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Вовед
Процесот на планирање на регионалниот развој во Полошкиот плански регион за
периодот 2021 – 2026 година започна кон крајот на 2020 година. Во рамките на овој
процес се подготви Програмата за развој на Полошкиот плански регион 2021-2026
година односно за петгодишен период од април 2021 до април 2026 година. Оваа
програма е трет среднорочен стратешки плански документ со кој се одредуваат целите
и приоритетите на развојот на Полошкиот регион. Програмата се носи со цел
воспоставување на квалитетна основа и дефинирање на правците на одржливиот
развој

на

Полошкиот

регион

преку

остварување

на

дефинираните

цели.

Среднорочното стратешкото планирање претставува еден од основните чекори кон
исполнување на мисијата на Регионалниот центар за развој, а во исто време и
овозможување на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување,
поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Полошкиот
плански регион. Подготовката на Програмата за развој на Полошкиот плански регион е
подржана од страна на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската
Агенција за развој и соработка во рамки на проектот “Одржлив и инклузивен
рамномерен регионален развој”.
При изработка на Програмата користени се расположивите национални документи од
областа на регионалниот развој (нова Стратегијата за регионален развој на Република
Северна Македонија 2020 – 2030 и Законот за рамномерен регионален развој), потоа
национални стратегии и програми од релевантни министерства, како и стратегиите за
локален економски развој и други стратешки документи на општините во од регионот.
Заради специфичноста на периодот во кој се работеше Програмата а заради
рестрикциите за директни средби и групни состаноци со цел справување со КОВИД 19
пандемијата консултативниот процес со засегнатите страни воглавно се одвиваше по
електронски пат. Конкретно, оваа Програма е резултат на интензивното истражување
извршено од страна на експертите кои беа вклучени во нејзината изработка и
соработката на локалните самоуправи и непосредните учесници преку дистрибуција на
структурирани прашалници и online работилници кои се одржаа во текот на процесот
на изработка на програмата. Резултатите кои се добија од анализите и одржаните
работилници дадоа реална слика на постојната состојба во регионот и овозможија
формулирање на Програма која ќе овозможи одржлив развој на регионот во
планираниот период. Програмата е развиена и подготвена врз основа на остварената
соработка и партнерство помеѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во регионот.
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Развојни карактеристики на Полошкиот плански регион
Полошкиот регион го зафаќа северозападниот дел на Република Северна Македонија,
односно Полошката Котлина и долината на реката Радика. Регионот се простира на
9.7% од вкупната површина на државата. Карактеристично е што во овој регион
живеат 15.5 % од вкупното население (2019 година) и е еден од најгусто населените
региони со 133.5 жители на км2. Богатата хидрографска мрежа претставува голем
хидроенергетски

потенцијал,

делумно

искористен

преку

инсталираните

хирдоелектрани на Мавровското Езеро. Вегетациските карактеристики на Полошката
Котлина и околните планини создаваат предуслови за развој на земјоделството, а
особено на сточарството, по што е познат овој регион. Високите планински терени,
специфичниот релјеф и климатските услови овозможуваат во овој регион да се
лоцираат најпознатите зимски туристичко- рекреативни центри. За регионот е
карактеристичен нискиот БДП по жител, кој во 2018 година изнесуваше 148 785
денари. Регионот учествуваше со 7.2 % во вкупниот БДП.

Демографски развој
Број на популација
Номенклатурата на територијални единици - НТЕС е заснована врз територијалната
организација на локалната самоуправа во Република Северна Македонија и е
усогласена со класификацијата на Европската унија Nomenclature of Territorial Units for
Statistics – NUTS, утврдена со Регулативата 1059/2003. Нашата Влада ја усвои
Номенклатурата на територијални единици за статистика - НТЕС во декември 2007
година ("Службен весник на РМ" бр. 158 од 28.12. 2007 година). Од тогаш се направени
измени во 2014 година ("Службен весник на РМ" бр. 10 од 20.01. 2014 година) и во
2019 година (“Службен весник на РСМ“ бр. 131 од 27.06.2019 година). Согласно неа,
целата територија на државата е една единица на НТЕС нивоата 1 и 2, додека на
НТЕС нивото 3 има осум статистички региони: Пелагониски регион, Вардарски регион,
Североисточен регион, Југозападен регион, Скопски регион, Југоисточен регион,
Полошки регион и Источен регион.
Полошкиот регион има 9 општини и вкупно 184 населени места. Површината по
општини, и бројот на жители, како и густината на населението по општини (број на
жители на км2), во последниот редовен попис и проценката на населенитето за 2019
година е дадено во табела бр.1.
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Табела бр.1
Општина

Површина км2

Број на
населени
места

Број на
население
Попис 2002

Густина на
население
Попис 2002
жители/ км2

Број на
население
Проценка
31.12.2019

Густина на
население
Проценка
31.12.2019
жители/ км2

Тетово

261,89

20

86.580

331

92.946

355

Теарце

136,54

13

22.454

164

23.041

169

Брвеница

164,30

10

15.855

97

16.630

101

Боговиње

141,65

14

28.997

205

31.114

220

Желино

201,04

18

24.390

121

28.464

142

Јегуновце

176,93

17

10.790

61

10.329

58

Гостивар

513,39

35

81.042

158

83.855

163

Врапчиште

157,98

15

25.399

161

27.661

175

Маврово и
Ростуше

663,19

42

8.618

13

8.832

13

2.416,91

184

304.125

126

322.872

136

25.713

1.792

2.022.547

79

2.076.255

81

Вкупно
Полошки
регион
Република
Северна
Македонија

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Од табелата може да се види дека општината Маврово и Ростуше е најголема
општина според површината, додека општината Тетово е најголема според бројот на
жители, и е најгусто населена во Полошкиот регион. Дополнително може да се
констатира дека речиси половина од населението во регионот е населено во големите
општини Тетово и Гостивар. Исто така може да се увиди дека речиси во во сите
општини (со исклучок на Јегуновце) бројот на население според статистиката од
пописот во 2002 година и проценките на население во 2019 година, бележи позитивен
тренд и се зголемува.
Движењето на бројот на населението по региони за 1994 и 2002 (редовни пописи) и
проценката на населението на 30.06.2019 година е претставено во табела бр.2
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Табела бр.2
Вкупно население
(Попис)

Промена на бројот
на населението
Во %

30.06.2019

Промена на бројот
на населението
2019
2002/2019

Во %

1994

2002

1.945.932

2.022.547

76.615

3,79

2.076.694

54.147

2,61

Пелагониски

242.614

238.136

-4.478

-1,88

227.378

-10.758

4,73

Вардарски

152.479

154.535

2.056

1,33

151.755

-2.780

1,83

Североисточен

163.841

172.787

8.946

5,18

176.086

3.299

1.87

Југозападен

212.856

221.546

8.690

3,92

219.379

-2.167

0,99

Скопски

545.228

578.144

32.916

5,69

632.074

53.930

8,53

Југоисточен

168.481

171.416

2.935

1,71

173.076

1.660

0,96

Источен

180.081

181.858

1.777

0,98

174.341

-7.517

4,31

ПОЛОШКИ

281.982

304.125

22.143

7,28

322.605

18.480

5,73

Р.С.Македонија

1994/2002

Проценка на
бројот на
населението

Извор: Државен завод за статистика, Попис 2002 година и Региони во Република Северна Македонија
2020

Според индикаторот за раст на бројот на население Полошкиот регион се наоѓа на
второ место, веднаш после Скопскиот регон, гледајќи го бројот на население од
пописот во 2002 година и проценка на број на население на 30.06.2019 година.
Процентот на раст во Полошкиот регион е 5,73% што е над државниот процент на раст
на бројот на население од 2,61% во наведениот период. Неколку региони бележат
негативен тренд и опаѓање на бројот на населението, најмногу Пелагонискиот регион,
по кој следат Источниот, па Вардарскиот и Југозападниот регион.
Динамика на популација
Бројот на жители во Полошкиот регион на 30.06.2019 година според податоците од
Државниот завод за статистика и годишното издание на Регионите во Република
Северна Македонија 2020, изнесувал 322.605, од кои 162.441 се мажи и 160.164 се
жени.
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Табела бр.3 Вкупен број на жители во Полошки регион во периодот 2017-2019

Број на жители
Промена %

2017

2018

2019

321.199

321.957

322.605

-

0,24

0,20

Извор: Државен Завод за Статистика, Региони во Република Северна Македонија 2020

Во периодот 2017-2019 година, бројот на жители бележи благ пораст од околу 0,24%
од 2017 до 2018 и 0,20% во периодот од 2018 до 2019 година.
Табела бр.4 Население по пол, по општини во Полошки регион, согласно проценки на
население од 31.12.2019 година
Вкупно
население

Мажи

Во %

Жени

Во %

Тетово

92.946

46.682

50,22

46.264

49,78

Теарце

23.041

11.828

51,33

11.213

48,67

Брвеница

16.630

8.341

50,16

8.289

49,84

Боговиње

31.114

15.920

51,17

15.194

48,83

Желино

28.464

14.393

50,57

14.071

49,43

Јегуновце

10.329

5.317

51,48

5.012

48,52

Гостивар

83.855

41.879

49,94

41.976

50,06

Врапчиште

27.661

13.790

49,85

13.871

50,15

Маврово и
Ростуше

8.832

4.427

50,12

4.405

49,88

322.872

162.577

50,35

160.295

49,65

Општина

Полошки
регион

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Во вкупниот број на население во Полошкиот регион според податоците од државниот
завод за статистика и проценките за бројот на население на 31.12.2019 година,
поголем е бројот на машко население, но разликата е минимална, со тоа што машкото
население е застапено со 50,35%, додека женското население е застапено со 49,65%.
Исто така од табелата погоре може да се увиди дека во седум општини во Полошкиот
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регион (Тетово, Теарце, Брвеница, Боговиње, Желино, Јегуновце, Маврово и Ростуше)
со мал процент преовладува машкото население, додека во две општини во регионот
(Гостивар и Врапчиште) со мал процент преовладува женското население.
Табела бр.5 Население во Полошки регион на 31.12.2019 година,по пол и по
петгодишни групи на возраст
Возраст

Вкупно население

Мажи

Жени

Вкупно

322.872

162.577

160.295

0

3.013

1.579

1.434

1-4

13.213

6.932

6.281

5-9

17.886

9.317

8.569

10-14

17.290

9.056

8.234

15-19

19.760

10.407

9.353

20-24

24.436

12.782

11.654

25-29

29.736

15.382

14.354

30-34

28.926

14.630

14.296

35-39

26.467

13.650

12.817

40-44

24.281

12.432

11.849

45-49

23.409

11.494

11.915

50-54

23.517

11.491

12.026

55-59

21.341

10.516

10.825

60-64

16.910

8.191

8.719

65-69

12.713

5.970

6.743

70-74

9.013

4.002

5.011

75-79

5.943

2.594

3.349

8

80+

4.995

2.152

2.834

Непознато

32

-

32

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Во табелата бр.5 се наведени статистички информации за населението во Полошкиот
регион, според нивната возраст и пол. Важна демографска карактеристика за
Полошкиот регион е што во него има голем број на младо население. Од оваа табела
може да се забележи дека младото население, земено за споредба населението од
20-40 години во 2019 година, поделено по петгодишни групи и тоа од 20-24 години во
Полошкиот регион живееле 24.436 лица или 18,64%, од 25-29 години живееле 29.736
лица или 19,37%, на возраст од 30-34 години живееле 28.926 лица или 17.81 % и на
возраст од 35-39 години живееле 26.497 лица или 16,27%, од вкупното население на
таа возраст на државно ниво. Споредено со другите региони во државата Полошкиот
регион е веднаш после Скопскиот регион по бројо на младо население.
Табела 6. Популација во Полошкиот регион според етничката структура - Попис 2002
година
Етничка припадност

Општини
Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Вкупно

Тетово

20.053

60.886

1.882

2.357

15

604

156

627

86.580

Теарце

2.739

18.950

516

67

-

14

1

167

22.454

Брвеница

5.949

9.770

2

-

-

78

1

55

15.855

Боговиње

37

27.614

1.183

5

-

1

9

148

28.997

Желино

71

24.195

2

-

-

1

5

116

24.390

Јегуновце

5.963

4.642

4

41

-

109

1

30

10.790

Гостивар

15.877

54.038

7.991

2.237

15

160

39

685

81.042

1.041

21.101

3.134

-

-

4

8

111

25.399

4.349

1.483

2.680

10

-

6

31

59

8.618

56.079

222.679

17.394

4.717

30

977

251

1.998

304.125

18,4

73,2

5,7

1,6

0,01

0,32

0,08

0,66

100%

64,2

25,2

3,9

2,7

0,5

1,8

0,9

1,1

100%

Врапчиште
Маврово и
Ростуше
Полошки
регион
Полошки
регион во %
Р.С.Македонија
во %

Извор: Државен завод за статистика
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Просторно планирање (урбана, рурална популација)
Полошкиот плански регион ја опфаќа Полошката котлина, Мавровската висорамнина,
планинскиот масив Бистра и долината на реката Радика. Вкупната површина на
регионот е 2.416 км2 , регионот има 9 општини и 184 населени места, од кои 182 се
рурални населби и 2 урбани населби (Тетово и Гостивар). Густината на населеност е
многу висока - 126 жители/км2 и значително над просекот на земјата, но во рамките на
регионот се одликува со огромни разлики, кои се движат од 331 жители/км2 (Тетово) до
13 жители/км2 (Маврово и Ростуше). За Полошкиот регион е карактеристично тоа што
седум од девет општини се рурални.

Слика бр.1 Мапа на региони во Република Северна Македонија

Табела бр.7 Население во урбани и рурални општини во Полошкиот регион,
споредба од попис 2002 година и проценка на население 31.12.2019 година

Население во Полошки регион

2002

2019

(Попис)

(проценка 31.12.2019)

304.125

322.872

167.622

176.801

136.503

146.071

Население во урбани општини
(Тетово и Гостивар)

Население во рурални општини
(Брвеница, Боговиње, Желино,
Јегуновце, Врапчиште, Теарце
Маврово и Ростуше)
Извор: Државен завод за статистика
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ЕКОНОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Бруто Домашен Производ/Стапка на раст
Според анализата на обработените податоци од државниот завод за статистика за
2018 година, покажуваат дека најголемо учество во бруто-домашниот производ на
Република Северна Македонија има Скопскиот Регион со 43,0%, додека најмало
учество има Североисточниот Регион со 4,9%. Полошкиот регион има учество од 7,25
проценти.
Според анализата на БДП по глава жител за 2018 год., четири плански региони имаат
вредности повисоки од националниот просек и тоа: Скопскиот, Југоисточниот,
Вардарскиот и Пелагонискиот регион. Скопскиот плански регион создава БДП по глава
жител за 42,0% повисок од просечниот БДП по глава на жител на ниво на целата
земја, а потоа следуваат Југоисточниот со 12,2%, Вардарскиот со 4,6% и
Пелагонискиот со 1,71% над националниот просек. Останатите плански региони имаат
далеку пониско учество односно под просекот, а најмалку БДП по глава жител, со само
само 46,7% од националниот просек се создава во Полошкиот плански регион, потоа
следуваат Североисточниот со 57,9% и Југозападниот со 78,8%. Источниот плански
регион е со нешто понизок просек од националниот и тоа за 2,3%.
Според оваа економска карактеристика може да се заклучи дека Република Северна
Македонија се карактеризира со големи регионални диспаритети во економскиот
развој во одделните плански региони, особено Скопскиот плански регион кој има 3,04
пати повисок БДП по глава на жител од Полошкиот плански регион.
Економијата на Република Северна Македонија во последаната декада бележи
значителен раст на бруто домашниот роизвод и има засилена економска активност.
Според обработените податоци на Државниот завод за статистика, добиени од
годишните сметки на деловните субјекти и други извори, бруто-домашниот производ
во 2019 година изнесува 689 425 милиони денари и во однос на 2018 година
номинално е зголемен за 4.3 %. Реалната стапка на раст на БДП во 2019, во однос на
2018 година, изнесува 3.2 %.1
Учеството на Полошкиот плански регион, во вкупниот БДП на Република Северна
Македонија, во период 2016-2018 година има приближно константна вредност така да
за 2016 год. тоа изнесува 7,14 % , па во 2017 год има има благ пораст која изнесува
7,31 % и во 2018 има мало намалување и изнесува 7,25 %.
Државен завод за статистика – Соопштенија за БДП за 2019 год - Број/No: 3.1.20.16 од
05.10.2020
1
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Два забележителни тренда се: учеството на БДП на Полошкиот регион во вкупниот
БДП на Република Северна Македонија константно стабилен (во последните 3 години
просек извесува 7,23 %) и дека учеството на инвестициите во основни средства во
БДП (15,29 %) е пониско од просекот на Република Северна Македонија (23,07%) .

Табела бр.8 БДП во Полошкиот регион период 2016-2018
Година

Територија

БДП, во
милиони
денари

Структура на БДП,
РМ =100%

БДП, по жител,
во денари

БДП, по
жител, МК

2018

Полошки регион

41 600,00

7,25

148 785,00

46,7

2017

Полошки регион

39 165,00

7.31

140 068,00

47,2

2016

Полошки регион

36 830,00

7.14

132 538,00

46.2

2018

Република Северна Македонија

573 922,00

100%

318 309,00

100%

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

Од статистичките податоци може да се заклучи дека освен Скопскиот сите други
региони имаат бруто-домашен производ под просекот на Република Северна
Македонија. Во однос на националниот просек, најмал бруто-домашен производ по
жител има Полошкиот Регион со индекс 46.7.
Гледано по региони, во вкупните инвестиции во основни средства за 2018 година
најголемо учество има Скопскиот Регион со 52.3 %, потоа следи Југозападниот Регион
со 10.3 %,. Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства, во 2018
година има Североисточниот Регион со 3.3 %. Полошкиот регион зема учество со 4,6
проценти во вкупните инвестивии во основни средства.
Табела бр.9 Учество на Инвестициите во БДП во 2018 год. во Полошки регион и
Република Северна Македонија
Опис

Полошки регион

Република Северна Македонија

Бруто ДДВ

41 600

100%

573 922

93,34%

Инвестиции во ОС

6 363

15.29%

132 387

23.07%

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци
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Табела бр. 10 Бруто-додадена вредност според секторите на дејност 2017- 2018

316

196

8 791

1 045

7 210

666

41 600

13,55

15,21

6,70

20,73

0,76

0,47

21,13

2,51

17,33

1,60

100 %

2017

5 151

5 005

2 287

8 373

109

160

8 266

1 109

8 110

595

39 165

5,84

21,38

0,28

0,41

21,11

2,83

20,71

1,52

100 %

Вкупно

Уметност, забава и
рекреација,
Дргиуслужнидејности

8 623

Дејности во врска со
недвижен имот

2 787

Финансисикидејности и
дејностинаосигурување

6 328

Градежништво

5 638

Рударство и вадењена камен;
преработувачкаиндустрија;
Снабдување со
електричнаенергија ,
гас, пареа и климатизација

2018
% ИОС во ДВ
во 2018

Земјоделство, лов и
шумарство;
рибарство

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

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

Трговијанаголемо и мало;
Поправканамоторнивозила
и мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објектизасмес
тување и
сервиснидејностисохрана
Информации и
комуникации

година, НКД Рев.2, во милиони денари

ПОЛОШКИ РЕГИОН

% ИОС во ДВ
13,15
12,78
во 2017
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2018
% ИОС во ДВ
во 2018
2017
% ИОС во ДВ
во 2017

55 979

123 187

35 757

13 1737

22 612

19 276

66 152

23 822

76 943

18 457

9,75

21,46

6,23

22,95

3,94

3,36

11,53

4,15

13,41

3,22

48 665

109 870

40 076

122 945

20 975

19 313

59 432

22 054

74 933

174 63

9,08

20,51

7,48

22,95

3,92

3,61

11,09

4,12

13,99

3,26

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Во вкупните инвестиции во основни средства во Република Северна Македонија,
гледано според секторите на дејности, најголемо учество има секторот градежништво
со 34.4%, потоа следат рударството, преработувачката индустријата и енергијата со
23.6%, трговијата, транспортот и складирањето, објектите за сместување и сервисните
дејности со храна со 15.9 %, и натаму е мало учеството на секторот земјоделство,
шумарство и рибарство со 2.9 %. Во сите сектори, освен во секторот земјоделство,
Скопскиот Регион учествува со најголем процент.

