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Вовед 

Законот за рамномерен регионален развој на Република Македонија ја 

дефинира Програмата за развој на Скопскиот плански регион како 

среднорочен стратешки документ со кој се дефинираат среднорочните цели, 

приоритети и мерки за постигнување на развојот. Методологијата за 

подготовка на програмата , како и содржината на програмата ги определува 

Правилникот за методологијата за изработка на планските документи за 

регионален развој (Службен весник на РМ, бр. 102 од 13.08.2009 година). 

Подготовка на Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2015-2019 

година започна во септември 2014, а и претходеше ревизија на 

Стратегијата за регионален развој на Република Македонија. Подготовката 

на Програмата се координираше од страна на Центарот за развој на 

Скопскиот плански регион. Во текот на подготовката на Програмата се 

оджаа 6 работилници во кои учество земаа претставници од локалните 

самоуправи кои припаѓаат на Скопскиот регион, невладиниот сектор, 

министерствата и националните институции, локални и национални јавни 

претпријатија, како и претставници од бизнис секторот. За изработка на 

програмата беа дефинирани шест стратешки области: Транспорт и 

инфраструктура, Земјоделие и рурален развој, Економија и инвестиции, 

Животна средина, како и Туризам и Култура и Образование и Социјална 

политика. 

Во изработката на Програмата користени се искуствата  и знаењата кои се 

стекнаа во процесот на имплементација на претходната  програма, како и 

искуства стекнати во процесите на формулирање на други стратешки 

документи.  

Изработката на Програмата започна со прибирање на податоци, при што е 

користена базата на Државниот завод за статистика посебно во делот за 

регионите како и соодветниот извештај - Регионите во Македонија, како и 

постојните стратешки документи кои се однесуваат на регионалниот развој и 

Скопскиот плански регион. Анализирана е и нацрт верзијата на ревидираната 
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Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009 – 2019, со 

цел согледување на  состојбата во Скопскиот плански регион согласно 

новите правци на насочување на регионалниот развој определени со 

ревизијата на Стратегијата.     

Во соработка со Центарот за развој на Скопскиот плански регион од страна 

на ангажираните експерти беа прибрани и анализирани и сите постојни 

стратешки и акциони плански документи за областите кои се предмет на оваа 

анализа, како на ниво на државата така и на ниво на регион и општини.  

Посебно внимание беше дадено на наодите и на препораките од 

оценувањето на исполнувањето на досегашната Програма за развој на 

регионот односно на анализата на влијанието на спроведувањето на оваа 

програма врз резултатите во развојот на регионот, а согласно првично 

поставените приоритети во истата. Анализата се задржа и врз годишните 

плански документи, односно годишните извештаи за спроведување на 

досегашната Програма и на споредбата на постигнатото со планираното во 

поедините сектори.  

Првиот дел на Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2015 - 

2019 ги содржи развојните карактеристики на регионот, во вториот дел 

содржани се визијата, среднорочните цели, приоритетите и мерките, како и 

одредниците за мерење на ефектот од имплементација на програмата и на 

крај дадени се можните извори на финансирање. 
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1. Развојни карактеристики  

 

1.1. Местоположба и урбанизираност 

Скопскиот плански регион го опфаќа басенот на Скопската котлина и 

зафаќа вкупна површина од 1812 км2 или 7% од територијата на Република 

Македонија.1 Овој регион опфаќа 17 општини, од кои 10 се дел од градот 

Скопје како посебна единица на локалната самоуправа. Во регионот се 

лоцирани 142 населени места, од кои 141 се рурални населби. Густината на 

населеност изнесува 319 жители/км2 и е четири пати повисока од просекот 

на земјата (81 жители/км2). Во градот Скопје е концентрирано околу 88% од 

населението во регионот, односно 25,1% од вкупното население во земјата 

што укажува на огромната концентрација на населението во скопската 

агломерација. 

Табела бр.1 Општините во Скопскиот плански регион 

 Општина Површина  
km2 

жит/км2 Населени 
места 

Учество   (во %) на градското во 
вкупното население 

0 Град Скопје 571,46 945 52  

1 Аеродром 21,85  1 96.6 

2 Бутел 54,79 4 74.0 

3 Гази Баба 110,86 13 60.3 

4 Ѓорче Петров 66,93 6 78.9 

5 Карпош 35,21 2 97.0 

6 Кисела Вода 34,24 2 82.8 

7 Сарај 229,06 22 0,00 

8 Центар 7,52 1 100.0 

9 Чаир 3,52 1 100.0 

10 ШутоОризари 7,48 1 97.9 

11 Арачиново 38 349 4 0 

12 Зелениково 177 26 14 0 
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13 Илинден 97 173 12 0 

14 Петровец 202 44 16 0 

15 Сопиште 222 62 13 0 

16 Студеничани 276 75 19 0 

17 Чучер-Сандево 236 41 12 0 

 Вкупно 1812 339 142 71.8 

Извор: Државен Завод за Статистика, Проценка на население 31.12.2013 

 

1.2. Демографски развој 

Согласно податоците од Државниот завод за статистика, во 2013 година, 

Скопскиот регион има вкупно население од 614.254 жители. Сепак, 

проценките се дека на дневна база бројката е поголема поради фактот што 

голем број на жители од останатите региони често престојуваат во 

скопскиот регион заради разни причини како што се студирање, работа и сл. 

Во таа насока, во последните три години, скопскиот регион бележи најголем 

пораст на населението споредено со останатите региони во државата. Во 

овие години, и густината на населението бележи раст и изнесува 337.8 во 

2013 година. Се работи за убедливо најнаселениот регион во Република 

Македонија, пресметано по копнена површина, кој што има дури 10 пати 

поголема густина од Вардарскиот регион. 

Табела бр. 2. Население 2010-2013 

година Република Македонија Скопски регион 

2010 2057284 604 298 

2011 2059794 607 502 

2012 2062294 610 775 

2013 2065769 614 254 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Интересно е да се забележи застапеноста на повеќе жени од мажи што го 

прави скопскиот регион единствен во државата со ваква полова структура. 
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Согласно коефициентот на старосна зависност, скопскиот регион има 

најголема оптеретеност на работоспособното население. Истиот бележи 

тренд на зголемување на годишно ниво, што укажува на можноста на 

произлегување на одредени социјални потреби поради промените во 

структурата на возрасната популација. Имено, понатамошното зголемување 

на овој коефициент може да предизвика од една страна поголеми социјални 

издатоци на државата (вклучително и за пензии), а од друга поголем терен 

на активното работоспособно население.  

Стапката на фертилитет бележи благ пораст во последните неколку години 

во повеќето региони во Република Македонија. Ова може да се должи на 

низа различни причини како поголем број на жени кои имаат деца во 

поодмината возраст, владините политики за стимулирање на населението 

за раѓање и сл. Сепак, имајќи предвид дека во скопскот регион споредено 

со сите други, мајката при раѓање на првото дете и невестата при прв брак 

имаат најголема возраст (основни демографски индикатори на Државниот 

завод за статистика), евидентно е дека жените во регионот се одлучуваат 

за подоцна оформување на семејство и раѓање деца, што може и да е еден 

од главните фактори за благиот пораст во стапката на фертилитет. 

Скопскиот регион има исклучително позитивно миграционо салдо. Најголем 

дел од жителите се решаваат за мигрирање во скопскиот регион поради 

школување и/или семејни причини. Трендот на внатрешните и 

надворешните миграции на ниво на скопски регион и на ниво на државата е 

со слични карактеристики.  

Табела бр. 3. Внатрешни миграции, доселени граѓани, на ниво на скопски 

регион и Република Македонија 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Република Македонија 2 976 3 326 3 641 3 191 
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Скопски регион 964 1 245 1 515 1 341 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Забелешка: Податоците се однесуваат на вкупно доселени-отселени 

граѓани во Република Македонија, но не се вклучени доселбите-отселбите 

во ист регион. 

Табела бр. 4. Надворешни миграции, доселени граѓани, на ниво на скопски 

регион и Република Македонија 

  2010 2011 2012 2013 

Република Македонија 1 659 2 096 2 468 2 431 

Скопски 744 823 1 010 903 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Миграционото салдо во рамките на Република Македонија кај скопските 

општините покажува многу повисоки бројки споредено со најголем дел од 

останатите општини во државата. Во скопските општини Аеродром, Карпош, 

Кисела Вода и Центар има многу повеќе лица кои се доселуваат, отколку 

што се иселуваат, односно се општини со најпозитивно миграционо салдо 

во апсолутни бројки. Повеќе од една третина од внатрешната миграција 

(доселени од друга општина) се однесува на најурбаните 10 скопски 

општини (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, 

Сарај, Центар, Чаир, Шуто Оризари). 

И покрај исклучително позитивното миграционо салдо на скопскиот регион, 

во однос на просторната разместеност, бројот на лица кои се доселуваат во 

главниот град на државата од рурална средина значително се намалува. 

Имено, во периодот 2005-2011 година, бројот на лица кои биле дел од ваков 

вид на миграција, се намалил скоро за 5 пати. Дополнително, имајќи го 

предвид урбаниот карактер на скопскиот регион, истиот располага со 

најмала земјоделска површина во однос на останатите региони во 

Република Македонија. 
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1.3. Економски карактеристики 

Скопскиот регион е најразвиениот регион во Република Македонија со бруто 

домашен производ од 202.473,9 милиони денари, каде се креира скоро 

половина од вкупниот БДП во државата. Иако во периодот по светската 

економска криза БДП на регионот доживеа стагнација, па дури и мал пад, 

сепак во 2012 година истиот бележи раст од скоро 4% во однос на 2011 

година.  

Табела  бр. 5. Бруто домашен производ Скопски регион, 2008-2012 

година Бруто домашен производ во 
милиони денари 

Учество во БДП на ниво на Република 
Македонија (%) 

2008 187601 45.56 

2009 187063 45.54 

2010 189728 43.70 

2011 194823 42.37 

2012 202474 44.15 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Со 332.393,00 денари бруто домашен производ по глава жител во 2012 

година, скопскиот регион го надминува просекот на Република Македонија 

на БДП по глава жител за околу 50%. Веќе години наназад, БДП по глава 

жител во скопскиот регион бележи постојан раст, со исклучок на 2009 

година која беше обележана со светската економска криза.  

 

 

 

 

 

              График бр. 1 Бруто домашен производ по жител, 2008/2012 
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Согласно одлуката за класификација на планските региони според степенот 

на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година (Сл. Весник 88/2013), 

скопскиот регион учествува со само 7.2% во распределбата на средства за 

поттикнување рамномерен регионален развој, што се должи на добрите 

економски перформанси. Имено, скопскиот регион има развоен индекс 

поголем за преку 50% од било кој друг регион во Република Македонија и 

највисок економско социјален индекс од 147.7%. Споредено со 

североисточниот регион, се работи за 5 пати поголем економско социјален 

индекс. 

Бруто додадената вредност на скопскиот регион е значително поголема од 

било кој друг регион во Република Македонија. За споредба, второ рангиран 

регион според бруто додадена вредност е пелагонискиот регион, кој има 

дури 4 пати пониска апсолутна вредност од онаа на скопскиот регион. 

Најголема застапеност во главниот град има на секторите “Информации и 

комуникации“ и “Финансиски дејности и дејности на осигурување“, каде што 

учеството на скопскиот регион во вкупната бруто-додадена вредност на 

овие два сектори е преку 85%. Од друга страна, потврда за урбаниот 

карактер на скопскиот регион е податокот дека во 2012 година, учеството во 

вкупната бруто-додадена вредност на ниво на Република Македонија за 

секторот “Земјоделство, шумарство; рибарство“ изнесува само 7.4%. 
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Табелата прикажана подолу дава приказ на придонесот на различните 

сектори во бруто додадената вредност на најразвиениот регион во 

Република Македонија. 

Табела бр. 6. Бруто-додадена вредност според секторот на дејност во 

Скопски регион, 2010-2012 

 
Бруто-додадена вредност 
според во Скопски регион, 

во милиони денари 

Учество во вкупната 
бруто-додадена вредност 

на ниво на Република 
Македонија (%) 

Сектор на дејност 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Вкупна бруто-додадена вредност 166580 170503 174534 43.7 42.4 44.1 

Земјоделство, шумарство; рибарство 3407 3616 3028 7.8 8.2 7.4 

Рударство и вадење на камен; Преработувачка 
индустрија; Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и климатизација, 
снабдување со вода, управување со отпад, 
санација на околината 

26624 27762 23133 32.5 31.9 33 

Градежништво 11853 10900 12872 49.6 36.4 41.3 

Трговија на големо и на мало; Поправка на 
моторни возила и мотоцикли; Транспорт и 
складирање; Објекти за сместување и сервисни 
дејности со храна 

39877 39930 42493 51.7 47.9 49.8 

Информации и комуникации 16769 17606 14216 91 92.7 90.4 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 8191 9652 11641 83.3 84.7 85.5 

Дејности во врска со недвижен имот; 
импутирани ренти 

10769 10927 17669 35.3 35 37.3 

Стручни, научни и технички дејности; 
Административни и помошни услужни дејности 

9426 10237 10796 59.8 67.8 73.6 

Јавна управа и одбрана; задолжително 
социјално осигурување; Образование; Дејности 
на здравствена и социјална заштита 

32462 32961 33210 48.6 48.7 50.2 

Уметност, забава и рекреација, Други услужни 
дејности 

7202 6911 5475 54 49.9 52.4 

Извор: Податоците се превземени од Државниот завод за статистика 

Имајќи предвид дека скопскиот регион е најнаселен, разбирливо е дека 

најголемиот дел од работните места се креираат токму во тој регион. Иако 

во апсолутни бројки бројот на слободни работни места е најголем во 

скопскиот регион, согласно податоците на второто тримесечје за 2014 
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година, стапката на слободни работни места изнесува само 0.98%, што е 

втора најниска по полошкиот регион. 

Најголем дел од деловната актитвност се одвива токму во скопскиот регион. 

Таму се наоѓаат преку 60% од големите претпријатија, има најголемо 

учество на активни деловни субјекти, најголем број на претпријатија се 

создаваат (скоро 40% во 2012 година), но исто така и најголем број на 

претпријатија згаснуваат (преку 40% во 2010 година). Во периодот 2011-

2013, забележителен е раст во бројот на сите деловни субјекти со повеќе од 

10 вработени. 

 

Во периодот 2010-2012 година, вкупните инвестиции во основни средства 

во скопски регион бележат раст од преку 40%. Во голем дел, тоа се должи 

на растот на инвестиции во секторите “Рударство и вадење на камен; 

Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа 

и климатизација, снабдување со вода, управување со отпад, санација на 

околината“, “Финансиски дејности и дејности на осигурување“ и “Дејности во 

врска со недвижен имот; импутирани ренти“. Учеството во вкупните 

инвестиции во основни средства на ниво на Република Македонија во 2012 
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година е исклучително високо, изнесува 61.63%.и компаративно далеку ги 

надминува останатите региони. 

 

Пазар на работна сила 

Очекувано, според степенот на развиеност на скопскиот регион и деловната 

активност, овој регион располага со најмногу работоспособно население 

спореден со било кој од другите региони. Скоро една третина од 

работоспособното население е лоцирано во скопскиот регион. Стапката на 

активност е скоро колку просекот на ниво на Република Македонија, 

изнесува 55.3% и е релативно стабилна во последните неколку години. 

Истите карактеристики ги имаат и стапките на вработеност и 

невработеност, односно она што важи на ниво на скопскиот регион, главно 

соодвествува и на просекот на ниво на Република Македонија. Вредно да се 

издвои е дека стапката на невработеност забележи значителен пад 

изминативе години. Имено, во 2008 година стапката на невработеност во 
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скопскиот регион изнесуваше 37.3%, додека во 2013 година таа изнесува 

29.3%.  

Табела бр. 7. Стапка на активност на населението во скопски регион на 

возраст од 15 години и повеќе 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Работоспособно 
население (лица) 

473.148 475.842 478.774 481.379 485.541 487.240 

Стапка на активност 53.1 54.4 54.7 56.1 55.3 55.3 

Стапка на вработеност 33.3 36.2 36.7 38.9 38 39.1 

Стапка на невработеност 37.3 33.5 33 30.7 31.3 29.3 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Во однос на половата структура на невработените, нема големи разлики во 

стапката на невработеност кај мажите и кај жените. Во 2013 година, кај 

мажите изнесува 30%, додека кај жените 28.3%. Интересно е да се 

забележи дека во руралниот дел на скопскиот регион, стапката на 

невработеност кај мажите е значително намалена (од 40.2% во 2012 година 

на 33% во 2013 година), додека кај жените од руралниот дел за истиот 

период бележи раст од 31.1% во 2012 година на 34.5% во 2013 година.  

Табела бр. 8 Стапка на невработеност на ниво на скопски регион и 

Република Македонија, 2013 

  Република Македонија (%) Скопски регион (%) 

Вкупно 29 29.3 

мажи 29 30 

жени 29 28.3 

Урбан дел 30.6 27.8 

мажи 30.8 28.6 

жени 30.4 26.8 

Рурален дел  26.7 33.4 
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мажи 26.7 33 

жени 26.6 34.5 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Продуктивноста на трудот во скопскиот регион ја надминува продуктивноста 

на трудот мерено на ниво на Република Македонија. Во 2012 година, трудот 

во скопскиот регион е за 55% попродуктивен отколку целокупниот труд на 

државно ниво. Како што е прикажано на графикот подолу, периодот 2008-

2011 година е неповолен за економијата во скопскиот регион каде 

продуктивноста на трудот бележи пад, но веќе во наредната година истата 

расте и тоа во услови кога продуктивноста на трудот на ниво на Република 

Македонија бележи пад. 

 

1.4. Социјален развој 

Согласно пописот од 2002 година, во скопскиот регион живеат 163.612 

домаќинства. Во периодот 2010-2012 година, бројот на домаќинства 

корисници на социјална помош бележи пад во секој од регионите во 
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Република Македонија, и разбирливо, согласно големината, во скопскиот 

регион има најголем број на ваков тип на домаќинства. Имајќи го предвид 

надолниот тренд кај сите региони, учеството во вкупниот број на 

домаќинства корисници на социјална помош не бележи поголеми 

осцилации. Во однос на половата структура на носителите на овие 

домаќинства, околу една четвртина од нив во скопскиот регион се жени. 

 

Табела бр.9. Корисници на социјална парична помош, на ниво на 

скопски регион, 2010-2012 

 Број на 
дoмаќинства 

Учество во вкупниот 
број на домаќинства во 

РМ (%) 

Членови на домаќин-
ството (заедно со 

носителот) 

Учество во вкупниот број 
на членови на 

домаќинство во РМ (%) 

2010 11314 25.18 55542 31.48 

2011 9079 24.54 49592 32.33 

2012 8441 25.03 41529 31.10 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Бруто платата во скопскиот регион во 2013 година е скоро на исто ниво како 

во 2011 година и изнесува 36.187,00. Во истиот период, просечната бруто 

плата на ниво на Република Македонија бележи благ раст од околу 1%. 

Во скопскиот регион се наоѓаат 11 домови (6 од нив се студентски домови) 

за ученици-студенти од вкупно 38 во државата. Во 2012/2013 евидентирани 

се преку 64% од вкупниот број на ученици-студенти.  

Во однос на детската заштита, скопскиот регион е карактеристичен по 

големиот број на деца во детски градинки. Очигледно, во овој регион има 

најголема потреба од ваков вид на згрижување на децата. Од година во 

година бројката на деца расте, а соодветно на тоа и бројот на вработени во 

овие установи. 

Табела бр. 10 Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание 

на деца - детски градинки, 2011-2013 
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 Скопски регион Република Македонија 

Деца Вработени Деца Вработени 

2011 11799 1663 25056 3815 

2012 12663 1725 26885 3937 

2013 13842 1853 29113 4087 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Поврзано со процентот на деца кои одат во градинки, скопскиот регион е на 

второ место, веднаш позади источниот регион. Во периодот 2011-2013, 

забележителен е нагорен тренд, како на ниво на скопскиот регион, така и на 

ниво на Република Македонија. Дополнително, процентот на корисници на 

додаток за деца, до 18-годишна возраст е под државниот просек. 

Табела бр. 11. Социјална и детска заштита, 2011-2013 

Скопски регион 

 2011 2012 2013 

Деца на возраст од 0 до 5 год. Во детски градинки (%) 23.50 26.30 29.50 

Корисници на додаток за деца, до 18-годишна возраст (%) 2.50 2.40 2.40 

Корисници на посебен додаток, до 26 - годишна возраст (%) 1 1 1 

Домаќинства-корисници на социјална парична помош на 
возраст од 18 + (на 000 население) 

19.20 17.70 17.70 

Република Македонија 

 2011 2012 2013 

Деца на возраст од 0 до 5 год. Во детски градинки (%) 16.50 17.70 21.00 

Корисници на додаток за деца, до 18-годишна возраст (%) 4.80 4.20 3.80 

Корисници на посебен додаток, до 26 - годишна возраст (%) 0.90 0.90 1.00 
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Домаќинства-корисници на социјална парична помош на 
возраст од 18 + (на 000 население) 

22.80 20.70 21.10 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

Во скопскиот регион има најголем број работници во организации од 

областа на здравството. Во 2012 година, вкупниот број на здравствени 

работници во Скопје изнесува 11731, што претставува 42% од вкупниот 

ангажиран кадар во државата. 

1.5. Туризам 

 

Скопскиот регион по остварувањата во туризмот е на второ место во 

Република Македонија, после Југозападниот регион. Постигнувањата во 

туризмот на Скопскиот плански регион прикажани се во продолжение. 

Табела бр. 12  - Обем, динамика, структура и процентуален однос на 

туристичката посетеност во Скопскиот 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 

Процентуално 
учество на  

регионот во 
вкупниот број на 

туристи во РМ 

2009 19987 100.0 111281 100.0 131268 100.0 587770 22,33 % 

2010 23793 119.0 114663 103.0 138456 105.5 586241 23,62 % 

2011 23437 117.3 130726 117.5 154163 117.4 647568 23,81 % 

2012 25088 125.5 138989 124.9 164077 125.0 663633 24,72 % 

2013 27433 137.3 154891 139.2 182324 138.9 701794 25,98 % 

Извор: Државен завод за статистика 

Од табелата бр. 12 се забележува стабилен континуиран пораст на 

вкупниот број на туристи. Индексот на вкупниот број на туристи во 2013 

година се зголемил на вредност од 138,9 во однос на 2009 година, односно 

во последната година вкупно имало 182.324 посетители. Бројот на 

домашните туристи во 2013 година изнесувал 27.433 туристи, што е пораст 

од 37,3 %, во однос на 2009 година кога регионот го посетиле 19.987 

туристи. 
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Порастот на посетеноста е поизразен кај странските туристи. Во 2013 

година регионот го посетиле 154.891 туристи, односно со индекс од 139,2, 

во однос на 2009 година кога евидентирани биле 111.281 странски 

посетители во регионот. Многу поволни се резултатите во поглед на 

разликата на бројот на странските туристи во однос на бројот на 

домашните. Имено, во 2013 година во Скопскиот плански регион 

евидентирани се дури 5,65 пати повеќе странски туристи во однос на 

домашните.  

