџирање со проектен циклус 

-  Обукги за подобрување на извозот на ММСП 

-  Проект за промовирање на млади таленти  

-  Проекти и активности за стимулирање на вработувања на жени и поддршка при самовработувања 

 

1.3. Зајакнување и развој на институции/организации за поддршка на 

стартап и постојните бизниси 

Незадоволителен факт представуваат анализите на податоците по однос на 

поддршка на разојот на претприемништво од страна на Центарот за развој на 

Полошкиот плански регион (ЦРППР) и самите локални самоуправи т.е. 

општините коишто покажуваат дека таа поддршка е нодоволан и несоодветна, 

а во некои случаеви и сосема минорна. Постојните годишни буѓети на ЦРППР и 

локалните самоуправи се многу мали за  спроведување на доволно активности 

со соодветен капацитет да имаат импакт во поддршката на претприемништвото 

и ММСП и кои не одговараат на вистинските практични потреби за развојни 

програми и политики за почетни бизниси и ММСП. Во недостаток на соодветни 

среднорочни или долгорочни регионални програми за поддршка на развој на 

почетни и постојни бизниси во Полошкиот регион често тие се оставени сами да 

се занимаваат со решавање на проблемите и потребите со кои се соочуваат.  
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Во моментот институциите коишто се одговорни или нудат делумни услуги на 

поддршка на претприемништвото и ММСП дејствуваат како ра/штиман оркестар 

во недостаток на соодветен дефиниран систем за поддршка на по;етните 

бизниси и ММСП во Полошкиот регион. Постоечките институции/ организации 

кои нудат услуги за поддршка на активности за по;етните бизниси и ММСП и 

кои што можат да се вклучат во креирање на систем за поддршка на ММСП во 

Полошкиот регион се: Центарот за развој на полошкиот плански регион, 

Агенција за поддршка на претпријатија ЕСА Тетово, Центарот за развој на 

бизниси при Универзитетот од Југоисточна Европа, Центарот за кариера при 

Тетовскиот државен универзитет, канцелариите за локален економски развој 

при деветте општини од полошкиот регион, регионалните стопански комори 

(СКСЗМ, ССКМ, и СКМ) и мрежа на приватни консултанти во Полошкиот регион.  

Креирањето и воспоставување на соработка на горенаведените институции во 

правец на развој на соодветен систем за поддршка и развој на 

претприемниëтвото, конкурентноста и иновативноста на ММСП ќе овозможи 

квалитетни, брзи и содржински програми на активности за поддршка и развој на 

претприемништвото и ММСП, со што ќе се обезбеди континуиран економски и 

социјален раст и развој во Полошкиот регион. 

Излезни разултати Индикатори 

- Оранизирани координативни средби за 

усогласување на годишните акциски планови на 

заинтересираните страни 

- Организирање на заеднички промотивни 

актвности за поддршка на почетни и постојни 

бизнис 

- Изведена анализа за потреби за обуки за 

вработените на заитересираните страни 

- Изведени обуки за подобрување на 

капацитетот на вработените на 

заинтересираните страни 

- Дата база на институции/организации и 

консултанти кои нудат услуги за почетни и 

постојни бизнис 

Број на организирани средби  (мин 2 средби 

годишно) 

Број на заемни проекти на заитересираните страни 

(2-4 проекта ) 

Изведени обуки за вработените на заитересираните 

страни (мин 1 годишно) 

Број на организирани  

семинари/конференции/воршопови  (мин 1 годишно) 

Број на организирани средби со 

институции/организации со другите региони во РМ 

(мин 1 годишно) 

Број на организирани средби со 

институции/организации во земјите на Балканот и 

пошироко  (мин 1 годишно) 

Број на нови регистрирани консултанти на дата 

базата на АППРМ и Комората на консултанти од 

Полошкиот регион (над 10 консултанти) 
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Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки: 

1.3.1. Институционално зајакнување на ЦРППР, Центрите за поддршка на 

бизниси,  стопанските комори, ЛЕР и подобрување на меѓусебната 

соработка 

Програмите и активностите за остварување на мерката се: 

 Анализа потребите за обуки за вработените во ЦРППР, Центрите за 

поддршка на бизниси, стопанските комори и ЛЕР канцелариите 

 Изведување на обуки за зголемување на капацитетите и подобрување 

на услугите на ЦРППР, Центрите за поддршка на бизниси, стопанските 

комори и ЛЕР канцелариите 

 Размена на искуства со другите регионални центри во Македонија и во 

странство 

 Организирање на редовни средби за подобрување на соработката на 

засегнатите страни 

 Хармонизирање на годишните акциони планови на засегнатите страни 

во интерес на развој на регионот 

 Развој на консултатска мрежа за понуда на услуги на бизнисите 

Индикативни  активности 

-   Формирање на форум за соработка на институции/организации за поддршка на почетни и постојните 

бизниси 

- Изведување на обуки кои ќе произлезат од анализата за потребите за обуки на вработените во 

заинтересираните инстрируции 

- Поготовка и изведување на замени годишни настани (семинари, конференции, воркшопови, кампањеи 

и друго. 

- Организирање на координативни квартални средби на заинтересираните страни 

-  Изведување на обуки за лични деловни консултанти 

 
 
 
Приоритет 1.4 Одржливо земјоделство и рурален развој 

 
 

Излезни резултати Индикатори  
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Изработени студии (3) 

Број на кампањи и информативни средби 
(3) 

Број на организирани промоции за 
инвестирање во капацитети за преработки  

Број на промотивни средби за новиот 
национален гарантен фонд 

 Проекти за објекти потребни за 
најмладата и најстарата популација  

Формирани ЛАГ-ови во регионот  

Обуки за јакнење на капацитетите  на 
земјоделците (10) 

Настани за промоција на локални 
производи (3) 

Проекти за нова и реконструкција на стара 
инфраструктура 

Намалена употреба на хемиски средства 

Зголемен број на проекти за наводнување и 
број на домаќинства кои наводнуваат 

Намалена урбанизација на обработливи 
површини 

Инвестиции во капацитети за после-бербени 
активности 

Искористеност на фондот 

Изградени нови објекти (градинки, 
пензионерски клубови) 

Организирано планирање на развојот на 
регионот 

Намалување на производните трошоци и 
зголемено производтсво и пласман на 
производите 

Зголемен број на туристички посети во 
руралните средини 

Километри на изградени локлани патишта 

Изградени пензионерски домови и прифатни 
центри 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки: 

1.4.1. Регионално планирање на земјоделските активности 

Полошкиот крај изобилува со многубројни и разновидни земјоделски дејности 

од мал капацитет. Овие дејности имаат големо економско значење, не толку 

заради вкупната вредност туку заради бројот на руралното население кое со 

нив е зафатено и искористувањето на природниот потенцијал од регионот. 

Беше истакнато дека земјоделците имаат континуиран проблем со 

неорганизираноста и немање насоки за подолгорочно планирање на нивното 

производство, а со тоа и насочување на нивните инвестиции. Се трошат големи 

средства за стихијно производство на култури за кои немаат конкурентност на 

пазарот. Ова придонесе и за континуирано напуштање на обработливото 

земјиште и урбанизација на истото.   