13

573 922
100%
535 726
100%

Вкупно инвестиции во основни средства

Уметност, забава и рекреација,
Дргиуслужнидејности

Јавнауправа и одбрана;
задолжителносоцијалноосигурување;
Образование; Дејностиназдравствена и
социјалназаштита

Дејности во врска со
Недвижени имот

Стручни , научни и техничкидејности;
Административни и
помошниуслужнидејности

Финансисикидејности и
дејностинаосигурување

Информации и комуникации

Трговијанаголемо и мало;
Поправканамо-торнивозила и
мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објектизасместување и
сервиснидејностисохрана

469

1 186

3 120

404

76

38

-

11

994

67

6 363

7,37

18,64

49,03

6,35

1,19

0,60

-

0,17

15,65

1,05

100%

320

1141

3449

1634

-

16

-

54

950

47

7612

4,21

14,99

45,31

21,47

-

0,21

-

0,71

12,48

-

100%

Градежништво

Секториподејност

Земјоделство, лов и шумарство;
рибарство

Година

Рударство и вадењенакамен;
преработувачкаиндустрија; Снабдување
со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација

Табела бр. 11 Полошкиот регион – Инвестиции во основни средства според
секторите на дејност за 2017-2018 год., по сектори на дејност, НКД Рев.2, во
милиони денари

ПОЛОШКИ РЕГИОН
2018

2017

Во
ден
Во %
Во
ден
Во %

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2018

2017

Во
ден
Во %

3 798

31 233

45 539

21 060

7 482

1 864

2 290

3 541

11 627

3 952

132 387

2,87

23,59

34,40

15,91

5,65

1,41

1,73

2,67

8,78

2,99

100%

Во
ден
Во %

2 909

30 531

51 091

24 244

7 233

1 851

1 675

4 172

10 045

5 267

139 018

2,09

21,96

36,75

17,44

5,20

1,33

1,20

3,00

7,23

3,79

100%

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Динамика на економски раст
Врз основа на член 30 став 4 од Законот за рамномерен регионален развој (‘‘Службен
весник на РСМ‘‘ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република
Северна Македонија на седницата, одржана на 18.12.2018 година донесе одлука за
класификацијата на планските региони според степенот на развиеноста за периодот
од 2018 до 2023 година и тоа:
Табела бр. 12 Класификацијата на планските региони според степенот на развиеноста
2018-2023
Плански регион

Развоен индекс
во однос на
просекот на РМ

Економско
социјален
индекс

Демографски
индекс

Учество во државната
помош за рамномерен
регионален развој
(во %)

Скопски

151,0

147,7

153,5

7,2

Југоисточен

97,1

129,5

72,4

11,1

Источен

96,1

136,4

65,5

11,3

14

Пелагониски

91,2

109,1

79,6

11,9

Полошки

82,4

50,0

106,9

13,2

Југозападен

81,4

97,7

69,0

13,3

Вардарски

73,5

70,5

75,9

14,7

Североисточен

62,7

27,3

89,7

17,3

Извор: Одлука на Влада на Република Северна Македонија – Сл.весник бр.234 од 24,12,2018 год

Класификацијата на планските региони на оваа одлука е извршена според три
критериуми и тоа: развојниот индекс, економско социјалниот индекс и демографскиот
индекс кои се користат за лоцирање на приоритетите на планските региони кои се
квалификуваат за добивање на средства за поттикнување рамномерен регионалени
развој.
Учеството на Полошкиот плански регион во распределбата на средствата за
финансирање на проекти за развој на планските региони во периодот од 2018 до 2023
година, согласно извршената класификација е 13,2 % од определените средства од
годишната програма за рамномерен регионелн развој, имплементирана преку Бирото
за рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија.
Пост приватизациски циклус во Полошкиот е речиси комплетиран и локалната
економија на Полошкиот регион постепено се прилагодува и ги следи трендовите на
националната економија. Пост приватизациски циклус го следеа состојби на
непрофитабилност и ликвидирање на големите, поранешни општествени претпријатија
или нивна приватизација и предизвик и силен подем на новоформирани ММСП во
приватна

сопственост

кои

постепено

станаа

основен

двигател

на

локалната/регионалната економија.

Табела бр. 13

Преглед на деловни субјекти во Полошкиот регион по општини во

период 2015-2019 година
Деловни субјекти по
општини и региони
Боговиње
Брвеница
Желино
Јегуновце
Теарце
Тетово
Вкупно Тетовски регион
Врапчиште
Гостивар

Година
2015

2016

2017

2018

2019

356
293
278
178
311
3234
4650

397
293
276
178
352
3430
4926

400
280
287
182
384
3480
5013

403
273
291
184
385
3595
5131

422
292
308
178
392
3790
5382

155
387

147
447

139
447

132
465

130
460

15

Маврово и Ростуша
Вкупно Гостиварски регион
Полошки регион
Република Северна
Македонија

2362
2904
7554
70139

2513
3107
8033
71519

2519
3105
8118
71419

2544
3141
8272
72315

2642
3232
8614
75914

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Како може да се види од горната табела, поголемиот број на претпријатија во
Полошкиот регион се концентрирани во двете поголеми општини, Тетово (5382) и
Гостивар (3232), така да вкупниот број на деловни субјекти во Полошкиот регион за
2019 година изнесува 8614, што преставува 11,35 % од вкупниот број на деловни
субјекти на државно ниво.
Како и на државно така и на регионално ниво т.е. во Полошкиот регион, микро и
малите бизниси се во доминантна положба, односно од

вкупно број на активни

субјекти на крајот од 2019 година во Полошкиот регион 99,01 % се микро и мали
претпријатија (78,15 % микро и 20,86 % мали ).
Табела бр. 14 Активни субјекти според нивната големина во Полошкиот регион 20152019
Големина

2015

2016

2017

2018

Субј.

Во %

Субј.

Во %

Субј.

Во %

Субј.

микро

5947

78,73

6391

79,56

6380

78,59

6434

мали

1553

20,56

1585

19,73

1671

20,58

средни

43

0,57

46

0,57

55

големи

11

0,00

11

0,00

7554

100%

8033

100%

Полошки

2019

Во %

2019-РМ

Субј.

Во %

Субј.

Во %

77,78

6732

78,15

51800

68,24

1764

21,32

1797

20,86

22579

29,74

0,68

59

0,71

66

0,77

936

1,23

12

0,00

15

0,00

19

0,00

599

0,00

8118

100%

8272

100%

8614

100%

75914

100%

регион
Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Анализирајќи ги податоците за бројот на активни деловни субјекти по сектори на
дејност

во подолната табела може да се заклучи дека најзастапени дејности

во

Полошкиот регион се: трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни
возила и мотоцикли (2941 субјекти или 34,14 %), преработувачка индустрија (1164
субјекти или 13,51 %), градежништво (899 субјекти или 10,44 %), објекти за сместување
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и сервисни дејности со храна (767 субјекти или 8,90 %) и стручни, научни и технички
дејности (630 субјекти или 7,31 %).

Табела бр. 15 Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по во
Полошкиот Регион период 2017-2019, состојба 31 декември
ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ПО СЕКТОРИ
2017

СЕКТОР

Субј.

Земјоделство, шумарство и рибарство

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ПОЛОШКИ РЕГИОН
2018
Во %

Субј.

Во %

Субј.

2019
Во %

2019
Субј.

Во %

185

2,28

189

2,28

197

2,29

2605

3,43

16

0,20

17

0,21

14

0,16

221

0,29

1079

13,29

1109

13,41

1164

13,51

8362

11,02

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа
и климатизација

16

0,20

19

0,23

20

0,23

224

0,30

Снабдување со вода; отстранување на отпадни
води, управување со отпад; санација на
околината

31

0,38

31

0,37

35

0,41

260

0,34

803

9,89

832

10,06

899

10,44

5270

6,94

2936

36,17

2943

35,58

2941

34,14

23140

30,48

Транспорт и складирање

466

5,74

453

5,48

446

5,18

5780

7,61

Објекти за сместување и сервисни дејности со
храна

735

9,05

749

9,05

767

8,90

4777

6,29

Информации и комуникации

98

1,21

102

1,23

104

1,21

2041

2,69

Финансиски дејности и дејности на осигурување

36

0,44

34

0,41

33

0,38

470

0,62

Дејности во врска со недвижен имот

26

0,32

23

0,28

27

0,31

645

0,85

Стручни, научни и технички дејности

587

7,23

605

7,31

630

7,31

7636

10,06

Административни и помошни услужни дејности

130

1,60

140

1,69

154

1,79

1962

2,58

17

0,21

18

0,22

18

0,21

264

0,35

Образование

113

1,39

119

1,44

122

1,42

1289

1,70

Дејности на здравствена и социјална заштита

384

4,73

399

4,82

395

4,59

3241

4,27

98

1,21

103

1,25

141

1,64

1753

2,31

362

4,46

387

4,68

507

5,89

5974

7,87

Дејности на домаќинствата како работодавачи

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Дејности на екстратериторијални организации и
тела

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8118

100,0%

8272

100,0%

8614

100,0%

75914

100,0%

Рударство и вадење на камен
Преработувачка индустрија

Градежништво
Трговија на големо и трговија на мало; поправка
на моторни возила и мотоцикли

Јавна управа и одбрана; задолжително
социјално осигурување

Уметност, забава и рекреација
Други услужни дејности

Вкупно:

Обработените информации и податоци од стратешките документи на национално,
регионално ниво и нивното делумно практично имплементирање покажуваат дека има
потреба од посуштинска децентрализација на инструментите за поддршка на
претприемништвото, ММСП односно нивната конкурентност и иновативност преку
воспоставување на подиректна соработка на локалните/регионалните самоуправи
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општините), со министерствата и националните агенции и фондови кои дистрибуираат
државна помош за ММСП. Ако би сакале да постигнеме ефекти на пократок за
надминување на регионалните диспаритети по однос на претприемништвото и ММСП
тоа може да се постигне само преку доследна примена на класификацијата на
планските региони според степенот на развиеноста при дистрибуција на државните
субвенци.

ПАЗАР НА ТРУДОТ
Во периодот на после завршувањето на финансиската криза од 2009 година во
Република Северна Македонија, се забележува позитивен тренд на пазарот на труд кој
се има континуитет на раст односно стапка на вработеност придружена со опаѓање на
невработеноста. Иако трендот е позитивен во последната декада во Република
Северна Македонија стапката на невработеност е сеуште висока и за намалување на
истата предстојат големи предизвици кои тесно се поврзани и со процесот на
интегрирање во европскиот пазар на труд.
Главни индикатори за пазарот на труд врз основа на кои се идентификувани
диспаритетите помеѓу планските региони се: стапката на активност, стапката на
вработеност, стапката на невработеност, продуктивноста на трудот и стапката на
слободни работни места. Врз основа на направените анализи по региони за 2019
година, може да се направи рангирање на регионите прикажано во следнава табела:
Табела бр. 16 Рангирање на регионите според индикаторите за пазарот на труд

Плански регион

Стапка на

Стапка на

Стапка на

активност вработеност невработеност

Продуктивност
(БДП по
вработен)

Стапка на
слободни
работни
места

Вардарски

61,8

55,2

10,8

0,77

1,62

Источен

58,9

54,3

7,8

0,69

1,92

Југозападен

57,0

43,1

24,4

0,77

1,73

Југоисточен

67,6

63,3

6,3

0,72

1,61

Пелагониски

64,5

56,0

13,1

0,66

2,08

Полошки

51,9

37,1

28,5

0,49

0,62

Североисточен

55,2

37,0

33,0

0,63

1,89

Скопски

53,5

45,6

14,7

1,25

1,83

Извор: Државен завод за статистика
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Од горната табела може да се види диспаритетот на планските региони во однос на
презентираните индикатори на пазарот на труд. Позабележителен е диспаритетот на
стапката на невработеност кој е највисок во Североисточниот регион со 33,0% и
најнизок во Југоисточниот со 6,3 %. Стапката на невработеност во Полошкиот регион
изнесува 28,5 %.
Според прикажаните индикатори на пазар на труд, региони што се во понезавидна
положба во поглед на функционирањето на пазарот на труд се Полошкиот,
Североисточниот и Југозападниот плански регион. Скопскиот плански регион за
разлика од другите региони се разликува високата продуктивност на трудот.
Намалувањето на диспаритетите помеѓу планските региони во текот на спроведување
на

нивните

4 годишни стратегии

односно Полошкиот плански регион би се

реализирало преку планирање и имплементирање на дополнителни мерки за
креирање ефективна и ефикасна побарувачка за труд односно преку спроведување на
мерки за унапредување на вештините и компетенциите на работната сила.
Влијанието на пандемијата предизвикана од корона вирусот Covid-19 дополнително ги
влоши состојбите на пазарот на труд за кои се потребни дополнителни мерки за
поддршка/субвенции од централана власт за планските региони.

Активност на популацијата
Стапката на економска активност претставува учество на работната сила во работно
способното население на возраст од 15 и повеќе години. Економската активност на
ниво на Република Северна Македонија во 2019 година е 57,2%, додека во Полошкиот
плански регион за истата годината изнесува 51,9 %, што значи дека е под државниот
годишен просек. Според извлечените пресметки од дадени податоци од државниот
завод за статистика стапката на вработеност во Полошкиот регионот за 2019 год. е
пониска од тој на ниво на државата, односно стапката на вработеност на ниво на
Република Северна Македонија за 2019 година изнесува 47,3%, а во Полошкиот
регион за истата година таа изнесува 37,1%.
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Табела бр. 17 Стапки на активност на населението на возраст на 15 години и повеќе
Полошки регион 2017-2019
Стапка на активност

Стапка на вработеност

Стапка на невработеност

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Република Северна
Македонија

56,8

56.9

57,2

44,1

45,1

47,3

22,4

20,7

17,3

Полошки регион

49,5

50,5

51,9

35,1

35,8

37,1

29,0

29,0

28,5

Извор: Државен завод за статистика

Табела бр. 18

Работноспособно население (лица) според економска активност во

2019 година во Полошкиот регион и на ниво на државата.
Активно

Република
Северна
Македонија
Полошки регион

Вработени

Невработени

Неактивно
население

Вкупно

963 717

796 920

291 474

721 103

1 684 820

137 980

98 633

75 769

127 877

265 857

Извор: Државен завод за статистика

Невработеност
Невработеноста претставува еден од најголемите проблеми за Р.С.Македонија2.
Пазарот на труд во кај нас се карактеризира со висока стапка на невработеност, која
достигна 37,3% во 2005 година. Од тогаш па наваму се забележува намалување на
стапката постепено со текот на годините така да во 2017 изнесува 22,4 %, во 2018
изнесува 20,7 %, и на крајот на 2019 изнесува 17,3 %. Структурата на невработените
лица во голем дел се лица под 209 години и работници со без или со ниски
квалификации.
Стапката на невработеност во Полошкиот регион во 2019 година изнесува 28,5% и е
една од највисоките стапки во споредба со другите осум плански региони (само
Североисточниот регион има повисока стапка која изнесува 33 %). Споредбено со тоа
на државно ниво која изнесува 17,3% стапката на невработеност во Полошкиот регион
е значително повисока. Според податоците и пресметките извлечени од податоците
Податоците за невработеноста се превземени од веб страната на Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија (www.аv.gov.mk)
2
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превземени од ДЗС, бројот на невработени во Полошкиот регион во 2019 год.
изнесувал околу 75 769 лица. Бројот на економски неактивно население на возраст од
15 и повеќе години во Полошкиот регион според проценките извлечени од податоците
превземени од ДЗС би изнесувал околу 127 877 лица.

Табела бр. 19 Стапка на невработеност во Полошкиот регион во урбана и рурална
средина за 2018-2019 (31 Декември)
Центар за
вработување

Вкупно во
%

Вкупно во
%

2018 (31 Декември)

2019 (31 Декември)

Република
Северна
Македонија

94721

Вкупно

Град

Во %

Село

Во %

101748

Вкупно

Град

Во %

Село

Во %

Тетово

11,91

11280

4978

44,13

6302

55,87

12,36

12571

5346

42,53

7225

57,47

Гостивар

5,68

5382

3351

62,26

2031

37,74

6,56

6677

3640

54,52

3037

45,48

Полошки регион

17,59

16662

8329

49,99

8333

50,01

18,92

19248

8986

46,69

10262

53,31

Како што може да се види од горната табела бројот на невработени лица е поголем во
руралните средини (во 2019 год. 10262 или 53,31 %) во однос на урбаните (во 2019
год. 8986 или 46,69 %) во Полошкиот регион.
За да се има подобра прегледност на реалната состојба со бројот на регистриани
невработени лица заради пандемијата на COVID 19, во подолната табела е дадена
состојбата на 31 Октомври 2020 год.

Табела бр. 20 Стапка на невработеност во Полошкиот регион во урбана и рурална
средина за 2020 (Октомври 2020)
Центар за
вработување

Вкупно во %

Република Северна
Македонија
Тетово
Гостивар
Полошки регион

153799
12,61
7,08
19,70

2020 ( 31 Октомври)
Вкупно

Град

Во %

Село

Во %

19401
10890

8676
5731

44,72
52,63

10725
5159

55,28
47,37

30291

14407

47,56

15884

52,44

Извор: АВРСМ

Од подадоците на горната табела може да се види дека како последица на
пандемијата бројот на невработени лица во Полошкиот регион е зголемен за 11 043
лица или за 57,37 % во однос на вкупниот број на невработени на 31 Декември 2019
год. (19 248 лица).
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Табела бр. 21

Невработени лица по општини и Полошки регион според полова

структура (Октомври 2020)
Гостивар

Во %

Тетово

Во %

Полошки
регион
30291

Во %

Вкупно

10890

мажи

5397

49,56

9698

49,99

15095

49,83

жени

5493

50,44

9703

50,01

15196

50,17

19401

100%

Извор: АВРСМ

Бројот на невработени лица според полова структрура значително не се разликува
односно од вкупниот број на невработени лица во Октомври 2020,

жените

учествуваат со 50,17%, и е малку поголем од оние на мажи кој изнесува 49,83%.
Bо поглед на националната проипадност на регистрираните невработени лица во
Полошкиот регион бројот на Албанци изнесува 69,89 %, на Македонци 19,41%, потоа
следат Роми со 4,36, Турци со 4,32 %, други со 1,89 %, Срби со 0,09 % и Бошњаци со
0,04 %

Табела бр. 22 Број на невработени по општини и на ниво на Полошки регион согласно
националната припадност (Октомври 2020)
Центар за
вработување

ВКУПНО

Албанци

Македонци

Турци

Роми

Срби

Бошњаци

Други

Тетово

19401

14604

4138

120

439

18

7

75

Во % Тетово

100%

75,27

21,33

0,62

2,26

0,09

0,04

0,39

Гостивар

10890

6567

1741

1189

881

10

4

498

Во % Гостивар

100%

60,30

15,99

10,92

8,09

0,09

0,04

4,57

ПОЛОШКИ
РЕГИОН

30291

21171

5879

1309

1320

28

11

573

Во % Полошки
регион

100%

69,89

19,41

4,32

4,36

0,09

0,04

1,89

Извор: АВРСМ

Заради влијанието на пандемијата COVID 19 и креирање на кризна состојба на
работење на ппретпријатијата во целиот свет па и кај нас, проблемот на
невработеност е најизразен за возрасната група од 25-29 години (3603 лица) и оние на
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возраст од 55-59 години (3834 лица) оваа група е како последица на отпуштањата во
време на пандемијата. Најголем процент од невработените лица се без образование и
со основно образование (59,68 %), следат оние со завршено средно образование
(25,95 %), потоа тие со високо образование 7,83 %, со непотполно средно образование
5,44 % итн.
Табела бр. 23 Регистирани невработени лица во Полошки регион според возрасна
структура 31 Октомври 2020
СТАРОСТ

СЕ

ЖЕНИ

ВО %

15-19

819

404

2,7

20-24

3241

1632

10,7

25-29

3603

1971

11,9

30-34

3357

1857

11,1

35-39

2991

1659

9,9

40-44

3115

1642

10,3

45-49

3350

1818

11,1

50-54

3471

1736

11,5

55-59

3834

1667

12,7

60 +

2510

810

8,3

ВКУПНО

30291

15196

Извор: АВРМ

Табела бр. 24 Регистирани невработени во Полошки регион, според степенот на
образование, 31 Октомври 2020
Тетово
Стручна подготвеност

СЕ

Гостивар

Жени

СЕ

ПОЛОГ

Жени

Вкупно

Вкупно
жени

ВО %

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ & СО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
НЕПОТПОЛНО СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАВРШЕНО СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
ВИШО ОБРАЗОВАНИЕ

10798

5630

7281

3867

18079

9497

59,68

1226

305

422

65

1648

370

5,44

5422

2445

2437

1101

7859

3546

25,95

109

47

60

23

169

70

0,56

ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

1740

1207

631

411

2371

1618

7,83

МАГИСТРИ

102

67

59

26

161

93

0,53

4

2

0

0

4

2

0,01

19401

9703

10890

5493

30291

15196

ДОКТОРИ
ВКУПНО
Извор: АВРСМ
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Многу загрижувачки е податокот дека во Полошкиот регион од вкупниот број на
невработени 19727 (65,12 %) се без образование,

со основно образование и

непотполно средно образование. Бројот на на невработени лица кои завршиле средно
образование е 7879 или 25,95% и на оние со високо стручно. Нешто што е впечатливо
и исто така загрижувачки е и факот дека имаме регистрирани како невработени лица.
кои се магистри и доктори на науки.

Нови вработувања
Во текот на 2020 година, во Центрите за вработување во Тетово и Гостивар
регистрирани биле вкупно 7914 пријави за засновање работен однос (5687-ТЕ и 2227ГВ), 5278 од нив на неопределено време и 2636 на определено време. Забележителен
е и фактот дека бројот на поднесени пријави во центрите за вработување во Тетово и
во Гостивар но и на ниво на Полошки регион, на оние кои се надвор од евиденцијата
на вработени (4866 лица , 61,5 %) е секогаш поголем во однос на тие кои се
регистрирани во евиденцијата на невработени во АВРСМ (3048 лица , 38,5 %).