Од табеларниот преглед може да се забележи и релативно големо учество 

на бројот на туристи кои го посетиле Скопскиот плански регион во однос на 

вкупниот број на туристи во Република Македонија. Може да се каже дека 

скоро ¼ од вкупниот број на туристи кои ја посетиле Републиката го 

посетиле и главниот град и околината во рамките на регионот. Поволен е и 

фактот што се евидентира и пораст на тоа учество. Имено, во првата 

анализирана година процентуалното учество изнесувало 22,33% за во 2013 

година веќе да се бележи учество од 25,98%. 

Табела бр.13 - Обем, динамика, структура и процентуален однос на 

остварените ноќевања во Скопскиот плански регион 

Година 

Остварени 
ноќевања 

на 
домашни 
туристи 

Индекс 
база 
2009 

Остварени 
ноќевања на 

странски 
туристи 

Индекс 
база 
2009 

Вкупен број 
на 

остварени 
ноќевања 

во 
регионот 

Индекс 
база 
2009 

Вкупен 
број на 

остварени 
ноќевања 

во РМ 

Процентуално 
учество на 

регионот во 
вкупниот број 
на ноќевања 

во РМ 

2009 31503 100.0 215052 100.0 246555 100.0 2101606 11,73 % 

2010 94547 300.1 210798 98.0 305345 123.8 2020217 15,11 % 

2011 92747 294.4 238220 110.8 330967 134.2 2173034 15,23 % 

2012 97413 309.2 249230 115.9 346643 140.6 2151692 16,11 % 

2013 102965 326.8 268570 124.9 371535 150.7 2157175 17,22 % 

Извор: Државен завод за статистика 

Од табелата број 13, слично како и кај посетеноста, се бележи скоро 

континуиран пораст во бројот на остварените ноќевања во регионот. Имено, 

во вкупниот број на ноќевања, порастот во анализираниот период изнесува 
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над 50%, односно во 2013 година остварени биле 371.535 ноќевања со 

индекс 150,7 во однос на 2009 година, кога остварени биле 246.555 

ноќевања. 

Исклучок на континуираниот пораст може да се утврди кај посетеноста на 

домашните туристи и тоа во 2011 година, кога покрај порастот во однос на 

првата анализирана година се бележи исто така и мала стагнација во однос 

на 2010 година. Многу важно е да се напомене и енормниот пораст на 

остварени ноќевања во 2010 година кога биле остварени вкупно 94.547 

ноќевања, односно тој број се зголемил дури над 300%, односно 3 пати во 

однос на 2009 година. Во 2013 година порастот на индексот на остварени 

ноќевања продолжил и изнесувал дури 326,8. 

Кај остварените ноќевања од страна на странските туристи исто така се 

забележува скоро континуиран пораст. Имено, во 2010 година се 

евидентира стагнација од 2% во однос на 2009 година, кога во регионот 

биле остварени 215.052 ноќевања. Важно е да се напоменe фактот дека 

порастот на остварените ноќевања кај странските туристи е помал во однос 

на порастот кај домашните туристи. Имено, во 2013 година биле остварени 

вкупно 268.570, односно вредност на индексот од 124,9. 

Процентуалното учество пак, на остварените ноќевања во регионот, во 

однос на вкупните остварени ноќевања на ниво на Република Македонија е 

во постојан пораст, со тоа што од 11,73% во 2009 година се зголемил на 

17,22% во 2013 година. Тоа зборува за релативно големо учество во однос 

на другите плански региони. 

Во наредниот период треба да се одржи порастот на остварените 

ноќевања. 

Процентуално учество на бројот на посетители и бројот на ноќевања на 

регионите во РМ  за 2013 година 

Табела бр. 14 - Доаѓања на туристи, по статистички региони во 2013 година 

Регион Број на туристи Учество на регионот 
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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% 

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 
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График бр. 5 – Процентуален однос на бројот на посетители во регионите 

на РМ за 2013 година 

Од графикот број 5 се забележува релативно голема разлика помеѓу 

регионите во поглед на нивното процентуално учество на бројот на 

посетители. Скопскиот плански регион се наоѓа недалеку зад 

Југозападниот, односно тој е втор по посетеноста во Република Македонија. 

Имено, учеството на регионот изнесува повеќе од ¼ во 2013 година, 

односно учество од 25,98% што е забележително позитивна појава. 

 

 

 

Табела бр. 15 - Ноќевања на туристи,  по статистички региони во 2013 год. 

Регион број на туристи Учество на регионот % 
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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% 

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% 
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  Скопски регион 268570 30,47% 

Извор: Државен завод за статистика 

 

График бр.6 – Процентуален однос на ноќевањата на посетители во 

регионите на РМ за 2013 година 

И во графикот број 6, слично како кај посетеноста, процентуалното учество 

на регионите од аспект на нивните остварени ноќевања, пројавуваат 

релативно големи разлики. Имено, зад Југозападниот плански регион како 

туристички најразвиен регион со најмногу остварени ноќевања, се наоѓа 

Скопскиот плански регион кој бележи 17,22% од вкупниот број остварени 

ноќевања.  

Од претходните показатели на бројот на посетители и ноќевања во 

различните региони, може да се анализира просечниот број на ноќевања на 

туристите во Скопскиот плански регион. Оваа анализа се однесува на 

последниот  5-годишен период, а резултатите се дадени во следната 

табела. 

 

Табела бр.16 - Просечен престој на туристите во Скопскиот плански регион 

во денови 
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Година 
Просечен престој на 

домашни туристи 

Просечен престој на 

странски туристи 

Просечен престој 

на вкупниот број 

2009 1,58 1,93 1,88 

2010 3,97 1,84 2,86 

2011 3,96 1,82 2,02 

2012 3,88 1,79 2,11 

2013 3,75 1,73 2,04 

Извор: Државен завод за статистика, сопствени пресметки 

Во табелата број 16 од извршените пресметки за просечниот престој на 

туристите по денови може да се забележи како зголемувања, така и 

намалувања кај вкупниот број на туристи.  

Кај домашните туристи забележително е зголемувањето на просечниот 

престој во 2010 година кога изнесувало просечно 3,97 денови во однос на 

првата анализирана година (1,58 дена) што е и највисока вредност во 

целокупниот анализиран период. До 2013 година се бележи благо 

намалување на просечниот престој кај домашните туристи со тоа што во 

последната година изнесува во просек 3,75 дена. 

Просечниот престој на странските туристи е понизок во однос на 

домашните. Тука се среќава дури и континуирано намалување во 

анализираниот период, односно во 2009 година се бележат 1,93 денови, а 

во 2013 година 1,73 денови. 

Вкупниот број на туристи бележи релативно изразен скок во зголемувањето 

на просечниот број денови на престој во 2010 година кога изнесувало 2,86, 

во однос на 2009 година (1,88 дена). Тоа е и највисока остварена вредност 

во анализираниот период, а до 2013 година евидентирано е намалување 

кога просечниот престој изнесувал само 2,04 дена. 

Сместувачки капацитети во Скопскиот плански регион 
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Освен динамиката на показателите за туристичката посетеност и престој на 

домашните и странските туристи на територијата на Скопскиот плански 

регион, туристичкиот развој на регионот може да се следи и преку 

промените кои се однесуваат на туристичката изграденост. Оваа 

изграденост може да се анализира преку бројот и видовите на 

капацитетите, нивното учество во вкупниот број во републиката, како и 

нивната споредба со состојбите во другите региони во определен 

временски интервал. Во долунаведената табела даден е прегледот на овие 

параметри во различните плански региони за минатиот 5-годишен период. 

Табела бр.17 – 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 
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  Североисточен регион 805 633 645 653 647 

  Скопски регион 5644 4914 5039 5169 5142 

Извор: Државен завод за статистика 

 

График бр. 7 – Динамика на сместувачките капацитети во Скопскиот 

плански регион по години 

Од табелата број 6 и графикот број 3 се забележуваат промени во бројот на 

леглата во облик на намалувања и зголемувања, како и континуиран пораст 

на бројот на собите во Скопскиот плански регион. Поточно, бројот на 

леглата бележат нагло намалување во 2010 година кога евидентирани биле 

4.914 легла, за во наредниот период да има пораст и во 2013 година да се 

евидентираат 5.142. Меѓутоа, највисоката вредност останува во првата 

анализирана година (5.644 легла) со што не бил повторно постигнат тој број 

во анализираниот период. 

Бројот на собите пак, во Скопскиот плански  регион бележат постојано, но 

благо зголемување. Во 2009 година евидентирани биле 2284 соби, за во 

наредниот период да има пораст на тој број и во 2013 година да се достигне 

бројката од 2487 соби. 



28 

 

Може да се заклучи дека и во овој поглед треба да се работи на 

унапредување на ситуацијата, односно зголемување на сместувачките 

капацитети во регионот. 

Табела бр. 18 - Капацитети за сместување по видови за 2010 година 

Видови објекти Број на објекти Број на апартмани Број на легла 

Вкупно 65 146 4690 

Хотели вкупно 42 127 2475 

Хотели ***** 5 56 633 

Хотели **** 5 20 291 

Хотели *** 11 36 796 

Хотели ** 14 13 574 

Хотели * 7 2 181 

Пансиони 2 1 63 

Преноќишта 10 2 107 

Бањски лекувалишта 1 5 200 

Планински домови и куќи 1 / 35 

Младински хотели 1 / 48 

Привремени сместувачки капацитети 2 4 1279 

Коли за спиење 1 / 384 

Некатегоризирани објекти 5 7 99 

Во табелата број 18 дадени се видовите капацитети за сместување во 

Скопскиот плански регион. Меѓутоа, важно е да се истакне состојбата дека 

податоците се однесуваат за 2010 година, бидејќи тоа се последните 

расположливи информации од Заводот за статистика на Република 

Македонија. Може да се забележи дека најголемо учество во вкупниот број 

на објекти имаат хотелите. Истите располагаат со највисок број на 

апартмани, односно хотелите располагаат со 127 од вкупно 146, застапени 

на ниво на регионот. Значајно е да се напомене фактот дека во овој регион 

има 42 хотели, од кои дури 5 се хотели со 5 ѕвезди, а најзастапени се 

хотелите со 2 ѕвезди и тоа 14. Што се однесува до бројот на леглата, 
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најмногу се застапени во хотелите и тоа вкупно 2.475, а веднаш зад нив се 

наоѓаат леглата во привремените сместувачки капацитети и тоа 1.279. Од 

претходно кажаното може да се донесе заклучок дека Скопскиот плански 

регион располага со најповолни можности за давање на угостителски услуги 

на сместување и исхрана за категории на потрошувачи од повисока 

категорија. Генерален заклучок, односно препорака е дека во наредниот 

период треба да се работи на зголемување на сместувачките капацитети од 

повисока категорија, бидејќи Скопскиот регион располага со најголеми 

потенцијали за развој на конгресниот и културниот туризам, при што 

учесниците во овие селективни видови туризам имаат потреба од токму 

такви угостителски објекти за сместување. 

Туристичка потрошувачка 

Туристичката потрошувачка може да се претстави преку реализираниот 

промет во угостителските објекти. Остварениот промет на територијата на 

Република Македонија, како  и на Скопскиот плански регион се дава во 

долунаведената табела. 

Табела бр. 19 - Туристички промет во угостителски објекти во РМ и 

Скопскиот плански регион 

 
2011 2012 2013 

Потрошувачка 

Пансионска  Вонпансионска  Пансионска  Вонпансионска  Пансионска  Вонпансионска  

Туристички промет во 
угостителски објекти 
во РМ, во илјади 
денари 

7428958 387385 7782534 383730 6389528 398687 

Туристички промет во 
угостителски објекти 
во Скопскиот плански 
регион, во илјади 
денари 

3259770 132396 3474041 132871 2329035 120039 

Процентуално 
учество на 
туристичкиот промет 
на Скопскиот плански 
регион во вкупниот 
промет на РМ 

43,88 % 34,18 % 44,64 % 34,63% 36,45% 30,11% 

Извор: Државен завод за статистика 



30 

 

Од табелата бр. 19 може да се забележи разлика во пансионската и 

вонпансионската потрошувачка во последниот 3-годишен период. Имено, 

логично е да се очекува повисока пансионската потрошувачка во однос на 

вонпансионската, меѓутоа не се бележи континуиран пораст, како на ниво 

на регионот, така и на републичко ниво. Во 2012 година има зголемување 

на пансионската и вонпансионската потрошувачка во Република Македонија 

и во Скопскиот плански регион, во однос на 2011 година. Скопскиот плански 

регион бележи 3.474.041.000 денари во пансионската потрошувачка, за тој 

износ да се намали во 2013 година и да изнесува 2.329.035.000, што 

претставува значајно намалување од дури од 32,96%. Тоа претставува 

изразито негативна појава. Кај вонпансионската потрошувачка во 2012 

година имаме благ пораст, но затоа во 2013 година бележиме пад и тоа од 

релативно висока стапка. Сепак, ова намалување е пониско во однос на 

пансионската потрошувачка. Имено, износот на вонпансионската 

потрошувачка во 2012 година изнесувал 132.871.000 денари, а во 2013 

година 120.039.000 денари, односно тоа е намалување во износ од 9,66%. 

Од прегледот на процентуалното учество на туристичкиот промет на 

Скопскиот плански регион во однос на туристичкиот промет на ниво на 

Република Македонија може да се забележи релативно високо учество за 

разлика од другите региони. Имено, пансионската потрошувачка во 2013 

година изнесувала 36,45%, а вонпансионската 30,11%. Меѓутоа, сличен 

тренд на намалување постои и во овој поглед. Така, благ пораст во 

процентуалното учество се бележи во 2012 година, како кај пансионската, 

така и кај вонпансионската потрошувачка, за да во 2013 година да се 

евидентира нагло опаѓање.  

Во идниот период треба да се спречат овие негативности и да се одржи или 

дури и зголеми процентуалното учеството и самата потрошувачка, но тоа 

зголемување да не биде на сметка на другите плански региони кои 

пројавуваат релативно ниски вредности за прометот и учеството во 

анализираниот период. 
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1.6. Земјоделство 

Скопскиот регион располага со вкупно 80 420 ха земјоделско земјиште од 

кои 48,7% или 39 217 хектари се се обработливи површини, а 51% или 41 

170 хектари се пасишта. Од обработливите површини во овој регион 

доминираат ораници и бавчи 32 551 ха, овоштарници има 796 hа, лозја 2 

080 hа и ливади 3 790 hа. Процентуалната застапеност на земјоделските 

површини е прикажана на график бр.8. 

График бр.8 

 

Извор: Државен завод за статистика 

Во последните пет години вкупното годишно земјоделско производство во 

скопскиот регион варира, но во 2012 година е за 5,42% помало во однос на 

2008 година. На следниот графикон прикажано е годишното земјоделско 

производство во тони и трендот на земјоделското производство. 

График бр.9 
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Извор: Државен завод за статистика 

Учеството на земјоделското производството на скопскиот регион во 

вкупното земјоделско производство на државата се одржува на 7% и во 

2008 и во 2012 година. 

Од вкупно 16 земјоделски претпријатија се обработуваат 3 821 ха, додека 

15 297  индивидуални земјоделски производители обработуваат 21 981 

хектари. Според тоа просечната големина на обработуваното земјиште од 

земјоделските претпријатија е околу 238 ха. Индивидуалните земјоделски 

производители во просек обработуваат 1,4 ха, што укажува на мала 

просечна големина под републичкиот просек (1,84 ha). Во скопското поле 

каде се повеќе се губат обработливите површини интензивно се 

произведуваат градинарски култури кои секојдневно завршуваат на 

скопските пазари.  Во скопскиот регион има најмногу урбанизирано 

население кое постојано расте, но исто така тоа претставува и најголем 

пазар за земјоделските производи на што се должи и стабилноста на 

количините на производи.    
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Табела бр.20 Производство на некои поледелски и градинарски култури 

2011 

 

Пченица Пченка Тутун Компир Кромид Домати Пиперки Краставици 

Република 
Македонија 

256103 126096 26537 192675 44540 165642 153842 49879 

Скопски регион 20 742 11 228 597 26 761 2 646 8 896 8 302 3 082 

% од Р. Македонија 8,09% 8,9% 2,24% 13,88% 5,94% 5,37% 5,4% 6,17% 

2012 

 

Пченица Пченка Тутун Компир Кромид Домати Пиперки Краставици 

Република 
Македонија 

214963 115928 27333 168859 43732 145818 166247 50093 

Скопски Регион 19 832 9 030 633 19 473 2 029 7 623 6 830 1 538 

% од Р. Македонија 9,22% 7,78% 2,31% 11,53% 4,63% 5,22% 4,1% 3,07% 

2013 

 

Пченица Пченка Тутун Компир Кромид Домати Пиперки Краставици 

Република 
Македонија 

258960 131043 27859 189590 50787 130960 152153 36834 

Скопски Регион 21 485 10 322 580 20 542 2 156 8 187 7 536 1 556 

% од Р. Македонија 8,29% 7,87% 2,08% 10,83% 4,24% 6,25% 4,95% 4,22% 

Извор: Државен завод за статистика 

Производството на сите горенаведени култури е стабилна во последните 

три години освен кај краставиците чие производство после 2011 опаѓа за 

околу 100%. За жал и покрај поволните почвени и климатски услови, 

производството на градинарските култури во скопскиот регион претставува 

многу мал дел од вкупното производство во Македонија.    

Табела бр.21 Производство на овошје и грозје 

2011 

 Цреши Вишни Кајсии Јаболка Круши Сливи Праски Ореви Грозје 

Република 
Македонија 

6019 6514 3747 124552 7460 35448 9039 5480 235104 
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Скопски 
регион 

1 194 798 1 656 1 906 1 319 2 477 2 345 695 21 240 

% од 
Р.Македонија 

19,8% 12,25% 44,19% 1,53% 17,68% 6,98% 25,94% 12,68% 9% 

2012 

 Цреши Вишни Кајсии Јаболка Круши Сливи Праски Ореви Грозје 

Република 
Македонија 

5539 8127 4503 127171 6937 35444 8987 4952 240461 

 Скопски 
регион 

1 086 857 1 654 1 487 1 049 1 974 2 143 642 18 519 

% од 
Р.Македонија 

19,6% 10,54% 36,73% 1,16% 15,12% 5,56% 23,84% 12,96% 7,7% 

2013 

 Цреши Вишни Кајсии Јаболка Круши Сливи Праски Ореви Грозје 

Република 
Македонија 

6037 8867 3968 112929 7265 38902 11034 5467 292075 

Скопски 
регион 

1 040 856 1 482 1 405 978 1 884 1 952 639 18 555 

% од 
Р.Македонија 

17,22% 9,65% 37,34% 1,24% 13,46% 4,84% 17,69% 11,68% 6,35% 

Извор: Државен завод за статистика 

Иако земјоделското производство во скопскиот регион учрествува со околу 

1% во вредноста на севкупното скопско производство, количините кои се 

произведени во овој регион се со значителен удел во вкупното македонско 

земјоделско производство. Ова важи особено за црешите, кајсиите и 

праските, иако нивното производство во однос на 2011 полека, но 

континуирано опаѓа.  

Во изминатите три години, сите други горенаведени овошја имаат прилично 

стабилно производство во тони, но исто како и дел од вкупното 

производство во државата. 
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Табела бр.22 

Површини под ораници и бавчи 

хектари/ha 
Ораници 
и бавчи 

Жита 
Индус-
триски 
култури 

Фураж-
ни 

култури 

Мешун-
касти 

култури 

Зелен-
чук 

вкупно 

Ком-
пир 

Цвеќе и 
украсни 

растенија 

Семе и 
расад 

Угари 

Република 
Македонија 

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

Скопски 
регион 

17 522 12 119 503 1 682 169 1 153 226 - - 1 669 

% од Р. 
Македонија 

7,41% 7,65% 2,03% 7,13% 7,4% 9,06% 
4,47
% 

% % 17,41% 

Извор: Државен завод за статистика 

Од анализата за застапеноста на културите засадени на површините кои 

потпаѓаат под ораници и бавчи се заклучува дека тие се многу малку 

застапени во однос на бројноста на населението. Ниската застапеност на 

овие култури и како количини и како дел од вкупното производство во 

државата се ограничувачки фактор за поголем развој и на сточарството, 

иако млечните и месните производи и преработки се многу барани од 

крајните потрошувачи, но и од преработувачката индустрија, особено 

развиената месна индустрија во скопскиот регион, која ги пласира 

производите и на странските пазари.  

Табела бр.23 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 

Скопски  регион 2 710 26 419 14 117 63 097 5 087 226 746 5 695 

% од Република 
Македонија 

13,1% 11,08% 8,42% 8,62% 6,78% 10,29% 8,33% 

Извор: Државен завод за статистика 

Бројот на стоката во скопскиот регион не соодветствува со количините на 

фуражни и житни култури кои можат да се одвојат како инпут за нивната 

исхрана и тоа се задоволува или со увоз или со транспорт од други региони 

што го поскапува производството. Намалувањето на обработливите 
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површини и интензивната урбанизација на приградските места не даваат 

простор за поголемо производство на овие култури. Во скопскиот регион 

скоро и да нема земјоделски фамилии кои опстојуваат само од земјоделско 

производство. Фарми со 15 до 20 млечни крави, во овој регион веќе се 

сметаат за едни од поголемите индивидуални стопанства. Иако половина 

од расположливото земјоделско земјиште припаѓа на пасиштата, 

овчарството, козарството и свињарството се занемарливи во овој регион. 

Таквите фарми во околните скопски села се мали и во голем дел служат за 

производство на стока за сезонско колење за задоволување на потребите 

на населението за разни празници и други прилики.  

1.7. Инфраструктура 

Транспортна инфраструктура 

Патна инфраструктура 

 

Патната инфраструктура во Скпопскиот регион се состои од локална, 

регионална и А патна мрежа. Низ регионот поминуваат европските 

коридори VII и X. 

 

график бр.10. Патна мрежа во Скопски плански регион 
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Постојната патна инфраструктура во Скопскиот плански регион се состои од 

1384 км локални патишта, 107 км А државни патишта и 188 км регионални 

патишта.  