Индикативни активности 

- Студија за оптимално искористување на водниот потенцијал 

- Студија за состојба со обработливото земјиште во регионот 

- Студија на употреба на хемиски средства во земјоделството во регионот 

- Јавна кампања за заштита на обработливото земјиште од урбанизациоја (значење и долгорочни 
последици) 

- Работилници за промоција на конкурентни култури и пчеларски производи 

- Иницијатива за инвестирање во независна акредитирана лабораторија за анализа на производи 

- Подршка на проекти за инвестирање во откупни (преработувачки) центри 

- Промоција на националниот кредитен гарантен фонд за рурален развој 
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1.4.2 Искористување на потенцијалот на руралните средини 
 

Руралните средини од регионот се карактеризираат со голем потенцијал за 

рибарство и аквакултура, сточарство, шумски плодови и објекти и услови за 

рурален туризам. Во овој регион сеуште има доволно население во 

планинските и руралните села на кое му треба насочување и создавање услови 

за подобар живот преку искористување на природниот потенцијал.  

 

Индикативни активности 

- Формирање на ЛАГ-ови 

- Изготвување на проект за промоција и употреба на локалното производство на храна во 
руралните угостителски објекти 

- Изготвување студија со мапа за распространетост на диворастечки плодови 

- Изградба на пензионерски домови и прифатни центри 

- Промотивни настани за рибарството и аквакултурата 

- Изработка на база на податоци за состојбата на постоечките рурални патишта и приоритетите за 
реконструкција на истите и потребата за изградба на нови патишта 

- Студија за потенцијалот за искористување на алтернативни извори на енергија 

 
1.4.3. Поддршка за обуки за земјоделците и активности за рурален туризам 
 

Оваа мерка ги опфаќа активностите поврзани со обучување на локалното 

население за модерно производсво и заштита на почвата и растенијата од кои 

се добиваат производи кои се потребни за развој на руралниот туризам.  

Индикативни активности 

- Подготовка на заеднички настани за промоција на руралниот туризам со соседните земји 

- Подготовка на проект „Млечен пат“ за промоција на локални млечни производи и руралниот 
туризам 

- Проект за промоција и регистрирање на традиционално производство во бачилата 

- Организирање обуки за туристички менаџери за регионот 

- Организирање на обуки на младите за агроекономски мерки 

- Обуки за правилна употреба на хемиски средства 

- Обуки за искористување на органскиот отпад 

- Изработка на промотивни материјали за руралните средини со потенцијал за рурален 
развој и туризам 

- Изградба на рекреативна инфраструктура  
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Приоритет 1.5 

Современа и модерна инфраструктура  

Излезни резултати Индикатори 

Должина на реконструирани делници „А“ 
и регионални патишта 

Должина на реконструирани локални 
патишта; 

Број на реконструирани железнички 
станици; 

Должина на реконструирани и изградени 
локални патишта; 

Просечен годишен дневен сообраќај  

Број на патници во патниот сообраќај; 

Број на превезени патници во железничкиот 
сообраќај; 

Вкупно превезена стока во железничкиот 
сообраќај; 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки: 

Мерка 1.5.1 

Осовременување и развој на патната инфраструктура 

Планираниот развој на Полошкиот плански регион ќе биде ограничен доколку 

се задржи постојното ниво на развионост и квалитет на патната 

инфраструктура. Последните податоци покажуваат дека патниот превозна 

стока и патници е основен вид на превоз кој се користи не само на ниво на 

Полошки регион , туку и во Република Македонија. Поради е потребно 

првенствено да се осовременат постојните патишта од различни категории, но 

и да се инвестира во понатамошен развој на патната инфраструктура. Во 

рамките на мерката ќе се имплементираат: 

 Урбанистички  планови за населени и вон населени места и 

просторно планирање 

 Модернизација на постоечката мрежа на „А“ патишта и изградба на 

нови делници 

 Модернизирање на постоечките и изградба на нови регионални 

патишта 

 Модернизација постојните и изградба на нови локални патишта 

Индикативни активности 
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Интензивирање и поддршката во подготовка на техничка документација 
на урбанистички  планови за населени и вон населени места и просторно 
планирање 

Модернизација на постоечката мрежа на „А“ патишта и изградба на нови 

 „А2“ Делница: Тетово-Гостивар 

 „А2“ Делница: Гостивар-Кичево; Гостивар- Дебар 

Модернизирање на постоечките и изградба на нови регионални патишта 

 Р 1203 Тетово- Јажинце 

 Р 1206 Тетово-Пирок-Гостивар 

 Р 1209 Тетово-Попова Шапка 

 Р 2233 Тетово Брвеница-Чегране-Гостивар 

 Р 2234 Пршовце-Јегуновце-Радуша 

 Р 2235 Маврови Анови- Маврово 

 Р 2242 Желино-Шемшово-Јегуновце 

Модернизација постојните и изградба на нови локални патишта 

 

Мерка 1.5.2 

Подобрување на железничката инфраструктура 

Иако Полошкиот регион е еден од регионите кој од аспект на пружање на 

железнички транспортни услуги е добро опслужен, квалитетот на тие услуги е 

на многу ниско ниво. Поради повеќе годишното неинвестирање во железницата 

и слабиот квалитет на услуги, податоците за бројот на превезени патници и 

стока покажуваат големо намалување на превозот. Железничкиот транспорт е 

еден од најбрзите, најсигурните и најефтините видови на транспорт, а исто така 

и од аспект на заштитата на животната средина е  најприфатлив. Сепак, обемот 

на овој вид на транспорт во Полошкиот регион е релативно мал.  

 Реконструкција на постојната железничката инфраструктура 

 Зголемување на безбедноста на вкрстувањето на железничките 

линии со патиштата 

 Индикативни активности 

Подготовка на техничка документација за реконструкција на железничките 
линии 

Подготовка на техничка документација за реконструкција на железничките 
станици 

Вертикална сигналитика и сигнализација на вкрстувањата 
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Мерка 1.5.3  

Гасификација 

Користењето на земјаниот гас придонесува кон зголемување на конкурентноста 

на индустријата, бидејќи се гасот е енергенс кој е наефтин. 

Развој на гасоводниот систем, односно изградба на примарна и секундарна-

дистрибутивна мрежа е императив за развој на Полошкиот регион, особено на 

развој на Индустријата. 

 Индикативни активности 

Подготовка на физибилити студии 

Подготовка на  техничка документација  

Изградба на примарна и секундарна мрежа 

 

Мерка 1.5.4 

Урбанистички  планови за населени и вон населени места и просторно 

планирање 

Просторниот развој на еден регион се базира на изработка на регионален 

просторен план. Регионалниот просторен план ќе ги дефинира просторната 

разместеност на различните видови на човечка активност и преку него ќе се 

добие  усогласен просторен развој и ќе се дефинираат основните елементи за 

добивање на оптимална просторна разместеност на населението во регионот.  

Покрај ова потребно е да се ажурира постојната и да се развие нова генерална 

и детална урбанистичка документација. Голем дел од руралните населени 

места, не се покриени со просторно планска документација, што е една од 

основните пречки за развој на овие подрачја. 

Индикативни активности 

Изработка на регионален просторен план; 

Ажурирање и изработка на Генерални Урбанистички Планови (ГУП); 

Ажурирање и изработка на Детални Урбанистички Планови (ДУП); 

Изработка на планска документација за рурални населени места; 
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Среднорочна цел  2. Подршка и развој на современо образование, развој 

на човечки капацитети и подигнување на степенот на социјален развој 

Трендот на движење на структурата на населението според школска 

подготовка, континуирана се одвиваа континуирано во насока кон намалување 

на учеството на лицата со ниско ниво на образование и пораст на оние со 

средно и високо ниво на образование. Но, и покрај ваквата тенденција уделот 

на лицата со ниско ниво на образование останува доминантен во најголем број 

од регионите и општините. Релативно малиот пораст на населението со вишо и 

високо образование, меѓу другото, е условен од интензивната интелектуална 

емиграција.  