Табела бр. 25 Регистрирани приајви на засновани работни односи од евиденција и
надвор на евидеција на невработени лица во ЦВ Тетово и Гостивар, Полошки регион
во период 01.01 – 31.10.2020
Категорија

Тетово
2020

Гостивар
%

2020

Полог
%

2020

%

Пријави за работен однос

5687

100%

2227

100%

7914

100%

Неопределено време
Определено време и
сезонски работи
Од евиденција на
невработени АВРСМ
Неопределено време
Определено време и
сезонски работи

3736

65,7

1542

69,2

5278

66,7

1951

34,3

685

30,8

2636

33,3

2076

100%

972

100%

3048

100%

1254

60,4

627

64,5

1881

61,7

822

39,6

345

35,5

1167

38,3

3611

100%

1255

100%

4866

100%

2482

68,7

915

72,9

3397

69,8

1129

31,3

340

27,1

1469

30,2

Надвор од евиденција на
невработени во АВРСМ
Неопределено време
Определено време и
сезонски работи
Извор: АВРСМ

24

Образование
Образованието е стратешка цел како за државата така и за полошкиот регион. Ако се
анализираат законите и плинските документи кои ги одредуваат насоките за развој на
образованието и ако се анализираат Постоечките состојби, идентификуваните
предизвици како и перспективите за развој на образовната инфраструктура во
полошкиот регион особено развојот на основното и средното образование како
надлежност на локалната самоуправа, анализите покажуваат дека Полошкиот регион
има слична образовна инфраструктура како и другите региони во Република Северна
Македонија. Подолу се покажани табеларно состојбите во образованието во
Полошкиот регион преку разгледување на различни битни индикатори во овој сектор.
Според податоците на Државниот завод за статистика, на почетокот на учебната
2019/2020 година, бројот на учениците во редовните основни училишта изнесува 187
240 ученици во 11093 паралелки, од кои 2077 во музичките основни училишта и 769
ученици во специјализирани училишта. Во последните години како добра практика
имаме тренд на зголемување на инклузивноста според Законот за основно
образование и овој тренд е позитивен. За жал во Полошкиот регион нема
специјализирани основни училишта за деца со попреченост.
Од добиените податоци од ДЗС јасно се гледа дека 50,166% или
вкупниот број на ученици

во основното образование

половина од

за учебната година

2019/2020 следат настава во два плански региони и тоа: во Скопскиот плански регион
настава во основно образование следат 34,758% додека во Полошкиот плански регион
настава во основно образование следат 15,4076%.
Бројот на образовни институции во еден регион е јасен индикатор за развојот на тој
регион. Полошкиот регион има 52 централни основни училишта и 90 подрачни
училишта. Од сите осум плански региони само во Скопскиот плански регион, бројот на
централни основни училишта е поголем од бројот на подрачни училишта.
Инфраструктура како и нагледни средства и помагала за реализација на современа
настава се значително подобри во централните основни училишта отколку во
подрачните основни училишта.
Додека институционалната инфраструктурата за средно образование во Република
Северна Македонија е следна: 109 училишта

од кои 25 се гимназии, 37 стручни

училишта и 38 комбинирани (гимназиско и стручно) училишта, 5 уметнички училишта и
4 специјализирани училишта за ученици со посебни образовни потреби.
Поголемиот број на училишта за средно образование се лоцирани на Скопскиот
плански регион со 32 училишта потоа во Пелагонискиот регион со 16 училишта и во
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Полошкиот регион со 13 училишта или вкупно 26% од училиштата се лоцирани во овие
три региона. Во однос на децата со посебни потреби треба да се нагласи дека на ниво
на државата имаме само 4 училишта и тоа 3 се лоцирани со Скопскиот регион и една
во Источен плански регион.
Табела бр.26: Број на запишани ученици во основните училишта, по пол, по региони
за учебната година 2018/2019 и учебните години 2019/2020
2018/2019

2019/2020

Вкупно

Ученички

Ученици

Вкупно

Ученички

Ученици

Република Северна
Македонија
Вардарски Регион

188102

91 208

96 894

187 240

90 500

96 740

13109

6 396

6 713

12 961

6 239

6 722

Источен Регион

13059

6 292

6 767

12 827

6 210

6 617

Југозападен Регион

17860

8 661

9 199

17 447

8 455

8 992

Југоисточен Регион

13937

6 910

7 027

13 830

6 857

6 973

Пелагониски Регион

19913

9 566

10 347

19 738

9 429

10 309

Полошки регион

28982

13 814

15 168

28 624

13 664

14 960

Североисточен Регион

15860

7 709

8 151

15 710

7 561

8 149

Скопски Регион

65382

31 860

33 522

66 103

32 085

34 018

Извор: Државен завод за статистика -Макстат

Од табелата погоре може да забележиме дека 94 364 ученици настава следат во
Скопскиот и Полошкиот регион или во проценти 50,166% од кои 34,7588 % во
Скопскиот регион и 15,4076 % во Полошкиот регион.
Табела бр. 27: Број на запишани ученици во основните училишта, по пол, по општина
за учебната година 2018/2019 и учебните години 2019/2020 за Полошкиот регион
2018/2019

2019/2020

Вкупно

Ученички

Ученици

Вкупно

Ученички

Ученици

Република Северна
Македонија
Боговиње

188102

91 208

96 894

90 500

96 740

2828

1325

1503

187
240
2762

1320

1442

Брвеница

1534

742

792

1571

757

814

Врапчиште

2406

1137

1269

2331

1093

1238
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Гостивар

6338

3057

3281

6228

2993

3235

Желино

2805

1342

1463

2761

1314

1447

Јегуновце

922

417

505

891

420

471

Маврово и Ростуше

550

256

291

518

254

264

Теарце

1652

777

875

1670

786

884

Тетово

9947

4758

5189

9892

4727

5165

Извор: Државен завод за статистика -Макстат

Подолу во Табела 28 дадени се податоци за бројот на редовни основни училишта
според видот на сопственост на училиштето на ниво на државата и за Полошкиот
регион за учебна година 2018/2019 и 2019/2020.
Табела бр.28: Бројот на редовни основни училишта според видот на сопственост на
училиштето на ниво на државата и за Полошкиот регион за учебна година 2018/2019 и
2019/2020.
2018/2019

2019/2020

Вкупно

Државна
Сопственост

Приватна
Сопственост

Вкупно

Државна
Сопственост

Приватна
Сопственост

Република
Северна
Македонија

987

982

5

981

975

6

Полошки
регион

147

145

2

147

145

2

Извор: Државен завод за статистика -Макстат

Како што се гледа од табелата бројот на Државни училишта на ниво на државата се
намалил за едно училиште додека во Полошкиот регион тој број останал ист.
Процентуално запишани ученици во Полошкиот регион, вработени наставници, број на
ученици по училиште и број на ученици во основно образование по наставник се
дадени на табела 4. Додека во табела 5 дадени се процентуално запишани ученици во
Полошкиот регион во средно образование, вработени наставници, број на ученици по
училиште и број на ученици во по наставник.
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Табела 29: основни податоци за Основно образование во Полошкиот регион.
Број на Основни Училишта

147

Наставници во основно образование %

17.1

Запишани ученици во основно Образвонаие %

15.4

Број на ученици по училиште

197

Ученици во основно образование по наставник

9

Извор: Државен завод за статистика

Табела 30: основни податоци за Средно образование во Полошкиот регион.
Број на Средни училишта

19

Наставници во средно образование %

18.3

Запишани ученици во средно Образвонаие %

15.5

Ученици во Средно образование по наставник

8

Извор: Државен завод за статистика

Додека во слика бр. 2 имаме податоци за бројот на запишани ученици во средно
образование во учебната 2014/15 и 2019/20, во проценти. Средните училишта се од
разни профили: гимназија, медицина, економија, техничко, земјоделство, текстил и
музика.
Слика бр.2: Податоци за бројот на запишани
учебната 2014/15 и 2019/20, во проценти.

Извор: Државен завод за статистика
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ученици во средно образование во

Во табела бр.31 дадени се бројот на запишани ученици за општините во Полошкиот
регион.

Табела бр.31: Ученици во средните училишта, по пол и учебна година по општини во
Полошки регион
2017/2018

2018/2019

Вкупно

Ученички

Ученици

Вкупно

Ученички

Ученици

Тетово

6906

3203

3703

6654

3102

3552

Гостивар

3453

1597

1856

3390

1576

1814

Врапчиште

186

102

84

165

94

71

Маврово и Ростуше

122

65

57

135

71

64

Извор: Државен завод за статистика -Макстат

Високо образование во Полошки регион
Во Тетово дејствуваат два универзитети: Државен Универзитет Тетово, и Универзитет
на Југоисточна Европа. Според податоците на Државниот завод за статистика
(https://www.stat.gov.mk) бројот на дипломираните студенти на додипломски студии на
високите стручни школи и на факултетите во Република Северна Македонија, во 2019
година во споредба со 2018 година, е зголемен за 2.2 %. Од вкупниот број
дипломирани студенти, 85.5 % се редовни, а 14.4 % се вонредни студенти. Процентот
на дипломирани студентки изнесува 57.7 %. Од вкупниот број студенти, 36.4 %
дипломирале во рокот, додека 63.5 % дипломирале по рокот.
На Државниот Универзитет во Тетово во 2019 година дипломирале 1178 студенти, и
тоа најмногу на Факултет за медицински науки (229 студенти), потоа на Природноматематички факултет (148) и на Филолошки факултет (128). За детали и повеќе
информации види Табела 32.
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Табела бр.32: Дипломирани студенти на додипломски студии 2019 во Државен
универзитет во Тетово1
Државен универзитет
во Тетово

Вкупно

Редовни студенти

Total

Природно-математички
факултет
Факултет за медицински
науки
Факултет за применети
науки
Факултет за прехранбена
технологи
Филолошки факултет
Филозофски факултет
Правен факултет
Економски факултет
Факултет за бизнисадминистрација
Факултет за физичка
култура
Педагошки факултет
Факултет за уметности

Вонредни
студенти
Part-time students

Full-time
students
сѐ
жени
1 052
656
148
90

сѐ
1 178
148

жени
745
90

сѐ
126
-

жени
89
-

229

172

184

135

45

37

49

15

49

15

-

-

16

7

16

7

-

-

128
81
220
100
69

98
56
117
58
46

123
75
190
89
65

95
53
98
51
43

5
6
30
11
4

3
3
19
7
3

35

4

29

4

6

-

75
28

66
16

56
28

49
16

19
-

17
-

1

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

На Универзитетот на Југоисточна Европа, во 2019 година дипломирале 448 студенти,
и тоа на Факултет за јазици, култури и комуникација - 108 студенти, Факултет за
современи општествени науки - 105 студент, Факултетот за бизнис и економија - 101
студент, Правен факултет- 96 студент. За повеќе информации види Табела 33.
Табела бр.33: Дипломирани студенти на додипломски студии 2019 на Универзитетот
на Југоисточна Европа
Југоисточноевропски универзитет
Тетово

Вкупно

Редовни студенти

Total
сѐ

жени

Вонредни студенти

Full-time

students

сѐ

жени

Part-time students
сѐ

жени

488

254

427

222

61

32

101

65

90

60

11

5

13

6

11

4

2

2

Факултет за јазици, култури и
комуникација
Факултет за современи науки и
технологии
Правен факултет

108

81

87

67

21

14

65

12

61

10

4

2

96

52

87

49

9

3

Факултет за современи општествени
науки

105

38

91

32

14

6

Факултет за бизнис и економија
Факултет за јавна администрација и
политички науки

3

Веб страна на Универзитет на Југоисточна Европа (http://www.seeu.edu.mk/)
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Табела 34: Дипломирани студенти на додипломски студии според местото на
постојано живеење, по пол, по региони, по години
2018

2019

Вкупно

Мажи

Жени

Вкупно

Мажи

Жени

Република
Северна
Македонија

7263

2900

4363

7433

3059

4374

Вардарски
регион

498

207

291

508

206

302

Источен
регион

553

199

354

519

205

314

Југозападен
регион

669

275

394

804

331

473

Југоисточен
регион

503

205

298

359

134

225

Пелагониски
регион

1003

412

591

959

412

547

Полошки
регион

954

376

578

1080

459

621

Североисточен
регион

590

249

341

602

226

376

Скопски
регион

2493

977

1516

2602

1086

1516

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ

Бројот на дипломирани студенти Државјани на Република Северна Македонија кои
завршиле студии на двата универзитета кои се лоцирани во Полошкиот регион како и
бројот на завршени студенти кои се странски државјани а завршиле на овие два
универзитета дадени се во табелите 35 и 36.
Табела бр.35: Дипломирани студенти на додипломски студии (на ДУТ и УЈИЕ)
државјани на Република Северна Македонија
2018/2019

Државен Универзитет во
Тетово
Универзитет на Југоисточна
Европа

2019/2020

Вкупно

Мажи

Жени

Вкупно

Мажи

Жени

1174

420

754

1178

433

745

361

204

157

488

234

254

Извор: Државен завод за статистика –Макстат
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Табела бр.36: Дипломирани студенти на додипломски студии, странски државјани кои
завршиле студии на ДУТ и УЈИЕ
2018/2019

Државен Универзитет во
Тетово
Универзитет на Југоисточна
Европа

2019/2020

Вкупно

Мажи

Жени

Вкупно

Мажи

Жени

114

48

66

105

43

62

52

37

15

27

19

8

Извор: Државен завод за статистика –Макстат

Истражувачката

дејност во Полошкиот регион се одвива во склоп на двата

универзитета и е организирана во склоп на институтите кои се дел од Универзитетите.
Универзитетот на Југоисточна Европа има и две центри за иновации, технолошкиот
парк лоциран во кампусот на универзитетот во Тетово и младинскиот ресурсен центар
лоциран во Гостивар.

Табела бр.37: Вработени (број на лица) во истражувачко развојна дејност,
истражувачи за 2019 во РСМ
Вкупно

2235

Деловен сектор

194

Приватен и непрофитен сектор
Владин сектор

31
245

Сектор за високо образование

1885

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ

Социјална политика
Генерално стапката на сиромашни лица во Република Северна Македонија има
тенденција на континуиран пад, од другата страна во табела 38 јасно се гледа дека
планските региони има многу различна слика од аспект на социјален развој. За жал од
сите плански региони Северноисточниот регион е прв во листа на региони со најмал
социјален развој или со 38,7% стапка на сиромашни лица а потоа на второ место е
Полошкиот регион со 34,3% стапка на сиромашни лица. Најдобра слика за социјален
развој има Вардарскиот регион со 8% стапка на сиромашни лица.
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Во Табела 38 прикажани се плaнските региони во Република Северна Македонија и
нивниот социјален развој за 2018 година според ДЗС. Исто атка во табела 1 прикажани
се податоци за корисници на социјална помош на лица над 18 години каде што се
гледа дека Полошкиот регион се рангира на трето место со 15,7 корисници на
социјална помош на 1000 население додека на второ место е Пелагонискиот регион со
16,5 и на прво место Североисточниот регион со 30,1 корисници на социјална помош.
Табела бр.38: Стапка на сиромашни лица и корисници за социјална помош на ниво на
Република Северна Македонија и според планските региони
Стапка на
сиромашни лица
во проценти

Корисници на социјална
помош над 18 години, на 1,000
население

Плански Регион
Република Северна
Македонија

21.9

14.1

8

12.3

Источен Регион

13.3

9.3

Југозападен Регион

14.4

12

Југоисточен Регион

19.5

13.2

Пелагониски Регион

13.1

16.5

Полошки регион

34.3

15.7

Североисточен Регион

38.7

30.1

Скопски Регион

21.3

10.8

Вардарски Регион

Извор: Државен завод за статистика

Во апсолутни бројки, најмногу сиромашни лица има во Полошкиот регион, речиси 119
илјади (извор ДЗС). Половина од вкупниот број на сиромашни државјани на Република
Северна Македонија се од Полошкиот и Североисточниот регион.
Табела 39: Згрижени деца на возраст од 0-5 години во детските градинки во Република
Северна Македонија по плански региони за 2013 и 2018 година.

Плански Регион

Деца на возраст од 0 до 5 години
згрижени во детски градинки (во Проценти)
2013
2018

Република Северна
Македонија
Вардарски Регион
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21.1

26.3

25.8

36.2

Источен Регион

34.4

42.1

Југозападен Регион

12.9

18.1

Југоисточен Регион

21.3

28.1

Пелагониски Регион

15.8

22.3

5.4

9.1

14.6

19.8

29.5

33.1

Полошки регион
Североисточен
Регион
Скопски Регион
Извор: Државен завод за статистика

Состојбата со градинките во Полошкиот регион е неприфатлива и од бројките се гледа
дека овој плански регион има убедливо најлоши резултати според згрижување на деца
во детските градинки на возраст од 0 до 5 години со само 9,1 % на деца се згрижени во
детските градинки додека за споредба Источниот регион има стапка на згрижени деца
од 42,1%, Вардарскиот регион 36,2, Скопскиот регион 33,1. Овој процент од 9,1% во
Полошкиот регион се сведува на мал број на градинки во плански регион, со што
значително придонесува и до намалување на можноста регионот да ја подобри
социјалната слика бидејќи мајките или немаат кај да ги згрижуваат децата или децата
ги чуваат баби и дедовци во домашен амбиент што исто така значајно придонесува
кон полоши перформанси на детето во подоцнежните процеси во нивните животи, како
образовни така и социјални.
Од Табела 40 се гледа дека стапката на млади од 15 до 29 години кои не се вработени
и кои не се вклучени во процесот на образование се намалува со години, но сепак
гледано по региони, во однос на оваа стапка се забележуваат дека пак Полошкиот
регион е највисока, односно 33,7% а потоа следи Североисточниот регион со 32,7%.
Додека стапката на социјална исклученост на младите е најниска во Источниот со
10.7% и Југоисточниот регион со 11%.
Табела бр.40: Стапката на социјална исклученост на млади од 15 до 29 години кои не
се вработени и кои не се вклучени во процесот на образование.
Години

Стапката на млади од 15 до 29 години кои
не се вработени
и кои не се вклучени во процесот на
образование (во проценти)
Извор: Државен завод за статистика
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2010

2018

2019

31.8

29.8

24.5

Табела бр.41: Корисници на социјална парична помош над 18 години, на 1.000
население, 2010-2018 година
Години
Плански Регион

2010

2014

2016

2018

Република Северна
Македонија
Вардарски Регион

27.9

20.9

17.6

14.1

25.1

18.1

19.5

12.3

Источен Регион

19.4

15.2

14.7

9.3

Југозападен Регион

22.8

16.3

36.1

12.1

Југоисточен Регион

15.1

12.5

15.7

13.2

Пелагониски Регион

25.98

21.6

12.7

16.5

Полошки регион

47.4

31.5

11.6

15.7

Североисточен Регион

41.1

34.2

24.6

30.2

Скопски Регион

24.1

18.1

12.3

10.8

Извор: Државен завод за статистика

Од табелата 41 се гледа пад на корисниците на социјална парична помош во
последните години. Така, ако во 2010 година 27,9 лица над 18 години на 1.000
население биле корисници на социјална парична помош, во 2018 година тој број е
сведен на 14.1 лица. Тоа е показател за намалувањето на сиромаштијата и
невработеноста.

Во Јуни 2019 година социјалната парична помош се замени со

гарантираната минимална помош.
Табела бр. 42: Корисници на социјална парична помош, по плански региони за период
2014-2016 година
Години
2014

2015

2016

Плански
Регион

Носител на
домаќинството
(Број на
домаќинства)

Членови на
домаќинството
(заедно со
носителот)

Носител на
домаќинството
(Број на
домаќинства)

Членови на
домаќинството
(заедно со
носителот)

Носител на
домаќинството
(Број на
домаќинства)

Членови на
домаќинството
(заедно со
носителот)

Република
Северна
Македонија
Вардарски
Регион

34507

128697

28018

106230

29215

111737

2282

5977

1743

5842

1821

5876

Источен
Регион

2217

9694

1939

7035

1793

6589
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Југозападен
Регион

2883

11615

2837

11554

2795

11053

Југоисточен
Регион

1740

6331

1493

5292

1623

5443

Пелагониски
Регион

4074

811

3804

10252

3664

9810

Полошки
регион

7903

16440

6278

21525

6273

23703

Североисточе
н Регион

4722

42319

5070

17280

5023

16118

Скопски
Регион

8686

4854

27460

6223

33145

Извор: Државен завод за статистика

Од табелата 42, јасно се гледа дека корисници на социјална помош (за период 2014,
2015 и 1016 земени од ДЗС) во Полошкиот регион се намалува. Во 2014 година таа
бројка е 7903 корисници, додека во 2016 имаме 6273 корисници. Оваа намалена бројка
од 16.3% за три години се однесува на две активни процеси во нашето општество,
едната е намалување на вработеноста во тој период и вториот момент е миграцијата
на популацијата на Државно ниво, а особено на полошкиот регион.