График бр.11 

 

 

Главни патни правци кој што го поврзуваат овој регион со другите регион се 

државниот пат  А1 (Велес - Скопје - Куманово - Граница со Србија) во 

должина од 28,8 км , државниот пат А2 ( Тетово - Скопје - Куманово - Крива 

Паланка - Граница со Бугарија) во должина од 64,3 км и државниот пат А4 

(Скопје - Граница со Косово) во должина од 13,4км. 

Патната мрежа во овој регион е добро развиена.  

Делови од патните правци А1и А2 се оштетени, додека патниот правец А4 е 

во релативно лоша состојба пред се поради оштетените коловозни 

површини и несоодветните технички елементи кои постојат на дел од оваа 

делница.  

Одредени делници од регионалната патна мрежа Р 1104 (Скопје -

Арачиново - Куманово), Р 1106 ( Скопје - езеро Козјак), Р1206 (Скопје - 

Тетово), Р1102 (Скопје - Катланово), како и одредени делници од 

регионалните патни правци од втора категорија Р 2234 (Скопје - Радуша), Р 

2131 (Драчево - врска со А1) , Р 2134 (Кисела Вода - Сопиште) и Р2239 ( 
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врска со А4 - Танушевци) се исто така во релативно лоша состојба. Дел од 

патниот правец Р 1106 ( Скопје - езеро Козјак) воопшто не ги задоволува 

техничките критериуми за регионален пат. 

 Во Скопскиот плански регион локалната патна мрежа е во добра состојба, 

но на одредени делници квалитетот на локалната патна мрежа е на ниско 

ниво што на одредени места претставува и потенцијална опасност за 

нормално одвивање на сообраќајот.  

Само дел од општините имаат добра база на податоци за состојбата на 

патната мрежа, потребните средства, врз основа на кои може правилно да 

се планира одржувањето и развојот на локалната патна мрежа.  

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%).  

Табела бр.24 Состојба со локалната патна мрежа по општини 

 Асфалт Коцка Макадам Земјани Непросечени Вкупно км 

Аеродром 4 - - - - 4 

Бутел 143 1 43 23 19 229 

Гази Баба 40 - 8 8 10 66 

Ѓорче Петров 26 - 5 27 32 90 

Карпош 12 1 - - - 13 

Кисела Вода 45 - 2 1 - 48 

Сарај 63 - 23 15 - 101 

Центар - - - - - 0 

Чаир - - - - - 0 

Арачиново 20 - - 22 20 62 

Зелениково 25 - - 45 14 84 

Илинден 256 - - 16 - 272 

Петровец 44 - 6 17 25 92 

Сопиште 48 - 2 4 4 58 
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Студеничани 67 1 15 4 28 115 

Чучер Сандево 66 6 7 45 - 124 

Шуто Оризари - - - - - 0 

График бр.12 

 

Густината на патната мрежа во Скопскиот плански регион изнесува 0,52 и е 

помала за 5,8% од густината на патната мрежа на ниво на Република 

Македонија (0,55).   

Патна инфраструктура во Скопскиот плански регион во однос на патната 

инфраструктура во Република Македонија 

Табела бр.25 

 
Република Македонија Скопски регион % 

А патна мрежа 1153 107 9,28% 

Регионални патишта 3771 188 4,99% 

Локални патишта 9258 1384 14,95% 

Вкупно 14182 1679 11,84% 

 

Во Скопскиот плански регион постојат два гранични премини. Еден со 

Република Косово граничен премин „Блаце“ во општина Ѓорче Петров и 

еден граничен премин на Аеродромот „Александар Велики“ во општина 

Петровец. 
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Просечниот дневен сообраќај на државната А патна мрежа во Скопскиот 

регион во 2013 година е прикажан во табела бр.26. 

Табела бр.26 

Пат Патна делница 

ПГДС 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Вкупно 

A-1 Куманово - Миладиновци 6244 685 204 64 89 476 7762 

A-1 Миладиновци - Петровец 4816 603 179 201 204 265 6268 

A-1 Петровец - Велес 9112 1273 245 96 161 715 11602 

A-2 Петровец  - клучка Хиподром 7934 1084 186 63 74 294 9635 

A-2 клучка Хиподром - Скопје 16308 2356 576 842 816 708 21606 

A-4 Скопје  - Блаце 3249 261 36 64 38 166 3814 

A-2 Миладиновци - клучка Хиподром 5182 994 150 199 71 216 6812 

A-2 клучка Хиподром - клучка Ченто 2868 473 49 287 154 131 3962 

A-2 клучкаБутел-Радишани - клуч. Сарај 2952 495 64 321 146 189 4167 

A-2 Скопје - Глумово 8512 914 135 35 57 176 9829 

 

Просечниот дневен сообраќај на дел од регионалната патна мрежа во 

Скопскиот регион во 2013 година е прикажан во табела бр.27. 

Табела бр.27 

Пат Патна делница 

ПГДС 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Вкупно 

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

Категоризација на возила  во 6 категории. 

К1-патнички возила 

К2-лесни товарни возила   

К3-автобуси   

К4-тешки товарни возила со две осовини 

К5-тешки товарни возила со три осовини  

К6-тешки товарни возила со повеќе од  три осовини 
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Железничка инфраструктура: 

Во Скопскиот регион лоцирани се три железнички линии и тоа во коридорот 

бр. VIII e трасата на железничката линија од Скопје до Кичево, во коридорот 

бр. X e железничката линија од Граница Србија - Скопје - Гевгелија - 

Граница со Грција и железничката линија од Скопје до Граница со Косово.  

Скопскиот плански регион, поточно градот Скопје, претставува централен 

железнички јазол во Република Македонија. Вкупната должина на 

железничката мрежа е 94.78м, од кои 37.3км се дел од Скопскиот 

железнички јазол, 31.68км е должина на линијата Скопје – Волково – 

граница со Косово, 18.8км се дел од железничката линија Табановце – 

граница со Србија и 7км се дел од линијата Скопје – Кичево. 

График бр.13 

 

железничка мрежа во Скопскиот плански регион 

Густината на железницата во регионот изнесува 29.43 км’ на 1000км2 (27 км’ 

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

изнесува 16.4 км’ (33,9 км’ просечно во Македонија).  

Железничката мрежа во скопскиот регион е со добра густина ако се спореди 

со просечната густина во Македонија, што укажува дека овој регион е 

соодветно услужен со овој вид на транспорт.  Во регионот (Ранковце) 

лоцирана е единствената рампа за мултимодален транспорт. 
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Табела бр.28 Број на превезени патници и стока 

година Број на превезени патници Превезена стока 

Скопје 
Република 
Македонија 

% Скопје 
Република 
Македонија 

% 

2010 476.154 1.489.000 31,98% 1.379.681 2.198.206,00 62,76% 

2011 440.352 1.408.000 31,28% 1.259.204 1.902.581,00 66,18% 

2012 307.198 1.000.000 30,72% 974.741 1.875.974,00 51,96% 

 

Бројот на превезени патници со железница е значително намален во 

периодот 2010 - 2012. Намалувањето на бројот на превезени патници 

изнесува 35,48% (32,84% намалување на ниво на Република Македонија), 

додека кај транспортот на стока имаме намалување од 29,35% ( 2012 

година- 14,65%  намалување на ниво на Република Македонија).  

 

Воздушен сообраќај.   

Во непосредна близина на Скопје се наоѓа аеродромот „Александар 

Велики“. Близината на овој аеродром овозможува опслужување на сите 

општините во Скопскиот регион. 

Во близина на Скопје постои и спортски аеродром Стенковец од класа А кој 

зафаќа површина од 43.5 ха. 

 

1.8. Енергетска инфраструктура 

Електрична енергија 

Во Скопскиот плански регион лоциран е ХС Треска. ХЕС Треска се наоѓа на 

реката Треска. Тоа се состои од три ХЕ: акумулационите ХЕ Козјак, ХЕ 

Света Петка  и ХЕ Матка (постоечка). Акумулацијата на ХЕ Козјак е 

повеќенаменски, пред се обезбедува заштита од поплави,вода за 

наводнување на земјоделски површини околу Скопје, техничка вода и вода 

за производство на електрична енергија. Акумулациите на ХЕ Света Петка 
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и ХЕ Матка, во зависност од начинот на испуштање на вода од ХЕ Козјак, се 

користат за да се оптимизира производството на електрична енергија во ХЕ 

и регулирање на водите во долниот тек на реката Треска. Со овие три 

хидроцентрали е заокружен инвестициониот зафат за искористување на 

енергетскиот потенцијал на реката Треска. 

Покрај ова идентификувани се локации за изградба на мали хидроцентрали. 

 

График бр. 14 Постојни и планирани акумулација  

 

 

 

График бр.15 Енергетска инфраструктура  



44 

 

Градот Скопје се снабдува со електрична енергија од електроенергетскиот 

систем на Република Македонија. Поврзувањето на Скопје со 

електроенергетскиот систем на РМ е изведено преку две 400/110 kV 

трафостаници (ТС ’Скопје 4’ лоцирана во населбата ’Пинтија’ и ТС ’Скопје 5’ 

лоцинара во населбата ’Бутел’), една 220/110/35 kV трафостаница (ТС 

’Скопје 1’ лоцирана во населбата ’Радишани’), една 110/35/10 kV 

трафостаница (ТС ’Скопје 2’ лоцирана на истата локација со ТС ’Скопје 1’) и 

една 110/20 kV (TС ’Скопје 3’ лоцирана во близина на Сарај). Вкупната 

инсталирана моќност на енергетските трансформатори во овие 

трафостаници е 2.000 МVA. Покрај овие трафостаници, во Скопје постојат и 

повеќе 110/х kV мрежни трафостаници (TС ’Аеродром’, ТС ’Централна’, ТС 

’Запад’, ТС ’Исток’, ТС ’Козле’, ТС ’Васил Главинов, итн), со вкупна 

инсталирана моќност на мрежните трансформатори од 450 MVA. 

Преносната електрична мрежа ја сочинуваат 400 kV, 220 kV, 110 kV и 35 kV 

далекуводи. Вкупната должина на овие далекуводи во РМ изнесува 775 km. 

Меѓутоа, голем број од овие далекуводи (особено 400 kV и 220 kV) се во 

правец на соседните земји или останатите региони на РМ. Според нашите 

пресметки, вкупната должина на овие далекуводи во Скопје изнесува околу 

165 km. 

Може да се каже дека населените места, особено општините на 

територијата на Град Скопје се 100% електрифицирани, меѓутоа квалитетот 

и квантитетот на електричната енергија не секаде ги исполнуваат 

критериумите кои се бараат со пропишаните стандарди за квалитет.  

 

Гасовод 

Гасоводниот систем во Република Македонија е дел од рускиот транзитен 

гасовод кој поминува низ Украина, Романија и Бугарија. Република 

Македонија се приклучува на бугарскиот дел од гасоводот во граничниот 

реон Деве Баир. Гасоводот се протега во Скопскиот регион и тоа во 

подрачјето градот Скопје и околината. Од аспект на регионалниот развој, 

градењето на капацитети за подобро искористување на гасоводниот систем 
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може да придонесе за поттикнување на развојот на регионите. Постојна 

инфраструктура: магистрален гасовод Деве Баир - Скопје со должина од 98 

км, разводна гасоводна мрежа со должина од 25.869 км  во Скопје.  

Вкупната должина на изведената градска гасоводна мрежа е 19.17 km. 

Цевките се со соодветен дијаметар, во зависност од потребите (од Ø108 

mm до Ø530 mm). Капацитетот на секоја гасоводна мрежа изнесува 70.000 

Nm3/h, додека притисокот е 1.5 МPa. На крајните точки на секој разводен 

гасовод постојат Главни Мерни Регулациони Станици (ГМРС): Скопје-Север 

во близина на ’Железара’ и Скопје-Југ во близина на ’ОХИС’. Нивната 

основна функција е редукција на притисокот во зависност од режимот на 

работа и контрола и мерење на испорачаната количина на гас. Се планира 

градската гасоводна мрежа да се прошири со нови 12 km, со што целосно 

ќе се заокружи градскиот гасоводен систем, кој се планира својот 

максимален капацитет да го достигне до 2020 година (133.000 Nm3/h, од кои 

113.000 Nm3/h во индустријата  и енергетскиот сектор и 20.000 Nm3/h во 

широката потрошувачка) 

Топлификациона мрежа 

Системот на топлификација ги опфаќа трите топлани (топлана ’Исток’, 

топлана ’Запад’ и топлана ’Север’) и една котлара (котлара ’11 Октомври’), 

како и соодветна топлификациона мрежа со вкупната должина од 170 km и 

повеќе од 2.350 редукциони станици. Според податоците на Топлификација 

АД Скопје, со системот се опфатени  околу 33% од вкупниот број 

домаќинства во Скопје (околу 51 илјада домаќинства), со вкупна површина 

од 2.740.000 m2. Од останатите домаќинства кои не се приклучени на 

централниот систем, 4% се со сопствена инсталација, додека 63% се без 

сопствена инсталација. 

Табела бр. 29 Инсталиран капацитет за производство на електрична 

енергија во Скопскиот плански регион 
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MW Република Македонија Скопски % 

2011 1849 370 20,01% 

2012 1913 406 21,22% 

2013 1938 407 21,00% 

Во Скопскиот регион инсталираниот капацитет за производство на 

електрична енергија е 21% од вкупниот инсталиран капацитет во Република 

Македонија. Во овој регион имаме хидроцентрали, сончеви централи и 

централи на гас  

Според податоците за периодот од 2011-2013 година, вкупната просечна 

годишна потрошувачка на електрична енергија во индустријата во 

Скопскиот планински регион изнесувала 752 GWh односно околу 31,09% од 

вкупната потрошувачка во индустријата во Република Македонија. 

Табела бр.30 

GWh Република Македонија Скопски Регион % 

2011 2194 771 35,14% 

2012 2693 898 33,35% 

2013 2369 587 24,78% 

 

Големот учество на Скопскиот регион во вкупната потрошувачка во 

индустријата во Република Македонија е очекувано и е последица на 

концентрираноста на голем дел од индустриските капацитети во Скопскиот 

регион. 

Во регионот идентификувани се потенцијали за користење на обновливите 

извори на енергија. 
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1.9. Животна средина 

 

Цврст отпад 

 

Управувањето со цврстиот отпад во Скопскиот плански регион е 

надлежност на Јавното претпријатие Комунална хигиена кое е одговорно за 

отпадот во градот Скопје и на другите општински јавни претпријатија кои се 

одговорни за управување со отпадот во руралните општини кои не се дел 

од градот Скопје. Има и неколку приватни фирми, кои собираат и 

пренесуваат отпад од полу-урбани и рурални општини.  

 

Табела бр. 31 Количини на собран и создаден отпад 

  Количини на создаден отпад 
(тони) 

Количини на собран отпад % 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% 

Скопски  
регион 

171 836 168 404 172 000 147 804 144.593 147 051 86,01% 85,86% 85,49% 

% 23,37% 21,40% 21,69% 27,17% 26,25% 26,48% 116,26% 122,68% 122,10% 

Депонирањето на цврстиот комунален отпад во Скопскиот плански регион 

се врши на единствената санитарна депонија „Дрисла“, која минимално ги 

задоволува основните санитарно-технички стандарди за безбедно 

депонирање на отпадот. Депонија Дрисла Скопје е лоцирана во 

југоисточниот дел на Градот Скопје на оддалеченост од 14 км од центарот 

на градот, во близина на селото Батинци. Се простира на  површина од 76 

ha со проектирана во крајна фаза од 55 ha . Проектираниот капацитет на 

депонијата изнесува 26.000.000 м3. 

Покрај „Дрисла“, на територијата на Скопскиот плански регион постојат 

неколку општински депонии кои не се евидентирани согласно Националниот 

план за управување со отпад. Како и во другите региони, и во овој регион 

постојат голем број на т.н. диви депонии, особено во руралниот дел кој не е 
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опфатен со услугата за подигање и депонирање на сметот, што претставува 

дополнителна закана за животната средина во регионот 

 
Депонија Дрисла 

 

 

Рециклирањето, односно селекцијата на рециклабилните фракции од 

комуналниот цврст отпад се врши на дел од отпадот и тоа преку селекција 

на отпадот во поставени садови за отпад во неколку општини во Градот 

Скопје и преку неформалниот сектор кој ја собира отпадната пластика, 

хартија и метал директно од садовите за собирање на отпадот. 

Рециклирањето на хартија го вршат поединечни комерцијални и јавни 

организации; има поединечни контејнери низ Скопје за јавна употреба и 

големи контејнери на конкретни индустриски локации. Одредени количества 
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ПЕТ шишиња  и хартија  биле внесени во специјалните контејнери со кои 

управува ЈП „Комунална хигиена“ и се поставени на целата површина од 

градот.  

Постои добро утврдена мрежа на собирачи и/или трговци со отпаден метал, 

како и силен и стабилен пазар.  

На самата депонија се врши рачна селекција, балирање и продажбата на 

отпадот од амбалажа што е собран на депонијата „Дрисла“. Работата во 

постројката за балирање се концентрира на селектирање пластика. Во 2010 

се селектирани речиси 700 тони ПЕТ пластика. 

Податоците за собраниот рециклабилен материјал за 2013 година се 

прикажани на табела бр. 32. 

Табела бр.32 

 Предадените количини на собраниот отпад од пакување за 2103 година се 

прикажани на табела бр.33.  
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Табела бр.33 

 
 

Медицинскиот отпад кој се собира се третира во инсенераторот за 

медицински отпад кој е лоциран на депонијата Дрисла и кој е со капацитет 

од 200 кг отпад на час . 

Најзастапен вид во состав на инертниот отпад е отпадот од градење и 

рушење, таканаречениот градежен шут. Тој главно потекнува од 

активностите при градење и реконструкција на објекти и линиска 

инфраструктура. Овој отпад, вообичаено, содржи бетон, арматура, 

керамички плочки, дрво, стакло, изолационен материјал, гипс и гипс картон, 

асфалт, земја, амбалажа на градежни материјали и други остатоци. Иако 

најголемиот дел од овој отпад е инертен, градежниот шут може да содржи и 

опасни компоненти (азбест, PVC, третирано дрво со средства за заштита, 

олово, жива, бои, флуоресцентни лампи и слично). При постапувањето со 

опасниот отпад во состав на градежниот шут не се применуваат соодветни 

мерки и истиот се меша со инертниот отпад при неговото депонирање. 

Особено важно е да се напомене дека на територијата на Град Скопје не 

постои уредена локација за депонирање на градежен шут. Дел од 

градежниот шут се депонира на депонијата Дрисла. 



51 

 

Вода 

 

Подземните  води  во  Скопската  Котлина  ги  карактеризираат  два  

водоносни  слоја (аквифери): силно издашен семи-артерски аквифер во 

површински песок и чакал со глинени хоризонти и ниско издашен слој во 

лапорци во подповршинскиот слој. 

Површинскиот слој е во директна врска со реката Вардар, бидејќи се 

простира во алувиалната средина на реката. Длабочината на нивото на 

подземната вода варира во зависност од локалните услови, а правецот на 

течење на подземните води го прати правецот на реката Вардар. Горниот 

аквифер се протега долж возводниот дел на Скопската Котлина и се 

состои од збиен алувиален песок и чакал од двете страни на реката.  

Дебелината  на слојот варира од 4-5 m во западниот, до 144 m во 

источниот, низински дел. 

Во Скопската Котлина се регистрирани 450 извори со вкупна годишна 

издашност од 121 милиони m3. Досегашната искористеност на изворскиот 

потенцијал е околу 108 милиони m3/годишно.  

Регистрираниот број на бунари изнесува околу 130, искористеноста на 

подземните води е 16.4 милиони m3/годишно, а вкупниот годишен 

потенцијал е 54.49 милиони m3.  

Од сето ова произлегува дека 71% од вкупниот потенцијал  на подземните 

води  е искористен, при што подземните води од бунарите се искористени 

само 30%, за разлика од останатите извори чија искористеност изнесува 

скоро 90%. 

Од подземните води интересни се и појавите на минерални и 

термоминерални води во локалитетите кај Катланово, Волково, Кучково и 

Рашче. 

Во Скопје минува реката Вардар, која воедно е и најголема река во 

Република Македонија, со сливно подрачје кое изнесува 22.290 km2, 
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односно 80% од  вкупната површина на земјата (25.713 km2). Вкупниот 

воден потенцијал на реката Вардар изнесува 4.77 милијарди m3. На  

територијата на Република Македонија реката Вардар е со вкупна 

должина од 301 km, а низ  Скопската Kотлина рeката Вардар тече со 

должина од 51 km. 

Средногодишниот проток на рeката Вардар, измерен во Скопје, изнесува 

25.7 m3/s или 795 милиони m3/годишно. Од вкупните 4.570 милиони 

m3/годишно излезни води по реката Вардар, 3.880 милиони m3/годишно се 

домицилни, додека 690 милиони m3/годишно (или 15% од вкупниот 

потенцијал) се надворешни води. Во Скопската Котлина во реката Вардар 

се влеваат 5 поголеми притоки, и тоа  од десната страна реката Треска (138 

km), Маркова река (29 km) и Моранска река (10.5 km) и од левата страна 

реките Лепенец (75 km) и Серава (21 km). 

На подрачјето на Скопје постојат следните регулирани делници на речните 

корита и изградени насипи и кејски зидови (одбранбени линии): 

 Река Вардар: должина на регулирано корито 18.7 km и одбранбени линии 

42 km; 

 Маркова Река: должина на регулирано корито 1.6 km; 

 Момин Поток (река Серава): регулирано корито 5.0 km, одбранбени линии 

10 km; 

 Лепенец: должина на регулирано корито  1.6 km, одбранбени линии 3.2 

km; 

 Река Треска (локално околу езерото): 2.1 km, и 

 Река Фуш: регулирано корито  0.4 km, одбранбени линии 0.8 km. 

Територијата на Скопскиот регион го опфаќа сливното подрачје на реката 

Вардар. 
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Водоснабдување 

За задоволување на потребите за водоснабдување на населението на 

Скопје и пошироката околина егзистираат повеќе начини, во зависност од 

карактерот и местоположбата на населеното место, и тоа: 

 Градски водоводен систем - урбани средини, и 

 Локални водоводи - рурални средини. 

Скопје располага со константни извори на водоснабдување, а тоа се 

изворoт Рашче, со просечен капацитет од 4.17 m3/sec или масимални 6 m3/s  

и водата од бунарскиот систем Нерези-Лепенец од cca 1.4 m3/s. Во 

последните три години бунарскиот систем Нерези-Лепенец е практично во 

континуирана резерва заради поволната хидролошка состојба и 

продукцијата на вода од извориштето Рашче, која преку цела година ги 

задоволуваше потребите од вода на градот. 