Полошкиот регион се карактеризира со високо развиена образовна мрежа на 

институции. Во регионот делуваат 145 основни училишта, 13 средни и 4 

универзитети. Четирите  универзитетите кој дејстуваат во регионот се: Државен 

Универзитет Тетово, и Универзитет на Југоисточна Европа, ФОН и 

Меѓународниот универзитет на Струга. 

Средните училишта во Полошкиот регион се од разни профили: гимназија, 

медицина, економија, стучно образование (машинско, електротехничко, 

хемиско-технолошка, текстил и лични услуги) и музика. Моментално нема 

ниедно средно училиште во руалните општини. 

Воведување на функционален систем на  неформално образование којшто 

континуирано ќе овозможи понуда на цертифицирани обуки за дефицитарни 

занимања на пазарот на трудот за млади и возрасни од Полошкиот регион 

односно зазанаетчиски дејности базирани на побарувањата на пазарот на 

трудот. Изградена формална мрежа на овластени центри на центарот за 

образование на возрасни во Полошкиот регион. 

Континуирани и практични реформа на образовниот систем во средните 

стручни училишта за да се профилизираат според побарувањата на 

стопанството а не да се подотвуваат млади во дејности кои никогаш нема да ги 

применуваат. Воведување на комбиниран систем на образование односно 2 

дена теорија и 3 дена паркса во претпријатија. Намалување на паралелки во 

Гимназија и поголема концентрација во средните стручни училишта.  

Следствено на реформите во средните стручни ушилишта подготвување на 

промотивни кампањи за важноста и улогата на средните стручни училишта во 

развојот на конкурентен пазар на трудот, економскиот развој на општините и 
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регионот и креирањето на кадри според потребите на локалната/регионалната 

бизнис заедница 

Исто така многу значајно за развојот на пазарот на трудот во регионот е и 

воведување на практичен систем на обработка на податоци во  секторотите за 

образование во општина тетово и Гостивар за ССУ преку кој ќе може следи 

развојот на профили во формалниот и неформалниот ситем на образование за 

да може во секој момент да се прават анализи и определат правци на развој на 

кадри за потребите на пазаот на трудот во Полошкиот регион. 

Р.бр. Индикатори 
Индикатор 

Базна година 
Индикатор 2019 

1 
Изградени средни училишта во руралните општини 
(Боговино и Теарце) 

- 2 

2. Изградба и реконструкција на основни училишта - 3-5 училишта 

3. Корисници на социјална помош - Намалена за 5 % 

4. 
Опфатеност на стари лица во центри за стари лица  
во регионот 

0 100 

5. Број на детски градинки во руралните општини 0 4 

6, Број на домови за стари лица (јавни или ППП) 0 1-2 

7 
Процент на искористеност на Активни мерки за 
вработување (самовработување) 

11,5 % 15 % 

 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

2.1. Континуирано подобрување на условите и квалитетот на 

образованието и развој на човечки капацитети 

Излезни разултати Индикатори 

-  Лиценцирани институции/центри за 

неформално образование (3-5) 

- Изведени обуки за дефицитарни вештини на 

пазарот на трудот (1-3 обуки секоја година) 

Усвоени нови смерови во ССУ според 

потребите на пазарот на трудот 

Обучени ментори/наставици за изведување 

на квалитетна практична настава (100) 

Склучени меморандуми за соработка на 

- Опфатеност во средно образование (бруто/нето) на 

ниво на регион и на општинско ниво 

-  Дипломирани студенти на 000 население  

- Опфатеноста со доживотно учење на 000 во регионот 

- Опфатеност на женската популација во средно 

образование (бруто/нето) во регионот  и општините 

- Невработеност според стручната спрема и потребите 

на пазарот на трудот 
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општината бизнис заедницата и  ССУ & 

Универзитетите за изведување на квалитетна 

практична настава 

Отварање на центри за неформално 

образование 

- Отселено население старо 15 и повеќе години 

според стручната спрема 

-  Висина на средства инвестирани во образовни 

проекти за поврзување на помалите општини и 

руралните средини со поголемите урбани средини 

 

Остварување на овој приоритет ја вклучува следнава основна мерка: 

 

2.1.1. Подобрување на условите во основните и средните училишта 

За да се осигурува квалитетна настава во основните и средни училишта 

потребно е континуирано да се инвестира во образовната инфрастуктура. 

Моментално во урбаните средини ситуацијата е малку поповолна во однос на 

таа во руралните средини каде во некои места условите се доста тешки за 

изведување на квалитетна настава. Иако во последните години доста е 

инвестирано во инфраструктурта на основните и срените училишта тој тренд 

треба да продолжи се додена не се достигне задоволитено ниво на еднакви 

или приближно услови во урбани и руралните средини. 

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Изградба и реконструкција на основни и средни училишта во урбани и 

рурални средини 

 Изградба на спортски сали и терени за спортско-рекреативни  

активности во ОУ, СУ и ВО 

 Опремување на опрема и аудио визиелни средства основните и 

средните училишта 

Индикативни  активности 

- Подготовка на проекти, техничка документација , одобрениа, ревизии на проекти за изградба и 

реконструкција на основни и средни училишта 

- Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на проекти за изградба на 

спортско-рекреативни објекти 

- Опремување на кабинетите со опрема за изведување на практична настава 
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2.1.2. Подобрување на квалитетот на формалното и неформалното 

образование 

Изведувањето на редовни годишни истражувања за состојбите, трендот и 

развојот на микро, малите и средните претпријатија во Полошкиот регион, 

потребите на пазарот на трудот од една страна и од друга страна воведување 

на систем на обработка на податоци во  оопштинските сектори за образование 

во урбаните средини за ССУ преку кој ќе го следи развојот на профили во 

формалниот и неформалниот систем на образование за да може во секој 

момент да прави анализи и определи правци на развој на кадри за потребите 

на пазарот на трудот во Полошкиот регион. 

 

Обуки од неформалното образование освен во Центрите за вработување се 

одвиваат во Работничкиот Универзитет во урбаните средини во во Тетово и 

Гостивар. Во недостаок на формална мрежа на организирање на обуки од 

Центарот за образование на возрасни надвор од Скопје во моментот ова 

празнина се пополнува од гореспоменатите институции соодвествено со 

нивните капацитети и можности но ова ни од далеку не ги исполнува барањата 

и потребите на пазарот на трудот.  Отварењето на формални центри за 

неформално образование ќе допринесе кон развој и градење на вештини и 

знаења соодвествено со потребите на пазарот на трудот. 

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Отварање на средни училишта во руралните општини (Теарце и 

Боговино) 

 Отварање на регионално средно училиште за  уметности 

 Отварање на смерови во ССОУ според потребите на пазарот на трудот 

 Осовремување и доопремување на кабинети/лаборатории во ОУ и 

ССОУ 

 Изградба на функционален/практичен  систем за изведувања на 

практичната настава на ученици/студенти (ССОУ, УНиверзитети) 

во тесна соработка на општините, образованието и бизнис 

заедницата 

 Оформување на фонд за стипендирање на талентирани 

ученици/студенти во соработка со Бизнис заедницата 
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 Континуирано надоградување  на знаењата и вештините за постојниот  

наставнички кадар (ОУ; СУ; ВО) 

 Координативни средби на општините во Полошкиот регион за 

усогласувања на смерови во СУ според потребите на пазарот на трудот 

 Поддршка/стимулирањље на локалните/регионалните медиуми за 

емитување на образовни програми и содржини 

 Програма на активности за образование на лица со НО и НКВ 

 Поддршка на Јавно-Приватно-Партнерство во развој на програми за 

образование на возрасни 

 

Индикативни  активности 

- Изработка на анализа за мошностите на отварање на средни училишта во руралните општини        

(Теарце и Боговино 

- Отворање на средните училишта ако анализата покажува потреба и издржливост 

- Спроведување на годишни анализи за состојбата на пазарот на трудот односно потребите и 

побарувањата на бизнис заедницата за работна сила и и отварање на такви смерови во ССУ И ВО 

- Изведување на обуки за преквалификација и доквалификација на невработени со НО и НКВ 

- Изведување на редовни обуки за надоградување на знаењата и вештините на посојниот наставнички 

кадар 

- Проект за емитување на образовни содржини во локалните/регионалните медиуми 

- Проект на активности за развој на ЈПП во развој и имплеменатција на програми за образование на 

возрасни. 