Табела бр.43: Ученици-студенти сместени во домови-интернати по пол и по општини
за Полошкиот регион за период 2018- 2020 година
2018/2019
Вкупно
Република Северна
македонија
Тетово
Гостивар

Женски

2019/2020
Машки

Вкупно

Женски

Машки

6238

3020

3218

5919

2870

3049

249

167

82

302

223

79

149

35

114

181

27

154

18

6

9

12

6

6

Маврово и Ростуша
Извор: Државен завод за статистика

Табелата 43 дава податоци за учениците и ученички сместени во домови-интернати во
Полошкиот регион. Тука не се вклучени бројките на студенти кои се сместени во
студенскиот дом на Универзитетот на Југоисточна Европа, додека Државниот
универзитет во Тетово се во фаза на завршување на градежните работи и се очекува
кон крајот на 2021 да биде спремен за вдомување на студентите.
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Табела бр.44: Споредбени податоци за број на вработени во установи за згрижување и
воспитување во Полошкиот регион со останатите региони и национално ниво, 20152017
Плански Регион

2015

2016

2017

Република Северна Македонија

4468

4655

4711

Вардарски Регион

408

412

416

Источен Регион

556

572

556

Југозападен Регион

278

273

299

Југоисточен Регион

367

391

397

Пелагониски Регион

396

416

418

Полошки регион

211

233

240

249

258

268

2003

2100

2117

Североисточен Регион
Скопски Регион
Извор: Државен завод за статистика

Имајќи го во предвид податокот за ограничен број на установи за згрижување и
воспитување во Полошкиот регион во споредба со другите региони, следствено и
бројот на вработени во овие установи во Полошкиот регион е помал како што се гледа
од табела 7. Се гледа мало подобрување за периодот 2015-2017 но тоа е заради
проширување на внатрешните капацитети на самите градинки и не се сведува на
зголемување на бројот на установи.
СПОРТ
Полошкиот регион има една од најнеразвиените инфраструктури за спорт од сите
региони во државата. Иако постојат многу иницијативи и дејствуваат доста спортски
друштва и клубови во разни спортови недоволно развиената инфраструктура
придонесува на неможноста младите таленти да не можат да се остварат. Во регионот
недостасуваат и базични објекти и елементи за поттикнување на спортот како за
рекреативни цели така и за професионални цели. Пример, Полошкиот регион нема
соодветни базени (некои приватни иницијативи), недоволен број на спортски сали,
рекреативни паркови за деца и млади. Инвестирањето во инфраструктурни објекти за
развој на спортско-рекреативни активности ќе допринесе да имаме здрава младина и
креирање на натпреварувачи дух на сите полиња на животот.
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ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Структурата на земјоделска површина во Полошкиот регион во процентуален износ во
периодот 2017-2019, минорно се менува и за 2017 год. обработливата површина
учествува со 25 % додека за 2018 и 2019 год. тоа изнесува 24 %, додека површините
под пасишта извесуваат 75 % во 2017 год. и за 2018 и 2019 год. тоа извесува 74%.
Табела бр.45. Структура на земјоделска површина во %

Структура на
земјоделска површина

Република Северна
Македонија

Полошки регион
2017

2018

2019

2017

2018

2019

Земјоделска површина 3

100

100

100

100

100

100

Обработлива површина

25

24

24

41

41

41

Пасишта

75

76

76

59

59

59

Извор: Државен завод за статистика

Полошкиот регион располага со 173 106 хектари земјоделско земјиште од што 24,0 %
или 41 573 хектари се обработливи површини, а 76,0 % или 131 532 хектари се
пасишта. Од обработливите површини во овој регион доминираат ораници и бавчи со
30 265 хектари, овоштарници има 991 хектари, лозја само 44 хектари и ливади се над
10 273 хектари. Процентуалната застапеност на земјоделските површини е прикажана
на следната слика.
Табела бр.46 Земјоделска површина по категории на користење податоци за 2019 год.
Категорија на земјиште
Земјоделска површина
Обработлива површина -вкупно
Пасишта
Обработлива површина
Ораници и бавчи
Овоштарници
Лозја
Ливади

Полошки регион
хектари
173106

Република Северна Македонија

во %
100

хектари
1264578

во %

41573

24,0

519848

41,1

131532

76,0

743991

58,8

41573
30265

100
72,8

519848
418823

100
80,6

991
44

2,4
0,1

16784
24468

3,2
4,7

10273

24,7

59773

11,5

100

Извор: Државен завод за статистика

3 Разликата во земјоделската површина и збирот на обработливата површина и пасиштата претставува површина под
трски, бари и рибници.
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Графикон бр. 1 Земјоделска површина по категории за користење во Полошки регион

Извор: Државен завод за статистика

Во последните три години вкупното годишно земјоделско производство во Полошкиот
регион се намалува. На следната слика прикажано е годишното земјоделско
производство во тони и трендот на земјоделското производство во периодот 2015-2019
Графикон бр.2 Вкупно земјоделско производство во период 2015-2019 во Полошкиот
регион (базирано на одделни култури)

Извор: Државен завод за статистика

Вкупното земјоделското производство во Полошкиот регион (базирано на одделни
култури) опаѓа за 10,5 % во 2017 година во споредба со 2016 год (од 175702 тони во
2016 на 157263 тони во 2017). Во 2018 година имаме пораст од 8,94 % во однос на
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2017 год. Во последната година 2019 пак имаме намалување во однос на претходната
година 2018 за 4,5 %.

Од вкупно 18 земјоделски претпријатија се обработуваат 1.223 хектари, додека 21.198
индивидуални земјоделски производители обработуваат 26.856 хектари. Според тоа
просечната големина на обработуваното земјиште од земјоделските претпријатија е
околу

69

хектари.

Индивидуалните

земјоделски

производители

во

просек

обработуваат 1,27 хектари, што укажува на мала просечна големина, која е под
државниот просек (1,75 хектари). Обработените податоци укажуваат на можности за
постоење на просечни големини на земјоделски фарми во кои нема голем потенцијал
за развој на земјоделството базирано на поледелски култури во ова подрачје.
Табела бр.47 Број на земјоделски стопанства и земјиште со кое располагаат
стопанствата во Полошкиот регион – 2016 год.
2016
Хектари(ha) &
Стопанства

Број на
земјоделски
стопанства

Земјиште со
кое
располагаaт
стопанствата

Користено
земјиште

Сопствено Изнајмено за Некористено
користено користење земјоделско
земјиште
од други
земјиште

Друго
земјиште

Република Вкупно
Индивид.
Северна
Македонија сектор
Деловни
субјекти

178125

366462

320738

217557

103181

23826

21898

177845

311277

271989

212600

59389

21190

18098

280

55185

48749

4957

43792

2636

3799

Вкупно
Индивид.
сектор
Деловни
субјекти

21216

26856

25180

18551

6629

603

1073

21198

25634

23971

18526

5445

589

1073

18

1223

1209

25

1184

14

0

Полошки
регион

Од анализа на обработените податоци може да се заклучи дека во Полошкиот регион
фрагментираноста на површините е најголема во државата. Земјоделството како
сектор може да ангажира голем број луѓе но без поголем ефект во овој густо населен
регион со 321957 жители кој број е во постојан пораст. Ваквото земјоделство може да
ангажира многу работни места и треба да се работи врз развојот на мали семејни
фарми кои би биле ориентирани кон искористување на потенцијалите во секторот,
особено во руралните средини и планинскиот дел на подрачјето. Во полето пак треба
да се окрупнува поседот и да се искористат можностите кои ги дава современото
интензивно земјоделство.
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Производство на некои поледелски и градинарски култури
Табела бр.48 Производство по одделни култури за период 2017-2019 год. во Полошки
регион
2017
Пченица
Р.С. Македонија
Полошки
регион
% од Р.С.
Македонија

Пченка

Тутун

Компир

Кромид

Домати

Пиперки

Краставици

Детелина

Луцерка

200112

120156

22885

177721

56259

159721

175100

51532

14829

98083

18352

35174

1

37204

6919

12287

13565

864

5568

20308

9,17%

29,27%

0,00%

20,93%

12,30%

7,69%

7,75%

1,68%

37,55%

20,70%

2018
Пченица
Р.С. Македонија
Полошки
регион
% од Р.С.
Македонија

Пченка

Тутун

Компир

Кромид

Домати

Пиперки

Краставици

Детелина

Луцерка

241106

187676

25547

180424

59030

161621

182872

54314

20314

115975

20482

37130

0

40903

7401

11914

12555

831

5410

24863

8,50%

19,78%

0,00%

22,67%

12,54%

7,37%

6,87%

1,53%

26,63%

21,44%

2019
Пченица
Р.С. Македонија
Полошки
регион
% од Р.С.
Македонија

Пченка

Тутун

Компир

Кромид

Домати

Пиперки

Краставици

Детелина

Луцерка

239916

145278

26234

189023

59314

152348

185452

51019

20501

107048

19973

36570

0

39262

7043

11530

12596

708

5435

21598

8,32%

25,17%

0,00%

20,77%

11,87%

7,57%

6,79%

1,39%

26,51%

20,18%

Извор: Државен завод за статистика

Производството на одделни житни култури во Полошкиот регион е стабилно во
последните три години со многу мали варијации како дел од вкупното производство во
државата. Освен кај производството на детелина кој од 37,55% во 2017 год. опадна на
26,51%. Окрупнувањето на земјоделските површини во Полошкиот регион ако е можно
тоа да се реализира, би овозможило индустриско производство на одделни култури со
што ќе може и максимално да се искористат исттие за подобар финансиски ефект и
придонес кон економијата во Полошкиот регион.

Производство на овошје и грозје
Табела бр.49 Производство по овошје и грозје за период 2017-2019 год. во Полошки
регион
2017
Цреши

Вишни

Кајсии

Јаболка

Круши

Сливи

Праски

Ореви

Бадеми

Грозје

Р.С. Македонија

4061

4408

3992

43366

5052

17880

11509

2341

533

180349

Полошки регион

355

308

39

4302

362

785

29

435

0

406

% од Р.С.
Македонија

8,74%

6,99%

0,98%

9,92%

7,17%

4,39%

0,25%

18,58%

0,00%

0,23%
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2018
Цреши

Вишни

Кајсии

Јаболка

Круши

Сливи

Праски

Ореви

Бадеми

Грозје

Р.С. Македонија

5824

10538

3904

140296

8055

37719

13128

4826

574

294497

Полошки регион

488

1013

48

6331

623

1402

60

725

0

531

% од Р.С.
Македонија

8,38%

9,61%

1,23%

4,51%

7,73%

3,72%

0,46%

15,02%

0,00%

0,18%

2019
Цреши

Вишни

Кајсии

Јаболка

Круши

Сливи

Праски

Ореви

Бадеми

Грозје

Р.С. Македонија

6045

8695

6070

88701

8048

32303

12004

5014

568

258960

Полошки регион

503

832

76

5791

582

1181

57

723

0

470

% од Р.С.
Македонија

8,32%

9,57%

1,25%

6,53%

7,23%

3,66%

0,47%

14,42%

0,00%

0,18%

Извор: Државен завод за статистика

Освен кај вишните каде производството расте за околу 100% од 2017 до 2019 година и
од 6,99% како дел од државното производство во 2017, расте на 9,51% во 2013 година,
мал пораст има и кај производсвото на кајсиите кои 0д 0,98% во 2017 година стигнува
до 1,25% во 2019 година. Додека кај сите други овошја и грозје се бележи стабилен
тренд (цреши, круши и праски) или мал но континуиран пад на производството во
последните три години (јаболко, сливи, ореви и грозје).

Површини под ораници и бавчи
Табела бр.50 Површини под ораници и бавчи, во Полошки регион, 2016 година
Ораници и
бавчи

Фуражни
култури

Мешункасти
култури

Зеленчук,
вкупно

Цвеќе и
украсни
растенија

Компир

Семе и
расад

Угари

246738

161370

23284

32948

2522

15274

3582

62

57

7640

208229

136584

20587

25962

2496

14830

3567

55

57

4092

Деловни субјекти

38508

24785

2697

6985

27

443

15

7

-

3548

Вкупно

19976

12312

29

5204

518

1117

705

7

0

84

Индивидуален
сектор

19656

12025

17

5198

512

1117

700

4

0

84

320

288

12

6

6

-

5

3

-

-

9.6%

9.0%

0.1%

20.0%

20.8%

7.5%

19.8%

12.7%

0.0%

2.1%

Вкупно
Република
Индивидуален
Северна
сектор
Македонија

Полошки
регион

Жита

Индустриски
култури

Деловни субјекти

% од Р.С. Македонија

Извор: Државен завод за статистика

Од анализата за застапеноста на културите во Полошкиот регион може да се заклучи
дека производството на фуражни и мешункасти култури укажува на тоа дека
сточарството е една од основните земјоделски гранки од економско значење. Овој
факт е подржан и од тоа што пченката само во овој регион е застапена со околу
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25,17%, детелината со 26,51% и луцерката со 20,18% од вкупното производство во
државата во 2019 година.

Добиток, живина и пчелни семејства
Табела бр.51 Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства, во Полошкиот
регион, во период 2017-2019
Категории на
податоци

Коњи
Говеда
Свињи
Р.С. Македонија
8952
217790
135770
Полошки регион

847

46679

9317

% од Р.С.
Македонија

9.5%

21.4%

6.9%

Р.С. Македонија
Полошки регион

10041
2008

256181
50057

195538
19888

% од Р.С.
Македонија

20.0%

19.5%

10.2%

Р.С. Македонија
Полошки регион

17951
1340

255036
46346

202197
22842

% од Р.С.
Македонија

7.5%

18.2%

11.3%

2019
Овци
Кози
Живина Пчелни семејства
684558
87581
1562089
96143
87928

6502

168339

24379

12.8%
7.4%
2018
726990
117447
82718
12495

10.8%

25.4%

1828287
316775

81197
28335

17.3%

34.9%

1840173
322440

75406
20277

17.5%

26.9%

11.4%
10.6%
2017
724555
107466
69045
8571
9.5%

8.0%

Извор: Државен завод за статистика

Обработените податоци за сточарското производство покажува доминантно учество
преку говедата (најмногу млечни крави), овците и живината. Молзните крави и овците
имаат посебно значење на овој регион со развиена традиција за млечни производи.
Овчарството е традиционално за овие краишта со познатата шарпланинска раса и
шарското сирење. Горепоставената констатација ја потврдуваат и бројките во
поледните три години каде бројот на говеда и овци има постојан раст така да во 2019
год изнесува 21,4% од вкупниот број на говеда во државата односно 12,8% од вкупниот
број на овци во државата. Исто така живинарството и пчеларството се во подем и
заземаат значајно место со 10,8% и 25,4% од вкупното учество во државата.
Во Полошкиот регион се концентрирани познати претпријатија кои вршат преработка
на кравјо и овчо млеко и производство на млечни производи кои освен во пазарот во
Полошкиот регион тие дејствуваат и во другите региони во Република Северна
Македонија. Активните производствени капацитети на кравјо и овчо млеко и млечни
производи се: ЕКОШАР, АЛПИ (СЕНТИС АГ), ХИТ 73, АГРО МУНЕВЕРЕ, МЛЕКАРА АД
ТЕТОВО, БИОФАРМА 1 МАЈ, ЛАКТОЗА, КАСЕИФИЦИО ЦЕСАРИНА (ФЕЈЗИ) И
БИОВИТА.
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Инфраструктура
Патна инфраструктура
Патната инфраструктура претставува еден од најважните сегменти за социо економски
развој на ниво на регион и држава. Патиштата се поделени според нивното значење и
управување и тоа на државни патишта (А-автопати, магистрални, експресни; Р1
регионални прва категорија; Р2 регионални втора категорија) и општински патишта. Од
големо значење за Полошкиот регион е шти низ него поминува Европскиот коридор
VIII.

Слика бр.3 Преглед на карта на државни патишта

Извор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта (ЈПДП)
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Според податоците од државниот завод за статистика за 2019 година, најголема
должина (1.575 км) од локалната патна мрежа, односно 16.1 % од вкупната локална
патна мрежа на национално ниво се наоѓа во Полошкиот регион, а најмала должина од
784 км (8.0 %) во Југоисточниот регион. Во патниот меѓуградски превоз во 2019 година,
најмногу превезени патници (25.8.%) се забележани во Скопскиот, додека најмалку во
Полошкиот регион (5.3 %). Додека во такси-превозот за 2019 година, најмногу патници
(37.7 %) се превезени во Скопскиот, а најмалку патници се превезени во Полошкиот
регион (4.7 %).
Табела бр.52 Локална патна мрежа во км во Полошки регион во период од 2015 до
2019 година
2015

2016

2017

2018

2019

Република
Северна
Македонија

9570

9749

9733

9878

9788

Полошки
регион

1520

1568

1502

1505

1575

Извор: Државен завод за статистика- МАКСТАТ база на податоци

Од табелата бр.52 може да се увиди дека локалната патна мрежа бележи
зголемување и на национално ниво и во Полошкиот регион. Во Република
С.Македонија во периодот од 2015 до 2019 година локалната патна мрежа се
зголемила за 218 км или 2,15%, додека во Полошкиот регион локалната патна мрежа
во 2019 година се зголемила за 55 км или 3,5% и изнесува 1575 км во однос на 2015
година кога била 1520 км.

Главниот патен правец кој што го поврзува Полошкиот регион со другите региони е
државниот пат А2 (Граница со Бугарија ГП Деве Баир - К.Паланка – Страцин –
Романовце – Куманово – Миладиновце – обиколница Скопје – Тетово –Гостивар –
Кичево Требениште – Струга – граница со Р.Албанија ГП Ќафасан) и регионалниот пат
Р 1202 (Врска со A2 - Маврови Анови – Дебар - граница со Р. Албанија (ГП Блато) и
делница за манастир Св.Јован Крстител Бигорски).

Делници во Полошкиот регион од регионалната патна мрежа се Р 1202 (Врска со A2 Маврови Анови – Дебар - граница со Р. Албанија (ГП Блато) и делница за манастир
Св.Јован Крстител Бигорски), Р 1203 (Тетово врска со A2 – Вратница -граница со
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Р.Косово ГП Јажинце), Р1206 (Клучка Матка (в A2) – Групчин –Тетово – Боговиње –
Врапчиште - Гостивар врска со A2) и Р1209 (Тетово (врска со P1206)-Попова шапка),
како и делници од регионалните патни правци од втора категорија Р 2231 (Гостивар
(врска со P2233)-Србиново-Туин-Осломеј-врска со A2), Р 2233 (Гостивар (врска со A2)Чегране-клучка Тетово запад (врска со, Брвеница), Р 2234 (Клучка Сарај (врска со A2)Радуша-Јегуновце-Теарце (врска со P1203), Р 2235 (Маврови Анови (врска со P1202)Маврово-Леуново-Бунец (врска со P1202), Р 2238 (Маврово (врска со P2235)-ГаличникСелце-Тресонче-Лазарополе-врска со P2246) и Р 2242 (Желино (врска со A2)Јегуновце (врска со P2234)
Табела бр.53 Состојба со локалната патна мрежа по општини во Полошкиот регион
во 2019 година:

Боговиње

Брвеница

Врапчиш
те

Гостивар

Желино

Јегуновц
е

Маврово
и
Ростуше

Теарце

Тетово

Асфалт и
коцка

164

66

37

282

116

38

65

80

Селени
места

Макадам

27

24

-

3

16

28

19

8

3

Земјани

37

17

42

7

18

13

52

25

47

Непробиени

35

-

-

-

18

1

51

42

10

Вкупно

263

107

79

292

168

80

187

155

244

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза

Според видот на патниот коловоз од вкупно 1.575 км во Полошкиот регион, најголем
дел во должина од 1.032 км (65,52%) се алфалт и коцка, потоа 258 км (16,38%) се
земјани патишта, 157 км (9,97%) се непробиени патишта и 128 км (8,13%) се
макадамски патишта.
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Графикон бр.3 Видови на локални патишта во Полошкиот регион

Видови на локални патишта

Алфалт и коцка 65,52%
Макадам 8,13%
Земјани 16,38 %

Непробиени 9,97%

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза

Табела бр. 54 Број на превезени патници во патниот патнички сообраќај, по
региони,во периодот 2017-2019, во илјади
2017

2018

2019

Скопски регион

1.907

2.322

1.506

Вардарски регион

1.114

1.159

1.349

Пелагониски регион

448

968

780

Југозападен регион

577

645

582

Источен регион

734

633

489

Североисточен регион

775

745

472

Југоисточен регион

741

492

342

Полошки регион

611

763

306

6.907

7.727

5.826

Република С.Македонија

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза
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Од табелата бр.54 може да се констатира дека бројот на превезени патници во сите
региони во државата варира во различни години. Најголем на превезени патници во
периодот 2017 – 2019 година има во Скопскиот регион, на второ место е Вардарскиот
регион, додека Полошкиот регион се наоѓа на осмо место од девет региони. Тоа што
може дополнително да се увиди од податоците во табелата е дека освен во
Вардарскиот регион кој бележи позитивен тренд на зголемување на бројот на
превезени патници во периодот од 2018 до 2019 година, во сите останати региони
вклучувајќи го и Полошкиот регион, се бележи негативен тренд на бројот на превезени
патници од 2018 во споредба со 2019 година. Причини за тоа се повеќе, меѓу кои и
социјалниот и економскиот фактор, како и состојбата на патната инфраструктура во
самите региони.
Граничните премини се категоризираат на гранични премини од прва категорија,
гранични премини од втора категорија и гранични премини од тpeтa категорија.Во
Полошкиот плански регион постои еден граничен премин и тоа со Република Косово
(Јажинце), кој претставува граничен премин од втора категорија.
Во изминатиот период е работено и на рехабилитација и санација на дел од
државните и регионалните патишта кои поминуваат низ овој регион. Согласно
годишните извештаи на Јавното претпријатие за државни патишта, во периодот 2017 –
2020 година се работеше на следните патишта во Полошкиот регион:


Рехабилитација на државен пат Р2235 делница Маврово – Никифорово во должина од
6,6 км



Рехабилитација на државен пат А2 делница Гостивар (мост кај село Здуње) – Гостивар
(наплатна станица) во должина од 4,58 км



Рехабилитација на државен пат А2 делница Гостивар (мост кај село Здуње) до село
Колари во должина од 28,5 км



Рехабилитација на државен пат Р2234 делница Пршовце – Јегуновце во должина од 5
км



Рехабилитација на регионален пат 1202 делница за Манастир Св. Јован Крстител
(Бигорски)



Санација на 5 (пет) мостови на државен пат А2 делница Гостивар (мост кај село
Здуње) до село Колари



Санација на мост на магистрален пат А2 делница Гостивар – Стража
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Санација на свлечиште на пат Р2238 делница Маврово – Галичник; на Р1209 делница
Тетово – Попова шапка; А2 делница Гостивар – Кичево (кај Церово); Р1202 делница
Маврово – Дебар



Надградба

и поправка на коловози Р1206 Пирок – Боговиње – Врапчиште; Р2231

Гостивар – Србиново; Р1202 Тетово – Попова шапка; Р1206 Желино - Сараќино
Покрај наведените, се работеше на тековно одржување на останати локални и
регинални патишта.