Градскиот водоводен систем, со кој стопанисува ЈП ’Водовод и 

Канализација’ - Скопје, според материјалот, 67.61% од вкупната должина на 

водоводната мрежа е изградена од лиено-железни цевки, 11.17% се 

салонитни цевки, 4.86% се челични цевки, 3.63% пластични цевки и 12.73% 

поцинкувани цевки. Просечната старост на водоводната мрежа на Град 

Скопје, во периодот од 1940 до 2012 година, изнесува 33.5 години. Имајќи ги 

предвид нормите за времетраењето на водоводните линии од различен 

материјал и староста на водоводната мрежа, евидентна е потребата од 

реконструкција на водоводната инфраструктура. Просечно годишно во 

градот Скопје треба да се заменат или заштитат околу 2.7% од вкупната 

должина на мрежата, или вкупно 27 километри цевки од различни 

материјали. 

На територијата на Град Скопје егзистираат и локални водоводи, како што 

се водоводите за снабдување на Љубанци и Љуботен - Општина Бутел, 

Раштак и Булачани - Општина Гази Баба и Кучково - Општина Ѓорче 
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Петров. Локалните водоводи, генерално, не ги исполнуваат стандардите за  

квалитет и квантитет.  

Според податоците добиени од ЈП ’Водовод и Канализација’ - Скопје, 

дневната потрошувачка на вода за водоснабдување на населението и на 

јавната и приватна администрација изнесува околу 85.000 m3 или 500 l/s, 

што е многу повеќе од законски пропишаната водоснабдителна норма од 

200 l/s дневно.  

Еден од основните проблеми на водоводниот систем е големиот процент на 

загуби на вода кој се движи околу 40% за 2013 година.  

Загубата на вода е по следните основи: 

 Сопствена потрошувачка (испирање каналска и водоводна мрежа, 

испирање резервоари); 

 Јавна потрошувачка (за јавно зеленило и сообраќајни површини, 

фонтани и јавни чешми); 

 Губиток во системот (паушални корисници, разлика во главен - 

контролен водомер, отпишани спорни сметки); 

 Технички губитоци (истекување поради дефекти и слично); 

 Диви приклучоци. 

 

Табела бр.34 Снабдување, користење и заштита на водите од загадување 

во индустријата и рударството 

(во илјади м3) Република Македонија Скопски регион % 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Снабдување 
со вода 

6.368.589 5.869.979 5.006.246 1.592.728 1.024.897 641.950 25,01% 17,46% 12,82% 

Користени 
води за 
технолошки 
намени 

6.251.678 4.953.364 4.923.165 1.488.785 950.175 620.654 23,81% 19,18% 12,61% 
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Испуштање на 
непречистени 
води 

6.224.267 5.062.710 4.808.627 1.454.402 1.023.313 630.220 23,37% 20,21% 13,11% 

Испуштање на 
пречистени 
води 

20.131 77.573 92.492 1.049 10.892 176 5,21% 14,04% 0,19% 

Испуштање на 
отпадни води 
во 
индустријата 
и рударството 

1.435.562 820.679 1.045.121 475.171 102.436 132.846 33,10% 12,48% 12,71% 

 

Отпадни води 

Покриеноста на населението со канализациона мрежа во урбаните средини 

на Град Скопје изнесува 90%, додека во руралните средини се движи од 0% 

(септички јами или директни испусти) до 80%.  

Вкупната должина на каналската мрежа на територијата на Град Скопје, 

заклучно со 2009 година, изнесува 845.613 km. Oд тоа, 614.668 km 

припаѓаат на фекалната, а 230.945 km на атмосферската каналска мрежа. 

Колекторската мрежа и на левиот и на десниот брег од реката Вардар не е 

довршена, што резултира со голем број на испусти на двата брега. Само 

30% од предвидената атмосферска мрежа во Град Скопје е изградена.  

Според податоците презентирани во ЛЕАП2 на Град Скопје вкупното 

оптоварување на БПК5 од индустриите изнесува 4.039 kg дневно, при што 

учеството на прехранбената индустрија и индустријата за хартија изнесува 

45%, а на хемиската индустрија 25%. Вкупното оптоварување од 

суспендирани материи (СМ) изнесува 7.447 kg дневно. Од тоа, индустриите 

за производство и преработка на метали учествуваат со 53%, додека 

учеството на останатите активности, кои се дел на ИСКЗ, изнесува 23%. 

Произведената отпадна вода од големите потрошувачи ’Миталстил’ и 

’Макстил’, кои имаат и сопствен извор на водоснабдување, е пресметана на 

околу 0.9 m3/s, односно околу 80.000 m3/ден. 
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Табела бр. 35 Квалитет на отпадна вода на испусни места (2010) 

Фекален испуст БПК5 

(mg/l) 
СМ 

(mg/l) 
Феноли 
(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 
NO2

-

(mg/l) 
Cl-

(mg/l) 
SO4

- 
(mg/l) 

Бардовци 50 440 0,10 2,0 3,03 28,0 20,0 

Керамидница 101 361 0,05 3,0 4,0 40,0 45,0 

Булевар Србија, Мост 100 202 0,45 2,0 0 70,0 50,0 

Ново Лисиче 120 486 0,21 2,0 0 60,0 73,0 

Вардариште 1 80 400 0,50 4,0 4,0 70,0 69,0 

Депонија-Хиподром 140 130 0,48 5,0 3,2 80,0 48,0 

Канал Усје 110 479 0,30 4,0 10 58,0 63,0 

Драчево 102 200 0,60 2,0 0 60,0 66,0 

Сегашната пракса на управување со индустриските отпадни води е на доста  

ниско ниво. Од вкупно 50 индустрии, само 9 имаат свои станици за третман 

на отпадните води.  Повеќето од нив ја испуштаат водата во постојниот 

канализационен систем, а дел од нив водата ја испуштаат директно во 

реката Вардар. Од 21 фабрика кои поседуваат  ISO 9000 или ISO 14000, 

повеќе од половина немаат воспоставно контрола на загадувањето. Што се 

однесува до индустриските постројки, само ’Алкалоид’ (хемиска индустрија) 

и ’ОКТА’ (рафинерија на нафта, која е лоцирана надвор од Град Скопје) 

спроведуваат мониторинг на отпадната вода и вршат анализи во сопствени 

лаборатории, а резултатите ги испраќаат во Информативниот Центар на 

Министерството за живот средина и просторно планирање. Останатите 

индустрии и деловни субјекти не вршат мерења за произведената отпадна 

вода. 

Квалитет на водите 

Периодичните мерења на квалитетот на водите како и мерењата на 

хидролошката состојба ги врши УХМР а податоците ги доставува до 

МЖСПП. Мерните стници кои се лоцирани блиску до градот Скопје се: во 

возводниот дел е Радуша и Таор кој е во низводниот дел на реката околу 
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15км од Скопје. За следењето и анализата на податоците за квалитетот на 

водата на р.Вардар задолжени се три институции:  

 Центар за Јавно Здравје (ЦЈЗ)  

 ЈП “Водовод и Канализација“ – Скопје  

 Управа за Хидро Метеоролошки Работи (УХМР)  

Во горниот и среден тек на р.Вардар квалитетот на водата одговара на 

класа II, а вредноста на БПК5 е околу 2 mg/l. На потегот од средниот дел 

низводно по течението на р.Вардар, состојбата со квалитетот на водата се 

влошува поради големиот број на домаќинства и индустрија кои 

непречистената отпадна вода директно ја испуштаат во реципиентот. 

Месечните варијации на БПК5 во овој дел варираат од 2 до 7 mg/l, така што 

реката Вардар спаѓа во класа Класа III.  

Кај притоките на р.Вардар, р.Треска и р.Лепенец, регистрираните месечни 

варијации на БПК5 покажуваат дека и двете реки спаѓаат во Класа II.  

Регистрираните вредности за Цијаниди и Азотни Нитрати одговараат на 

кавлитет на вода Класа III - IV, вредностите за шестовалентен хром и 

присуството на феноли во водата во одредени делови на р.Вардар 

одговараат на Класа III - IV. Останатите параметри од оваа група на 

показатели, во рамките на целото проектно подрачје одговараат на Класа I 

или Класа II. 

Покрај познатите влијанија на големите водотеци треба да се наведе дека и 

малите водотеци трпат енормни притисоци. Маркова река која во горниот 

тек е вода од прва категорија, низводно се загадува од постојната депонија. 

Одцедните води кои по карактер на оптеретеност се најопасни 

неконтролирано се влеваат во Маркова река. Нема прецизен податок за 

количините и оптеретеноста. Во коритото на реката се излеваат водите од 

пералницата за песок. Се работи за условно нетоксични води, но тие носат 

глинести материи видливи со голо око што ја нарушува рамнотежата на 

водотекот. 
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Наводнување и одводнување 

Наводнување 

Во Скопскиот регион, за земјоделско производство се користат 21.287 ha, 

од кои само 458 ha се наводнуваат. Од подсистемот Треска (’Матка’ и 

’Св.Петка’) се наводнуваат површините околу градот Скопје од левиот брег 

на рeката Вардар и мал дел од површините покрај бреговите на реката 

Треска, но и површините на десниот брег на реката Вардар во реонот на 

село Долно Лисиче и Драчево. Со подсистемот Кадина река, кој е дел од ХС 

’Скопско Поле’, се планира наводнување на површините во реонот на 

селото Драчевица, на левата обала на Маркова Река, како и на површините 

околу селата Добри Дол, Ракотинци, Дрисла и Чучкова страна (до месноста 

Чупријан). 

Само еден систем за наводнување постои во регионот: 

1. Скопско подрачје, реки Вардар, Треска, Лепенец и Маркова река, опфаќа 

површина од 1.428 ha и располага со количина на вода 10.449.000 м3.  

Тековната состојба на хидромелиоративниот систем 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. 

Одводнување 

Системот за одводнување на површинските води Скопско Поле покрива 

вкупна површина од 6600 хектари и главен реципиент на дренажираната 

вода е р.Вардар.  

Моменталната состојба на системот за одводнување во Скопскиот регион 

не е на задоволително ниво во однос на реципиентите и останатата 

каналска мрежа со своите објекти, како и деталната каналска мрежа. Иако 

во последните години се превземени акции за расчистување на каналите, 
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сепак сеуште дел од каналите се обраснати со вегетација, со што им е 

намален е капацитетот на одведувањето. 

Друг проблем, особено во Општина Илинден се високите подземните води 

што се појавуваат на површината и штетат на земјоделското производство, 

градежништвото и инфраструктурата. 

Почва 

Големата експанзија на урбаниот сектор е значаен механизам за деграда-

ција на почвата во Скопскиот регион (првенствено преку нејзината 

пренамена и ’запечатување’ со изградба на станбени објекти, индустриски 

погони, улици, патишта и слично). Причина за деградација на почвата на 

територијата на Скопскиот регион е локалното загадување од 

индустриските капацитети и депонии и дифузното загадување како резултат 

на атмосферска депозиција нa емисии на гасови од индустријата и 

сообраќајот. Земјоделската почва се деградира поради неадекватно 

користење на ѓубрива и средства за заштита на растенијата, како и со 

наводнување со води со исцедок од неадекватно третиран отпад. 

  

Индустриско загадување  

  

Индустриско загадување во Североисточниот регион 

На територијата на Скопскиот регион се идентификувани неколку 

индустриски жаришта. Истите потекнуваат од работата на индустриските 

комплекси што биле во државна сопственост и по нивното затварање, во 

     Индустриски контиминирана област 
 
       Индустриска област 
 
       Фабрики 
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годините на транзиција кон пазарното стопанство, преостанале депонии на 

поголеми количества на индустриски отпад што треба да бидат санирани, 

за да се спречи миграцијата на загадувачки материи во почвата, 

површинските и подземните води, а во исклучителни случаи, и емисии во 

воздухот.  

Индустриски жаришта: 

 Индустриската депонија на ’ОХИС’ АД Скопје; 

 Кругот на фабриката ГОДЕЛ (кожара), и 

 Депонијата на троска во состав на ’Макстил’ Скопје 

Приближно 10.000 тони опасни хлорирани органски супстанци (техничка 

мешавина на HCH-хексахлороциклохексан изомерите) се чуваат во 

одредени бетонирани складишни места повеќе од 20 години во комплексот 

на ’ОХИС’.  Во кругот на ’ОХИС’, покрај наведениот опасен отпад, присутен 

е и друг тип несоодветно складиран индустриски отпад на  површина од 

65.000 m2. Се смета дека осум тони жива се складирани во кругот на 

фабриката. 

Кожарата ’Годел’ во Скопје е наведена како ’жешка точка’ поради 

контаминацијата која ја предизвикала на одредени медиуми на животната 

средина, меѓу кои спаѓа и почвата. Загадувањето на почвата е главно со 

тешки метали и органски супстанции. Од тешките метали најприсутен во 

почвата е хромот, кој е неоходен во процесот на штавење кожа. 

Застапеноста на хромот во почвата на бившата фабрика ’Годел’ се 

проценува на енормни 14.400 mg/kg почва. 

Ерозија 

Во Скопскиот регион, под  I-III категорија на ерозивност потпаѓа површина 

од 55.285 ha или 31% од вкупната површина, а под  IV и V категорија се 

наоѓаат 125.807 ha, односно 69% Од тоа, 2.805 ha се зафатени со најсилни 

процеси на ерозија (I-II категорија). Во западниот дел од регионот, процеси 

од најсилна категорија (длабоки јаруги, W-јаруги и екстремна површинска 
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ерозија) се среќаваат во атаратот на сeлата Свиларе и Кондово. Некои од 

нив се во сливот на Свиларска река, а некои се директни притоки на 

Вардар. Вакви екстремни процеси има и во сливот на Маркова река. 

Процеси од II категорија на разорност има и на повеќе други локации во 

Скопскиот регион, и тоа  во сливот на Радушка Река, Свиларска Река, во 

највисоките делови на Раштанска Река, како и во високите делови на 

Маркова река. 

Од деталниот преглед на сливовите на поројните водотеци може да се 

забалежи дека 32 слива на поројни водотеци во регионот припаѓаат на III 

категорија на разорност. Одржливото управување со шумите е пресудно за 

заштита од ерозијата и воспоставување рамнотежа на хидролошкиот 

баланс. Во тој контекст, на земјоделските површини треба да се користат 

соодветни антиерозивни агротехнички мерки. 

Ризиците од пороите се поврзани со можностите за штети кои би настанале 

од поплавувањето.  До денес се преземени многу структурни мерки со кои 

се минимизирани ризиците од најагресивните поројни водотеци, како што се 

мерките за реката Серава и Раштанска Река. Имено, реката Серава е 

уредена со хидротехнички објекти, а извршено е и свртување на трасата и 

спојување со Момин поток. На десниот брег на реката Вардар има повеќе 

порои: Водњанската серија, Горноводњанскиот порој, Ѓорче Петровската 

поројна серија и Источната поројна серија. Маркова река има изразито 

пороен карактер, како и реките Мала Рада, Драчевица, Студеничански порој 

и Зелениковска Река.    

Во рамките на регулираното корито на реката Вардар се јавуваат  тесни 

грла, и тоа на мостот кај село Долно Лисиче,  железниот мост кај село Сарај 

и село Трубарево, мостот кај селото Рачше и пешачкиот мост кај старо 

Сајмиште. Од повеќе од 10.000 ha загрозени површини (градски населби, 

селски населби, земјоделско земјиште), остануваат уште 4.000 ha 

небранети површини од поплава. 
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Ерозија и природни хазарди- Просторен план на Р.Македонија 
 

Интензитетот на ерозија на водостопанското подрачје во Скопскиот плански 

регион изнесува: 

Табела бр.36 

Подрачје 
Подрачје категорија I-

III (км2) 
Подрачје категорија 

IV-V (км2) 
Општа категорија и 

коефициент 

Скопско 
666,91 

(34,36 %) 

1.273,93 

(65,64 %) 

III 

z=0,43 

 

Количина на еродирани седименти (м3/год) во Скопското водостопанско 

подрачје изнесува 1.244.078, додека пак количина на пресретнати 

седименти (m3/year) изнесува 597.779. Процентот на пресретнати 

седиментие 48%. 

Годишната количина на пресретнати седименти во акумулациите на река 

Треско, Козјак, Матка изнесува 412.643м3/годишно. 

Воздух  

 

Генерално, загадувањето на воздухот е од сезонски карактер, што е 

поврзано како со метеоролошките услови (антициклонални состојби во 

денови со магла и температурни инверзии), така и со зголемена емисија на 
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штетни материи, кога покрај индустриските капацитети и сообраќајот, 

активни се и топланите и индивидуалните ложишта.  

Квалитетот на воздухот во поширокото подрачје на проектот на 

територијата на град Скопје е доминантно определен од неколку движечки 

сили - сектори и видови на загадувачи: сообраќајот, индустриските 

инсталации, организациите / инсталациите кои поседуваат котларници и 

индивидуалните ложишта.  

Загадувањето на амбиентниот воздух во градот Скопје потекнува од 

најразлични видови на извори, кои методолошки се класифицирани како 

стационарни (точкасти и површински), мобилни и фугитивни извори.  

Стационарните извори ги опфаќаат согорувачките процеси во постројките 

за енергетска трансформација со моќност поголема од 1 MW, согорувачките 

процеси во производните индустриски капацитети, останатите постројки за 

согорување со моќност помала од 1 MW и домашните ложишта. Од 

постројките за производство на топлина класифицирани се точкасти 

(постројки со поголема моќност - топлани и котлари со моќност поголема од 

1 MW) и површински испусти (котларите со моќност помала од 1 MW и 

домашните ложишта).  

Според податоци од Катастарот на загадувачи и загадувачки супстанци на 

воздухот за град Скопје регистрирани се 276 деловни субјекти (152 

непроизводни и 124 производни) од кои се емитираат загадувачки 

супстанци во амбиентниот воздух. Според истиот извор, бројот на испусти, 

односно извори во овие деловни субјекти изнесува 698, при што 234 се 

површински а 464 точкасти извори. Тоа укажува на фактот дека бројот на 

испустите од енергетските постројки е скоро двојно поголем од оној на 

испустите од индустриските постројки, иако по површински опфат 

доминантни се индустриските објекти лоцирани во четирите индустриски 

зони (североисточна, источна, југоисточна и западна зона на градот).  
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Мобилните извори ги опфаќаат транспортните средства во секторот 

сообраќај, како и подвижната механизација во индустријата, земјоделството 

и шумарството. 

Во Скопскиот регион се јавуваат ветрови од сите правци и меѓуправци, но 

по долината на реката Вардар и преовладува ветерот Вардарец од 

северозападен правец, југоисточен и јужен правец. 

Ваквите климатски карактеристики на Скопската котлина, концентрацијата 

на индустриски капацитети и население, доведува до нарушување на 

пропишаните стандарди за квалитетот на амбиенталниот воздух. 

Мониторинг мрежата на МЖСПП со која управува Македонскиот 

Информативен центар за Животна Средина (МИЦЖС) е автоматска мрежа 

за следење на квалитетот на амбиентниот воздух. Останатите две мрежи 

работат мануелно. Заводот за Здравствена Заштита (ЗЗЗ) има мониторинг 

мрежа за мерење на SO2 и црн чад на 7 мерни локации во Скопје. Управата 

за Хидрометеоролошки Работи (УХМР) има поставено мрежа на 9 мерни 

локации во Скопје за мерење на црн чад и SO2.  

МЖСПП има 4 фиксни автоматски мониторинг станици за следење на 

квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје, преку кои се следат 

параметрите: SO2 [μg/m3]; NO2. NOx NO [μg/m3]; CO [μg/m3]; О3 - озон 

[μg/m3]; цврсти честички (PM10/opt. PM2.5) дадени во μg/m3. Автоматските 

мониторинг станици вршат мерење и на метеоролошките параметри и тоа: 

брзина на ветер [m/s]; правец на ветерот; температура [°C]; притисок [hPa]; 

влажност [%[; глобална радијација [W/m2] .  

Во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање 

постои мрежа од Автоматски мониторинг станици за квалитет на амбиентен 

воздух кои се поставени на 5 мерни места и тоа: 5 мерни станици во Скопје 

(поставени на мерните места во Карпош, Центар, Лисиче, Гази Баба и во 

дворот на Ректоратот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", односно 

мерно место Ректорат). 

Табела бр.37 
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 Гранична вредност 2009 2010 2011 

Највисока просечна средно дневна 
концентрација на PM10 (μg/m3) 

50 μg/ m3 која што не треба 
да биде надмината повеќе 

од 35 дена во една 
календарска година 

144 104 88 

Просечна годишна концентрација 
на NO2 (μg/m3) 

40 μg/m3 средна годишна 
гранична вредност 

17,95 13 15 

26та највисока максимална 
осумчасовна средна концентрација 
на О3 (μg/m3) 

120 μg/m3 142 125 126 

4та највисока просечна 
среднодневна концентрација на 
SO2 (μg/m3) 

125 μg/m3 61 72 74 

  

 

Природа 

Скопскиот плански регион се карактеризира со прекрасна природа која 

подлежи на различна заштита. Скопската котлина е опколена со планини 

кои во себе кријат високи природни вредности. Дел од овие подрачја се под 

заштита како значајни природни подрачја, и согласно законската регулатива 

се предложени или прогласени за заштитени. 

Како најпознати природни репрезентативни целини кои подлежат под строга 

заштита во Скопскиот регион се: Кањонот Матка и Јасен.  

Овие репрезентативни подрачја претставуваат интегрална целина која во 

себе вклучува огромна биолошка и геоморфолошка разновидност, и имаат 

големи културно-историски вредности. 

Најзначајни подземни карстни форми во кањонот Матка се пештерите 

“Врело”, Крштална и Убава, пропаста Срт и подводната пештера 

Коритиште. Како комплексна единица која ги вклучува водните и копнените 

екосистеми, ЗП Кањон Матка претставува ексклузивно ограничено подрачје 

со високо ниво на биолошка разновидност, хетерогеност и ендемизам, кое 

се смета за една од највпечталивите македонски „врели точки“ по однос на 

биолошката  разновидност и присуството на ендемски видови. 
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СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

             

Потеклото и генезата на комплексите видови од флората и фауната на 

заштитеното подрачје, се тесно поврзани со регионалната геолошка 

историја и климатските промени во текот на плеистоценските глацијации, 

интерглацијалните фази и постглацијалниот период, кои резултирале со 

масовни повторени миграции и мешања на видови од различни 

зоогеографски региони. 