 

2.2. Подигнување на степенот на социјален развој 

Излезни разултати Индикатори 

Број на реконструирани градинки за деца во 

Урбаните средини (3-4) 

Број на новоизградени домови за стари лица (1-2) 

Склучувања на ЈПП  за градинки и домови за 

стари лица (1-2) 

Подобрена инфраструктура за лица со телесен 

Број на корисници на социјална помош 

Висина на средства инвестирани во здраствени и 

социјални услуги и културни настани за подобрување 

на услугите регионот 

Број на склучени договори за ЈПП 
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инвалидитет и пречки во развојот 

 

2.2.1. Понуда на подобри услуги и услови за деца од предшколска возраст 

и стари лица 

Во Полошкиот регион евидентен е фактот за недостаток на доволни капацитети 

за понуда на услуги за децата од предшколска возраст и старите лица. Децата 

од предшколска возраст можат да користат услуги во постојните градинки кои 

се концентрирани само во урбаните средини во Тетово и Гостивар и нема ниту 

една во руралните средини (постои иницијатива да се отвараат во Боговино и 

Јегуновце).  

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Изградба/Отварање на градинки за деца во руралните општини 

 Зголемување на капацитетите на постојните градинки за деца 

 Изградба на регионален дома за стари лица 

 Потикнување и поддршка на Јасвно Приватно партнерство во отварање 

на графинки и дом за стари лица 

 Отварање на пензионерски клубови во руралните општини 

Индикативни  активности 

- Изработка на техничка документација за реконструкција и изградба на градинки и домови за стари 

лица 

- Проекти за потикнување на јавно приватно партнерство во понуда на услуги за деца од предшколска и 

стари лица. 

- Проект за ораанизирање на едукативни и забавни настани за деца од предшколска возраст 

- Проект за организирање на спортко рекреативни активност за пензионери 

 

2.2.2. Понуда на поквалитетни услови за живот на лица со посебни 

потреби 

Тековна инфраструктура во Полошкиот регион па и на ниво на државата за 

понуда на квалитетни услови за живот на лицата со посебни потреби е во многу 

лоша состојба, дури за некои потреби можеме да кажеме дека воопшти и не 
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постои. Инвестициите во секаков вид на ифраструктура за ова категорија на 

наши граѓани ќе биде чекор напред на нивна социјална инклузија и кохезија. 

 Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Изградба на соодветна ифраструктура за лица со посебни потреби 

 Стимулирање на бизнис заедницата да вработува лица со посебни 

потреби 

 Креирање на специјализирани едукативни центри за лица со посебни 

потреби 

 Формирање на фондација за снабдување со опрема и специфични 

алатки  за лица со посебни потреби 

 

Индикативни  активности 

- Програма на активности за стимулирање на бизнис заедницата да вработи лица со посебни потреби 

- Отварање на специјализирани центри за дневен престој за лица со посебни потреби 

- Осигурување на финансиски средства за фондот за набавка на помагала 

 

2.2.3. Подобрување на условите за развој на спортско-рекреативни 

активности 

Иако во Полошкиот регион дејствуваат доста спортстки друштва и клубови во 

разни спортови инфраструктурата е не е развиена во потребниот ниво и го 

попречува професиналниот резвој на спортистите и не дава можност за развој 

на рекреативниот спорт на сите жители од Полошкиот регион. Во моментот 

недостасува базен, спортска сала за Тетовскиот регион (започната 1986 година 

и незавршена до ден денес), спортски сали во ОУ и СУ, рекреативни паркови за 

деца и млади  и други инфраструктурни објекти за изведување на спортско 

рекреативни активности. Инвестирањето во инфрастуктурни објекти за развој 

на спортко-рекреативни активности ќе допринесе да имаме здрава младина и 

креирање на натреварувачи дух на сите полиња на животот. 

Програмите и активностите на за остварување на мерката се: 

 Изградба на олимписки базен 

 Изградба/обнова на забавно-рекреативни парк за деца и млади 
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 Изградба на сала за изведување на спортски/клубски/рекреативни/ 

натпреварувачки активности 

 Организирање на регионални спортско рекреативни 

настани/натпреварувања 

 

Индикативни  активности 

- Изработка на техничка документација за изградба на олимписки базен 

- Проект за реокнструкција на постојната неизградена спортска сала во Тетово 

- Изградба на трим патеки во еколошки ќисти средини 

- Проект за промоција на параглајдерството 

- Проект за организирање на напреварувања во разни спортови на ученици и студенти 

- Изработка на студија за потребата за изградба на регионален забавен парк за деца и млади  

 

2.2.4.  Подобрување на условите и  искористеноста на активните мерки за 

вработување и социјалната помош 

 

Опфатот на невработените и корисниците на социјална помош во активните 

мерки за вработување е скормен (околу 11,5 % на регионално ниво за мерката 

самовработување), иако тие имаат влијание во подршката на вработување. 

Зголемувањето на опфатот е условен од капацитетот на институциите за 

нивната испорака како и алоцирање на средства за поголем обем во 

испораката на овие мерки пр. додатни средства од локалните самоуправи, 

европските фондови и донаторските проекти. Посебно внимание во 

зголемувањето на опфатот на овие мерки треба да се обрне на поголемото 

учество на младите и жените каде невработеноста е најизразена. 

Програмите и активностите  за остварување на мерката се: 

 Изведување на кампањи за подобра информираност за Активните мерки 

за вработувања за невработени лица 

 Изведување на обуки за невработени лица (мотивациони, ЦВ, 

Интервјуирање,развој на индивидуални акциони планови и сл.) 
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 Потикнување и зголемување на општествената одговорност кај бизнис 

заедницата и локалната власт 

Индикативни  активности 

- Изведување на обуки за дефицитарни занимања (пр. заварувачи, бравари и др.) 

- Изведување на обука за лица со телесен инвалидитет (Пр. ИТ, странски јазици и сл.) 