Железничка инфраструктура
Железничката

мрежа

во

Република

Северна

Македонија

е

составена

од

едноколосечна пруга по која сообраќаат возови во двете насоки и е во должина од
925км. Од нив отворена пруга се 699км, станични колосеци се 227км и индустриски
колосеци се 102км. За остварување на функцијата на превоз на територијата на
Република Северна Македонија има 124 службени места за прием и отпрема на
патници и стока од кои 50 се станици (патничка 1, товарни 2, мешовити 46 и ранжирна
1). Железничката мрежа на ЈПЖ Република Северна Македонија - Скопје е составен
дел на мрежата на Пан-Европските коридори кои поминуваат низ Република Северна
Македонија и тоа Коридор 10 и 10д како и дел од Коридорот 8.
Железничката пруга од Коридор 10 од Скопје до Гевгелија е изградена во 1873 година,
а Скопје-Табановци во 1887 година за време на Отоманската Империја. Главната
железничка линија од Коридор 10 која поминува долж Република Северна Македонија
има вкупна должина од 214,9 км. Железничкиот Коридор 8 кој поврзува исток со запад
и е во должина од 313 км не е комплетно завршен. Само 154 км (50% од вкупната
должина) се изградени. На западниот дел према Република Бугарија треба да се
изградат дополнителни 89 км (29% од вкупната должина), додека на источниот дел
према Република Албанија потребно е да се доизградат уште 62,564 км (21% од
вкупната должина).
Изградбата на Коридорот 8 е предвидена со одлука на Европската Комисија, како еден
од 10-те Паневропски транспортни коридори од Европскиот транспортен систем. Во
рамките на овој Коридор, предвидена е изградба на железничката врска од Црното
Море, преку Република Бугарија, Република Северна Македонија и Република
Албанија до Јадранското Море.
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Слика бр.4 Коридорот 8 и меѓусебното поврзување со останатите коридори

Транс-Европските мрежи и Пан-Европските коридори се поставени така да овозможат
сообраќајот да се одвива низ повеќе правци, со цел задоволување на потребите за
овозможување на сообраќај. Од тие причини, во Република Северна Македонија е
потребно железничката мрежа да се развива во насока да овозможи задоволување на
конкуренцијата која се јавува меѓу коридорите на соседните земји и пошироко.
Во наредниот период во Секторот за железници се планира да се инвестира во
Коридорот 10 и кракот од Коридорот 10д, како и во Коридорот 8.

.

Во инвестиционите планови за железничката инфраструктурата е предвидено ремонт
и реконструкција на железнички пруги, набавка и инсталација на опрема, набaвка и
инсталација на сигнализација за патни премини, изработка на инвестиционотехничката документација, реконструкција и за надзор, како и тековно одржување на
железничката инфраструктура.
Во Полошкиот регион лоцирана е една железничка линија, Скопје – Тетово – Гостивар
- Кичево, која што е дел од коридорот VIII. Железничката мрежа во Полошкиот регион
има помала густина ако се спореди со просечната густина на државно ниво. Услугите
кои се нудат во железничкиот транспорт се со низок квалитет. Проблемите кои се
јавуваат кај овој вид на транспорт се застарен возен парк, мала брзина на транспорт,
недоволно инвестирање и одржување на инфраструктурата.
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Слика бр. 5 Железничка инфраструктура во Република Северна Македонија

Извор: Македонски железници

Табела бр.55 Железничка мрежа по региони, во км во период 2017-2019 год.
2017

2018

2019

Вардарски регион

212,89

212,89

212,89

Скопски регион

133,33

133,33

133,33

Пелагониски регион

98,49

98,49

98,49

Полошки регион

68,6

68,6

68,6

Источен регион

55,35

55,35

55,35

Североисточен регион

54,95

54,95

54,95

Југоисточен регион

33,91

33,91

33,91

Југозападен регион

25,75

25,75

25,75

Република Северна Македонија

683,27

683,27

683,27

Извор: Државен завод за статистика макстат датабаза
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Како што може да се види од табелата бр.50 железничката мрежа во Полошкиот
регион не е многу развиена, земајќи во предвид што има само 68,6 км и е четврт
регион по должина на железничка мрежа после Вардарскиот, Скопскиот

и

Пелагонискиот регион. Просечната густината на железницата во регионот изнесува
25,15 км/км2 , што е малку под просекот на државно ниво од 27 км/км2 . (на 1000 км2)
Табела бр.56 Податоци за железничка инфраструктура, по години, на национално ниво
2017

2018

2019

Должина на железничка пруга во км

683

683

683

Број на железнички станици

95

96

95

Број на патнички вагони

67

67

67

Број на товарни вагони

1.161

1.289

1.239

42

42

42

Број на локомотиви
Извор: Државен завод за статистика

Железничката инфраструктура во изминатите години можеме да кажеме дека
стагнира. Бројот на железнички станици, локомотиви и вагони, како и должина на
железничка пруга се речиси непроменети.
Табела бр.57 Превезени патници во национален железнички превоз, по региони, во
период 2017-2019,во илјади
2017

2018

2019

Скопски регион

193

225

245

Вардарски регион

144

156

171

Пелагониски регион

57

134

115

Југоисточен регион

13

16

21

Североисточен регион

3

5

6

Полошки регион

3

3

6
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Југозападен регион

75

3

5

7

7

5

495

549

575

Источен регион
Република Северна Македонија

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза

Од табелата може да се забележи дека бројот на превезени патници на национално
ниво во периодот 2017-2019 година бележи благ пораст, но сепак бројката е
значително помала од во минатото (пример

во 2015 година имало 1.013.000

превезени патници во националниот железнички превоз). Најголем број на превезени
патници во наведениот тригодишен период се во Скопскиот регион, додека најмал број
се во Полошкиот регион.

Табела бр.58 Промет на стоки во железнички национален превоз, по региони, за
период од 2017-2019 година
2017

2018

2019

Скопски регион

710.663

670.647

808.145

Вардарски регион

55.747

139.738

108.630

Пелагониски регион

29.832

74.977

55.689

Североисточен регион

51.967

48.971

36.386

Полошки регион

1.675

2.088

2.722

Југоисточен регион

23.128

13.623

2.676

Југозападен регион

5.909

1.582

2.298

770

766

0

879.691

952.392

1.016.546

Источен регион
Република Северна Македонија

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза

Тоа што може да се увиди од табелата бр.53 е дека исто и кај количината на
пренесени стоки во националниот железнички сообраќај има големи варијации, со тоа
што во некои региони има голем пораст, а во некои има драстичен пад на прометот на
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стоки. Најголемите количини на пренесена стока во железничкиот превоз во периодот
2017-2019 година има во Скопскиот регион, додека најмали количини има во
Источниот регион. Полошкиот регион се наоѓа на седмо место од девет региони во
прометот на стоки во железничкиот превоз, а бележи зголемување од 63% во 2019
година во однос на 2017 година. Зголемувањето на национално ниво за истиот период
е 15,5%.

Воздушен сообраќај
Во Република Северна Македонија има два аеродроми за меѓународен воздушен
сообраќај, тоа се Меѓународен Аеродром Скопје и Св.Апостол Павле Охрид, потоа
(согласно Агенцијата за цивилно воздухопловство) има пет спортски аеродроми со
тревнати полетно-слетни патеки во Скопје - Стенковец, Куманово – Аџи Тепе, Штип Сушево, Битола - Логоварди и Прилеп – Мало Коњари, како и шест леталишта за
авиони на стопанска авијација, кои вршат услуги главно за земјоделието и
шумарството: Логоварди Битола, Даме Груев Битола, Сарандиново Прилеп,
Црвени Брегови Неготино, Каратманово Велес и Пеширово Св. Никол е.
Меѓународниот Аеродром Скопје, кој го опслужува поголемиот дел од населението во
Полошкиот регион, се наоѓа на не толку голема оддлаченост од урбаните центри во
регионот и тоа, до градот Тетово е оддалечен 75км, а до градот Гостивар е оддалечен
97 км. Аеродромот Св.Апостол Павле Охрид е оддалечен на 99 км од градот Гостивар
и на 123 км од градот Тетово.

Енергетска инфраструктура
Во Полошкиот регион е лоцирана ХЕС Маврово која се наоѓа помеѓу реката Мавровска
и реката Горна Радика. Мавровскиот хидроенергетски систем со трите електрани: ХЕЦ
Вруток, ХЕЦ Равен, ХЕЦ Врбен и со вкупна акумулација од 277.000.000 m3 вода e еден
од најголемите и најсложените во македонскиот електроенергетски систем. Во
вкупната инсталираност на хидрокапацитетитe во земјава, овој систем учестува со
42%.
Првата фаза од изградбата на Системот почнала во 1947 година, а завршила по 13
години, во 1960 година. Во 1952 година започнало да се полни најголемото вештачко
езеро кај нас, Мавровското. Водите што се влеваат во езерото се собираат од
површина од над 500 километри квадратни од планининските масиви на Кораб и Шар
Планина. Водата се пренесува со канали и цевководи долги над 130 километри. Со
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изградбата на доводните структури се изградени и пристапни патишта од 167
километри за одржување на системот. За да се обезбедат поголеми количества
електрична енергија, почнала изградбата на втората фаза на системот наречен
Маврово 2. Во овој период е изграден системот од канали „Шарски води“, чија
изградба почнала во 1969, а завршила во 1977 година.
Во 2014 година беше завршен еден од најсложените енергетски зафати изведени во
земјава – реализација на втората фаза од ревитализацијата на хидроелектраните во
сопственост

на

АД

ЕЛЕМ.

Проектот

вреден

37.612.123.13

ЕУР

овозможи

продолжување на животниот век на хидроелектраните и нивните придружни градежни
објекти, како и зголемување на нивната сигурност.
Придобивките од ревитализацијата на Мавровскиот систем се:


зголемувањето на капацитетот на акумулацијата Маврово за 32,55 милиони

m3 вода со дополнителен капацитет на акумулацијата од 20 милиони m 3 вода/годишно,


зголемување на инсталираната моќност за дополнителни 18,58 MW или вкупна

инсталирана моќност од 200 MW, како и зголемување на годишното производство на
електрична енергија од 40 GWh/годишно или пораст на вкупното производство до 430
GWh за трите електрани.
Зголеменото производство на електрична енергија за 40 GWh годишно значи
намалена емисија од 36,4 илјади тони CO2.
ХЕ ВРУТОК
ХЕ Вруток е акумулациона хидроелектрична централа со инсталирана моќност од 41,4
MW по агрегат, или вкупно 165,6 MW. Просечното годишно производство на
електрична енергија е 350 GWh, а просечниот годишен доток е 278.000.000 м 3 вода.
ХЕ РАВЕН
ХЕ Равен е проточна хидроелектрична централа со инсталирана моќност од 7 MW по
агрегат, или вкупно 21 MW. Просечното годишно производство на електрична енергија
е 42 GWh.
ХЕ ВРБЕН
ХЕ Врбен е проточна електрана со инсталирана моќност од 6,4 MW по агрегат, или
вкупно 12,8 MW. Просечното годишно производство на електрична енергија е 38 GWh,
а просечниот годишен доток е 107.222.000 м3 вода.
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Хидроелектричната централа Попова Шапка го добила своето име по истоимената
планина каде што е лоцирана. Пуштена е во употреба во 1994 година. ХЕЦ Попова
Шапка претставува каскаден систем од четири хидроцентрали, распоредени во опсег
од 3 до 20 km од Тетово, со вкупна инсталирана моќност од 4.8 MW. Поставена е
каскадно на главниот цевковод, чијашто примарна дејност е снабдување со вода за
пиење на градот Тетово, а секундарна е производство на електрична енергија.
Годишното просечно производство на ХЕЦ Попова Шапка е 20 GWh.
Исто така во Полошкиот регион, поточно во Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово, изградена е централата за производство на електрична енергија преку
соларни фотоволтаични панели.
Во с.Требош во Тетово е изградена е првата централа во Полошкиот регион која
користи биогас, како инвестиција на приватен сектор. Централата има двојна
функција, од една страна, овозможува природниот отпад од нивната фарма за кокошки
да се преработи во централата и со тоа да се придонесе кон подобро зачувување на
природната средина, а од друга страна, да се произведе електрична енергија за
сопствени потреби. Постројката има инсталирана моќност од 1 MW и претставува
референтна биогас постројка во поширокиот регион на Западен Балкан.
Со проектот „Луково поле – проект за обновлива енергија“ (ЛППОЕ) Корапските води
би се довеле во акумулација „Луково Поле“. Овие води предизвикуваат преливања над
изградените зафати од системот Горна Радикa со временски интервал во траење од
еден месец. Тоа е посебно изразено на зафатот Црн Камен кој истовремено служи за
регулација на протокот во доводниот канал кон Мавровското Езеро, па и преливањата
преку овој зафат се најголеми и најдолготрајни. Основното техничко решение за
зафаќање и префрлање вода од Јадранскиот во Егејскиот слив е изградба на брана
“Луково Поле” и акумулација во која со доводен канал ќе се доведуваат преливните
води до постоечкиот канал Горна Радика. Со регулирањето на овие преливни води,
истовремено се избегнуваат поплави и се добива дополнително производство.
Главната цел на проектот е намалување на зависноста од увоз на електрична
енергија, а зголемување на производството на од обновливи извори.
Друг значаен енергетски објект е ХЕ Бошков мост на Мала Река, блиску до градот
Дебар и Регионалниот пат Маврови Анови - Дебар-Охрид. ХЕ Бошков Мост е сложен
хидроенергетски

систем

со

кој

се

предвидува

целосно

искористување

на

хидропотенцијалот на Мала Река, односно нејзините притоки Тресонче, Росоки,
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Лазарополска река, Валовница, Гарска, Звончица и Белешница, чиј слив се наоѓа во
западниот дел на Република Северна Македонија. Хидроелектричната централа
Бошков Мост со доводните и одводните инсталации и машинската зграда се наоѓа во
западните предели, во близина на ХЕЦ Шпилје, односно во близина на Дебар. Во
непосредна близина на објектот минува републичката магистрала Скопје-ДебарОхрид. Таа е типично деривациона постројка каде се зафаќаат водите од Мала Река
која пак се влива во Радика на 10 km возводно од вливот на Радика во Црн Дрим.
Хидроелектричната централа Бошков Мост се предвидува да работи во часовите на
врвните дневни оптоварувања. Тоа значи дека ќе работи најмалку 5 часа во текот на
денот и тоа во летниот период, додека во другиот дел од годината бројот на работни
часови ќе варира во зависност од хидролошките услови. Согласно анализите
изработени во рамки на идејниот проект ХЕЦ Бошков Мост годишно би требало да
произведува 117 GWh електрична енергија.
Во вкупниот инсталиран капацитет за производство на електрична енергија на
државно ниво, најмногу учествуваат термоелектроцентралите со 49,53 %, потоа
следуваат

хидроелектроцентралите

со

33,43

%,

комбинираните

постројки

за

производство на електрична и топлинска енергија со 13,77 % и сите останати со 3,27%.

Табела. 59 Производствени резултати за 2019 година за производстов на електрична
енергија

Извор: Годишен извештај за работата на АД Електрани на Република Северна Македонија за 2019 г.
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Споредено со планот за производство за 2019 година, АД ЕСМ има остварено
производство од 4.231,7 GWh, што е 94,7% реализација од планираното. Во однос на
планираното производство, во 2019 година, хидроцентралите кои се наоѓаат во
Полошкиот регион како ХЕЦ Вруток има остварено 109,1%, ХЕЦ Равен 108,2% и ХЕЦ
Врбен 80,6%.
Табела бр. 60 Инсталирани капацитети за производство на електрична енергија (MW)
по региони, за период 2017-2019 година

2017

2018

2019

Пелагониски регион

724

724

724

Скопски регион

408

408

408

Вардарски регион

347

350

354

Југозападен регион

272

272

272

Полошки регион

216

216

219

Југосточен регион

43

43

43

Источен регион

27

27

27

Североисточен регион

6

6

6

2043

2047

2053

Република Северна Македонија

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

Во 2019 година најголем вкупен инсталиран капацитет за производство на електрична
енергија имаше во Пелагонискиот регион со вкупно инсталирана снага на сите
капацитети од 724 MW. Полошкиот регион се наоѓа на петто место од девет региони со
вкупно инсталирана снага на сите капацитети од 219 MW за 2019 година, што
претставува 10,67 % од вкупното производство на државно ниво.
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Табела бр. 61 Потрошувачка на електрична енергија во индустриските сектори, по
региони, за периодот 2016-2018 година, во GWh

2016

2017

2018

Скопски регион

482

589

579

Вардарски регион

543

409

479

Југоисточен регион

165

171

172

Пелагониски регион

162

161

167

Источен регион

82

88

93

Полошки регион

256

45

46

Југозападен регион

44

42

46

Североисточен регион

26

27

23

1.760

1.532

1.605

Република Северна Македонија

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

Како што може да се увиди од податоците во табелата бр.61 потрошувачката на
електрична енергија во индустриските сектори во 2018 година беше најголема во
Скопскиот регион со 579 GWh. Полошкиот регион е рангиран на шесто место од девет
региони според овој индикатор со потрошувачка од 46 GWh, што претставува 2,87 %
во однос на потрошувачката на електрична енергија во индустриските сектори на
државно ниво.
Државата нема сопствени наоѓалишта на природен гас и поврзана е само со еден
главен интерконективен гасовод со Република Бугарија, кој влегува во државата кај
Деве Баир/Жидилово и се протега преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до
Скопје, во должина од 98,2 км. Целокупната количина на природен гас се увезува од
Русија преку Меѓународниот коридор 8.
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Слика бр. 6 Мапа на планирана гасификација

Извор: Годишен извештај за работата на Регулаторна комисија за енергетика, 2019

ЖИВОТНА СРЕДИНА
Управување со отпад
Тековната состојбата со управувањето со цврстиот отпад во сите плански региони па и
во Полошкиот плански регион може да се карактеризира како супстандардна,
недоволна и неефикасна и попречена од сериозни недостатоци меѓу кои се
истакнуваат: немањето капацитет и подготвеност кај институциите за ефикасно и
ефективно спроведување на регулативата и политиките за управување со отпадот,
можеби ниската јавна свест на сите чинители и клучниот предизвик на немање
поширок јавен конзензус за локации за регионални санитарни депонии, што резултира
во континуирани негативни ефекти врз животната средина и здравјето на луѓето.

Најголемо количество собран комунален отпад во 2019 година е забележано во
Скопскиот Регион - 165 илјади тони или 26.1 %, а најмало количество собран
комунален отпад во истиот период, 39 илјади тони или 6.2 %, е забележано во
Североисточниот Регион додека Полошкиот регион учествува со 89 000 тони или
14,0% од вкупното количество на собран комунален отпад. Речиси целокупното
количество собран комунален отпад во Република Северна Македонија во 2019 година
(632 000) тони

е

исфрлено и депонирано во

Република Северна Македонија.
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постојните активни депонии во

Табела бр.62 Количини на собран и создаден комунален отпад за период 2017-2019
во Полошкиот регион и Република Северна Македонија
Количини на создаден комунален
отпад (тони)
2017

2018

Количини на собран комунален
отпад (тони)

2019

2017

2018

% на собран отпад

2019

2017

2018

2019

Република
Северна
Македонија

787.000

855.000

916.000

635.000

625.000

632.000

80,7%

73,1%

69,0%

Полошки
Регион

139.000

131.000

135.000

108.000

100.000

89.000

77,7%

76,3%

65,9%

% од Р.С.
Македонија

17,7%

15,3%

14,7%

17,0%

16,0%

14,1%

2,99%

-3,24%

3,07%

Извор: Региони во Република Северна Македонија 2020

Целокупното

количество

создаден

комунален

отпад

во

Република

Северна

Македонија, во 2019 година, изнесува 916 000 тони. Најголемо количество создаден
комунален отпад во 2019 година е забележано во Скопскиот Регион - 168 000 тони или
18.3 %, а најмало количество создаден комунален отпад во истиот период - 60 000
тони или 6.6 %, е забележано во Југоисточниот Регион. Вкупното количество на
создаден комунален отпад во Полошкиот регион во 2019 год. изнесува 135 000 тони
или 14,8 % од вкупниот процент на државно ниво.

Во 2019 година во Република Северна Македонија, активно работеле 44 депонии од
кои ниту една не ги исполнува стандардите за заштита на животната средина со
исклучок на од неодамна изградената депонија во општината Гевгелија. Депонии
категоризирани со висок ризик за животната средина и кои прават притисок врз
подземните води, квалитетот на воздухот и здравјето на луѓето се 14 и тоа : 5 депонии
во Пелагониски плански регион, и по 3 во Вардарски, Полошки и Југозападен плански
регион. Други 16 депонии се категоризирани како депонии со среден ризик и
преостанатите депонии се категоризирани со низок ризик за околината.