Како резултат на тоа, структурата на рецентната биолошка разновидност е 

многу хетерогена, составена од различни комплекси на флористички и 

фаунистички елементи концентрирани на релативно мало подрачје, што 

овозможува медитеранските видови да се среќаваат заедно со алпските, 

сибирските (бореални), или степски видови. 

Флората на заштитеното подрачје е претставена со над 700 таксони од 

васкуларните растенија, кои припаѓаат во 81 фамилија и во над 300 родови. 

Во заштитеното подрачје се присутни над 50 локални, национални и 

балкански ендемити. 
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Вкупниот број видови од фауната регистрирани на територијата на 

заштитеното подрачје Кањон Матка достигнува 1.474 видови, со вкупно 58 

ендемични видови на безрбетници, од кои 13 видови се Балкански 

ендемити, 26 видови се Национални ендемити и 19 видови се Локални  

ендемити (со ареал на распространување ограничен на Заштитеното 

Подрачје) а утврдено е присуство на 13 автохтони видови на риби.  

На територијата на подрачјето на кањонот Матка констатирано е присуство 

на 32 вида од херпетофауната (10 водоземци и 22 влечуги) што 

претставува 68% од вкупниот број на водоземци и влечуги на национално 

ниво, кои се претставени со 47 видови. 

На територијата на Заштитеното Подрачје Кањон Матка, регистрирано е 

присуство на вкупно 113 видови на птици, од кои 88 видови се станарки, 

додека останатите 25 видови на птици се миграторни видови. 

Повеќе наменското подрачје Јасен, заштитено подрачје претставува 

разновидност од природни вредности. Во границите на повеќенаменското 

подрачје Јасен се наоѓаат повеќе локалитети кои се од особено значење во 

однос на фауната на лилјаци. Овде би ги издвоиле: пештерите Врело, 

Крштална и Јасика, како и кањонот на реката Треска. Во пештерата Врело е 

утврдено присуството на следниве значајни видови лилјаци: мал 

потковичар (Rhinolophus hipposiderus) и јужен потковичар (Rhinolophus 

euryale). Во пештерата Крштална регистрирани се следниве видови 

лилјаци: мал потковичар (Rhinolophus hipposiderus), јужен потковичар 

(Rhinolophus euryale), долгокрилест ноќник (Miniopterus schreibersi) и 

долгопрст ноќник (Myotis capaccinii).  

Во пештерата Јасика е регистрирано присуство на видот голем потковичар 

(Rhinolophus ferrumequinum). По кањонот на реката Треска, близу 

манастирот Св. Андреја е утврдено присуството на видот голем потковичар 

(Rhinolophus ferrumequinum). 
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Подрачја предложени за заштита според Просторниот План на Република 

Македонија во Скопскиот плански регион 

 

 

На територијата на Скопскиот плански регион се распространети и други 

значајни природни вредности кои се дефинирани како локации но некои од 

нив се интегрирани во поголеми заштитени целини: 

 Скопска Црна Гора 

 Горњани 

 Дечки камен 

 Пештерите Дона Дука, Врело, Крштална, Убава, Светла, 

Христијанова, Шпела бозгун, и Драчевска пештера. 

 Кадина и Таорска клисура 

 Солунска глава 

 Лисец 
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 Салаковски езера 

 Пропаст Солунска и 

 Ново предложениот НП Јакупица 

 

Јакупица согласно просторниот план е предложена за заштитено подрачје 

од највисок ранг, Национален парк, поради заштита на биолошката 

разновидност, Геоморфолошката важност, Заштита на водотецтите, 

Заштита на пејсажот и Хидролошкиот потенцијал. Идниот национален парк 

Јакупица се наоѓа речиси во централниот дел на Република Македонија 

ограничен на север со Скопската а на југ со Пелагониската Котлина. На 

исток е определен со сливното подрачје на реката Вардар додека кон запад 

со Поречкиот Басен.  

Фауната на инсектите на Јакупица се одликува со голем број ендемични и 

реликтни видови тркачи. Во алпската зона се среќаваат Nebria ganglbaueri 

matejkai, Zabrus albanicus jakupicensis, Z. ganglbaueri, Calathus jakipicaensis, 

Trechus pachycerus pachycerus, T. pachycerus jakupicaensis, T. goebli matchai, 

T. subnotatus golesnicensis. Во мезофилните шуми се среќаваат следните 

ендемични видови: Molops matchai, M. rufipes jakupicaensis, Tapinopterus 

miridita jakupicaensis, Tapinopterus macedonicus, Pterostichus macedonicus, 

P.crassiusculus. Од другите ендемични видови инвертебрати може да се 

споменат Babuniella prouzai, Brachydesmus macedonicus (стоногалки), 

краткокрилецот Lathrobium jakupicense (Staphylinidae, Coleoptera), 

Otiorhynchus jakupicensis (Curculionidaem Coleoptera), Montenegrina 

janinensis jakupicensis, Gyralina gyralinaeformis, Alinda nordsiecki, A. serbica 

golesnicensis, Vitrea siveci, Chilostoma jakupicae (полжави). На високите 

делови се среќава Bohemanella frigidа - редок скакулец со дисјунктен ареал 

на распространување. На просторот на предложеното подрачје за заштита 

се наоѓаат голем број јами и пештери од кои се опишани многу 

троглобионтски видови. 
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1. Планирање 

1.1. Визија 

Скопскиот плански регион е конкурентен регион во ЈИЕ со препознатлив 

потенцијал за инвестиции и развој во функција на подигање на стандардот 

и квалитетот на живот на граѓаните и искористување и заштита на 

природното и културно наследство рамномерно во регионот. 

1.2. Среднорочни цели, приоритети и мерки 

Среднорочна цел 1.  

Подобрена конкурентност на регионот преку потикнување и развој на 

МСП, носечките индустрии и развој на модерна инфраструктура 

Скопскиот регион придонесува за 44% од вкупниот БДП и вкупната бруто 

додадена вредност во Македонија. Регионот има исклучително големи 

потенцијали за економски развој. Располага со широка база на бизниси, од 

микро претпријатија до големи компании. Повеќе од третина од активните 

деловни субјекти се лоцирани во регионот, а голем дел и од странските 

инвеститори се одлучуваат за вложување токму тука. Во однос на пристап 

до странски пазари, скопскиот регион е веројатно во најповолна состојба 

имајќи ја предвид инфраструктурната поставеност, близината до соодветни 

патни правци и разните форми на транспорт. Дополнително, регионот 

располага со диверзифицирана структура на работната сила која 

овозможува обезбедување на соодветни човечки ресурси од страна на 

приватниот сектор.  

Сепак, скопскиот регион се гледа себеси како конкурентен на ниво на 

Југоисточна Европа и за тоа да се случи, потребно е подобрување во низа 

сегменти, меѓу кои прелевање на ефектите од странските инвестиции врз 

локалната економија, адаптирање на понудата на труд согласно потребите 

на приватниот сектор, поддршка на МСП секторот и поттикнување на 

претпримничкиот дух итн.  
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Р.бр. Индикатори 
Индикатор 

Базна година  
Индикатор 

2019 

1 БДП, во милиони денари 202474 216647 (7%) 

2. Стапка на невработеност 29.3 % 24 % 

3. Бруто-додадена вредност, во милиони денари 174534 186751 (7%) 

 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

Приоритет 1.1  

Зголемување на соработката помеѓу домашни и странски фирми 

Имајќи предвид дека најголем дел од активните деловни субјекти се 

лоцирани во Скопскиот регион, истиот располага со голем потенцијал за 

продлабочување на соработката помеѓу домашните и странските фирми. 

Спроведувањето на активности за поврзување на фирмите ќе овозможи 

искористување на тој потенцијал и економски развој на регионот. 

Излезни резултати Индикатори 

База на податоци за активните фирми во регионот  

Број на фирми кои се дел од базата на податоци за активни фирми на 
ниво на регионот 

Број на организирани средби за вмрежување помеѓу фирмите 

Број на корисници на базата на податоци за активните фирми во регионот 

Број на фирми кои земале учество во настаните (средбите) за 
вмрежување 

Број на фирми опфатени во истражувањето за потребите на домашните и 
странските фирми 

Изготвени профили на фирми за нивните потреби/можности за соработка 
со други фирми 

Број на одржани состаноци на помеѓу единиците на локална самоуправа 
за изготовка на база на податоци за активните фирми во регионот  

Број на фирми кои имаат воведено системи за управување со квалитет 

Број на склучени партнерства, 
односно фирми (домашни и 
странски) кои започнале 
соработка врз основа на мерките 
за зголемување на соработката 
помеѓу домашни и странски 
фирми 

Обем на економска соработка на 
фирмите (домашни и странски) 
кои започнале соработка врз 
основа на мерките за 
зголемување на соработката 
помеѓу домашни и странски 
фирми 

Број на вработени во фирмите кои 
земале учество во мерките за 
зголемување на соработката 
помеѓу домашни и странски 
фирми 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки: 

 

Мерка 1.1.1  
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Формирање на база на податоци за потребите на бизнис секторот 

Иако голем дел од општините имаат потреба од информации за фирмите 

кои работат на нивна територија, мал дел од општините во скопскиот 

регион имаат спроведено дадени активности за изготовка на соодветна 

база на податоци. Изготовката на ваква база на податоци ќе даде целосна 

слика за застапеноста на активните деловни субјекти во регионот и нивните 

потреби. Со интегриран пристап на регионално ниво и соработка помеѓу 

единиците на локална самоуправа, ќе се овозможи креирање на 

унифицирани податоци кои ќе дадат конзистентна слика за приватниот 

сектор во регионот. 

Имплементацијата на оваа мерка подразбира воспоставување на соработка 

помеѓу општините во регионот, усогласување на потребните информации и 

заеднички настап пред соодветните заинтересирани страни кои можат да ги 

обезбедат бараните информации. 

Индикативни активности 

 Истражување за приватниот сектор во сектор во регионот; 

 Соработка на единиците на локална самоуправа за обезбедување унифицирани податоци од 
Централен Регистар за активните фирми;  

 Организирање средби помеѓу единиците на локална самоуправа; 

 Утврдување на сет унифицирани податоци за активните фирми во регионот; 

 Изготовка на обрасци за обезбедување податоци; 

 Заеднички настап на општините од регионот во комуникацијата со институциите на национално ниво; 

 Електронски достапна база на податоци за активните фирми во регионот. 

Мерка 1.1.2  

Промовирање на соработка помеѓу фирмите во регионот 

Голем дел од домашните фирми делуваат во Скопскиот регион. Тука се 

одлучуваат да инвестираат и најголем дел од странските инвеститори. 

Согласно ова, регионот располага со широка база на фирми кои работат во 

различни области, што создава можности за остварување соработка и 

развој на приватниот сектор. И покрај оваа поволност, евидентирана е 

слаба поврзаност на домашните и странските фирми што води кон 
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неостварување на оптимални ефекти од присуството на странските 

инвестиции. Ваквата негативна појава се должи на слабата информираност 

за профилот на фирмите во регионот, можностите за соработка, потребните 

капацитети за воспоставување бизнис соработка и сл. 

За имплементација на оваа мерка, потребно е: 

- Истражување за профилите на фирмите кои делуваат во регионот 

- Зголемување на информираноста на фирмите за потребите и 

можностите за соработка 

- Организирање на настани и средби помеѓу фирмите со цел 

поттикнување на заедничка соработка 

Индикативни активности 

 Проекти за поврзување на домашните и странските фирми; 

 Организирање средби помеѓу фирми по тематска област; 

 Вмрежување на приватниот сектор (домашни и домашни фирми; домашни и странски фирми); 

 Анализа на потребите на странските фирми; 

 Спроведување на анкети; 

 Анализа на можностите за соработка на домашните фирми; 

 Инфо сесии и работилници за можностите за соработка помеѓу фирмите; 

 Инфо сесии за потребните капацитети на домашните фирми за соработка со странските фирми. 

Приоритет 1.2  

Усогласување на понудата и побарувачката на труд 

Најголем дел од образовните институции и организациите кои нудат 

неформално образование се лоцирани во скопскиот регион. Голем број 

млади лица на ниво на цела држава се одлучуваат да го обезбедат своето 

образование во скопскиот регион, при што остануваат да живеат во истиот 

во обид да најдат вработување. Ова создава добри предуслови за 

креирање на една широка понуда на труд која би можела да одговори на 

потребите на бизнис секторот. Од друга страна, приватниот сектор често 

реагира на несоодветни квалификации на младиот кадар што доведува до 

дадени трошоци на фирмите и нивна намалена продуктивност. 
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Излезни резултати Индикатори 

Број на реализирани обуки, работилници и сл. 

Изработени анализи 

Спроведени анкетни прашалници 

Број на фирми опфатени во истражување за потребите на 
пазарот на труд 

Промоција на вештини барани на пазарот на труд 

Број на подготвен и поделен информативен материјал 

Број на реализирани проекти 

Број на активности за усогласување на понудата со потребите на 
пазарот на труд 

Број на фирми кои земале учество во 
мерките за усогласување на понудата и 
побарувачката на труд 

Степен на задоволство на фирмите кои 
земале учество во мерките за 
усогласување на понудата и побарувачката 
на труд 

Број на лица кои учествувале во програми 
за квалификација, доусовршување и сл. 

Зголемени капацитети/Стекнати знаења на 
лицата кои учествувале во програми за 
квалификација, доусовршување и сл. 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:  

Мерка 1.2.1  

Истражување на потребите на пазарот на труд 

Веќе години наназад, во континуитет, одредени државни институции 

спроведуваат истражувачки активности насочени кон идентификување на 

потребите на пазарот на труд. Врз база на добиените информации, се 

организираат активности кои би одговориле на тие потреби, но сепак во 

комуникација со приватниот сектор се добива впечаток дека во дадени 

сегмент, работната сила не одговара во целост на потребите на фирмите и 

профилите на труд кои би ги ангажирале. Центарот за развој на скопскиот 

плански регион и општините во регионот се наоѓаат во поволна позиција 

работејќи непосредно со клучните заинтересирани страни од кои би можеле 

да обезбедат корисни информации за побарувачката на пазарот на труд. Во 

таа насока, тие можат да бидат комплементарни на државните институции 

кои работат во оваа област со цел поефективно идентификување на 

потребите. 
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Индикативни активности 

 Изготовка на база на фирми кои ќе бидат опфатени во истражувањето; 

 Изготовка и дистрибуција на анкетни прашалници; 

 Комуникација со фирмите кои ќе бидат опфатени во истражувањето; 

 Анализа која ги рефлектира потребите на бизнисот; 

 Подготовка и реализација на проекти кои ќе одговорат на заклучоците од истражувањето за 
потребите на пазарот на труд; 

 Промоција и зголемување на информираноста за потребите на пазарот на труд. 

Мерка 1.2.2  

Реализација на програми за квалификација, преквалификација и 

доусовршување 

Во Република Македонија дадени институции веќе работат на реализација 

на програми за квалификација, преквалификација и доусовршување. Сепак, 

оваа мерка се надоврзува на горенаведената и целта е да одговори 

соодветно на заклучоците произлезени од истражувањето за потребите на 

пазарот на труд. Имајќи предвид дека институциите на локално и 

регионално ниво работат непосредно со клучните заинтересирани страни, 

тие можат да воспостават соработка и консултативен процес кој ќе 

придонесе кон утврдување на ефективни програми за квалификација, 

преквалификација и доусовршување. Дополнително, ваквиот пристап би 

можел да подразбере и директно вклучување фирмите во процесот на 

градење на капацитети на потребниот кадар. 

Индикативни активности 

 дување на потребите за програми за обука 

 Изготовка на програми квалификација, доусовршување и сл. 

 Подготовка на информативен материјал 

 Соработка со фирми за заедничка реализација на обуки 

 Соработка со приватен сектор за зголемување на нивните капацитети/човечки ресурси 

 Изготвени едукативни материјали 
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Приоритет 1.3    

Развој на МСП 

Повеќе од една третина од активните деловни субјекти се лоцирани во 

скопскиот регион. Истиот сооднос важи и гледано од аспект на застапеноста 

на МСП. Дополнително, процентот на новоформирани претпријатија во 

скопскиот регион е скоро 40%, што укажува на спремноста на населението 

за започнување на бизнис. Малите и средни претпријатија се исклучително 

важни за скопскиот плански регион, имајќи предвид дека се генератори на 

работни места и двигатели на економски развој. 

 

Излезни резултати Индикатори 

Број на поддржани бизнис инкубатори и технолошки паркови 
(постоечки и новосоздадени) 

Број на компании во поддржаните бизнис инкубатори и 
технолошки паркови 

Број на поддржани МСП 

Број на реализирани студиски посети 

Број на посетени саеми 

Реализирани обуки 

Број на развиени курикулуми за обука 

Број на наградени МСП 

Број на учесници во настани за градење на капацитети 

Број на фирми информирани за разни програми за 
финансирање 

Број на фирми кои аплицирале за разни програми за 
финансирање 

Број на нововработени во компаниите 
лоцирани во поддржаните бизнис инкубатори и 
технолошки паркови 

Раст на приходи и профит на компаниите 
лоцирани во поддржаните бизнис инкубатори и 
технолошки паркови 

Број на нововработени во поддржаните МСП 

Раст на приходи и профит на поддржаните 
МСП  

Степен на задоволство на учесниците во во 
настани за градење на капацитети 

Ниво на стекнато знаење на учесниците во 
настани за градење на капацитети 

Број на фирми кои обезбедиле финансирање 
од разни програми  

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки: 

 

Мерка 1.3.1  

Олеснување на условите за бизнис на МСП  

Голем број на институции на различни нивоа имаат влијание врз бизнис 

климата во која делуваат МСП. Бројни активности се превземаат на 

национално ниво кои се надвор од ингеренциите на институциите на 



77 

 

локално и регионално ниво, но останува фактот дека во одреден дел и овие 

институции можат да придонесат кон подобрување на условите за 

работење на приватниот сектор. Овој придонес може да биде во разни 

форми, од иницијативи за утврдување на дадени поволности, до 

превземање на конкретни мерки за намалување на административниот 

товар за водење на бизнис. 

 

Индикативни активности 

 Соработка со приватен сектор подобрување на условите за нивно работење 

 Идентификување на предизвици со кои се соочува приватниот сектор 

 Реализација на мерки и активности на локално и регионално ниво за поддршка на приватниот сектор 

 Иницијативи за реализација на стимулативни мерки од страна на општините за водење на бизнис 

 Иницијативи за поедноставување на процедурите за водење на бизнис на локално и регионално ниво 

 

Мерка 1.3.2  

Поддршка за отворање и работење на science based business центри 

Одредени државни институции како што се Министерство за економија, 

Министерство за образование и наука, Фондот за иновации и др. веќе 

планираат активности поврзани со оваа мерка. Имајќи го ова предвид, 

воведувањето на комплементарни активности може да доведе до 

синергетски ефекти со што би се зголемила користа од реализацијата на 

оваа мерка. Имено, институциите на локално и регионално ниво можат да 

обезбедат или веќе имаат добри информации за состојбата на терен, да 

придонесат во подигнување на информираноста од бенефитите на овој 

пристап и конечно самите да размислат за поддршка која може да биде во 

форма на обезбедување локации, човечки ресурси, финансиски и сл. 

Индикативни активности 

 Мапирање и ибезбедување на локации за отворање на бизнис инкубатори и технолошки паркови 

 Идентификување на форми на поддршка на бизнис инкубатори и технолошки паркови 

 Поддршка со човечки ресурси 

 Финансиска поддршка 
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 Реализација на инфо сесии за претставување на концептот на science based business центри 

 Поттикнување на фирми и претставување на користите од science based business центри 

 Поврзување на приватниот сектор со science based business центри 

 Поддршка за подготовка на план за работа на science based business центри 

 Изработка на промотивни материјали 

 

Мерка 1.3.3  

Размена на искуства и знаење (know how) 

Активностите за размена на искуства и знаење водат кон зголемување на 

капацитетите преку учење од најдобри практики, но исто така овозможуваат 

и презентација на своите производи и услуги и воспоставување на 

соработка. Покрај организирањето на дадени активности, треба да се земе 

превид и работата на дадени релевантни инститиции. На пример, 

националната агенција за европски образовни програми и мобилност е 

одговорна за европски програми кои поддржуваат размена на искуства со 

земји од ЕУ. Соработката со оваа институција би можела да доведе до 

реализација на ефективни активности за поддршка на МСП.  

Имплементацијата на оваа мерка ќе насочена кон реализација на студиски 

посети, посети на саеми, на успешни странски фирми и сл.  

Индикативни активности 

 Посета на саеми 

 Студиски посети 

 Организација на посети на сродни фирми со цел размена на искуства 

 Презентација на производи 

 Средби за воспоставување на соработка со други фирми 

 Изготовка на материјали за учење со презентирани студии на случај 
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Мерка 1.3.4  

Зголемување на човечки капитал 

Нивото на продуктивност на трудот во скопскиот регион е на значително 

повисоко ниво споредено со останатите региони во државата. Како резултат 

на ова и други индикатори, скопскиот регион е најразвиен регион во 

Македонија. Ова ја прави очигледна врската помеѓу нивото на човечки 

капитал и развојот на регионалната економија и секоја активност за 

зголемување на човечкиот капитал е од директен бенефит за регионалната 

економија. 

Имплементацијата на мерката подразбира реализирање на настани за 

градење на капацитети, организација на пракса во фирми во странство и 

други. 

Индикативни активности 

 Организација на пракса во фирми/институции  во странство 

 Соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за поддршка на 
претпријатија 

 Инфо сесии за можности за посетување фирми во странство 

 Обуки 

 Изработка на инфо материјали 

 

Мерка 1.3.5  

Стимулирање на МСП 

Целта на оваа мерка е градење на претприемничкиот дух кај населението 

преку организација на јавни настани за промоција на успешни бизниси, 

презентирање на бенфитите за водење на споствен бизнис итн. За 

реализацијата на оваа мерка потребна е тесна соработка со институциите 

на национални и локално ниво.  