- Креирање на регионален/општински фонд за имплементирање на активност за активни мерки за 

вработување 

- Проект за поголема вклученост на младите со 29 години и жени во актинвите мерки за вработување 

- Проект за поголема вклученост на Ромите во активните мерки за вработување 

- Проект за изведување на обуки за Основни бизнис вештини и Бизнис Планирање на невработени 

активни баратели на работа 

-  

-  

 

 

 

Приоритет Надлежни институции 
Извори на 

финансирање 

Вкупно расположливи 

средства 

2.1.  Континуирано 

подобрување на 

условите и 

квалитетот на 

образованието и 

развој на човечки 

капацитети 

Министерство за образование и 

наука, Биро за развој на 

образование,  Единици за 

локална самоуправа, Центар за 

развој на Полошкиот регион 

регион, Универзитети, ССУ, 

Јавни институции, ЕСА Тетово, 

НВО 

Национален буџет преку 

Министерство за 

образование и наука & 

Биро за раазвој на 

образование, ЕУ ИПА, 

општински 

буџети,донаторски 

проекти 

 

2.2  Подигнување на 

степенот на 

социјален развој 

Министерство за труд и 

социјална политика, Центар за 

развој на Полошкиот регион 

регион, Единици за локална 

самоуправа, Јавни институции, 

НВО 

Национален буџет-

Програма на МТВ, 

Министерство за труд и 

социјална политика, 

Светска Банка, ЕБРД, 

Општински буџети, ЕУ 

ИПА , Бизнис заедница  

Донатори 
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Среднорочна цел 3. Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во 

регионот преку валоризација на природните и 

културните вредности 

Трендовите на туристичкиот развој се многу важни од аспект на креирање на 

развојните стратегии, приоритети, мерки и проекти. Може да се каже дека 

Полошкиот плански регион во Република Македонија спаѓа во помалку 

туристичко развиените региони. Со реализација на оваа среднорочна цел ќе се 

создадат услови за зголемување на бројот на туристите, просечниот број на 

остварени ноќевања,. Оваа цел ќе биде остварена доколку се преземат 

конкретни мерки за одржлив развој на спортско – рекреативните центри кои би 

се однесувале на подобрување на туристичката инфраструктура и 

супраструктура, зајакнувањето на институционалните капацитети за развој на 

туризмот и преку зајакнување на работата на кластерот. 

Р.бр. Индикатори 
Индикатор Базна 

година (2013) 
Индикатор 2019 

1 Вкупен број на туристи во регионот 30823 32300 

2. 
Просечен број на остварени ноќевања во 
регионот 

2,0 2,8 

3. 
Процентуално учество на туристичкиот промет на 
Полошкиот плански регион во вкупниот промет на 
РМ 

5,28% 7% 

4. Број на легла  3153 3300 

Во наредниот период се очекува зголемување на вкупниот број на туристи за 

околу 5% од базната година што значи дека ќе се зголеми и бројката би 

изнесувала околу 32300. Ваквата проценка произлегува од извршената анализа 

во изминатиот пет годишен период кога од базната 2009 година (31596) има 

благ пад на бројот на туристи што и во последната анализирана година не се 

достигнува таа бројка. Но со оглед на тоа дека се зголемува бројот на 

субвенционирани земји во Република Македонија и на светскиот пазар 

туристите се насочени кон непознати дестинации се очекува зголемување на 

бројот на туристи. Зголемувањето на бројот на туристи ќе биде и резултат на 

остварувањето на покрупни проекти од областа на туризмот во овој регион што 

е дел од среднорочната цел и приоритетите на оваа стратегија. 

Во анализираниот период анализирани се просечно 2 дена престој на туристите 

со стагнантни карактеристики односно непроменливост и останува скоро иста. 

Заедно со зголемувањето на бројот на туристите очекуваме и зголемување на 
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нивниот просечен престој од 0,8 дена односно околу 1 ден со тенденција на 

уште поголемо зголемување во наредниот период. 

Во поглед на процентуалното учество на туристичката потрошувачка на 

регионот во однос на туристичката потрошувачка на РМ во изминатиот три 

годишен период бележиме забележително намалување што претставува 

негативна појава. Токму поради среднорочната цел и приоритетите во 

наредниот период очекуваме зголемување на процентуалното учество некаде 

до нивото на почетокот на анализираниот период (7%) поради фактот што овој 

регион располага со богати туристички потенцијали посебно од зимско  - 

спортски, природни и биодиверзитетни туристички карактеристики. 

 Во однос на динамиката на пораст на сместувачки капацитети во Полошкиот 

плански регион очекуваме и во наредниот период слични тенденции. Од тоа 

произлегува заклучокот дека со порастот на туристи во регионот во наредниот 

период ќе се зголеми и бројот на сместувачки капацитети околу 3300 легла. 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

3.1. Развој на инфраструктурата и угостителско - сместувачките 

капацитети 

Излезни резултати Индикатори 

Број на донесени урбанистичко – архитектонски планови 

Број на паркинзи 

Број на планинарски патеки (пешачки и велосипедски) 

Реконструирани асфалтирани патишта 

Број на етно ресторани 

Број на сместувачки капацитети (по видови) 

Реконструирана жичарница Тетово – Шар Планина 

Реконструиран спортски центар „Попова Шапка“ 

Промотивни активности за инвестирање во хотелски 
капацитети 

Ставени во функција број на паркинг места 

Должина на патна комуникација и поврзани 
локалитети 

Ставени во функција етно ресторани 

Категоризирани и ставени во употреба сместувачки 
капацитети 

Износ на инвестициски фондови во обновена 
инфраструктура 

Објавена брошура „Invest Polog“ 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве мерки: 

3.1.1. Подобрување на туристичката инфраструктура и 

супраструктура 

Со цел да се реализираат проектите од локален карактер од аспект на 

унапредување на туристичката инфраструктура потребни се повеќе средства за 

тоа да се оствари. Средствата можат да се однесуваат како на финансиски, 

материјални, така и на човечки. Потребно е нивно усогласување и 
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синхронизирање за нивно најефикасно функционирање, односно да бидат 

алоцирани адекватно за да можат да бидат ставени во функција.  

Имплементацијата на мерката ќе биде насочена кон: 

 Трасирање и изградба на планински патеки (пешачки и велосипедски) 

 Развој на зимските туристички центри Попова Шапка и Маврово 

 Обезбедување на комунално технички услови во туристичките 

локалитети 

 Индикативни активности 

Реконструкција на жичарница Тетово – Шар Планина 

Изградба на паркинзи во локалитетите на Попова Шапка и Маврово  

Трасирање систем на патеки, регион за спорт и рекреација 

Реконструкција на патот Старо Село – Љуботен 

Обезбедување на комунално – технички услови за туристи 

3.1.2 Поттикнување на јавно - приватно партнерство 

За реализација на проектите потребна е соработка помеѓу различните 

стејкхолдери. Исто така за остварување на проектите според зададени цели и 

приоритети постојат бројни модели. Еден од значајните модели претставува 

јавно – приватно партнерство, каде се усогласуваат и соединуваат чинителите 

од јавен и приватен карактер. 

Мерката ќе се реализира преку: 

 Промоција за придобивките јавно – приватно партнерство 

  Информирање и обуки за склучување на договори за јавно – приватно 

партнерство 

Индикативни активности 

Креирање процедури за јавно-приватно партнерство и концесии како можност за туристичка понуда  

Одржување обуки за заинтересирани за ЈПП 

Склучувања договори за ЈПП 

Формирање на заеднички тела за менаџирање со атракциите со модел на ЈПП 
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3.1.3 Поттикнување на инвестиции во хотели, ресторани и изготвување 

на апликации за добивање на странски фондови 

Полошкиот регион претставува традиционален регион на иселеништво. Така на 

пример Тетово и Гостивар како најголеми градски центри на овој регион 

претставуваат и значајни бизнис центри, со значителни можности за да се 

привлечат инвестиции од дијаспората. Следствено потенцијалот за 

инвестирање во туристичкиот сектор се сами по себе евидентни и 

претставуваат значаен потенцијал за развој на регионот во оваа смисла. Покрај 

ова, на Р. Македонија и се пристапни голем број на програми (ИПА, ИПАРД) кои 

се прикладни за обезбедување на инвестиции во приватниот и јавниот сектор. 