Во Скопскиот плански регион се наоѓа најголемата депонија „Дрисла“ која го опслужува
истиот регион но повремено прима отпад и од општини од други региони.
Моменталнно тоа е единствената депонија во која може да се изврши третман на
опасен отпад преку инсенерација на медицински отпад, како и депонирање на отпад
од азбест на локација во самата на депонијата. Општина Тетово и другите општини од
Полошкиот регион повремено ги користат услугите на „ДРИСЛА“ каде го депонира
цврстиот и опасниот отпад. Но и во оваа депонија има потреба од одредени
подобрувања за да истата може да прерасне во целосно стандардна депонија која
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потполно ќе ги исполнува високите ЕУ стандарди за заштита на животната средина од
цврст и опасен отпаден материјал.

Депонирањето на цврстиот комунален отпад, во Полошкиот регион се извршува на
локалните т.н општински депонии, кои не ги задоволуваат ниту основните санитарно
технички стандарди за безбедно депонирање на отпадот. Општина Тетово нема своја
депонија и се соочува со проблемот за депонирање на отпадот. Моментално
депонирањето на отпадот се врши во депонијата Русино која се наоѓа во близина на
Гостивар и е одредена за регионална депонија. Оваа депонија не ги задоволува ниту
минималните стандарди за депонирање на отпад но во процес е на извршување
потребите инфраструктурни зафати се со цел за исполнување на потребните
еколошки стандарди за депонирање на отпад. На територијата на Полошкиот регион
постојат голем број на т.н. диви депонии, особено во руралниот средини кои не се
опфатени со услугата за подигање и депонирање на сметот.

Согласно националната стратегија за

управување

со отпад, проблемите

во

управувањето со цврстиот отпад може да се надминат преку воведување на
регионално интегрално управување со цврстиот отпад, согласно директивите на ЕУ.
Во Полошкиот регион е планирано да воспостави интегрално управување со
комуналниот отпад преку издавање на концесија за управување со комуналниот цврст
отпад.

Управување со води
Полошко водостопанско подрачје се наоѓа

во североисточниот дел на Република

Северна Македонија. Ги опфаќа Полошката долина, Шарпланинскиот масив, карстните
терени Буковиќ и Краста, планинскиот венец Сува Гора, и други.

Територијата на Полошки регион ги опфаќа сливните подрачја на реката Вардар и
реката Радика и поголем дел припаѓа на Вардарското сливно подрачје, а мал дел на
Црнодримскиот речен слив.
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Вардарски речен слив
Слив на Црн Дрим

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Слика бр.7 Речни сливови во Полошкиот регион
Од Шар Планина кон Полог се сливаат над стотина помали или поголеми водотеци.
Извориштата на повеќето од поголемите водотеци допираат до голема височина – над
2.400 m. Повеќето се во вид на изворишни челенки, составени од мрежа на помали
рекички. Тие се сливаат во неколку главни краци од кои настанува самата река. Една
од најразвиените е челенката на Вратничка Река. Нејзините два крака до вливот на
Љуботенска Река настануваат од 48 симетрично разгранети рекички. Речиси сите реки
на Шар Планина припаѓаат на сливното подрачје на реката Вардар, а поголемите од
нив се влеваат во неа. Меѓу нив поважни се: Вруточка Река, Јеловска Река, Голема
Река, Топушница, Маздрача, Боговинска Река, Камењанска Река, Уливеричка Река,
Рачичка Река, Пена, Поројска Река, Непроштенска Река, Лешочка Река, Теаречка
Бистрица, Доброшка Река, Габровница, Беловишка Река, Ракита и други. Некои реки
од јужниот дел на Шар Планина (Аџина Река, Ќаф Кадис, Црн Камен и некои други
помали потоци) припаѓаат кон сливот на реката Радика, односно Јадранскиот слив.
Реката Пена претставува најголема Вардарова притока која се создава на Шар
Планина. Таа е со најдолг планински водотек, т.е. 29,7 km од изворот до Тетово.
Нејзината висинска разлика е 1.914 m, а просечниот пад 6,44‰. Поважни притоки на
Пена се реките: Кривошиска, Лешничка, Чепеновска, Скакалска, Караниколска,
Бродечка и други.
Реката Радика е формирана од две помали рекички: Штировица и Црн Камен.
Штировица ги собира водите од северната падина на Кораб дoдека Црн Камен има
поголемо сливно подрачје кон кое гравитираат повеќе постојани и повремени
водотеци, главно со пороен карактер, кои ги одведуваат водите од највисоките делови
на Кораб и Враца. Радика и нејзините притоки имаат планински карактер чии должни
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профили се одликуваат со брзаци и водопади, а исто така и со голем пад. Речниот
режим во одделни реки е нестабилен бидејќи дел од водите протекуваат низ варовити
терени и се губат во нив.
Мавровскиот хидроенергетски систем опфаќа 13 реки, чии води се воведени во
Мавровското езеро. Тука се опфатени реките: Штировица (десна оставка на реката
Радика), Бела Река (притока на Штировица), Црн Камен, Аџина Река( Лева оставка на
Радика), Бродечка, Кракорница, Богдевска и Врбенска Река, Беличица, Мавровска,
Никифоровска и Леуновска река. Водата на Радика, од местото на нејзиното
настанување до утоката на Мавровска Река, на составот- е воведена во езерото. Тој
дел ги свртува левите притоки на Радика и практично е останат без вода во должина
од 10 км. На тој сектор се останати само извесен број помали притоки (потоци и
поточиња) кои не се каптирани и помалку го влажнат коритото на Радика. Во сливот на
реката Радика постојат 17 постојани езера расположени на следниве планини:
Стогово-3, Дешат- 5, Кораб- 8, Шар Планина- 1.Глацијалните езера се најмногубројни
во сливот на реката Радика. Ги нема само на планините Бистра и Крчин. Попознати
езера на територијата на паркот се: Корапско Езеро, Мал кораб, Бачилски Камен,
Локув, Турен Камен, Света Недела, Маруша Езеро и многу други.
Најраспространети подземните води кои се лоцирани во Полошкиот регион се од
збиен тип на издан со слободно ниво во алувијалните наслаги на Вардар и Шарските
реки. Водите воглавно се користат за локално водоснабдување, за потреби на
индустријата како и дополнително водоснабдување на Тетово. Издашноста на овие
објекти е воглавно поголема од 10л/сек, местимично и до 40л/сек. Вкупната издашност
на сите изведени бунари во Полошката котлина се проценува на околу 600-800л/сек.
Во својата хидрографска структура регионот распола со разни видови на извори на
вода и едно вештачко акумулационо езеро (Мавровско Езеро). Водниот потенцијал се
должи на релативно високата надморска височина на која се наоѓа дел од регионот,
како и геолошкиот состав на земјиштето. Регионот изобилува со бројни реки и мали
сливови кои припаѓаат на река Вардар и река Радика.
Се смета дека на делот на Шар Планина што припаѓа на територијата на Р.С.
Македонија се наоѓаат околу 30 езера, од кои 21 се постојани (Долно Доброшко
езеро,

Горно Доброшкото езеро, Караниколичко Езеро, Кривошијското езеро,

Бело Езеро, Боговинското Езеро, Црното Езеро

Деделбешкото Езеро и др.).

Покрај глацијалните езера, на Шар Планина се наоѓаат и поголем број бари од кои
попознати се двете челепински бари (2.315 м.н.в.), рудочките бари (2.170 м.н.в.),
фудански бари (2.100-2.150 м.н.в.) и врачанските бари (1.975 м.н.в.).
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Слика бр.8 Водостопанска инфраструктура во Полошкиот регион

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Водоснабдување
Водоснабдувањето и одведувањето на комуналните отпадни води во сите општини се
одвива преку воспоставени општински јавни претпријатија – ЈКП Тетово (општина
Тетово), ЈПКД Комуналец Гостивар (општина Гостивар), ЈПКД Маврово (општина
маврово и Ростуше), ЈКП Шари (општина Боговиње), ЈПКД Вардар (општина
Брвеница), ЈПК Мирмбајтја (општина Желино), Друштво за услуги Чистота (општина
Јегуновце) и Јавно претпријатие за вршење комунални дејности Хигиена (општина
Теарце).
Како вода за пиење се користи вода од извори, подземни води, површински води или
некоја комбинација на овие ресурси. Градовите Тетово и Гостивар се снабдуваат со
изворска вода за пиење. Системите за водоснабдување во руралните области главно
се обезбедуваат со изворски и подземни води.
Градот Тетово во текот на летниот период се соочува со недостаток од вода за пиење,
кој најмногу потешкотии им создава на жителите во повисоката градска зона. Истиот
проблем

се

јавува

некогаш

и

во

зимскиот
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период

Јануари-февруари

кога

температурите се екстремно ниски и изворите на Шар планина од каде се снабдува
градот замрзнуваат.

Табела бр.63 Зафатени површински и подземни води во водоснабдителни системи за
водоснабдување на населението и индустријата4

Водостопанско
подрачје

ПОЛОГ

Зафатена
подземна и
површинаска
вода во
централните
градски
водоснаб.
системи
(2005 г.)
l/s

Зафатена
подземна
вода во
централните
градски
водоснабдит
елни
системи
(2005 г.)
l/s

300
350
650

300
350
650

Гостивар
Тетово
ВКУПНО:

Вкупно зафатена
вода во градски,
селски и
индивидуални
водоснаб.систем
и
(2005 г.)
(вкупна
подземна)
l/s

Застапеност
на подземна
вода во
водоснабд.
системи
(%)

1100 / 1100

100

1100 / 1100

Извор: Градежен Институт АД Македонија: „Методологија за утврдување на минимален проток на површински
водотеции минимално ниво на подземни води“

Табела бр.64 Снабдување, користење и заштита на водите од загадувањето во
индустријата и рударството
(во илјади м3)

Република Северна Македонија
2017

2018

2019

Снабдување со
вода

1.982.943

3.378.085

2.336.603

Користени води
за технолошки
намени

1.295.489

2.227.571

Испуштање на
непречистени
води

1.013.804

Испуштање на
пречистени
води
Испуштање на
отпадни води во
индустријата и
рударството

Полошки регион
2017

%

2018

2019

2017

2018

2019

833

546.871

393.023

0,04%

16,19%

16,82%

1.612.150

834

445.277

315.357

0,06%

19,99%

19,56%

1.838.727

1.331.762

706

102.436

77.183

0,07%

5,57%

5,80%

242.036

351.131

246.193

116

342.831

238.154

0,05%

97,64%

96,73%

1.255.838

2.189.858

1.577.955

823

445.267

315.337

0,07%

20,33%

19,98%

Извор: Региони во Република Северна Македонија 2020

Покриеноста на населението со градски систем за вода за пиење во урбаните средини
се движи до 95% (Гостивар и Тетово). Додека во руралните населени места се движи
од 20% до 100% (Маврово). Населението во руралните населби кои не се приклучени
на систем за снабдување со вода, со вода се снабдува од бунари, природни извори и
во дел од нив квалитетот на водата е променлив. Во дел од општините постојат села
4

Градежен Институт АД Македонија: „Методологија за утврдување на минимален проток на површински водотеции
минимално ниво на подземни води“, Декември 2018, стр. 49
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во кои не е решено водоснабдувањето. Поврзаноста на населението со централни
системи за водоснабдување постои само во урбаните центри. Во руралните области,
проблемот со водоснабдувањето во секое населено место се решава индивидуално,
парцијално и етапно.

Отпадни води
Колекторската и градска мрежа претежно е лоцирана во урбаните центри на
општините. Покриеноста на населението со канализациона мрежа во урбаните
средини во Република Северна Македонија се движи од 60% во Тетово, до 95% во
Струга, додека во руралните средини се движи од 0% во некои од селата (септички
јами или директни испусти) до 60%.
Во Република Северна Македонија, 59,9% од домаќинствата се поврзани со јавната
канализација. Сепак, состојбата на канализационата мрежа е слаба и често не води
кон современи системи за третман. Освен тоа, со девет пречистителни станици за
отпадни води во 2011 година, се служат само 13% од населението. Во 2019 година, во
Полошкиот плански регион немаше пречистителни станици за отпадни води. Сепак,
Европската Унија спроведе Мастер планови за отпадни води во Битола, Струмица и
Тетово, во рамките на проектот "Подготовка на студии (ФС, ОВЖС, ЦБА), проектна
документација и тендерски досиеја за проекти за собирање и третман на отпадни води
во општините Струмица, Битола и Тетово". Пречистителна станица за отпадни води во
Тетово ќе опслужува 95.152 е.ж. во општините Тетово, Брвеница, Боговиње и Желино
со стапка на поврзување на скоро 100% од населението во областа до 2039 година.
Во Полошкиот регион регион постои една помала станица за пречистување на отпадни
води со капацитет од 5000 е.ж. која е изградена за потребите на Универзитетот на
Југоисточна Европа и е лоцирана во близина на Универзитетот. Покриеноста на
населението со пречистителна станица за отпадна вода 1.5% (просечно на државно
ниво е 12.5%). Четири помали станици за третман на отпадни води се изградени по
долината на река Радика, но истите не работат.
Отпадните води од другите населени места се одведуваат без било какво
пречистување директно во рецепиентот-површински водотеци. Генерално, состојбата
со системите за одведување на отпадните води е релативно лоша, бидејќи системите
се карактеризираат со истекување на дел од отпадната вода во текот на транспортот,
со што се зголемува ризикот од загадување на почвата и подземните води. Во
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Националниот Парк Маврово и туристичкиот локалитет, населените места и
туристичките населби не се поврзани на канализационен систем.
Со цел подобрување на состојбата со водоснабдувањето и канализацијата неопходно
е: зголемување на инвестициите неопходни за проширување на канализационите
мрежи во градските средини, дооформување на колекторските системи и изградба на
нови канализациони мрежи во поголемите рурални средини. Изградба на мрежи за
одведување на атмосферските води во градските средини. Изградба на станици за
пречистување на отпадните комунални води во Тетово и Гостивар.

Квалитет на водите
Површинскиот мониторинг на водите на реките во нашата држава се врши од страна
на Републичкиот завод за здравствена заштита (РЗЗЗ) / Информации за опасност за
хемикалии и пакување (CIHPs) и Управата за Хидрометеоролошки работи (УХМР).
Додека РЗЗЗ / CIHPs се фокусираат повеќе на параметрите од санитарна важност,
имено микробиолошките параметри, УХМР се фокусира на хидролошките параметри
како и на квалитетот на водата. Целите на RIMSYS вклучуваат долгорочна проценка
на квалитетот на водата и истекувањата, како и воспоставување на ефикасен систем
за прогноза и аларм систем. Во рамки на информативен центар за животна средина
при МЖСПП, воспоставена е база на податоци за квалитетот и квантитетот на
водотеците. Базата на податоци се формира врз основа на соодветно собирање,
обработка, анализа и презентирање на податоците од мониторингот на водите од
страна на Управата за хидрометеоролошки работи, Хидробиолошкиот завод од Охрид,
Институтот за јавно здравје, Централната лабораторија за животна средина, ЈП
Водовод и канализација – Скопје, како и од сите субјекти кои се инволвирани во
мониторирањето на водата, а кои се обврзани да доставуваат податоци до
Македонскиот информативен центар за животна средина. Во Полошкиот регион не е
лоцирана ниту една од мониторинг станиците за квалитет на површинските води.
Територијата на Полошката котлина е лоцирана во заштитните зони на изворот Рашче.
Прва заштитна зона која го зафаќа просторот на масивот Жеден, изворот Рашче со
каптажите 1 и 2 и просторот ограничен со физичка ограда. Втора заштитна зона го
зафаќа подрачјето на Долен Полог што е во непосредна врска со масивот Жеден.
Трета заштитна зона - го опфаќа подрачјето на Горен Полог со дел од просторите на
Мавровскиот хидросистем и подножјето на Шар Планина.
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Во Полошкиот плански регион идентификувана е една локација на индустриски
загадувач на водата и тоа е Силмак Ферро /Силициум Топилницата (поранешен HEK
Југохром) кој е затворен во ноември 2016 години поради неисполнети услови за
добивање еколошка дозвола.
Квалитетот на водата во реките во однос на кислородните показатели е прикажан
преку анализа на средногодишни концентрации на следниве параметри: растворен
кислород, биолошката петдневна потрошувачка на кислород - БПК5 и хемиската
потрошувачка на кислород - ХПК, споредено со пропишаните вредности за
класификација на водите. Според податоците содржани во годишен извештај за
квалитетот на животната средина во Република Северна Македонија за 2018 година,
издаден од страна на МЖСПП, на мерното место Бошков Мост, Река Радика
резултатите покажуваат:


по однос на концентрацијата на кислородните показатели и биохемиската
потрошувачка на кислород, водите генерално спаѓаат во прва и втора
категорија.



измерените податоци за средногодишни концентрации на нитрати укажуваат на
квалитет на водата од I-II класа.



Во однос на средногодишните концентрации на нитрити може да се забележи
дека квалитетот на водата одговара на III – IV класа.



концентрацијата на опасните и штетни материи следена преку концентрациите
на железо, кадмиум, цинк, олово, бакар, никел, хром и манган се во рамките на
пропишаните концентрации за води од II класа.

Во однос на квалитетот на подземните води, анализите на 34-те пиезометри во
Полошката Котлина покажуваат на зголемено присуство на лесно разградливи
материи5:
Графикон бр.4

К
о
н
ц
е
н
т
р
а
ц
иј
а

ХПК mg/L

Нитрати
mg/L

Мерно
место
Хлориди
mg/L

Вкупно тврдина
DH

Вкупен Јаглерод
mg/L

ЦРППР - Финален извештај за стратегиска оценка на животна средина за Полошки плански регион,
Јануари 2020, стр. 119
5

69

Наводнување
Тековната состојба на скоро сите хидромелиоративните системи во

Република

Северна Македонија се карактеризира со слаба техничка состојба на објектите,
постројките и опремата, високи загуби на вода, ниска ефикасност на употреба,
недоволен капацитет за промени на течењето низ каналите, нема регулација на проток
во преносните структури (канали и цевководи) итн. Слична е состојбата и на системот
кој е лоциран во Полошкиот плански регион.

Согласно Министерството за животна средина и просторно планирање причините за
ваквата лоша состојба на системите се: недоволно одржување на каналите, лош
квалитет на оригиналната конструкција, нецелосна изграденост според дизајнот,
несоодветни решенија и дизајн, недоволен и слаб квалитет на хидромеханичката
опрема, голем број на водокорисници, мала големина на парцелите, лоша финансиска
состојба на организациите за управување со водата и емиграција од руралните
области.
Табела бр.65 Резерви на подземни води на територија на Република Северна
Македонија6
Водостопанско
подрачје

ПОЛОГ

Тип на издан

Збиен
Карстен
Пукнатини и
карстно-пукнат.

Наоѓалиште на
поземна вода

Полог
Делови на Сува
Гора, Бистра,
Буковиќ
Шар планина

Проценети резерви на
подземна вода
Статички Експлоатац.
x 106 [ m3 ]
[ m3 / s ]
2.5
2200
2.0

0.5

Извор: Градежен Институт АД Македонија: „Методологија за утврдување на минимален проток на површински
водотеции минимално ниво на подземни води“

Во Полошкиот регион системот за наводнување користи вода од река Вардар, опфаќа
површина од 13.350 хектари и располага со количина на вода 91.928.000 m3.

Градежен Институт АД Македонија: „Методологија за утврдување на минимален проток на површински
водотеции минимално ниво на подземни води“, Декември 2018, стр. 57
6
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Слика бр.9 Наводнувани површини во Полошкиот регион

Постојни наводнувани површини
Планирани површини за наводнување

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Состојба со заштита од поплава и други карактеристики на каналите во Полошкиот
регион


Населби кои се изложени на поплави: Гостивар, Тетово, село Сараќино и дел
од населените места на падините на Шар Планина



Реки деградирани поради отпад во нивните корита;



Брегови кои се природно обраснати со вегетација

Почва и земјиште
Речиси целиот простор на Полошката котлина е педолошки истражен. Долината се
формира

од

младите

терциерни

прекини

кои

се

уште

сеизмички

активни.

Највпечатливи испрекинати форми се западните Полошки прекини, кои се наоѓаат во
западниот дел на долината, каде што се наоѓаат минерални извори (Лешок, Слатина,
итн) и прекинот на северо-источниот обод на долината - Источен Полошки прекиб, со
кој долината е спуштена во однос на Шар Планина и Жеден. Долината е исполнета со
плиоцен и кватернерни езерски седименти.
Почвите кои се застапени во пошироката област на општината, а особено во
рамничарскиот дел се: алувијални почви кои зафаќаат 300 hа, делувијални почви
распределени по ободот на падините на Шар Планина - овие почви се развиваат во
конусни наноси и зафаќаат 360 hа површина. Содржината на хумусот варира но
најчесто е 2% од почвената површина и содржи големи количина CaCO3. Механичкиот
состав на почвите се карактеризира со плодност.
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Делувијалните почви под падините на Шар Планина се разликуваат од оние под Сува
Гора и Жеден по однос на составот на материјалот и гранулометрискиот состав,
поради што доаѓа до значајни физички и хемиски разлики во својствата. На надморска
височина од 300- 600 m денес регионот има доминантен долински релјеф. На дното на
долината се протега Полог кој е поделен на два дела: Горен Полог (во близина на
градот Гостивар) на надморска височина од 400-461 m и Долен Полог (во близина на
градот Тетово) на надморска височина од 461 m.