 

 



80 

 

Индикативни активности 

 Кампањи за градење на претприемнички дух 

 Изготовка на промотивни материјали 

 Организација на настани за промовирање на успешни МСП 

 Соработка со релевантни институции (Министерство за економија) за промоција на МСП 

 Награди и признанија за МСП 

Мерка 1.3.6  

Подобрен пристап до финансии 

Постојат голем број на програми и фондови за финансирање за кои МСП 

секторот не е доволно информиран или не ги поседува соодветните 

капацитети за препознавање на овие можности. Се повеќе можности за 

финансирање се отвораат за кои е потребно редовно и ефективно 

информирање. Согласно ова, искористеноста на постоечките можности за 

финансирање е на незавидно ниво. Покрај програмите за финансирање, 

постојат и други форми финансирање како ЈПП за кои постои исто така 

мала свест и недоволно знаење. Имплементацијата на оваа мерка ќе биде 

насочена кон: 

 Зголемување на информираноста за можностите за финансирање 

на МСП секторот 

 Поддршка на МСП секторот за пристап до финансии 

 Зголемување на нивото на знаење за разните форми на 

финансирање и соработка со државни институции (на сите нивоа) 

Индикативни активности 

 Идентификација на програми и фондови за финансирање подобни за МСП 

 Воспоставување соработка со институции и организација кои нудат можности за финансирање на 
МСП 

 Организирање на инфо сесии и работилници 

 Изготовка на анализа за можни форми на ЈПП и презентација на истите пред општини и приватен 
сектор 
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Приоритет 1.4  

Подобрување на транспортот и развој транспортната и 

комуникациската инфраструктура 

 

Излезни резултати Индикатори 

Должина на реконструирани делници (35 км) 

Должина на изградени делници (147,7) 

Број на подготвена техничка документација (15);  

Набавени нови возила;  

Должина на изградени велосипедски патеки 

Број на промовирани алтернативни форми на транспорт 

Број на обуки, промотивни и едукативни настани; 

Број на подготвени подлоги; 

Формирана база на податоци; 

Број на подготвени апликации; 

Број на ИКТ кадар во општините; 

Број на проекти за е-услуги;  

Број на подготвени апликации; 

Број на веб локации на општините развиени со оваа мерка; 

Број на извршени промоции; 

 Креиран информационен систем за јавниот транспорт на ниво на 
регион 

Број на проекти за адаптација на инфраструктурата и опремата 
за движење на лица со посебни потреби 

Број на транспортни средства адаптирани за превоз на лица со 
хендикеп 

Број на патници во патниот сообраќај 
(+15%); 

Број на спроведени проекти (10); 

Реализирани  проекти од други извори на 
финансирање (5); 

Број на патници во железничкиот сообраќај  

Превезени стоки во железничкиот превоз 

Број на услуги кои се нудат во локалниот 
авиосообраќај; 

Број на реализирани проекти од  други 
извори на финансирање; 

Број на обучени лица; 

Број на општини кои се мрежно поврзани; 

Број на имплементирани апликации; 

Број на корисници на ГИС системот 

Број на обучени лица; 

Број на нови е-услуги кои ги нудат 
општините; 

Број корисници на е-услуги; 

Број на проекти кои се реализирале од други 
извори на сретства; 

 

 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки: 

Мерка 1.4.1 

Подобрување и развој на транспортната инфраструктура 

Постоење на современа патната инфраструктура е еден од условите за 

поттикнување на развој. Патниот транспорт е најфлексибилен од сите видови на 

транспорт и како таков е особено значаен  за секојдневното работење и живеење. 

Патната транспортна мрежа во Скопскиот регион е добро развиена. Сепак 

одредени регионални патни правци не се доизградени. Одредени делници од 

регионалната патна мрежа се во релативно лоша состојба, додека дел од патниот 

правец Р 1106 ( Скопје - езеро Козјак) воопшто не ги задоволува техничките 
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критериуми за регионален пат. Имплементацијата на оваа мерка ќе овозможи 

подобрување на патната инфраструктура во Скопскиот плански регион. Скопскиот 

регион е добро опслужен со железнички услуги. Сепак квалитетот на овие услуги е 

далеку од посакуваното ниво. Интензивниот економски развој е скоро невозможен 

без добро развиена железничка инфраструктура и соодветни железнички услуги. 

Имлементацијата на оваа мерка ќе биде насочена кон: 

 Реконструкција, надградба и градба на  регионални патишта 

 Реконструкција, надградба и градба на локални патишта 

 Зголемување на безбедноста во сообраќајот 

 Осовременување на железничката инфраструктура 

Индикативни активности 

 Подготовка на техничка документација; 

 Кампањи за зголемување на безбедноста во сообраќајот; 

 Подготовка на едукативни и промотивни материјали; 

 Изградба и реконструкција на локални патишта; 

 Реконструкција на железнички станици; 

 Градба на мултимодален транспортен јазол; 

 Врски со обиколницата;  

 

Мерка 1.4.2 

Подобрување на  мобилноста  

Современ јавен превоз придонесува кон зголемување на мобилноста на 

населението. Квалитетот на патниот јавен транспорт кон руралните 

населени места е со слаб квалитет, додека железничкиот патнички 

транспорт е  на многу ниско ниво. Сеуште не постои интегрирано 

управување со сообраќајот во градот Скопје, а железничкиот патен 

сообраќај е нередовен, неквалитетен и бавен. Само мал број на возилата 

во јавниот транспорт се приспособени за користење од страна на лицата со 

хендикеп, а архитектонските бариери се непромостлива пречка за движење 

на лицата со хендикеп. Со имплементацијата на овој приоритет ќе се 

придонесе кон создавање на услови за подобрување на мобилноста во 
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Скопскиот плански регион за сите учесници во сообраќајот. Во рамките на 

оваа мерка ќе се превземат активности за: 

 Подобрување на јавниот транспорт 

 Приспособување на возилата кон потребите на лицата со посебни 

потреби 

 Отстранување на архитектонските бариери и прилагодување на  

транспортната инфраструктура  

 Инфраструктура за алтернативни форми на градски превоз 

 Воведување на соодветна сигнализација и сигналитика за лицата со 

посебни потреби 

Планирани активности 

 Реконструкција и санација на постојните автобуски постројки 

 Изградба на нови автобуски постројки 

 Проекти за алтернативни форми на јавен транспорт 

 Набавка на нови локомотиви и вагони 

 Градба на велосипедски и пешачки патеки 

 Организација на промотивни настани за алтернативни форми на транспорт 

 Подготовка на едукативни и промотивни материјали 

 Организација на едукативни настани 

 Набавка и промоција на електрични возила 

 Воведување на систем на бесплатни паркиралишта на перифериите, а скапи паркинзи во 
центрите на градовите 

 Адаптација на тротоари и друга сообраќајна инфраструктура 

 Адаптација на семафори и сообраќајни знаци  

 Набавка на соодветни возила 

 

Мерка 1.4.3 

Е-владеење 

Користењето на информациско комуникациските технологии е се 

поприсутно во секојдневниот живот  и работа. Подобрување на услугите кои 

се пружаат од страна на јавниот сервис преку користење на овие 

технологии значително ќе го олеснат пристапот и користењето на услугите. 
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Конкурентноста на една економија е во директна зависност од степенот на 

користење на овие технологии. Овозможување на пристап до овие 

технологии за сите граѓани без разлика на нивото на нивно образование, 

нивната возраст, местото на живеење, дали се работи за лица со посебни 

потреби или лица од маргинализираните групи и тн. е императив на 

СКопскиот плански регион. Воведувањето на е-услугите од страна на 

локалните самоуправи е процес кој бара релативно високи финансиски 

средства и обучен кадар. Користењето на новите ИТ технологии 

овозможуваат воведување на е-услуги на регионално ниво преку еден 

центар.  

Искористување на придобивките од развојот на информатичкото општество 

е потреба на сите граѓани.Овозможувањето на пристап до интернет е 

особено важно за луѓето кои се маргинализирани, постарите лица, лицата 

со посебни потреби, лицата кои живеат во руралните населени места кои се 

оддалечени од општинските центри, како и лицата кои имаат ограничени 

можности за користење на новите технологии. Истовремено со 

овозможување на е-пристапот неопходно е да се подобри и дигиталната 

писменост, односно да се подобрат ИКТ вештини и способности на целните 

групи. Имплементацијата на оваа мерка ќе ја подобри е пристапноста на 

населението и ќе ги зголеми знаењата и вештините за ИКТ на населението 

 Зголемување на  дигиталната писменост 

 Воведување на е-услуги 

 Е – влада 
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Планирани активности 

 Набавка на соодветен софтвер ; 

 Подобрување на инфраструктурата; 

 Обуки за јавната администрација; 

 Подготовка на промотивен материјал и упатства; 

 Проекти за воведување на е-услуги на регионално ниво ( ЈПП партнерство, провајдери на 
cloud computing услуги) 

 Промоција на е- услуги 

 Криерање на WEB портали на кои граѓаните ќе можат да учествуваат во донесување на 
одлуките на локално ниво; 

 Обука за е-влада; 

 Набавка на софтвер; 

 Подршка на проекти за развој на е-владеење; 

 Воведување на ИТ работење на локалните самоуправи; 

Приоритет 1.5  

Рурален и земјоделски развој  

 

Излезни резултати Индикатори 

Студии за локална инфраструктура (3) 

Проекти за обнова на стара и иградба на нова 
инфраструктура (5) 

Проекти за центри за социјализација (3) 

Формирани ЛАГ-ови во регионот 

Работилници за подигање на свеста за 
здружено работење на земјоделците (3) 

Обуки за јакнење на капацитетите  на 
земјоделците (10) 

Настани за промоција на локални производи (3) 

Подобрено наводнување и патна мрежа за 
поинтензивен рурален развој  

Изградени нови објекти (градинки, пензионерски 
клубови) 

Организирано планирање на развојот на регионот 

Организирано производство на униформни 
призводи и подобрен пласман на истите  

Намалување на производните трошоци 

 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве основни мерки: 
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Мерка 1.5.1 

Подобрување и развој на инфраструктурата за земјоделството и 

општествено социјален живот во руралните средини 

 

Покрај потребата од модерна инфраструктура за поинтензивен процес на 

производство и маркетинг активности на производите од руралните 

средини, се поголема е потребата и од социјална инфраструктура за 

најмладата и најстарата популација во селата. Близината на руралните 

средини во рамките на високо урбанизираните скопските општини дава 

можност за лесна промоција на селата и воопшто руралниот живот 

вклучувајки го земјоделското производство. Ова мерка ги предвидува 

следните индикативни активности: 

Индикативни активности 

 Истражување за приоритетни потреби за локална инфраструктура за наводнување. 

 Изготвување на студии за потребна инфраструктура за наводнување, пристапни патишта и 
електрична енергија 

 Развој на центри за социјализирање – рурална диверзификација (градинки, пензионерски 
клубови и др.) 

 Едукативни активности на село за промоција на земјоделството за ученици преку 
координација со основните училишта   

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

 Реализација на проекти за обнова на стара и развој на нова инфраструктура 

 Реализација на проекти за промоција на рибарството и аквакултурата 

 

Мерка 1.5.2 

Промоција на здружена соработка за развој на индустријата и 

институциите во руралните средини 

Земјоделците во скопскиот регион се најблиску до науката потребна за 

развој на земјоделството, но тие соработки се сведуваат на индивидуални 

контакти без поширока примена. Иако пазарот во овој регион е најголем, 

нема поголеми количини на униформни производи кои потекнуваат од 
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регионот, ниту пак стабилни договори на ентитети за подолга соработка и 

планирање на производството. Ова е уште позначајно ако се земе во 

предвид фактот што урбанизирањето на регионот е се поинтензивно и на 

располагање остануваат се помалку и помали обработливи површини кои 

треба да се искористат преку интензивно производство.  

 

 Индикативни активности 

 Ангажирање стручни лица за обуки подобрување на производството и маркетингот на 
земјоделските производи 

 Формирање на ЛАГ-ови 

 Работилници за подигање на свеста за здружено работење на земјоделците 

 Работилници за промоција на националниот кредитен гарантен фонд 

 Работилници за информирање на руралното население за расположливите фондови 
за развој  

 

Приоритет 1.6  

Подрачја со специфични развојни потреби 

 

Излезни резултати Индикатори 

Должина на реконструирани делници на локални патишта 

Должина на изградени нови локални патишта 

Должина на реконструирани или ново изградени водоводни 
системи во местата со специфични развојни подрачја 

Должина на новизградени канализациони системи во местата со 
специфични развојни подрачја 

Број на подготвена техничка документација;  

Број на проекти за реватилизација на местата со специфични 
развојни потреби 

Број на жители во местата со специфични 
развојни потреби 

Број на нови инвестиции во местата со 
специфични развојни потреби 

Број на отворени нови работни места 

 

Остварувањето на овој приоритет ја вклучува следнива основна мерка: 

Мерка 1.6.1 

Основна инфраструктура 

Обезбедување на основни услови за нормален живот и работа во местата со 

специфични развојни потреби е основен услов за ревитализација на овие места. 

Голем дел од местата кои се дефинирани како местата со специфични развојни 
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потреби се без основна инфраструктура за нормален живот. Истовремено бројот 

на население континуирано се намалува во псоледните децении и дел од овие 

места се веќе на прагот на комплетно напуштање од страна на жителите. Преку 

имплементација на оваа мерка ќе се придонесе до намалување на трендот на 

напуштање на овие места и ќе се создадат услови за ревитализација на местата 

со специфични развојни потреби. 

Индикативни активности 

 Реконструкција и градба на локална патна инфраструктура 

 Градба на нови водоснабдителни системи 

 Градба на нови канализациони системи 

 Подготовка на техничка документација  

 

Среднорочна цел 2  

Развиен човечки капитал кој одговара на потребите на пазарот на труд 

и подобрена здравствена и социјална заштита 

Во наредниот период ќе се вложат значителни напори за зголемување на 

човечкиот капитал во скопскиот регион. Овој регион располага со најдобра 

образовна инфраструктура на ниво на цела Македонија, што е одличен 

предуслов за активностите кои би се реализирале за усогласување на 

понудата и побарувачката на труд. Очекуваниот резултат од ваквиот вид на 

активности (во комбинација со мерките за економски раст) е намалување на 

невработеноста, што пак ќе доведе до подобрена социјална заштита и 

намалени социјални издатоци. 

Понатаму, економскиот раст е придружен и со низа други социјални ефекти, 

како што е зголемената потреба од детска социјална заштита. Ќе се работи 

на зголемувањето на социјалната заштита со цел навремено и соодветно 

да се држи чекор со очекуваниот економски раст и ефектите кои ќе 

произлезат. 
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Р.бр. Индикатори 
Индикатор 

Базна година 
Индикатор 

2019 

1 Стапка на невработеност 29.3 % 24 % 

2. 
Деца во установи за згрижување и воспитание на деца - 
детски градинки 

12.663 16.000 

3. 
Вработени во установи за згрижување и воспитание на 
деца - детски градинки 

1.725 2.000 

4. 
Домаќинства-корисници на социјална парична 
помош на возраст од 18 +(на 000 население) 

17.70 15.00 

 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

Приоритет 2.1  

Зголемување и подобрување на училишната инфраструктура 

Иако споредено со другите региони во Република Македонија може да се 

каже дека училишната инфраструктура во скопскиот регион е во добра 

состојба, сепак има можност и потреба за подобрување. Разлики се 

јавуваат интра-регионално, при што инфраструктурата во руралните 

средини е во полоша состојба. За реализацијата на оваа цел потребно е 

зголемување на соработката помеѓу различните нивоа на власт што би 

придонело кон соодветно поставување на приоритети и решавање на 

вистинските проблеми. 

Излезни резултати Индикатори 

Број на изготвени проектни апликации за зголемување или 
подобрување на училишната инфраструктура 

Број на изготвени проекти за зголемување или подобрување на 
училишната инфраструктура 

Број на изготвени проектни апликации за зголемување или 
подобрување на училишната инфраструктура, имајќи предвид 
мерки за енергетска ефикасност или искористување на обнивливи 
извори на енергија 

Број на изготвени проекти за зголемување или подобрување на 
училишната инфраструктура, имајќи предвид мерки за енергетска 
ефикасност или искористување на обнивливи извори на енергија 

Број на одржани состаноци и работилници за изготовка на 
проекти/проектни апликации за зголемување или подобрување на 
училишната инфраструктура 

Број на образовни 
институции/објекти со подобрена 
инфраструктура 

Намалена потрошувачка на енергија 
по квадратен метар 

Потрошувачка на енергија од 
обновливи извори 

Број на успешни проектни 
апликации за подобрување на 
училипна инфраструктура 

Број на ученици во образовните 
институции 
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Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки: 

Мерка 2.1.1  

Реконструкција на образовни институции/објекти  

Министерството за образование и наука има активности во оваа област, но 

често како прашање се поставува поставувањето на приоритети за 

реализација на проекти од ваков вид. Имено, добро е при 

приоретизирањето на потребите за инфраструктурни проекти во 

образованите институции да се употреби пристапот оддолу-нагоре (bottom-

up approach) при што самиот регион и клучните заинтересирани страни 

(општините) би имале проактивна улога. Ваквиот пристап би бил од корист 

не само при воспоставувањето соработка со министерството за 

образование и наука, туку и многу други извори на финансирање кои би 

можеле да поддржат активности од овој вид. 

Понатаму, особено треба да се земат предвид мерки за енергетска 

ефикасност и/или искористување на обновливи извори на енергија како би 

се зголемил комфорот во образовните објекти и истовремено би придонело 

до намалување на оперативните трошоци на овие јавни институции. 

Индикативни активности 

 Идентификација на извори за финансирање на реконструкција на образовни институции/објекти 

 Идентификација на извори за финансирање на мерки за енергетска ефикасност и обновливи извори 
на енергија.  

 Истражување/мапирање на состојбата во која се наоѓаат објектите на образовните институции 

 Поставување на листа на приоритети на ниво на регион 

 Реализација на инфраструктурни проекти за зголемување и подобрување на училишната 
инфраструктура 

Мерка 2.1.2  

Поддршка за подготовка на проекти 

Подготовката на проекти и проектни апликации останува предизвик за 

институциите на локално и регионално ниво. Дел од општините, особено 
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поголемите се стекнаа со соодветни капацитети, но поддршка сеуште им е 

потребна на помалите (рурални) општини и другите институции на локално 

ниво (пример училиштата). Токму оние кои непосредно имаат контакт со 

образовните институции/објекти, како што се претставници на училиштата, 

градинките се тие кои можат да дадат најголем придонес во изготовката на 

проектни апликации. Со нивно инволвирање во овој процес, ќе се зголеми 

квалитетот на проектите и соодветните апликации. 

Во овој контекст, промовирањето на меѓуопштинска соработка и трансфер 

на знаење и искуства од поголемите општини заедно со Центарот за развој 

на скопскиот плански регион би било од исклучителна важност за 

подигнување на капацитетите за изготовка на проекти на ниво на цел 

регион. 

Индикативни активности 

 Поддршка за изготовка на проекти 

 Обуки и работилници 

 Ангажирање на експерти 

 Размена на искуства помеѓу општините 

 Средби и состаноци помеѓу општините за пренесување на знаење во однос на изготовка на 
проектни апликации 

 Одржување на редовни средби со училиштата и градинките со цел нивно инволвирање во 
процесот на изготовка на проектни апликации и подигнување на нивните капацитети 

 

Приоритет 2.2  

Зголемување на капацитетите во образовниот сектор 

Соработката помеѓу образовните институции и приватниот сектор е од 

взаемен интерес за двете страни, ќе придонесе за поквалитетно 

образование кое ќе одговара на потребите на приватниот сектор. За да се 

постигне ова, потребно е продлабочување на комуникацијата помеѓу 

заинтересираните страни со цел креирање на програми за стекнување на 

соодветни знаења и вештини. 
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Дополнително, поле на кое треба да се работи е посветеноста кон 

талентираните деца и поттикнување на нивниот развој како човечки ресурси 

кои можат да дадат значаен придонес во нивната област.  

Излезни резултати Индикатори 

Број на одржани средби помеѓу образовни институции и приватен сектор 

Број на работилници 

Број на презентации 

Број на компании кои нудат пракса 

Број на компании чиишто вработени посетиле пракса во компании во 
странство 

Идентификувани талентирани деца 

Број на средби на талентирани деца 

Студиски посети 

Изготвени програми за развој на талентирани деца 

Број на лица кои посетиле пракса 

Раст на продуктивноста на труд во 
компаниите чиишто вработени 
посетиле пракса во компании во 
странство 

Број на договори за соработка со 
фирми во странство 

Ниво на стекнати знаења на 
талентирани деца 

Постигнати резултати на 
талентирани деца во различни 
области 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:  

Мерка 2.2.1 

Подобрување на комуникацијата помеѓу образовните институции и 

приватниот сектор 

Образовните институции и приватниот сектор се двете страни кои 

настапуваат на пазарот на труд. Комуникацијата помеѓу овие две страни е 

неопходна за поклопување на понудата и побарувачката на труд. Од една 

страна на кадрите им недостасуваат практични знаења, но од друга 

извршувањето на пракса во дадени фирми, институции и сл. не е во целост 

ефективна. Редовната соработка помеѓу заинтересираните страни ќе 

придонесе за решавање на овие предизвици. 

Понатаму, има постоечки програми за пракса во странски фирми кои се 

нудат преку државните институции во Македонија. Не често ваквите 

информации стигнуваат до приватниот сектор. Подигнувањето на свеста на 

приватниот сектор за вакви можности ќе помогне за учење на нивните 

вработени од најдобри практики, но ќе отвори и можности за идна 

соработка и поврзување со странски фирми за настап на странски пазари. 
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Индикативни активности 

 Организирање на средби помеѓу образовни институции и приватен сектор 

 Одржување на редовен форум за дискусија помеѓу заинтересирани страни 

 Покренување иницијативи за пракса 

 Презентирање на можности за пракса 

 Изготовка на инфо материјали 

 

Мерка 2.2.2  

Поддршка и стимулирање на талентирани деца 

Целта на оваа мерка е да го поттикне развојот на талентираните деца и да 

спречи запоставување на нивните потенцијали. Фокус ќе се даде на 

организирање групна работа, студиски посети, менторство и сл. 

Дополнително, ќе се воспостави врска со институциите и организациите кои 

веќе работат во оваа област со цел обезбедување на синергетски ефекти. 

Индикативни активности 

 Идентификување на талентирани деца 

 Работа со талентирани деца за поттикнување на нивниот развој 

 Организација на група работа 

 Студиски посети 

 Размена на искуства 

 Менторство 

 Изработка на индивидуални развојни програми  

Приоритет 2.3 

Зголемување и подобрување на здравствената и социјалната заштита 

Процесот на децентрализација, ингеренциите на локалната самоуправа и 

мерките за социјална заштита кои се спроведуваат на национално ниво 

отвараат низа можности за соработка на различните нивоа на власт во 

насока на подобрување на здравствената и социјалната заштита. 

Генерален впечаток е дека недостасуваат капацитети за згрижување на 
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лицата кои спаѓаат во овие категории и има потреба од зголемување на 

инфраструктурата за олеснување на секојдневното движење. 