Користењето на средствата од ваквите меѓународни фондови ќе обезбеди и 

поврзување на регионот со другите европски региони. 

Мерката би се реализирала преку: 

 Презентација на придобивките од инвестирањето во туристичкиот сектор 

 Промовирање на регионот на туристичките саеми 

 Промоција на погодности за привлекување на инвестиции од 

дијаспората 

Индикативни активности 

Обука на општински одделенија за аплицирање на проекти  

Поттикнување инвестиции во етно  ресторани 

Инвестиции во кампови и одморалишта 

Инвестиции во изградба, уредување и опремување на приватни сместувачки капацитети 

Брошура “Invest Polog” 

 

 

3.1.4 Изготвување урбанистичка документација за туризам 

Во Република Македонија познат е проблемот со урбанистичката документација 

на сите објекти воопшто. Во последниве години се прават напори за 

легализирање на дивоградбите, а со тоа се влијае и на состојбата со 

изграденоста во туристичките локалитети.  

Мерката би се реализирала преку: 
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 Изработка на нови планови во согласност со изменетите состојби со 

легализираните објекти 

 Извршување на адекватна категоризација на туристичките објекти 

Индикативни активности 

Изготвување на урбанистичко – архитектонски планови, документи  

План и програми за легализирани и нелегални објекти 

Спроведување на категоризација на туристичките објекти 

Изготвување на предлози за регулирање на степенот на заштита на природните и културните 
вредности 

Изработување на елаборати за капацитетот на просторот во окружувањето на туристичкиот 
локалитет 

3.2 Зајакнување на институционалните капацитети за развој на туризмот 

(ЛЕР,туристички бироа) 

Излезни резултати Индикатори 

Број на извршени обуки за туризам 

Број на изградени инфо пунктови и центри 

Поставени патокази кои упатуваат на туристичките атрактивности 

Одржани работилници поврзани  со туризмот 

Изработени промотивни материјали 

Формирани оддели за туризам 

Изработена веб страна на регионот 

Учества на саеми за спортски туризам 

Воведена статистика за туризам 

Одржани обуки за електронски резервации  

Издвоен буџет за промоција на туризмот 

Број на учесници на обуки и издадени сертификати 

Ставени во функција инфо пунктови 

Број на патокази за туристички атрактивности 

Број на испечатени брошури, флаери 

Функционална веб страна 

 

 

 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве мерки: 

3.2.1 Назначување одговорни лица за туризам во општинската 

администрација 

Со новата законска регулатива за туризам се предвидува во секоја општина на 

Република Македонија која што е спремна за развој на туризмот да вработи 

минимум едно лице кое ќе работи стриктно за развој на туризмот. Оваа мерка 

ќе придонесе до зголемување на можностите за развој на туризмот во 

Полошкиот плански регион.  

Мерката ќе се реализира преку: 

 Вработување на лица задолжени за туризмот во општините 

 Меѓуопштинска соработка помеѓу ЛЕР секторите/одделенијата 
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 Обуки за развој на туризмот на одговорните лица кои работат во 

општините 

Индикативни активности 

Формирање на секторите/одделенија за туризам во сите општини во регионот   

Формирање на општински туристички бироа  

Мрежно поврзување на туристичките бироа во регионот  

Организирање состаноци на вклучените во туризмот во регионот на цикличен интервал 

 

3.2.2 Алоцирање на средства за промоција на туризмот 

Секоја дестинација доколку сака да го развие туризмот треба да располага со 

соодветни средства за промоција како и правилно да ги имплементира. Треба 

секоја дестинација да креира свој сет, односно комбинација од медиуми и 

средства за промоција со цел креирање на препознатлив туристички бренд и 

зголемување на туристичката посетеност.  

Како би се реализирала оваа мерка: 

 Селекција на туристички вредности  

 Избор на најдобри промотивни средства и методи наменети за 

дефинирани пазарни сегменти 

 

Индикативни активности 

Промовирање на потенцијалите и мрежно поврзување  

Организирање на промотивни денови на туризмот  

Веб страна на регионот (изработка и ажурирање)  

Брошура, флаери за туризмот во Полог 

Настап на саеми за спортски туризам 

 

3.2.3 Функционирање на инфо пунктовите и центрите и подобрување 

на туристичката сигнализација 

Движењето на туристите во просторот налага постоење на јасна и 

повеќејазична сигнализација во дестинацијата. Туристичките атрактивности од 

природен и културен карактер би останале непознати доколку не се знае 

нивната точна локација. Пожелно е во самите локалитети со туристички 



98 

 

ресурси да располагаат со определени општи и информации за посетителите и 

туристите на дадени инфо-табли. Инфо-пунктовите најчесто можат да се 

изградат покрај главните комуникации или на локации каде постои голема 

фреквенција на луѓе. Информациите треба да се однесуваат за природните и 

културните туристички потенцијали, нивната локација, време на работење, 

начин на стигнување, можностите за дополнителни и пропратни туристички 

активности, како и поврзување на различните чинители на туристичката понуда 

помеѓу себе. 

Како би се реализирала оваа мерка: 

 План за изградба и опремување на инфо-точките и инфо центрите 

 Поставување на информативните табли 

 План за сигнализација на важните туристички атракции на главните 

комуникации 

 Селектирање на атрактивности за кои ќе се изработи софтвер за 

визуализација 

 

Индикативни активности 

Изготвување на план и реализирање на инфо-точки, центри во регионот 

Опремување систем на инфо центри 

Интегрирање на софтвер во инфо-точките со информации за туристичките атракции во цел регион  

Изготвување на апликации (програми) за презентација на позначајните културни атракции во 
регионот  

Подобрување на постоечките и изградба на нови комуникации и сигнализација 

Мапирање и определување приоритети на туристичките ресурси кои ќе се сигнализираат, како и 
определување на локации за поставување на таблите 

 

3.2.4 Подобрување на комуникацијата со државните институции за 

евиденција на туристи 

Јавниот и приватниот сектор треба да ги усогласат своите индивидуални 

политики и активности доколку дестинацијата се стреми да го унапреди 

туристичкиот развој. Меѓусебната кооперативност на стејкхолдерите во дадена 

дестинација претставува императив на скоро сите аспекти на туристичкиот 

развој. Пречките во комуникацијата можат да предизвика тешкотии во развојот 

на туризмот. 

Како би се реализирала оваа мерка: 
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 Тренинг активности за вработените во државните институции и бизнис 

секторот (работилници) 

 Вработување на лица со искуство од туризмот во државните институции 

 Поврзување на институциите кои ги собираат податоците со сите 

засегнати во туризмот 

Индикативни активности 

Систем на статистика за туристи 

Воведување на Booking резервации 

Воведување на покомплексен систем за евиденција на туристи  

Обработка и презентација на податоците од страна на општинските 

сектори/одделенија за туризам пред бизнис заедницата 

Изработка и дистрибуција на стандардизирани анкетни прашалници 

 

3.3 Зајакнување на работата на кластерот и активирање на туристичките 

ресурси 

Излезни резултати Индикатори 

Број на извршени обуки на стејкхолдерите за 

приклучување во кластер 

Број на мапирани туристички ресурси 

Број на специјализирани туристички водичи 

Извршени обуки на општинската администрација и 

бизнис секторот за новите трендови во туризмот 

Извршени обуки на локалното население за 

придобивките од туризмот 

Процент на зачленетост во туристичкиот 

кластер 

Број на издадени сертификати за обуките 

поврзани со туризмот 

Активирани туристички производи 

 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следниве мерки: 

3.3.1 Анимирање на стејкхолдерите за работа во кластерот 

Туристичкиот регион како засебна туристичка дестинација треба да понуди 

производи и програми кои се комбинација на сите даватели на услуги застапени 

во регионот. Тоа би се постигнало преку креирање на кластер за туризам. 
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Понудата би станала специјализирана, односно би се зголемил и квалитетот на 

самите производи  и програми. Оваа мерка би се реализирала преку: 

 Презентација на функционирањето на кластерот 

 Избор на заинтересираните нови членови во кластерот 

Индикативни активности 

Промоција на придобивките од кластерите и другите видови на здружувања 

Организирање на редовни состаноци на членовите на кластерот  

Промовирање на работата на кластерот  

Формирање на организациска структура на кластерот  

Поврзување со туристичките агенции и бизнис секторот  

Креирање на регионални информативни програми за локалните радио и телевизиски станици 

3.3.2 Формирање на заеднички туристички програми (производи) 

Современите туристи имаат потреба од поголем избор на туристичката понуда. 