Планинскиот релјеф има ридско - планинскиот карактер и се состои од планините Сува
Планина (1.853 м.н.в.) и Шар Планина (2.748 мнв). Западните планински делови се
покриени со бујна вегетација која дава карактеристичен шумски пејзажен карактер,
додека источните планини се празни и пусти (Сува Гора, Жеден), поради присуството
на варовник. Од вкупна површина од 2.379 km², 1.697 km² од регионот се земјоделски
површини. 25% од оваа област е обработливо земјиште, додека преостанатото
земјиште се користи како пасишта. Обработеното земјиште се состои главно од
ораници и градини (73%) и ливади (25%).

Нарушувањето на квалитетот на почвата во регионот произлегува oд:


Oтвoрени каменоломи и таложење на остатоците на голем простор;



Несоодветна преработка во земјоделски области, одгледување култури со
интензивни вештачки ѓубрива и пестициди;



Зголемена и неконтролирана употреба на пестициди;



Употреба на загадена вода за наводнување;



Несоодветното управување со отпадот и отпадните води ;



Уништување на почвените слоеви, ерозија, уништување на шумите и
прекумерна испаша;



Промени во физичката и хемиска структура на почвите под влијание на
постоечките индустриски објекти, како и таложење на седименти од загадениот
воздух , итн
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Индустриско загадување
Слика бр.10. Индустриско загадување во Полошкиот регион

Индустриски контиминирана област
Индустриска област
Фабрики

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Во Полошкиот регион идентификуван е еден индустриско контаминиран локалитет "жариште" и тоа Силмак Ферро /Силициум Топилницата(поранешен ХЕК Југохром), со
вкупно депонирани 851.000 м3 отпад и се простира на 80.000 м2 (кога е во функција на
работа)

Табела бр.66 Извори на загадување на река Вардар
Речен систем
и локација
Вардар
Вруток
Јегуновце

Загадување

Извор на
загадување

Регулирани
категории

Наблудувана
категорија

Органско
Неориганскио

Цврст отпад
Хром

I
II

I – II
III - IV

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Ерозија
Во Полошкото подрачје вкупно на годишно ниво количината на количина на еродирани
седименти изнесува 1.020.042 (м3/год), додека пак количина на пресретнати седименти
изнесува 604.885 (m3/год). Процентот на пресретнати седименти изнесува 59,3%.

Табела бр.67 Интензитетот на ерозија на подрачјето на Полошки плански регион
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Подрачје

Подрачје
категорија I-III
(км2)

Подрачје
категорија IV-V
(км2)

Општа
категорија и
коефициент

Полог

623,74
(42,69 %)

837,46
(57,31 %)

III
z=0,38

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Во Мавровската акумулација количината на пресретнати седименти на годишно ниво
изнесува 412.643 м3/год.

Kвалитет на амбиентниот воздух

Квалитетот на воздухот е важно прашање кое е суштински поврзано со јавното
здравје, економијата и животната средина. Загадувањето на воздухот може да
предизвика влошување на здравјето на луѓето, вклучително и предвремена смрт, како
и нарушувања на екосистемите. Со тоа се предизвикува огромна економска штета за
државата, изразена преку намалена продуктивност на работната сила и влошување на
состојбата во животната средина.

Квалитетот на воздухот во Полошкиот плански регион се следи со фиксна станица за
мониторинг и со уред за земање голем примерок, сместен во Тетово и фиксна станица
за мониторинг во Гостивар, како дел од Националната мрежа за Мониторинг на
квалитетот на воздухот организирана од страна на МЖСПП. Фиксната станица за
Мониторинг во Тетово ги следи еколошките и метеоролошките параметри: јаглерод
моноксид CO (mg/m 3), сулфур диоксид SO2 (μg/m3), озон O3(μg/m3), суспендирани
честички со големина на честички од 10 микрони (μg/m3), брзината и насоката на
ветерот, температурата, притисокот, влажноста и други параметри.
Граничните вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот
воздух се дадени во следната табела.
Табела бр.68 Гранични вредности, целни вредности и долгорочни цели за квалитетот
на воздух, вредности на праговите и информирање и алармирање за заштита на
човековото здравје
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Гранична или целна вредност

Загадувачка
субстанца

Просечен
период

Вредност

SO2

Час
Ден
Час
Година
Година

350 µg/m3
125 µg/m3
200 µg/m3
40 µg/m3
5 µg/m3

Макс. Број
дозволени
надминувања
24
3
18
0
0

Максимална
дневна 8часовна
просечна
Ден
Година

10 mg/m3

0

50 µg/m3
40 µg/m3
25 µg/m3
0.5 µg/m3
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
1 ng/m3
120 ng/m3

35
0

NO2
Бензен
(C6H6)
CO

PM10
PM2.5
Pb
As
Cd
Ni
BaP
O3

Година
Година
Година
Година
Година
Година
Максимална
дневна 8часовна
просечна во
тект на 3
год.

Долгорочна
цел
Вредност

Прагови на
информирање и
алармирање
Период

Вредност
на прагот

3 часови

500 µg/m3**

3 часови

400 µg/m3**

2 дена
2 дена

150 µg/m3*
200 µg/m3**

0
0
0
0
0
0
25

120 µg/m3

1 час
3 часа

180 µg/m3*
240 µg/m3**

* - праг на информирање
** - праг на алармирање
Извор: Финален извештај за стратегиска оценка на животната средина, Плански документ: Нацрт регионален план за
управување со отпад за Полошкиот плански регион, 2020

Мерењата покажуваат нарушен квалитет на амбиентен воздух во Тетово и Гостивар од
аспект на суспендирани честички, најчесто во зимскиот период, со бројни и интензивни
нарушувања на граничните вредности особено во зимскиот период.
Во Тетово концетрацијата на чадот во ова подрачје ги надминува

дозволените

граници и над 100 пати во текот една година (35 денови е максимум дозволено). На
загадувањето во Тетово влијае присуството на индустриските капацитети и
користењето на горива кои содржат голема количина на сулфур за време на зимата.
Од енергетските постројки во Полошката котлина годишно се исфрлаат околу
257.865.600 м3 СО2. Околу 2/3 од оваа количина се исфрла во текот на грејната сезона
и се должи на големата потрошувачка на енергенти за затоплување и тоа 49% отпаѓа
на јагленот а 34% на дрвото.
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Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности
за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на
алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на
толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен
весник на РМ бр.183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на
алармирање на суспендирани честички со

големина до 10 микрометри

(надминување на вредноста од 188 µg/m во текот на два последователни
3

денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи,
истиот е надминат во Скопје на мерните места Центар, Карпош и Ректорат, Битола на
мерните места Битола 1 и Битола 2, Гостивар, Струмица и Тетово.7

Табела бр.69 Мерни места
Мерни места / Денови
Центар

19.01.2019
g/m3
263.36

20.01.2019
g/m3
239.8

Карпош

285.77

258.15

Ректорат

390.06

304.66

Битола 1

309.77

243.18

Битола 2

291.25

267

Струмица

398.37

376.21

Гостивар
Тетово

225.39
249.62

192.61
210.37

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање: „Соопштение за надминување на
праг на алармирање (21.01.2019)

Покриеноста со податоци за РМ2,5 во текот на 2019 година е над 85%, на мерните
места Центар и Карпош во Скопје. На останатите локации (Тетово и Гостивар)
покриеноста со податоци е под 75% и затоа истите неможат да се земат во предвид за
годишната анализа.
Потребна е целосна имплементација на мерките дефинирани во Националниот план
за квалитет на воздух, Националниот план за редукција на емисии од големи
согорувачки постројки, како и локалните планови и тоа Планот за квалитет на воздух
за агломерацијата Скопски регион и Плановите и мерките за квалитет на воздух на
ниво на општина (Битола, Тетово и Велес и Струмица) со особен акцент на примена на
мерките со кои би се редуцирале емисиите и концентрациите на цврстите честички во
Министерство за животна средина и просторно планирање: „Соопштение за надминување
на праг на алармирање (21.01.2019)“
7
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воздухот. Исто така потребно е и останатите општини кои се соочуваат со овој
проблем да изготват планови и да отпочнат со е имплементација на мерки на локално
ниво. Само со интегриран пристап и активно учество на сите засегнати страни ќе се
постигне главната цел подобрување на квалитетот на воздухот.

ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА
Во областа на заштитата на природата, измените на законодавството им дадоа
одлична можност на општините за управување со заштитените подрачја како и
можности за самофинансирање. Во 2011 година е изработен предлог просторен план
на сите заштитени подрачја како и на ново предложени, за кои треба да се подготви
план за валоризација и план за управување со заштитените подрачја.
Во просторниот план се дефинирани:


Репрезентативни заштитени подрачја



Новопредложени подрачја за заштита



Подрачја предложени за природни реткости



Подрачја за управување со видови



Значајни растителни подрачја



Значајни орнитолошки локалитети



Значајни подрачја за пеперутки



Национална Емералд мрежа



Рамсарски подрачја (влажните екосистеми со огромен биодиверзитет)



Подрачја од светско наследство

За шумските екосистеми речиси и да не постојат скорешни квантитативни податоци
кои се однесуваат на состојбата како и биодиверзитетот во шумските екосистеми.
Денешните методи за стопанисување со шумите реазултираат со создавање на
едновидни и еднодобни стоини. Дивата сеча, нерационално користење на шумите,
шумските пожари, како и непошумување на голините, влијае врз загубата на одредени
видови како и на појава на ерозија и свлечишта на одредени делови од поранешните
шумски екосистеми. Дополнително, ниската јавна свест и немање на план за
управување, влијае и на загадување со комунален отпад.
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Високопланинските пасишта, камењари и литици и покрај тоа што се најмалку
засегнати екосистеми, тоа се едни од најинтензивно користени живелишта, посебно
како пасишта за овци. За потреба на сточарството, нивните површеии се вештачки
проширени. Дополнително со развојот на туризмот, пробивање на нови пасишта и
енергетски инсталации, дополнително се врши притисок врз овие живеалишта.
Низините и котлините трпат најголеми промени бидејќи се урбанизираат руралните
средини, а веќе се исчезнати блатата и мочуриштата, со што се уништуваат блатните
екосистеми. Дополнително интензивирањето на земјоделството, користењето на
пестициди, проширувањето на монокултурите директно влијае врз намалување на
популациите на многу видови. Посебен проблем е употребата на заштитни средства
во земјоделието, кои во појаки концентрации не ретко се користат како отров за
домашни или диви животни, кои многу често се користат понатаму во синџирот на
исхрана.
Инфраструктурата

и

економскиот

развој

како

и

недоволното

познавање

на

заштитените подрачја се сериозна закана за природата. Непостоењето на постојан
мониторинг, човечки ресурси и план за управување исто така влијае врз запуштање
или уништување на природните реткости, па така во последните 3 децении се загубени
дел од ретките загрозени видови.
Поради непостоење на технички и човечки ресурси

во општините одговорни за

природата, нема ефективна координација меѓу административните тела одговорни за
прашања поврзани со животната средина. Заинтересираните страни се недоволно
вклучени во процесот на одлучување. Системот за информирање и мониторинг на
животната средина треба дополнително да се развие. Инвестирањето во секторите и
понатаму е на исклучително ниско ниво во однос на потребите.
Природата во Полошкиот регион се карактеризира со репрезентативни заштитени
подрачја со висока природна вредност но и подрачја кои се наоѓаат под силен
притисок на инфраструктурните и енергетските проекти. На територијата на
Полошкиот регион се наоѓа Националниот Парк Маврово, како и планината Шар
Планина која е предложена за заштита со категорија Национален Парк, поради
нејзините високи природни вредности.
Од геоморфолошки аспект, Полошкиот регион се карактеризира со: карпести отсеци,
доминантни врвови, клисури, водопади, слапови, циркови, моренски наслаги,
периглацијален релјеф, тревни тераси, вртачи, ували карстни полиња, понори и
пештери.
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Слика бр.11 Катетегоризација на природно наследство во Полошкиот регион

Извор: Просторен план на Република Северна Македонија

Слика бр. 12 Репрезентативни, предложени и новоидентификувани заштитни подрачја
во Полошкиот регион

Подрачја предложени за
заштита според Просторен
План во Полошкиот регион
Извор: Просторен план на Република Северна Македонија
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На територијата на Полошкиот регион се наоѓаат повеќе природни убавини кои се
предложени за заштита но се интегрирани во поголемо заштитено подрачје, (пр. НП
Маврово или Шар Планина).

Некој од овие вредности се:


Брезно - резерват од питом костен,



Река Пена како споменик на природата,



Црно Езеро на Шар планина со голема ботаничка, геоморфолошка, зоолошка и
хидролошка важност



Волковија – ботаничка вредност, (НП Маврово)



Аџина Река – голема биолошка разновидност (НП Маврово)



Пештера Симка - геоморфолошка вредност (НП Маврово)



Длабока река – геоморфолошка и хидролошка важност (НП Маврово)



Стрезимир – ботаничка вредност (НП Маврово)



Тони Вода – палеонтолошка, зоолошка и ботаничка вредност (НП Маврово)



Требишка Рупа – ботаничка вредност (НП Маврово)



Св. Јован Бигорски – дендролошка вредност (НП Маврово)



Ростуше – ботаничка вредност (НП Маврово)



Три бари – зоолошка вредност (НП Маврово)



Пештера Алилица – геоморфолошка и зоолошка вредност (НП Маврово)



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

Дополнително на територијата на Полошкиот регион се наоѓаат и споменици на
природата кои не спаѓаат во територијата на (предложеното) заштитено подрачје, како
Споменик на природата Платан – Тетово, кое има висока дендролошка вредност
(Platanus orientalis) и се наоѓа во близина на Арабати Баба-Теке во Тетово, како и
Споменикот на природата Речица кои исто така имаат високо дендролошко значење а
се работи за Липови стебла (Tilia Sp.).
Од меѓународно

значајните

видови

тука

се

среќаваат

Stenobothrus eurasius

macedonicus (ранлив вид според Црвената листа на IUCN), Carabus intricatus (скоро
засегнат вид според Црвената листа на IUCN), Paracaloptenus caloptenoides (скакулци:
Хабитат Директива), како и пеперутките Parnassius apollo, Euphydryas aurinia,
Euphydryas maturna и Phengaris arion. На територијата е присутна голема разновидност
на птици, риби, растенија, инсекти, водоземци, рептили, без`рбетници и др.
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Полошкиот регион со НП Маврово и предложената заштита на Шар Планина има
голема природна вредност. Дел од овие заштитени подрачја исто така се поврзани и
со други конвенции или заштитни зони како на пример: планината Кораб, кањонот на
Радика и Шар планина се значајни подрачја за птици (Important bird area), а БуковиќСтража, Маврово, Шар планина, Бистра се значајни растителни подрачја.

Климатски-метеоролошки карактеристики8
Климата е многу значаен географски фактор. Од климата зависи количеството на
врнежи, полноводноста на реките, богатството на растителен и животински свет, а
секако и активноста на човекот во просторот.
Полошката котлина е прилично северозападно позиционирана и е под влијание на
изменета медитеранска и континентална клима. Така, климата се карактеризира со
многу ладни зими, бидејќи котлината е заградена со високи планини од сите страни,
кои имаат големо влијание врз режимот на истата во регионот.
Според податоците од мрежата на метеоролошки станици на Управата за хидрометеоролошки работи, просечната годишна температура во подрачјето изнесува
11,0°С (Тетово) и 10,4°С (Гостивар). Најстуден месец е јануари, со просечна месечна
температура -0,7°С (Тетово) и - 1,3°С (Гостивар). Најтопол месец е јули, со просечна
месечна температура од 23,2°С. Просечната летна температура изнесува 20,1°С.
Мразот се јавува многу често во долината. Просечниот леден период трае 168 дена,
почнувајќи од октомври-ноември и трае до април или мај.

Полошката котлина е една од најврнежливите котлини во земјата. Просечната
годишна сума на врнежи изнесува 784 mm. Во текот на годината, врнежите се
нерамномерно распоредени. Главниот максимум е во ноември со просечна месечна
сума од 103 мм или 13% од просечната годишна количина. Главниот минимум е во
август, просечно 38 мм или 5% од просечната годишна количина. По сезони,
најврнежлива е зимата со просечна сезонска сума од 248 mm, а со најмалку врнежи е
летото, просечно 117 mm. Најголем дел од годишниот влажен период се состои главно
од дожд и многу мала количина на снег. Снежните периоди главно се ограничени на
текот на зимскиот период, но тие може да се појават од октомври до април. Во овој
период во просек има 43 дена под снежна покривка, во 9 декември, во 15 јануари, во
ЦРППР - Финален извештај за стратегиска оценнка на животна средина за Полошки плански регион,
Јануари 2020, стр. 94-95
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12-ти февруари, а останатите седум дена се во март, април и ноември. Максималната
висина на снегот беше откриен на 9 февруари 1954 година, со најдолго времетраење
од 94 дена.

Доминантни

ветрови

во

регионот

се

северните

ветрови,

но

исто

така

се

честисевероисточниот и северозападниот ветер, како и ветровите од запад и од југ.
Северните ветрови се многу чести во сите месеци од годината со просечна стапка од
220 ‰ и просечна брзина од 1,5 m/s, односно, максимална брзина од 27 m/s.
Североисточниот ветар е вториот најчест ветар со годишен просек од 90‰ и просечна
брзина од 2,2 m/s и годишнa максималната брзина од 20 m/s. Северозападниот и
западниот ветер имаат приближно иста фреквенција 76-69‰ и со просечна годишна
брзина 1,4-1,7 m/s и максимална годишна зачестеност од 51‰, просечна годишна
брзина од 1,8 m/s и максимална годишна брзина од 16 m/s. Просечната годишна
зачестеност на тишините е 377 ‰ која има својот максимум од октомври до јануари од
474 ‰, а минимум во април 248 ‰.

Ортографијата на Полошката котлина, обезбедува услови за настанување на магла,
која може да се најде во речиси сите месеци од годината, со најголемите
фреквенцијата во текот на зимскиот период, доцна есен и рана пролет. Во просек
годишно има 34 магливи денови, но понекогаш овој број се менува и се движи 18-52
дена. Маглата, речиси редовно е проследена со температурна инверзија и во тие
денови во долината е студено, а на околните планински масиви времето е сончево и
топло.

Релативната влажност на воздухот е многу карактеристична во овој регион. Тоа се
намалува од јануари до јули и се зголемува од септември до крајот на годината.
Просечната годишна влажност на воздухот е околу 73%, со максимум во ноември,
декември и јануари во просек 83% и минимум во јули и август, во просек од околу 64%.

Просечното времетраење на инсолацијата е 1.876 часа, што значи дека оваа долина е
една од најоблачните во земјата. Радијацијата е најдолгата во јули, околу 277 часа, а
сончевата радијација е најкратка во декември и јануари со просек од 70 часа.
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Туризам
Трендовите на туристичкиот развој се многу важни од аспект на креирање на
развојните стратегии, планови, програми и активности. Може да се каже дека
Полошкиот плански регион спаѓа во помалку туристичко развиените региони во
државата. Во овој регион постојат огромни можности за различни видови на туризам,
како на што се руралниот, еко туризмот, спортско-рекреативниот, транзитниот,
ловниот, риболовниот, културниот и конгресниот туризам.
Тетово е важен центар во овој регион бидејќи е дом на неколку интересни локалитети
на културно наследство како што се Арабати Баба Теќе и Шарена џамија, како и
Лешочкиот манастир во близина на градот. Културното наследство и верските
локалитети во Тетово привлекуваат поголеми групи туристи, вклучувајќи ги класичните
балкански тури и турнеи на истражувачи. Шар Планина е многу важна и огромен
туристички потенцијал за Полошкиот регион. Таа има традиција како најдобро место за
зимски спортови во земјата. Шар Планина исто така нуди можности за активности на
отворено во текот на летните месеци, кои во моментов се недоволно развиени.
Близината на Скопје е една од главните можности за врски за развивање на туризмот.
Полог е пограничен регион, па така постојат можности за прекугранични понуди во
туризмот и искористување на европски фондови за развој на овој сектор.
Развојот на туризмот во Полошкиот регион може да се утврди преку анализирањето на
обемот, динамиката и структурата на бројот на туристи и ноќевања, како и
процентуалниот однос на овие показатели со вкупниот број на државни ниво. Овие
параметри се дадени во рамките следните табеларни прегледи.
Табела бр.70 Обем, динамика, структура и процентуално учество на туристичката
посетеност во Полошкиот плански регион, во периодот 2015-2019 година

2015

2016

2017

2018

2019

Вкупен број на туристи во
Полошки регион
Домашни туристи

30.200

27.318

30.124

37.091

41.994

14.565

13.805

14.150

16.802

18.560
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Процентуално

учество

на

домашните туристи во вкупниот

48,23%

50,53%

46,97%

45,30%

44,20%

15.635

13.513

15.974

20.289

23.434

51,77%

49,47%

53,03%

54,70%

55,80%

број на туристи во Полошкиот
регион (%)

Странски туристи
Процентуално

учество

на

странските туристи во вкупниот

број на туристи во Полошкиот
Извор:
Државен
завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија
регион
(%)

Од табелата може да се забележи зголемување на бројот на домашни и на странски
туристи во периодот од 2015 до 2019 година. Вкупниот број на туристи се зголемил за
39% во наведниот период, бројот на домашни туристи се зголемил за 27,5%, додека
бројот на странски туристи се зголемил за речиси 50%. Исто така од табелата може да
се констатира дека процентот на странски туристи во однос на домашните туристи се
зголемува секоја година и во 2019 тој изнесува 55,8% странски од вкупниот број на
туристи во Полошкиот регион.