Излезни резултати Индикатори 

Број на поддржани градинки 

Број на поддржани домови за стари лица 

Број на реализирани меѓуопштински проекти 

Број на објекти со подобрени услови за пристап на лица со 
посебни потреби 

Број на реализирани проекти за подобрување на условите за 
движење на лица со посебни потреби 

Број на изготвени проекти за зголемување и подобрување на 
здравствената и социјалната заштита 

Број на објекти во кои е обезбеден 
пристап за лица со посебни потреби 

Број на лица за посебни потреби чиј 
пристап е олеснет 

Вкупна површина реализирана преку 
проекти која овозможува полесно 
движење на лица со посебни потреби 

Број на деца во ново-отворени градинки 

Број на лица во домови за стари лица 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки: 

Мерка 2.3.1  

Подобрување на условите за престој во образовните институции за 

лица со посебни потреби 

Низа на активности се планирани за подобрување на пристапот на лица со 

посебни потреби во образовните институции. Сега веќе ова претставува и 

законска обврска, па оттука и свеста за потребата од реализација на вакви 

проекти е на повисоко ниво. Во некои институции активности се веќе 

реализирани, но има уште многу да се работи во оваа област. Од таа 

причина, во наредниот период ќе се реализираат голем број на активности 

кои ќе го олеснат пристапот на лица со посебни потреби до училишните 

објекти. Дополнително, ќе се превземат иницијативи за инволвирање на 

соодветни стручни лица во процесот на образование и грижа на лицата со 

посебни потреби. 

Индикативни активности 

 Изградба на  пристап и соодветна инфраструктура за лица со посебни потреби во објектите 

 Изготовка на проекти 

 Утврдување на можности за финансирање 

 Заеднички настап на неколку образовни институции за обезбедување средства од потенцијални 
донатори 

 Организација на активности во рамки на самите образовни институции за обезбедување на средства 
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 Иницијативи за ангажирање на стручен кадар за грижа на лица со посебни потреби 

 

Мерка 2.3.2  

Поддршка за отворање градинки и домови за стари лица 

Недостаток на градинки и преголем број на деца во постоечките градинки се 

често идентификуван проблем. Зголемувањето на економскиот раст и 

порастот на вработеноста во скопскиот регион дополнително ќе ја зголемат 

потребата од отворање на соодветни капацитети каде децата би можеле да 

бидат згрижени. Истото се однесува и на домовите за стари лица и 

евидентниот недостаток од нив.  

На национално ниво веќе се утврдени дадени поволности за потенцијални 

инвеститори и инволвираноста на институциите на локално и регионално 

ниво ќе придонесе за поефективна промоција пред заинтересираните 

страни за започнување на ваков бизнис, како и реализација на 

комплементарни мерки кои се во рамки на надежностите на локалната 

самоуправа. 

Индикативни активности 

 Соработка со Министерство за труд и социјална политика за промовирање на мерки за стимулирање 
на отворање на приватни градинки и домови за стари лица 

 Организирање на инфо сесии за потенцијални инвеститори 

 Изготовка и реализирање на комплементарни мерки од страна на локалната самоуправа 

 Мапирање на локации и обезбедување на локациски поволности 

 Промовирање на ЈПП како форма на инвестирање 

Мерка 2.3.3  

Подобрување на условите за движење на лицата со посебни потреби 

Оваа мерка се однесува на секојдневното движење на лицата со посебни 

потреби. Тековната сообраќајна инфраструктура и градежната експанзија се 

ограничувачки за движењето на овие лица. Иако се планирани (и се 

реализираат) повеќе активности на национално ниво (вклучително и 
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одредени законски измени) за подобрување на ваквата состојба, постои 

потреба од инволвирање на институциите на локално и регионално ниво со 

свои активности.  

Индикативни активности 

 Идентификација на приритетни сообраќајници за имплементација на мерки за подобрување на 
условите за движење на лицата со посебни потреби 

 Изработка на проекти 

 Лоцирање на можности за финансирање 

 Реализација на инфраструктурни проекти 

 Соработка со релевантни здруженија 

Среднорочна цел  3  

Подобрен квалитет на  животната средина во Скопскиот регион 

Сочувана животна средина и постоење на високи стандарди на заштита на 

животната средина се основа за одржлив развој на еден регион. 

Планирање на развојот врз основа на принципот на одржливост, кој што 

декларира задоволување на потребите на сегашната генерација на начин 

кој ќе овозможи идните генерации да ги имаат истите можности е 

императив на сите современи општества. Квалитетот на животната средина 

е загрозен особено во урбаните средини, поради големата концентрираност 

на населението и економијата. Среднорочната цел 3 е насочена кон 

подобрување на квалитетот на животната средина преку воспоставување 

на одржливо управување со природните ресурси, намалување на причините 

за настанувањето на климатските промени, како и прилагодување кон 

последиците од климатските промени. Грижата на заедницата за 

заедничките ресурси како водата, воздухот и почвата укажува на едно 

општество со повисоки вредноси во однос на својата иднина и на идните 

генерации.  

Р.бр. Индикатори 
Индикатор 

Базна година 
Индикатор 

2019 

1 
Број на денови кога е надмината 24 h гранична  
вредност на годишно ниво на мерни места Лисиче и 
Центар во Скопје 

181; 159 35 
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2. 
Процент на испуштени пречистени води во индустријата 
и рударството 

0,02% 15% 

3. 
Покриеност на населението со пречистителни станици 
за отпадна комунална вода 

0 % 15 % 

4. Процент на собран отпад од вкупно создаден отпад 85,4% 95% 

 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

3.1 Комунална инфраструктура 

Излезни резултати Индикатори 

Број на подготвени организирани јавни кампањи ; 

Број реализирани проекти за намалување на технички загуби; 

Број на откриени диви приклучоци; 

Број на изградени филтер станици за водоснабдување; 

Должина на новоизградени системи за водоснабдување во 
руралните средини; 

Одржани обуки, работилници; 

Подготвени упатства; 

Број на спроведени акции и други активности; 

Одржани обуки, работилници; 

Подготвени упатства; 

Подготвен регионален план за управување со отпад (1); 

Број на реализирани активности за воведување на селекција и 
рециклажа на отпадот; 

Процент на технички 
загуби (- 20%) 

Процент на рурално 
население опфатено 
со систем за 
водоснабдување  

Процент на собран 
отпад; 

Покриеност на 
население со систем 
за подигнување на 
отпад; 

 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки: 

 

3.1.1 Развој на системите за водоснабдување 

Скопскиот регион е составен од урбани и рурални општини. Кај урбаните 

општини, односно во урбаните места постојат системи за водоснабдување, 

додека дел руралните населени места се без системи за водоснабдување. 

Постојните водоводни системи се карактерисираат со големи технички 

загуби на водата во системите , а кај дел од руралните места капацитетот 

на системите не е соодветен на бројот на население, односно се јавува 
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недостаток на вода за пиење. Имплементацијата на мерката ќе биде 

насочена кон: 

 изградба и развој на водоснабдителните системи во руралните 

средини 

 одржливо користење на водата, преку намалување на техничките 

загуби во системите за водоснабдување 

 подобрување на квалитетот на услугите на ЈП 

Индикативни активности 

 Организација на јавни кампањи за штедење на водата; 

 Проекти за намалување на техничките загуби на водата; 

 Спречување на диви приклучоци; 

 Изградба на нови резервоари и санација на постојните во руралните средини; 

 Изградба на водоснабдителни системи во руралните населени места; 

 Активности за подобрување на наплатата на ЈКП 

 Зајакнување на капацитетите на ЈКП 

 Воведување на е-услуги 

 Набавка на современа опрема за ЈКП 

  

Мерка 3.1.2  

Подобрување на системите за одведување и прочистување на 

отпадните води и развој на системи за одведување на атмосферските 

води 

Во Скопскиот регион живеат најголем број на жители во споредба со 

другите региони. Најголем дел од индустријата и јавните институции се 

лоцирани во Скопскиот регион. Скопскиот регион е убедливо на прво место 

по степенот на развиеност во Македонија. Истовремено процентот на 

покриеност на населението со пречистителни станица за отпадни 

комунални води е 0. Квалитетот на водите во реките во Скопскиот регион не 

е на посакуваното ниво.  Поради малата изграденост на атмосверската 

канализација, доста често при интензивни врнежи постојните системи не се 
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во можност да ги соберат и транспортираат овие атмосферски врнежи и 

доаѓа до поплавување на одредени сообраќајници. Реализацијата на 

мерките кои се наведени во рамките на овој приоритет ќе придонесе кон 

подобрување на состојбата во однос на управувањето со отпадните води, 

како и подобрувања во однос на системите за одведување на 

атмосферските врнежи. Имплементацијата на мерката ќе биде насочена 

кон: 

 Изградба и развој на системи за одведување и пречистување на 

комуналните отпадни води  во руралните населени места 

 Изградба на станица за пречистување на отпадните комунални води 

од Скопје 

 Развој на атмосферска канализација во град Скопје 

Индикативни активности 

 Градба на канализациони системи во руралните места; 

 Затварање на отворени канали;  

 Градба на атмосферска канализација; 

 Подготовка на техничка документација со пропратни студии за пречистителна станица за 
град Скопје; 

 Изградба на мали пречистителни станици во руралните места; 

 

Мерка 3.1.3  

Регионално управувањето со отпад 

Управување со комуналниот цврст отпад на територијата на град Скопје е 

одговорност на ЈКП Комуналец, додека за собирање на комуналниот отпад 

во руралните населени места одговорни се општинските комунални 

претпријатија. Дел од руралните населени места не се покриени со услуга 

за подигнување, транспорт и депонирање на   комуналниот цврст отпад. 

Депонијата Дрисла е единствена депонија на територијата на Република 

Македонија која донекаде ги задоволува стандардите за санитарна 

депонија. Воведувањето на регионалното управување со отпад е единствен 
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правилен развој на управувањето со отпадот е императив за целиот регион. 

Преку овој начин на управување со отпадот во голема мера ќе се надминат 

постојните проблеми со отпадот во Скопскиот регион. Имплементацијата на 

мерката ќе биде насочена кон: 

 Подобрување на постојниот систем на управување со комуналниот 

цврст отпад 

 Воведување на примарна селекција на рециклабилните фракции 

 Регионално управување со комуналниот цврст отпад  

Индикативни активности 

 Отстранување на ѓубриштата и дивите депонии; 

 Санирање и мерки за подобрување на постојните локални депонии; 

 Воведување на услуга за подигнување на отпадот во руралните населени места; 

 Воведување на примарната селекција на отпадот; 

 Активности за намалување на создавањето на отпад; 

 Селекција на опасниот фракции од комуналниот  отпад ( батерии); 

 Акции за чистење на одредени локалитети;  

 Подготовка на регионален план за управување со комуналниот отпад; 

 Подготовка на физибилити студија и подготовка на пропратни студии (социо-економска 
анализа, студија за можност за плаќање и др.); 

 Подготовка на техничка документација за имплементација на регионалното управување со 
комуналниот цврст отпад; 

Приоритет 3.2  

Климатски промени и заштита на воздухот 

Климата и климатските услови се еден од основните услови за егзистенција 

на определена територија. Влијанието на атмосферските услови врз 

животната средина се еден од елементи кои треба да бидат земени во 

предвид при просторното и урбанистичко планирање на една територија. 

Евидентно е дека постои поврзаност помеѓу влијанието на човековите 

активности со зголемувањето на елементите на стаклената градина, што 

пак предизвикува глобално затоплување и промена на климата. 

Климатските промени се огромен предизвик за сите нас и истите веќе имаат 
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големо влијание врз социо-економскиот развој скоро во секоја област на 

земјата. Потребни се промени во животниот стил и навиките за да се 

прилагодиме кон промените. Потребно е да се превземат мерки за 

намалување на причините за настанување на климатските промени, но и 

мерки за прилагодување, односно адаптирање на климатските промени. Во 

последните години податоците за квалитет на воздухот во Скопје 

покажуваат голема загаденост на воздухот со суспендирани честички со 

големина до 10 микрометри PM10. На одредени места вкупниот број на 

денови кога е надминат дозволената концетрација е и над 150 во текот на 

една година. Реализација на приоритетот ке ја подобри приспособеноста 

кон настанатите климатски промени и ќе придонесе кон намалување на 

причините за климатски промени. Истовремено ќе придонесе кон 

подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје. 

Излезни резултати Индикатори 

Подготвена регионална стратегија за климатски промени; 

Број на реализирани проекти; 

Нова зелена површина во Скопје; 

Број на организирани јавни кампањи, работилници, обуки; 

Број на подготвен и поделен информативен материјал; 

Број на едукативни активности во образовниот систем; 

Број на јавни објекти со подобрена енергетска ефикасност; 

Остварена заштеда во јавните објектите каде се превземени 
мерки за подобрување на енергетската ефикасност; 

Должина на изградена гасоводна дистрибутивна мрежа; 

Реализирана подршка за соларни системи за топла вода; 

Реализирана подршка за промена на начинот на загревање 
(особено на класичното загревање на дрва); 

Промоција на алтернативни начини на загревање; 

Изградба на фотоволтаични централи; 

План за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 
во Скопскиот регион 

Мониторинг на планот за квалитет на амбиенталниот воздух 

Зелена површина во град Скопје; 

Број на имплементирани мерки од 
регионална стратегија за 
климатски промени; 

Инсталиран капацитет за 
производство на електрична 
енергија  

Фотоволтаични централи  

Потрошувачка на енергија по 
сектори;  

Број на корисници на гас; 

Потрошувачка на гас во м3;  

Емисии на загадувачки гасови во 
воздухот; 

Број на денови со надмината 
концетрации на загадувачки 
материи во воздухот; 

Број на денови кога е надмината 
24 h гранична  вредност на 
годишно ниво на мерни места 
Лисиче и Центар во Скопје 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:  
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Мерка 3.2.1  

Намалување на загадувањето на воздухот 

Зголемување на загадувањето на воздухот претставува најголема опасност 

по нашето здравје. Постои сериозна загриженост дека загаденоста на 

воздухот го загрозува човечкото здравје во градовите, дури и повеќе од 

пушењето.  Во последните неколку години загаденоста на воздухот 

достигнува аларамнтно високи нивоа. Суспендираните честички ПМ10, се 

еден од најголемите загадувачи на воздухот во Скопје. Подобрување на 

квалитетот на воздухот во градот Скопје  може да се постигне само преку 

имплементирање на повеќе мерки во различни области од човековото 

живење. Неопходно е да се превземат итни акции и системски решенија со 

кои ќе придонесе кон намалување на загадувањето на воздухот во градот 

Скопје. Имплементацијата на мерката ќе биде насочена кон: 

 Зачувување и зголемување на зеленилото во град Скопје  

 Промоција на алтернативни форми на превоз  

 Промовирање и подршка на нови начини на загревање на 

домовите  

 Промоција на градскиот јавен транспорт 

 Мерки за намалување на користењето на автомобилите во 

деновите на зголемена загаденост 
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Индикативни активности 

 Подготовка на јавни кампањи; 

 Подготовка на информативен материјал; 

 Едукативни активности во образовниот систем; 

 Подготовка на едукативни и промотивни материјали; 

 Воведување на субвенции за инвестиции во нови начини на греење;  

 Реализација на пилот проекти; 

 Подобрување на контролата врз цврстите горива кои се користат за загревање;  

 Изградба на нови зелени површини и засадување на дрва во градот Скопје; 

 

Мерка 3.2.2  

Одржливо користење на енергијата 

Одржливото користење на енергијата ,односно користењето на обновливи 

извори на енергија заедно со подобрување на енергетската ефикасност 

може да допринесе до намалување на потрошувачката на примарна 

енергија, а со тоа и намалување на емисиите на стакленички гасови. Еден 

од енергетските проблемите со кои денеска се соочува светот е загадување 

на околината при производство на енергија, што влијае на климатските 

промени предизвикани од претераната и нерационална  потрошувачка на 

енергија. Еколошките последици од енергетската потрошувачка се теми кои  

прилично долго се запоставувани кај нас.  Денес овој проблем сепак е 

препознат, и е прифатено дека нерационалнта потрошувачка на енергија е 

неодржлива. Имплементацијата на оваа мерка ќе придонесе кон 

подобрување на енергетската ефикасност на објектит, но и кон промена на 

дел од досегашните навики за нерационално трошење на енергијата. 

Имплементацијата на мерката ќе биде насочена кон: 

 Подобрување на енергетската ефикасност во јавниот сектор 

 Промоција на енергетската заштеда 

 Промоција на обновливите извори на енергија 

 



104 

 

Индикативни активности 

Анализа на топлинските загуби на јавните објекти; 

Подготовка на техничка документација за подобрување на енергетската ефикасност; 

Проекти за воведување на штедливи сијалици во јавните објекти; 

Реализација на проекти за подобрување на енергетската ефикасност во јавните објекти; 

Замена на улични светилки со енергетско ефикасни светилки; 

Подготовка на јавни кампањи; 

Подготовка на информативен материјал; 

Едукативни активности во образовниот систем; 

Воведување на субвенции за инвестиции во новипоефикасни начини на греење;  

Замена на постојните котли со греење на пелети во јавните објекти; 

 

Мерка 3.2.3  

Гасоводна дистрибутивна мрежа 

Изграденост на гасоводна мрежа во Скопскиот плански регион е на 

незадоволително ниво. Изработената физибилити студија за развој на 

дистрибутивна мрежа на природен гас преку која би се овозможило 

снабдување на домаќинствата и другите објекти од комерцијалниот и 

услужен сектор со природен гас покажа дека градбата на дистрибутивна 

мрежа за гас е исплатлива во 10 општини во Скопскиот регион. 

Реализацијата на мерката ќе овозможи користење на природен гас од 

страна на домаќинствата и другите објекти од комерцијалниот и услужен 

сектор со природен гас.  

Индикативни активности 

 Подготовка на техничка документација; 

 Градба на дистрибутивна градска мрежа; 

 Промоција на користењето на природниот гас; 
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Приоритет 3.3    

Заштита на природата и биодиверзитет 

Во Скопскиот регион лоцирани се подрачја кои се под заштита како значајни 

природни подрачја, и согласно законската регулатива се предложени или 

веќе се прогласени за заштитени. Природни репрезентативни целини кои 

подлежат под строга заштита во Скопскиот регион се: Кањонот Матка и 

Јасен. Природата, а со тоа и биодиверзитет во Скопскиот плански регион е 

под голем притисок од урбанизацијата. Истовремено има и појава на 

деградација на природата. Заштитата на природата и бидиверзитетот е 

еден од примарните приоритети од аспект на заштита на животната 

средина регионот. Со имплементација на мерките од овој приоритет, ќе се 

придонесе кон поефикасна заштита на природата и биодиверзитет и тоа 

преку намалување на понатамошната деградација и загадување на 

природата и заштита на заштитените растителни и животински видови. 

 

Излезни резултати Индикатори 

Број на мониторинг станици на реките; 

Број на акции за спречување на нелегалната сеча 

Број на реализирани проекти за заштита на 
биодиверзитетот; 

Пошумени површини; 

Број на донесени планови за управување на 
заштитени  подрачја;  

Број на заштитените подрачја во регионот; 

Бесправна сеча м3 

Бројна состојба на дивечот 

Заштитени растителни видови 

Број на заштитени животински видови 

Катастар на загадувачи во регионот 

Квалитет на водите во реките 

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки: 

 

Мерка 3.3.1  

Промоција на заштитените подрачја  

Во Скопскиот плански регион лоцирани се природните репрезентативни 

целини Кањон Матка и Јасен кои се под строга заштита и кои претставуваат 

интегрална целина која во себе вклучува огромна биолошка и 
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геоморфолошка разновидност, природни репрезентативни целини, но и 

имаат големи културно-историски вредности. Покрај овие заштитени 

подрачја на територијата на Скопскиот плански регион се распространети и 

други значајни природни вредности кои претежно се дефинирани како 

локации, а дел од нив се интегрирани во поголеми заштитени целини. Со 

имплементација на оваа мерка ќе се придонесе кон промоција на овие 

подрачја и нивно одржливо користење. Имплементацијата на мерката ќе 

биде насочена кон: 

 Прогласување на нови заштитени подрачја 

 Одржливото користење на заштитените подрачја 

 Промоција на заштитените подрачја 

 

Индикативни активности 

 Планови за управување со заштитени подрачја 

 Едукативни и промотивни активности  

 Активности за прогласување на нови заштитени подрачја; 

 Проекти за заштита на биодиверзитетот во заштитените подрачја; 

 Проценка за основните компоненти на биолошката разновидност во биогеографски 
контекст, заедници и станишта и видови  

 Проекти за „Ex - situ“ заштита на загрозени растителни врсти 

 

Мерка 3.3.2  

Потикнување на заштита на биодиверзитетот 

Загрозеноста на биодиверзитетот на глобално ниво е се поголема. Како 

последица на тоа , биодиверзитетот се намалува во алармантни размери и 

со катастрофални последици. Загубите на биодиверзитетот и ефектите од 

климатските промени, претставуваат најголема закана за животната 

средина со која се соочува човештвото. Одржливото користење на 

природата е невозможно без познавањето и зачувувањето на биолошката 

разновидност.  Со имплементацијата на мерката ќе се придонесе кон 
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поголема и подобрена заштита на биодиверзитетот и ќе се создадат услови 

за негово одржливо користење . Имплементација на мерката ќе биде 

насочена кон: 

 Развој на нови механизми за одржливо користење на 

биодиверзитетот 

 Вклучување на локалното население и локалните заедници во 

планирање, одлучување и заштита на биодиверзитетот 

 Зајакнување на капацитетите за заштита на биодиверзитетот 

 Ревитализација на загрозените екосистеми 

 Мониторинг систем за следење на состојбата со биодиверзитетот 

 

Индикативни активности 

 Проекти за истражување и дефинирање на биодиверзитетот; 

 Развој на био-индикатори за следење на загадувањето на биодиверзитетот; 

 Јавни кампањи и едукативни активности; 

 Акции  и промоции на заштита на биодиверзитетот; 

 Подготовка на планови за управување со еколошки и економски значајните врсти; 

 Проекти за пошумување со автохтони видови на дрва; 

 Проекти за зголемување на бројот на автохтони видови на дивеч и  риби; 

 Рекултивација на нарушени, или загрозени предели од природни непогоди; 

 Зајакнување на контролата на собирање на самоникли растенија; 

 Пошумување, затревување, мелиорација на деградирани шуми и пасишта 

 Развој на неопходна инфраструктура за заштита на биодиверзитетот 

 

Мерка 3.3.3  

Заштита на водните ресурси и почвата 

Скопскиот регион изобилува со водни ресурси (површински и подземни) кои 

се под постојан притисок како од индустријата, така и од отпадните 

комунални води од населението. Во Скопската Котлина се регистрирани 
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450 извори со вкупна годишна издашност од 121 милиони m3. Досегашната 

искористеност на изворскиот потенцијал е околу 108 милиони m3/годишно. 