Полошкиот регион располага со туристички вредности од различен карактер од 

кои поголем дел се недоволно туристички валоризирани. Следствено на тоа 

треба да се формираат туристички програми кои ќе ги поврзат давателите на 

туристички услуги во различните општини на регионот. Оваа мерка би се 

реализирала преку: 

 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 селективните 

видови на туризам и културниот 

Индикативни активности 

Мапирање на туристички ресурси 

Систем за менаџмент со туристички дестинации (Маврово, Шапка) 

Склучување на договори за соработка во давањето на туристички услуги 

Обезбедување на видливост на потенцијалите за туризмот во целиот регион 

Вмрежување  на позначајните манифестациите во регионот 
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3.3.3 Создавање систем за константна едукација 

Современите промени во туризмот налагаат адаптирање на сите сегменти на 

туристичката понуда. Според тоа човечките ресурси како најзначаен елемент 

на туристичката понуда треба континуирано да се надградуваат и усовршуваат. 

Тоа ќе се овозможи преку имплементација на различни модели и системи за 

константан едукација како на ново вработените така и на веќе вработените. 

Оваа мерка ќе се реализира преку: 

 Отворање на центри за неформално образование 

 Користење на искуства од земјата и странство 

Индикативни активности 

Едукација и специјализација на водичи 

Обука на локалното население за туризам 

Обуки за општинската администрација и бизнис заедницата 

Отворање на центри за неформално образование 

Имплементирање на програми за доживотно учење 
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Среднорочна цел  4  Заштита на животната средина преку контролирано 

искористување и управување со природните 

ресурси 

Полошкиот регион може да се пофали со големо природно богатство чија 

вредност е претставена преку големиот број на репрезентативни заштитени 

подрачја кои имаат голема природна, геоморфолошка, научна и биолошка 

вредност. Природните ресурси во Полошкиот регион на населението му 

овозможуваат економски развој преку користење на природните ресурси, развој 

на туризмот и др. Одржливиот развој е приоритет за Полошкиот регион но тој 

мора да се стреми кон одржливо користење на природните ресурси и правилно 

управување со нив, како и намалување на загадувањето кое настанува од 

индустријата, транспорт и грејната сезона. Остварувањето на целите кон 

одржливиот развој како и развој на сите стопански гранки не е возможен без 

обезбедување на заштита на животната средина. Остварувањето на целта е 

планирано да се постигне преку мерки кои ќе се превземат во управувањето со 

отпадот, управувањето со отпадните води, климатските промени, како и 

рекултивација на загадената почва и заштита на биодиверзитетот. 

 

Р.бр. Индикатори 
Индикатор 

Базна година 
Индикатор 

2019 

1 Процент на собран комунален отпад 56,6% 71 % 

2. 
Процент на испуштени пречистени 
води во индустријата и рударството 

0,44% 15% 

3. 
Покриеност на населението со 

пречистителни станици за отпадна 
комунална вода 

1% 10% 

4. 
Број на заштитени подрачја во 

Полошки плански регион 
- +1 

 

Остварувањето на стратешката цел е планирана преку два приоритета: 

Приоритет 4.1  

Регионален пристап во процесот на управување на отпад 
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Излезни резултати Индикатори 

Број на обуки ( 5); 

Број на функции кои ги извршува регионалното 
претпријатие; 

Број на обучен кадар ( 30); 

Набавена опрема; 

Изработена студија (1); 

Подготвена апликација (1); 

Подготвена техничка документација (1); 

Број на анализи и истражувања; 

Број на реализирани активности за воведување на 
селекција и рециклажа на отпадот; 

Број на реализирани проекти; 

Функционално регионално  јавно претпријатије 

Започната градба на регионална депонија (1 или 2) во 
зависност од физибилити студијата 

Започната имплементација на регионалното управување 
со отпад 

Процент на рециклиран отпад;  

Процент на собран отпад; 

Количини на органски отпад кој завршуваат на 
депониите; 

Покриеност на население со систем за подигнување на 
отпад; 

Број на претоварни станици 

Број на инсталирана урбана опрема за сепарирање на 
отпад  

Остварување на овој приоритет ја вклучува следнава основна мерка: 

Мерка 4.1.1  

Воспоставување на регионално  управување со отпадот и подобрување 

на постојното управување со отпадот 

Денеска управувањето со отпадот во Полошкиот плански регион е одговорност 

на секоја општина. Во секоја општина локалното јавно комунално претпријатие 

врши собирање и депонирање на комуналниот цврст отпад. Општата состојба 

во овој сектор е лоша со оглед на големиот број на диви депонии и 

нефункционирањето на претоварните станици со што се создава голема 

количина на отпад која се трупа во градските средини. Во последните две 

години договорено е заедничко депонирање на отпадот во депонијата Русино, 

но проблемите остануваат. 

Приоритет е воведување на регионалното управување со отпадот со цел 

намалување на трошоците за управување со отпад, рециклирање и 

минимизирање на отпадот. Процесот на воведување на регионално 

управување со цврст отпад е комплексен и во програмскиот период ќе биде 

фокусиран на: 

 Изградба на регионална депонија согласно сите законски прописи за 
заштита на животната средина и 

 Изградба на претоварни станици за отпад 

 Ремедијација на постоечки депонии 

 Урбана опрема за селекција на отпад 

 Едукација на индивидуални собирачи на отпад и социјална заштита 
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 Кампања за промоција и подигнување на јавната свест за управување 
со отпад  

 Меѓуопштинско претпријатие за управување со отпад 

Индикативни активности 

Едукација на човековите ресурси; 

Институционално зајакнување; 

Набавка на опрема; 

Здружување и едукација на индивидуални собирачи на отпад; 

Поставување на контејнери за одделување на отпадот; 

Подготовка на физибилити студија ; 

Подготовка на пропратни студии (социо-економска анализа, студија за можност за плаќање и др.); 

Подготовка на техничка документација за регионална депонија/и и депонии за инертен отпад; 

Тендерски процедури за изведба; 

Активности за намалување на создавањето на отпад; 

Активности за ремедијација на постојни депонии; 

Активности за воведување на селекцијата на отпадот и рециклирање; 

Проширување на услугите за подигнување на отпад во руралните средини; 

Кампања за намалување на отпадот и совесно користење на ресурсите; 

Активности за одвојување на опасниот отпад од комуналниот (батерии); 

 

 

Приоритет 4.2  

Заштита и унапредување на природните ресурси  

Заштита и унапредување на природните ресурси приоритет на секое 

општество. Управувањето со природните ресурси е комплексен процес кој бара 

големи финансиски средства но и домаќинско управување.  