Ова покажува дека имаме голема искористеност на изворскиот потенцијал, 

што укажува на неопходност во заштита на подземните води. Истовремено 

во регионот големата експанзија на урбаниот сектор е значаен механизам 

за деградација на почвата. Причина за деградација на почвата на 

територијата на Скопскиот регион е локалното загадување од 

индустриските капацитети и депонии и дифузното загадување како резултат 

на атмосферска депозиција нa емисии на гасови од индустријата и 

сообраќајот. На територијата на Скопскиот регион се идентификувани 

неколку индустриски жаришта. Во  Скопскиот регион, дел од почвата е 

зафатена со најсилни процеси на ерозија.Со имплементација на мерката ќе 

се подобри заштитата на водните ресурси и почвата, пред се од аспект на 

очувување на подземните извори и заштита на реките, како и намалување 

на процесите на ерозија. Имплементација на мерката ќе биде насочена кон: 

 Подобрување на управувањето со водите 

 Зајакнување на мониторинг на водите 

 Подобрување на рибниот фонд 

 Регулација на реките 

 Активности за заштита од ерозија 

 Санација на индустриските жаришта 
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Индикативни активности 

 Пошумување, затревување, мелиорација на деградирани шуми и пасишта  

 Мелиорацијa на деградирани земјишта-почви 

 Градежно -технички зафати за заштита од ерозија 

 Активности за намалување на загаденоста на почвата 

 Проекти за санација и рехабилитација на индустриски жешки точки 

 Зајакнување на капацитетите на институциите одговорни за управување со водите; 

 Зголемување на бројот на мерни места на површинските токови; 

 Воспоставување на регионален систем за мониторинг на површинските токови; 

 Воспоставување на мониторинг на подземни води; 

 Порибување; 

 Заштита на рибниот фонд; 

Среднорочна  цел 4   

Одржливo користење на природното и културното наследство, во 

функција на туризмот 

Туризмот е феномен кој во XX век поприми глобални размери, а овие 

глобални размери се карактеристика и на XXI век. Веројатно не постои 

земја или регион во светот која што во помал или поголем обем не го 

развива туризмот. За голем број од земји и региони туризмот стана една од 

водечките стопански гранки. Туризмот претставува сложена општествена, 

економска, културна и просторна појава. Улогата и значењето на туризмот е 

огромно, затоа што тој ја храни регионалната економија, го стимулира 

развојниот процес и го оживува природното и културното 

наследство.Tуризмот е една од најдинамичните економски појави на 

денешницата и еден од генераторите на вкупниот развој. Една од  главните 

карактеристики на туризмот е неговата способност за апсорбирање на 

голема работна сила. Денеска скоро во сите региони во светот постои 

континуирано зголемување на интернационалните туристички движења. 

Скопскиот плански регион е втор по туристичка развиеност на територијата 

на Република Македонија. Развојот на туризмот во регионот е еден од 

основните стратешки области кои ќе допринесат за одржлив развој на 
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регионот. Последните податоци покажуваат конинуиран пораст на 

туристите, особено на странски туристи. 

Р.бр. Индикатори 
Индикатор   

Базна година 
Индикатор 

2019 

1 Вкупен број на туристи во регионот 182.324 237.000 

2. Просечен број на остварени ноќевања во регионот 2,04 2,54 

3. 
Процентуално учество на туристичкиот промет на 
Скопскиот плански регион во вкупниот промет на РМ 

36,07% 38% 

4. Број на легла  5142 5200 

 

Во наредниот пет годишен период, се очекува зголемување на вкупниот 

број на туристи за околу 30% од базната година, што значи дека бројот на 

туристи ќе достигне околу 237 000. Ваквата проценка е направена според 

анализата од изминатиот пет годишен период, каде бројот на туристите се 

зголемува, но зголемен се и бројот на субвенционирани земји во Република 

Македонија, и бројот на дестинации со ниско буџетни летови. 

Зголемувањето на бројот на туристи ќе биде резултат и на остварувањето 

на среднорочната цел и зацртаните приоритети. 

Проценетото зголемување на вториот индикатор - просечен број на 

остварени ноќевања, за половина ден, се должи на тоа што во овој регион 

доаѓаат претежно бизнис туристи. Од друга страна, започнато е 

субвенционирањето на соседните земји, со што се очекува тие туристи дека 

би отседнале минимум една недела. Согласно ова, се предвидува дека 

туристите просечно во 2019 година, во Скопскиот регион, би останувале 

околу 2,54 дена. 

Во изминатиот три годишен период се забележува драстично намалување 

на туристичката потрошувачка, како и на нејзиното процентуално учество во 

вкупната туристичка потрошувачка на Република Македонија. За да се 

спречи овој тренд, се препорачуваат измени кои што се предвидени со оваа 
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среднорочна цел и приоритети до 2019 година, со што би се очекувало 

стабилно процентуално учество од 38%. 

Како втор најразвиен туристички регион, поради досегашните евидентирани 

намалувања на бројот на расположливи легла,  во наредниот период, со 

измените во доменот на туристичкиот развој, се предвидува стабилност на 

ова бројка од 5200 расположливи легла. 

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се: 

 

Приоритет 4.1  

 

Зајакнување на капацитетите и партнерствата во функција на 

искористување на природното и културното наследство со цел развој 

на туризмот 

 

 

 

 

Излезни резултати Индикатори 

Број на сектори/одделенија за туризам во регионот 

Број на туристички бироа 

Број на организирани состаноци и средби на сите заинтересирани 
страни, поврзани со туризмот 

Број на склучени договори во туризмот 

Формиран комитет во регионот 

Број на одржани работилници и обуки 

Периодични состаноци на членови во кластерот 

Сертификати за стандардизација и квалитет на услугите 

Ставени во функција 
сектори/одделенија за туризам  

Ставени во функција туристички 
бироа 

Број на обучени кандидати во 
тренинг центрите и издадени 
сертификати  

Процентуалното учество на сите 
заинтересирани страни во 
кластерот 

 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве мерки: 
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Мерка 4.1.1 

Зајакнување на човечките ресурси во туризмот, подигање на јавната 

свест, градење и зајакнување на капацитетите на локално ниво 

Развојот на туризмот во голема мера зависи од способностите, знаењата и 

компетенциите на луѓето вклучени во туризмот. За таа цел, потребна е 

едукација и континуирана надградба на инволвирани во областа на 

туризмот, но и едукација и зајакнување на капацитетите на локалното 

население - давателите на услуги. Воедно, потребно е ангажирање на 

квалификувани лица од областа на туризмот во општините и евентуално 

формирање на одделенија за туризам. 

Оваа мерка би се реализирала преку: 

 Организирање на тренинг активности на ново вработените 

 Имплементирање на програми за доживотно учење на веќе 

вработените 

 Преземање на искуства од странство 

 

Индикативни активности 

 Зајакнување на улогата на формалните и неформалните образовни центри  

 Обука на давателите на услуги во рурални средини 

 Организирање на едукативни патувања во странство  

 Примена на современи технологии за размена на искуства 

Мерка 4.1.2 

Воведување на интегриран систем за евиденција на туристи 

Во Скопскиот плански регион постои систем на евиденција на туристи, но не 

е комплетен и има потреба се повеќе да ги задоволува потребите на 

големиот број туристи. За таа цел пожелно е да се воведе нов, 

покомплексен систем на евиденција на туристи, каде би се евидентирале и 

туристите кои не преноќуваат во Скопје или пак се дел од кружните тури. 
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Освен тоа, пожелно е покрај основните податоци за туристите, кои веќе се 

собираат, да се согледаат и нивните потреби, поради што го посетиле 

регионот, задоволството од нивната посета, дали би се вратиле повторно и 

сл. Оваа мерка би се реализирала преку: 

 Одбирање на методологии и методи за евиденција на туристите 

според различни основи 

 Соработка помеѓу туристичкиот бизнис сектор, општинските 

администрации, стручни лица за креирање на средства и методи за 

испитување 

 Поврзување на институциите кои ги собираат податоците со сите 

засегнати во туризмот 

Индикативни активности 

- Воведување на интегриран систем за евиденција на туристи  

- Поттикнување на користење електронски систем за евиденција на сите заинтересирани страни 
вклучени во туризмот 

- Изработка и дистрибуција на стандардизирани анкетни прашалници 

- Обработка и презентација на податоците од страна на општинските сектори/одделенија за туризам 

 

Мерка 4.1.3 

Стимулирање на појава на кластер на туризам  

Скопскиот плански регион со цел да се зајакнува како туристичка 

дестинација, треба да оствари поврзување и соработка на сите директни и 

индиректни чинители на туризмот во заеднички туристички кластер. Со тоа 

би се подобрила услугата на давателите на туристички услуги односно би 

се специјализиран нивните производи и услуги. Оваа мерка би се 

реализирала преку: 

 Промоција на придобивките од кластерот  

 Одржување на циклични средби 
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Индикативни активности 

 Формирање на кластер за туризам 

 Формирање на организациска структура на кластерот  

 Организирање на редовни состаноци на членовите на кластерот  

 Поврзување со туристичките агенции и бизнис секторот  

 Промовирање на работата на кластерот  

 Вмрежување на сите учесници 

 

Мерка 4.1.4 

Активна примена на јавно – приватно партнерство 

 

Јавно -приватното партнерство е еден од најзначајните модели за успешна 

реализација на проекти од аспект на туризмот, каде е потребна соработката 

помеѓу различни учесници  во регионот и преку кое се усогласуваат 

интересите на јавниот и приватниот сектор. Имено, најзначајните 

туристички локации, се водат како јавно добро, а пак користењето на 

истите, односно стварањето на туристичката понуда е дадено на 

туристичкиот бизнис  Оваа мерка ќе се реализира преку: 

 Информирање и обуки за аплицирање во јавно – приватно 

партнерство 

 Промоција за придобивките од јавно – приватно партнерство 

Индикативни активности 

 Креирање процедури за јавно-приватно партнерство и концесии  

 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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Мерка 1.4.5 

Формирање комитет за развој на туризмот во Скопскиот Плански 

Регионво функција на менаџирање со туристичката дестинација  

Скопскиот плански регион е втор туристички најразвиен регион во 

Република Македонија, и поради тоа има потреба од поголема 

организираност и подобра организациска поставеност, со цел точно 

дефинирање на обврските и одговорностите на сите чинители. Тоа 

подразбира синхронизирано делување со заеднички поставени стратешки 

цели како и донесување одлуки кои ке бидат облигаторни за учесниците во 

комитетот за развој на туризмот. Имплементацијата на оваа мерка ќе се 

реализира преку: 

 Соработка помеѓу ЛЕР секторите/одделенијата 

 Соработка помеѓу бизнис заедницата, ЛЕР секторите и јавните 

претпријатија 

Индикативни активности 

 Вмрежување на секторите/одделенија за туризам во сите општини во регионот   

 Формирање на Комитет за развој на туризмот во Скопскиот плански регион  

 Мрежно поврзување на туристичките бироа во регионот  

 Организирање состаноци на вклучените во туризмот во регионот на цикличен интервал  

Приоритет 4.2  

Подобрување на туристичката инфраструктура 

 

Излезни резултати Индикатори 

Број на донесени урбанистичко – архитектонски планови 

Број на пешачки патеки до природните и културните туристички 
вредности 

Број на реконструирани и ревитализирани туристички атракции 

Реконструирани и асфалтирани патишта 

Број на изградени инфо центри и точки 

Изградени и ревитализирани кампови 

Број и должина на патеките во рурални 
средини, до природните и културните 
туристички вредности во км 

Опремени и уредени транспортни 
атракции за туристи 

Износ на инвестициски фондови во 
обновена инфраструктура 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве мерки: 
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Мерка 4.2.1  

Изготвување на урбанистичко – планска документација 

За да се обезбедат услови за развој на туризмот првенствено треба да се 

преземат активности за надминување на проблемот со урбанистичко – 

планската документација во регионот. Мерката би се реализирала преку: 

 Изработка на елаборати за значајните туристички локалитети 

(урбанистички плански документи вон населеноместо) 

 Извршување на адекватна категоризација на туристичките објекти 

Индикативни активности 

 Изготвување на урбанистичко – архитектонски планови, документи  

 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 
простор 

 Донесување на просторно - планска документација за инфо – точки и инфо центри 

 Изготвување архитектонски решенија за ревитализација на стари куќи во сместувачки и 
угостителски капацитети 

 

Мерка 4.2.2  

Обезбедување на туристичка инфраструктура и опрема до 

туристичките атракции 

За да може една туристичка локација да прима туристи, мора да има 

современа туристичка инфраструктура и урбана опрема, односно да 

обезбеди адекватни сместувачки капацитети, пристапни патишта, паркинзи, 

тоалети, сувенирници, клупи, корпи исл.  

Мерката би се реализирала преку: 

 Изработка на студии за локалитетите 

 Реконструкција на патиштата до атракциите 

 Опремување на просторот со туристичка опрема  
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Индикативни активности 

 Изградба на туристичка инфраструктура на локалитетите 

 Промоција на туристичките локалитети  

 Атрактивни содржини на локалитетите - висечки пешачки мост и спасителна станица кај Матка, 

велосилосипедска патека за екстремен велосипедизам  од Милениумски крст до Средно Водно и 

други содржини на локалитетите 

 

Мерка 4.2.3  

Подобрување на сигнализација и визуализација на туристички 

атракции 

Туристичките атракции од природен и културен карактер би останале 

непознати доколку не се знае нивната точна локација. За таа цел, потребно 

е да се обезбеди поедноставен пристап на туристите, односно неопходно е 

нивно обележување и поставување на повеќе јазична сигнализација. 

Воедно, туристичките локалитети треба да располагаат со општи 

информации, односно инфо-табли, на кои ќе бидат дадени основните 

податоци за туристичката атракција.  

Од друга страна пак, отварањето на инфо-точките и инфо центрите би 

овозможило информирање и промоција за туристичките потенцијали, како и 

за индивидуалните даватели на услуги застапени во регионот. 

Информативните содржини би се однесувале на природните и културните 

туристички потенцијали, нивната локација, време на работење, начин на 

стигнување, можностите за дополнителни и пропратни туристички 

активности. Сето ова ќе се придонесе за унапредување на имиџот на 

Скопскиот планскиот  регион како  туристичка дестинација како и на 

квалитетот на доживувањето на туристите.  

Мерката би се реализирала преку: 

 План за изградба и опремување на инфо-точките и инфо центрите 

 Поставување на информативните табли 
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 Мапирање и определување приоритети на туристичките ресурси кои 

ќе се сигнализираат, како и определување на локации за 

поставување на таблите 

 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  

 Подобрување на постоечките и изградба на нови комуникации и сигнализација 

 Електронски информативни табли низ регионот  

 Интегрирање на софтвер во инфо-точките со информации за туристичките атракции во цел регион  

 Изготвување на апликации (програми) за презентација на позначајните културни атракции во регионот 
(Скупи и сл.) 

Мерка 4.2.4  

Користење на инвестициски фондови за ревитализација, конзервација 

и заштита на природното и културното наследство  

Скопскиот плански регион располага со извонредни можности за развој на 

туризмот, односно има голема застапеност на туристички вредности, од 

природен и културен карактер. Целта за зголемување на туристичката 

посетеност во овој регион налага ставање во функција на туризмот на сите 

туристички ресурси. Поради потребата за имплементирање на одржливи 

туристички форми треба да се развијат и имплементираат методи и 

средства за ревитализација, конзервација и заштита на ресурсите. Оваа 

мерка ќе се реализира преку: 

 Тренинг и обуки за придобивките од заштитени и конзервирани 

природни и културни ресурси. 

 Изработка на студии за природните и културните туристички 

вредности за степенот на загрозеност и потребата за заштита. 

 Користење на искуства за заштита на природното и културното 

наследство од земјата и странство 
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Индикативни активности 

 Обуки на локалното население за значењето на културното и природното наследство 

 Обезбедување на видливост на потенцијалите за туризмот во целиот регион 

 Креирање на субвенциска политика за инвестирање во руралните средини 

 Користење на искуства од странство за заштита на туристичките атракции 

 Адаптација на дел од постоечкиот простор во Музеј на Град Скопје во нов музејски-изложбен простор 

 Изградба на кампинг на определени локации 

 Изградба на голф терени на определени локации 

Приоритет 4.3  

Дизајнирање на препознатлива регионална туристичка понуда 

Излезни резултати Индикатори 

Изготвена маркетинг стратегија 

Број на интерактивни мапи  

Број на присуство на саеми 

Број на етно ресторани 

Број на адаптирани и реставрирани објекти за сместување 
и угостителство 

Број на извршени обуки за селективни форми на туризам 

Изработени заеднички проекти од страна на 
администрација структура и туристичкиот бизнис сектор 

Остварена соработка помеѓу регионот со друг регион од 
соседството 

Изработени туристички програми (производи) 

Број на продадени туристички аранжмани 

Ставена во функција маркетинг стратегијата на регионот 

Издадени сертификати на национални ресторани 

Функционални адаптирани и реставрирани објекти за 
сместување и угостителство 

Износ на искористени фондови за рурален развој 

Функционална веб страна во регионот 

Зголемен број на туристи 

Продолжен туристички престој 

Зголемена вонпансионска потрошувачка 

Остварувањето на овој приоритет ги вклучува следниве мерки: 

 

Мерка 4.3.1  

Поддршка на туристичките оператори за дизајнирање на регионална 

туристичка понуда во која ќе бидат вклучени повеќе видови на 

туризам  

Регионот како засебна дестинација кој се стреми за развивање на 

туристички бренд треба да понуди заеднички програми во кои ќе бидат 
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вклучени сите општини од регионот. Со тоа туристичкиот промет би се 

дистрибуирал порамномерно и би се зголемила целокупната понуда која му 

стои на располагање на туристот. 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 

 Избор и приоритетизација на културните ресурси во регионот за 

вклучување во други видови на алтернативен туризам (покрај 

културниот) 

Индикативни активности 

 Склучување на договори за соработка во давањето на туристички услуги 

 Обезбедување на видливост на потенцијалите за туризмот во целиот регион 

 Ревитализација на селските средини 

 Селектирање на тематски тури (5 до 6) кои најдобро би го претставиле регионот 

 Поврзување на организациската структура со бизнис секторот за туризам 

 Анализа на конкурентните региони и земји 

 Креирање на субвенциска политика за инвестирање во руралните средини 

 

Мерка 4.3.2  

Развој на гастрономска понуда со потенцирање на македонската 

традиција 

Република Македонија располага со автентични, традиционални 

гастрономски проиизводи кои можат да бидат во функција на туристичката 

понуда. Со цел тоа да може да се реализира, потребно е локалното 

население да ги негува овие традиции како и да ги прифати придобивките 

од нивното вклучување во туризмот. Оваа мерка би се реализирала преку: 
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 Едукативни програми за локалното население за важноста на 

гастрономската понуда 

 Размена на искуства за приготвување на традиционалните 

специјалитети 

 Организирање на саеми и манифестации за традиционална храна во 

регионот 

 

Индикативни активности 

 Развој на гастрономска понуда (отворање на етно ресторани со нагласена македонска 
традиција) 

 Креирање на нови менија и вмрежување на етно рестораните во регионот  

 Сертифицирање на националните ресторани  

 Промовирање на гастрономските вредности на регионот  

 Изработка на традиционални храна - сувенири во регионот 

 Организирани работилници за приготвување на традиционалните специјалитети 

 Поврзување на гастрономијата со традиционалното производство на храна и прехранбени 
продукти 

 

Мерка 4.3.3 

Промоција на природното и културното наследство 

Скопскиот плански регион располага со богато културно и природно 

наследство, кои имаат значителни туристички вредности, но голем дел  не 

се доволно туристички искористени. Поради тоа, треба да се засилат 

промотивните активности за оние вредности кои ќе овозможат рамномерен 

регионален развој, а воедно и ќе придонесат за продолжување на престојот 

на туристи. Оваа мерка ќе се реализира преку: 

 Селекција на туристички вредности  

 Избор на најдобри промотивни средства и методи наменети за 

дефинирани пазарни сегменти 
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Индикативни активности 

 Промовирање на потенцијалите и мрежно поврзување 

 Организирање на промотивни денови на туризмот 

 Веб страна на регионот (ажурирање)  

 

 

2. Финансирање на имплементацијата на програмата за развој 

Скопскиот плански регион е најразвиен регион во Република Македонија и 

како таков со Одлуката за класификација на планските региони според 

степеност на развиеност за периодот 2013-2017 со која планските региони 

се класифицирани врз основа на Одлуката за поблиски критериуми и 

индикатори за определување на степенот на развиеност на планските 

региони е рангиран на прво место.Според методологијата на распределба 

на средствата од програмата за регионален развој на Република 

Македонија која се спроведува преку Министерството за локална 

самоуправа и Бирото за регионален развој и која се врши согласно степенот 

на развиеност на регионите,  за финансирање на проекти за развој во 

Вардарскиот регион, во периодот 2013-2017  изнесува 5,7% од вкупните 

средства за сите региони. 

Како извори за финансирање на регионалниот развој во Република 

Македонија, Законот за рамномерен регионален развој, како извори на 

финансирање на регионалниот развој ги наведува и: 

 Буџетот на Република Македонија, 

 Буџетите на единиците на локалната самоуправа, 

 Расположивите фондови на ЕУ, 

 Други меѓународни извори, 

 Донации и спонзорства од физички и правни лица и 

 Други средства утврдени со закон. 



123 

 

Дел средствата од Буџетот на Република Македонија се реализираат преку 

програмите на линиските министерства. Согласно Законот за рамномерен 

регионален развој, за поттикнување на рамномерниот регионален развој од 

Буџетот на Република Македонија годишно треба да се издвојуваат 

средства во висина од најмалку 1% од БДП.  

Законот за рамномерен регионален развој ги дефинирани следните 

инструменти за поттикнување на регионалниот развој: капитални влогови; 

неповратни грантови; финансирање и кофинансирање на подготовка на 

анализи, студии, плански документи и акциони планови; финансирање на 

градењето на институционалните капацитети за регионален развој на 

Република Македонија, како и државна помош во вид на заеми под поволни 

услови, гаранции за заеми, осигурување на кредити, даночни олеснувања, 

субвенции и други инструменти, согласно закон. 

 

 