Излезни резултати Индикатори 

Број на реализирани проекти; 

Број на инсталирани мерни станици; 

Подготвен регионален план за намалување на 
загадувањето на медиумите; 

Превземени мерки согласно анализи на 

податоци 

Број на реализирани проекти; 

Пошумени површини; 

Површини со автохтони видови на дрва; 

Број на реализирани проекти; 

Подготвен регионален план за климатски 
промени - зелена агенда; 

Број на мерни станици по медиум (вода, воздух, 
почва) 

Број на мерења годишно 

Анализи на податоци од мерни места 

Број на заштитените подрачја во Полошки плански 
регион; 

Површини на ново прогласени заштитени подрачја; 

Број на различни видови на дивеч; 

Број на видови на риби; 

Површини под шуми 

Емисии на штетни гасови; 

Број на видови на риби; 
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Број на подготвени проекти; 

Број на проекти реализирани со други извори 

на финансирање; 

Број на подготвени организирани јавни 
кампањи ; 

Број реализирани проекти за намалување на 
технички загуби; 

Должина на новоизградени системи за 
водоснабдување; 

Изготвен план за управување со водите; 

Одржани обуки, работилници; 

Број на прогласени заштитни зони; 

Број на мерни места; 

Број на пречистителни станици; 

Должина на новоизградени системи за 

отпадни води; 

Број на автохтони или ретки видови на растенија и 
животни 

Процент на население опфатено со систем за 
водоснабдување 

Месечни мерења на загадување на почва, воздух и 
вода 

Имплементирани мерки предвидени со планот за 
управување со речен слив; 

Квалитет на вода за пиење; 

Подобрен систем за мониторинг на водните ресурси 

Покриеност на население со пречистителни станици; 

Концентрации на БПК5 во реките (- 20%); 

Месечни извештаи од оперативниот план на 
индустриите за интегрирано спречување и контрола 
на загадувањето 

Категорија на водни ресурси 

Концентрација на SOx, NOx, и ПМ10  честички во 
воздухот 

 

 

4.2.1. Следење на состојбата со животната средина во регионот 

 

За да се предвидат било какви мерки за заштита на животната средина 

потребни се податоци, со цел подготвување на исправни мерки кои ќе влијаат 

за намалување на загадувањето на животната средина. Македонија генерално 

се соочува со недостаток на податоци за состојбата со медиумите, поради 

малиот број на аналитички податоци со кои располагаат стручните служби. 

Обезбедувањето на аналиички податоци за загадувањето во регионот ќе го 

поедностави процесот на планирање на мерки и активности за заштита на 

животната средина. 

Индикативни активности 

Зголемување на бројот на мониторинг станици 

Набавка на регионални мобилни мониторинг станици 

Подготовка на анализа на извори на загадување и степен на загаденост 

Подготовка на стратегија за справување со загадување 

 

4.2.2. Заштита на биолошката разновидност  

Модернизацијата на општеството најмногу ја погоди природата и најмногу 

влијае за промените кои настануваат во животната средина и влијаат врз 

биолошката разновидност и функционирањето на екосистемите. Податоци 

укажуваат на намалување на биолошката разновидност, односно постојано 
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намалување на бројноста и присуството на одредени видови на одредени 

локации или воопшто.  

Потребно е итно превземање на мерки на регионално ниво со цел заштита на 

биолошката разновидност, правилно управување со природните ресурси и 

намалување на ефектите од климатските промени врз природата. 

  Индикативни активности 

Подготовка на анализа на состојбата со природните ресурси 

Валоризација и прогласување на заштитени подрачја 

Подготовка на план за управување и доделување на управување на заштитени подрачја 

Маркетинг стратегија за промоција на природни ресурси во регионот 

Регионални пунктови за заштита од Шумски пожари 

Регионално мапирање на шумски плодови и лековити растенија 

Лиценцирање на собирачи на шумски плодови и растенија 

 Подготовка на проекти за меѓугранична соработка во заштитата на биодиверзитетот; 

Спроведување на стратегијата за Биодиверзитет на република Македонија 

 

 

 

 

4.2.3. Заштита на вода, воздух и почва од загадување 

Водните ресурси се приоритет за секој регион. Во последните 20 години 

водните ресурси се под константен притисок на загадување кое доаѓа претежно 

од индустријата, дивите депонии и урбаните средини. Истовремено голем дел 

од регионот се соочува со проблеми во снабдувањето со вода за пиење, 

особено во текот на летниот период. Регионот е богат со значајни водни 

ресурси и тие треба да бидат заштитени од било какво загадување. Дел од 

загадувањето на водните ресурси е и поради загадување на почвата од 

индустриските емисии и користењето на големи концентрации на пестициди. 

Најголемо влијание во загадувањето на воздухот имаат урбаниот транспорт, 

индустриските капацитети и домаќинствата.       

За полошкиот регион кои се карактеризира со големи број на водни ресурси е 

од најголемо значење да се спроведат мерки со целда се намали загадувањето 

на овие водни ресурси. Континуираниот мониторинг на сите медиуми (вода, 

воздух и почва) е примарна активност на регионот, со цел идентификување на 

загадувачите и превземање на мерки за спречување на загадувањето. 
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Индикативни активности 

Изработка на регионален катастар на загадувачи 

Мобилни регионални станици  

Зголемување на урбано зеленило 

Изработка на урбани и регионални велосипедски патеки 

Проектна документација за нов систем за снабдување со вода 

Изградба на атмосферска и фекална канализација 

Спроведување на мерки за ЕЕ за јавни објекти 

Гасификација на индустрија и јавни објекти 

Зајакнување на капацитетите во општините за заштита на животната средина 

ЕЕ во улично осветлување 

Подготовка на проектна документација за справување со отпадни води 

Организација на јавни кампањи  

Проекти за намалување на техничките загуби на водата; 

Спречување на диви приклучоци; 

Изградба на филтер станици; 

Изградба на водоснабдителни системи во руралните населени места; 

 

 

 

 

Мерка 4.2.4  

Климатски промени 

Климатските промени во последните неколку години  се видливи за човекот и 

јасно претставуваат закана за сите сфера на секојдневното живеење, 

економијата, здравството, земјоделието, инфраструктурата, природата и др. 

Предвидувата за Македонија најавуваат намалување на земјоделските 

приноси, исчезнување на одредени видови и сериозно влијание врз 

економијата.  

Ерозијата е сериозен фактор кој влијае врз животната средина а настанува 

поради климатските промени, непошумени територии, дива сеча или непланско 

планирање на просторит. 

Поради сето ова неопходно е да се превземат мерки за ублажување на 

климатските промени (дел се опфатени во приоритетот за енергија) и мерки за 

адаптација кон климатските промени.  

  Индикативни активности 



108 

 

Едуцирање на населението за ефектите од климатските промени 

Изнаоѓање на финансиски мерки за справување со климатските промени 

Проекти за намалување на емисиите на штетни гасови; 

Организирање на јавни кампањи, едукативни работилници; 

Пилот проекти; 

Подготовка на регионален план за адаптирање кон климатски промени; 

Регулирање на водните токови;  

Мерки за заштита од поплави; 

Примена на мерки за Енергетска ефикасност 

Подигање на нови шумски насади; 

Подготовка на регионална стратегија за справување со климатскте промени. 

Заштита од ерозија преку идентификување на потенцијални клизишта 

Спроведување на мерки за намалување на ефекти од ерозија преку пошумување и други мерки 

 

 

 