Табела бр. 71 Обем, динамика, структура и процентуално учество на остварените
туристички ноќевања во Полошкиот плански регион, во периодот 2015-2019 година
2015
Вкупен број на ноќевања во
Полошки регион
Остварени ноќевања на домашни
туристи

2016

2017

2018

2019

60.574

52.590

60.249

71.929

84.138

29.041

24.887

27.457

32.464

35.513

47,94%

47,32%

45,57%

45,13%

42,21%

31.533

27.703

32.792

39.465

48.625

52,06%

52,68%

54,43%

54,87%

57,79%

Процентуално учество во вкупниот
број

на

ноќевања

на

домашните

туристи во Полошкиот регион (%)

Остварени ноќевања на странски
туристи
Процентуално учество во вкупниот
број

на

ноќевања

на

странските

туристи во Полошкиот регион (%)

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија
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Преку оваа табела може да се следи позитивниот тренд на зголемување на бројот на
ноќевања во Полошкиот регион во периодот од 2015 до 2019 година и тоа за 39%.
Бројот на ноќевања остварени од домашните туристи е зголемен за 22,5%, додека
бројот на ноќевања остварени од странските туристи е зголемен за 54%. Како и кај
бројот на туристите, така и кај бројот на ноќевања, процентуално се зголемува бројот
на ноќевања остварени од странски во однос на домашни туристи, со што тој процент
во 2019 година е 57,79%.

Табела бр. 72 Број на туристи и ноќевања, по региони, за периодот 2015-2019 година
2015

Туристи

2016

Ноќевања

Туристи

2017

Ноќевања

Туристи

2018

Ноќевања

Туристи

2019

Ноќевања

Туристи

Ноќевања

Југозападен
регион

298.057

1.201.927

322.334

1.228.617

368.924

1.365.684

419.717

1.539.219

445.846

1.618.312

Скопски
регион

234.123

452.912

247.338

479.284

324.146

602.953

367.597

658.117

389.182

688.324

Југоисточен
регион

133.328

412.804

135.092

437.607

142.888

457.162

160.173

571.670

167.451

562.422

Пелагониски
регион

62.019

157.766

58.355

141.153

63.549

161.751

70.798

203.620

72.833

183.520

30.200

60.574

27.318

52.590

30.124

60.249

37.091

71.929

41.994

84.138

Источен
регион

25.907

53.357

30.568

66.515

31.775

62.957

34.354

69.419

32.077

62.878

Вардарски
регион

24.308

39.636

26.064

41.643

26.145

47.189

26.385

48.649

25.136

48.590

8.125

15.229

9.774

13.751

11.290

17.207

10.820

14.185

10.444

14.214

816.067

2.394.205

856.843

2.461.160

998.841

2.775.152

1.126.935

3.176.808

1.184.963

3.262.398

ПОЛОШКИ
РЕГИОН

Североисточен
регион

Република
Северна
Македонија

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија
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Графикон бр.5 Процентуален однос на број на туристи по региони за 2019 година

Графикон бр. 6 Процентуален однос на бројот на ноќевања на туристите по региони во 2019 година

Од табелата може да се констатира дека во периодот 2015-2019 година во сите
региони има позитивен тренд на зголемување на бројот на туристи и ноќевања. Како
што е прикажано и во графиконите, најпосетуван регион во 2019 година е
Југозападниот регион (37,63%), потоа е Скопскиот регион (32,84%), додека најмалку
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посетуван е Североисточниот регион (0,88%). Полошкиот регион во 2019 година се
наоѓа на петто место од девет региони по број на туристи (3,54%) и по број на
ноќевања (2,58%).

Табела бр.73 Број на соби и легла, по региони, за периодот 2015-2019 година
2015
Соби

Југозападен
регион

2016

Легла

Соби

2017

Легла

Соби

2018

Легла

Соби

2019

Легла

Соби

Легла

16.370

41.917

16.472

42.105

16.488

42.220

16.862

43.148

16.943

43.312

Скопски
регион

2.893

6.089

3.102

6.510

3.462

7.237

3.653

7.733

3.839

8.049

Пелагониски
регион

3.386

9.993

3.417

10.078

3.414

10.203

3.629

10.741

3.666

10.846

Југоисточен
регион

2.404

6.316

2.443

6.438

2.450

6.449

2.457

6.436

2.467

6.367

1.128

3.443

1.142

3507

1.142

3.503

1.267

3.806

1.240

3.769

Источен
регион

641

1.894

669

1.985

718

2.075

735

2.090

734

2.088

Вардарски
регион

675

1.696

699

1.818

697

1.792

719

1.841

663

1.748

Североисточен
регион

315

673

361

727

388

778

380

763

381

763

29.993

76.942

ПОЛОШКИ
РЕГИОН

Република
27.812
72.021
28.305
73.168
28.759
74.257
29.702
76.558
Северна
Македонија
Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија

Од табелата бр.68 може да се увиди дека од 2015 до 2019 година сите региони
бележат пораст по број на соби и број на легла. Во тој период бројот на соби е
зголемен за 7,6%, додека бројот на легла е зголемен за 6,8% на државно ниво.
Како што е прикажано и во претходната табела, бројот на туристи и ноќевања е
најголем во Југозападниот регион, така и бројот на соби и легла е најголем во тој
регион. Полошкиот регион во 2019 година се наоѓа на петто место од девет региони
според овој индикатор со 1.240 соби (4,13%) и 3.769 легла (4,9%).
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Графикон бр.7 Број на број на соби и легла во Полошкиот регион за периодот 2015-2019 година

Од графиконот се гледа позитивниот тренд на зголемување на бројот на соби и легла
во Полошкиот регион во периодот од 2015 до 2019 година. Во овој период бројот на
соби е зголемен за 10%, а бројот на легла е зголемен исто за речиси 10%. Во
споредба со другите региони, Полошкиот регион има мал број на соби и легла, нешто
на што ќе треба да се посвети повеќе внимание во иднина.

Табела бр.74 Просечен престој на туристите во Полошкиот регион, во денови, за
периодот 2015-2019 година
2015
Просечен престој на домашни
туристи
Просечен

престој

на

странски

туристи
Просечен престој на вкупниот број
на туристи

2016

2017

2018

2019

2,00

1,8

1,94

1,93

1,92

2,00

2,05

2,06

1,95

2,08

2,00

1,93

2,00

1,94

2,00

Извор: Државен завод за статистика,сопствени пресметки на експертски тим
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Од табелата се гледа дека престојот на туристите во Полошкиот регион во периодот
од 2015 до 2019 година, покрај малите варијации, просечно изнесува 2 дена.
Просечниот престој на домашните туристи е намален од индикатор 2 на 1,92 додека
кај странските туристи е зголемен од индикатор 2 на 2,08. Според овие податоци може
да се заклучи дека просечниот престој од два дена на туристите во Полошкиот регион
е многу краток и треба да се работи на нивно зголемување.

Согласно законска легислатива во нашата држава, угостителските објекти се поделени
на неколку групи и тоа: I - ресторани (ресторани, гостилници, ресторани за
самопослужување, експрес ресторани, киосци, млечни ресторани, ресторан бавчи,
летни бавчи, кебапчилници, бистро, пицерии, објекти за брза храна и др); II - барови
(кафеана, кафетерија, ноќен бар, кафе бар, кабаре, диско клуб, диско клуб на отворен
простор, пивница и др); III - кантини и IV- други угостителски објекти за исхрана. Како
што е наведено во законската регулатива сите ресторани треба да бидат регистрирани
и категоризирани согласно меѓународните стандарди за оценување со ѕвезди согласно
Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска
дејност.

Табела бр.75 Бројот на деловни единици, седишта, работници и промет во
угостителскиот сектор на државно ниво и во Полошкиот регион за период 2015-2019
година
Угостителски
објекти

2015

2016

2017

2018

2019

МК
Деловни единици

2.084

2.212

2.260

2.301

1.275

Седишта

131.230

130.069

136.502

137.749

105.813

Работници

14.874

15.209

15.665

16.985

14.381

10.338.132

10.836.359

12.190.404

15.167.429

14.294.853

Вкупен промет во
илјада денари

ПОЛОШКИ РЕГИОН
Деловни единици

401

515

504

526

229

Учество на државно
ниво %

19,24%

23,28%

22,30%

22,86%

17.96%

Седишта

13.680

15.973

17.982

19.051

8.304
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Учество на државно
ниво %

10,42%

12,28%

13,17%

13,83%

7,85%

Работници

1.214

1.579

1.506

1.615

778

Учество на државно
ниво %

8.16%

10.38%

9.61%

9.51%

5.41%

Вкупен промет во
илјада денари

587.740

663.184

712.096

874.518

640.078

Учество на државно
5.66%
6.12%
5.81%
5.77%
ниво %
Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Северна Македонија

4.48%

*За 2019 година, податоците за индивидуалните дуќани не се достапни сеуште.

Оваа табела овозможува да се увиди позитивниот тренд на зголемување на
индикаторите во сите наведени аспекти во угостителскиот сектор во Полошкиот
регион, во периодот од 2015 до 2018 година, без 2019 година каде што во податоците
од публикацијата Региони во РСМ 2020 година постои техничка или аритметичка
грешка (вкупниот број на деловни единици на ниво на држава е напишан 1.275, а само
во Скопскиот регион пишува дека има 1.534) , а и дел од информациите не беа
достапни во моментот на подготвување на таа публикација и на овој документ.
Во периодот 2015 -2018 година бројот на деловни единици во Полошкиот регион се
зголемил за 31%, бројот на седишта е зголемен за 39%, бројот на работници во
угостителскиот сектор се зголемил за 33% и вкупниот промет се зголемил за 49%.
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Планирање на развојот на Полошкиот плански регион
Во рамките на процесот за изработка на Програмата за развој на Полошкиот регион 20212026кој се одвива со поддршка на Министерството за локална самоуправа и
Швајцарската Агенција за соработка и развој беше применета следната методологија:


Десктоп истражување



Консултација на релевантни стратешки документи меѓу кои и Националната
стратегија за регионален развој 2020-2030, национални развојни програми,
локални развојни планови и стратегии, Законот за рамномерен регионален развој и
Програмата за развој на Полошкиот регион 2015-2019



Истражување со дистрибуција на структурирани прашалници до засегнати страни
во Полошкиот регион како: локални самоуправи, јавни претпријатија, невладини
организации, бизнис сектор, спортски здруженија, институции од областа на
здравството и социјалата и образовни институции



Поединечни консултации со релеванти стејкхолдери

Вклученоста на засегнатите страни во процесот на планирање се одвиваше преку online
консултативни средби заради рестрикциите околу групни настани согласно КОВИД 19
препораките

и

протоколите.

Во

рамките

на

истражувањето

беа

дисеминирани

структурирани Прашалници за проценка на потребите и капацитетите во Полошкиот
плански регион до повеќе од 120 стејкхолдери од јавниот, приватниот, граѓанскиот сектор
како и до здравствените, образовните и институции од областа на социјалната заштита.
Резултатите од истражувањето беа основа за изработка на SWOT и PESTLЕ анализите
кои пак ги дадоа рамките за дефинирање на потенцијалните области за интервенција во
периодот 2021-2026.


Во рамките на SWOT

анализата, повеќе од половина од учесниците во

истражувањето како најсилни страни на Полошкиот регион ги навеле: туризам,
развој на мали и средни претпријатија, развиена сообраќајна мрежа, големи
површини обработливо земјоделско земјиште и човечките ресурси.


Повеќе од 50% од одговорите за кои се можностите за развој на Полошкиот регион
се однесуваат на: географската поставеност, изобилство од природни ресурси,
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изградба

на

индустриски

зони,

изградба

на

хидроцентрали,

развој

на

земјоделството.


Како слаби страни кои негативно влијаат врз развојот на Полошкиот регион во
одговорите доминираат следните теми: неизработени урбанистички планови,
недоволно развиена туристичка инфраструктура, отсуство на инвестиции во
индустријата, мал број на хидроцентрали, невработеноста и отсуство на
инвестиции во култура и образование.



Ризици кои се наведени а го загрозуваат развојот на Полошкиот регион се:
миграција, лоша инфраструктура, пожари, поплави и други природни катастрофи,
деградација

на

обработливото

земјиште

дивоградбите и климатски промени.
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заради

немање

водостопанство,



Силни страни



























 Немање на урбанистички планови
 Недоволно
развиена
туристичка

Туризам
Културно наследство
Економија- силни мали и средни
претпријатија
Развиена сообраќајна мрежа
Големи
површини
земјоделско
земјиште
Локации за гринфилд инвестиции
Човечките ресурси
Идеи за развој и проекти
Магистрала
и
автопат
од/до
регионот
Евтина работна сила
Близина до аеродроми
ТИРЗ Тетово
Продуктивно земјоделие
Мултикултурна средина
Младо население
Традиционални вредности
Занаетчиство

Можности








Слаби страни

Географска поставеност
Изобилство од природни ресурси
Изградба на индустриски зони
Изградба на хидроцентрали
Развој на земјоделство
Мобилни и вредни луѓе/работна сила
Искористување на претприемачкиот
дух на населението
Експертиза за квалитетни проекти за
развој
Солидна бизнис клима
Искористување
на
донаторски
фондови
Иновации во приватниот сектор
Рурален туризам
Поттикнување на зелена економија
Креирање на локални/регионални
производи

инфраструктура

 Недоволна












имплементација
на
програмата за регионален развој
Отсуство на инвестиции во индустрија
Мал број на хидроцентрали
Невработеност
Слаби инвестиции во култура и
образование
Отсуство
на
координација
меѓу
секторите и институциите
Недоволна вклученост на релевантни
експерти во подготовка на развојни
проекти
Недоволно средства за развој на
општините
Бирократија
Високи комунални давачки на локално
ниво
Несоодветна распределба на средства
за регионален развој
Руралните општини немаат доволно
средства за развој

Ризици
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Миграција
Лоша инфраструктура
Пожари, поплави и климатски промени
Континуирано креирање на диви депонии
и нивно неодстранување
Деградација на обработливото земјиште
заради немање водостопанство
Дивоградби
Несоодветна експертиза при изработка на
проекти
Слабо менаџирање со општините
Политички кризи во земјата и регионот
Нецелосна реализација на програмата за
развој на регионот
Лоша приоретизација на развојни области
Нелојална конкуренција

Согласно истражувањето се изработи интегрирана PESTLE

анализа која ги вклучи

одговорите дадени во прашалниците од засегнатите страни во Полошкиот регион.
•

Повеќе од половина од одговорите како политички фактори кои влијаат врз
развојот на регионот ги навеле: централната и локалната власт и нивните
политики за распределба на финансиските средства по региони

•

Повеќе од 50% од одговорите за економски фактори кои влијаат врз развојот на
Полошкиот регион се однесуваат на: развој на туризмот, поврзување со бизнис
компании од странство со цел привлекување на капитал и know-how

•

Како фактори од обласата на социјалната заштита кои влијаат врз развојот на
регионот во одговорите доминираат следните: миграцијата особено од руралните
средини и отсуството на социјална инклузија

•

Технолошки фактори кои влијаат врз развојот на регионот: воведување
современи технологии во производството и унапредување на ИКТ вештините

•

Правни фактори кои влијаат согласно одговорите на испитаниците се: закони
применливи во пракса и праведно судство

•

Фактори од областа на животната средина кои влијаат врз развојот на
Полошкиот регион се повеќе и воглавно се однесуваат на: решавање на
проблемот со отпадот, дивите депонии, санитарните депонии, загаденоста на
воздухот и реките
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Политички
фактори
Централната власт
Локалната власт
Политичка партија на
власт
Градоначалници
Совети на општини
Меѓународни односи
Регионални односи
Јавни политики
Вистинска
децентрализација со
финансиска независност
на општините
Алокација на повисоки
средства за регионален
развој од страна на
Владата
Печалбарите од
Полошкиот регион

Економски
фактори
Пристап до ЕУ
фондовите
Користење на
фондовите од Светска
банка
Проекти финансирани
од други организации
Систем за наводнување
на земјоделско
земјиште
Патна инфраструктура
Развој на туризмот
Поврзување со странски
партнери за современи
компании
Земјоделие
Печалбари од
Полошкиотрегион
Инфлација
Стапка на кредити
ТИРЗ Тетово за
трансфер на технолoгии
и know how

Социјални
фактори
Ослободување на
плаќање сметки за
социјално-загрозени
семејства
Хуманитарена помош
преку НВОа
Социјалната грижа за
стари и изнемоштени
Семејните односи
Миграцијата особено од
руралните средини
Социјална инклузија
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Технолошки
фактори
Развој на ИКТ
Вложување во ИТ
знаења на
повозрасните
Воведување на нови
современи технологии
во производството
Пренос на трансфер на
know-how преку
партнерски компании
од странство
Прилагодување кон
современите
технoлошки фактори

Правни
фактори
Локални и
национални
стратегии за развој
Добри закони кои
ќе се применуваат
во пракса
Праведно судство
Вистинско правна
поделба на
надлежностите на
национално,
регионално и
локално ниво

Еколошки
фактори
Планови за
заштита на
животна средина
Изградба на
санитарна депонија
Развој на рурален
одржлив туризам
Управување со
градежен шут
Почитување на
законите за
заштита на
животната средина
Климатските
промени
Диви депонии
Регионална
депонија
Отпадни води
Заштита на јавниот
интерес

Визијата за Полошкиот регион беше дефинирана преку интегрирање на резултатите
од истражувањето и предлозите на 1-вата консултативна средба со засегнатите
страни во Полошкиот регион.
ВИЗИЈА за Полошкиот регион во 2024:
Полошкиот регион е туристички атрактивна дестинација со современа
инфраструктура, со чиста и здрава животна средина, со висок квалитет на
живеење во мултикултурна средина и добра социјална инклузија, можности за
вработување на младите и иновативни технологии достапни за сите.

Среднорочни цели
Како резултат на партиципативниот процес при планирањето на развојот во
Полошкиот регион за периодот 2021-2026беа одредени стратешките области во кои
понатаму се идентификуваа приоритети и мерки.
Дополнително при дефинирањето на среднорочните цели во предвид беа земени
резултатите од секторските анализи како и усогласеноста со Националната стратегија
за регионален развој на Република Северна Македонија 2020-2030 како и со и Законот
за рамномерен регионален развој.
Согласно анализата се идентификуваа стратешки области за интервенција и тоа:
-економски развој
-образование
-социјала
-заштита на животна средина
Во сите предложени стратешки области се дефинираа и среднорочни цели,
приоритети и индикативни мерки за развој на регионот.

Во Програмата за развој на Полошкиот регион дефинирани се следните среднорочни
цели:
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СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 1.
ПОТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОJ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ
ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 2.
ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ
КАПАЦИТЕТИ, ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ
ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 3:
ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ВО
ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
Во продолжение се презентирани среднорочните цели, а во рамките на секоја цел
прикажаните се приоритетите за секоја среднорочна цел и основните мерки за секој
приоритет.

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 1. ПОТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОJ ПРЕКУ
ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ
Економијата во Полошкиот регион не се разликува многу од трендовите на економски
развој на националната економија. Тоа што го разликува од другите регионот е
преприемничкиот дух на жителите од овој регион кои се подготвени да инвестираат во
локалната економија односно подготвеноста да започнуваат сопствени бизниси. Ова
се должи на големиот број на жители од регионот кои привремено работат во земјите
Европската Унија и се подготвени да самостојно или преку нивните семејни членови да
го инвестиртаат нивниот стекнат капитал, пренесување на нивните знаења и вештини
во отварање на формални бизниси во овој регион. Бизнисите кои се отворија во ваков
тек на настани во деведетите години се покажаа како добри инвестиции бидејќи
поголемиот број на тие бизниси и ден денес многу успешно работат. Постојните и
новоформирани ММСП во приватна сопственост остануваат основен двигател на
регионалната/локaлната економија. За намалување на невработеноста неопходно е
создавање на претпоставки за поттикнување на побарувачката на работна сила,
односно отворање на нови работни места преку подобрување на бизнис климата. Во
идниот

период

особено

внимание

треба

да

се

посвети

во

развојот

на

претприемништвото, ММСП, семејните бизниси, занаетчиството, самовработувањето,
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привлекување на инвестиции. Иако во последните години бројот на невработени е
намален и имаше тренд на понатомошно намалување, појавата на пандемијата на
COVID 19 во дирекно имаше влијание на повторно зголемување на бројот на
невработени како последица на лошото економско дејствување на бизнисите во овој
периот. Продолжува состојбата на доминирање на поголем број на невработени од
руралните подрачја и неспорно се наметнува потреба за поддршка и инвестиции
односно влијание за забрзан развој на овие средини и создавање на претпоставки за
поголема вработеност на расположливата работна сила. Системската поддршка на
развојот на носечките индустрии во Полошкиот регион како што се градежништво и
градежни материјали, мебелната индустрија и прехранбената индустрија и преку
надополнување на оваа листа и со други сектори ќе овозможи креирање на нови
работни места и подобрување на животниот стандард на жителите.
Два забележителни тренда се: учеството на БДП на Полошкиот регион во вкупниот
БДП на државно ниво е константно стабилен (во последните 3 години просек извесува
7,23 %) и дека учеството на инвестициите во основни средства во БДП (15,29 %) е
пониско од просекот на Република Северна Македонија (23,07%)
Од статистичките податоци може да се заклучи дека освен Скопскиот сите други
региони имаат бруто-домашен производ под просекот на Република Северна
Македонија. Во однос на националниот просек, најмал бруто домашен производ по
жител има Полошкиот Регион со индекс 46.7 (2018 год.).
Р.бр.

Индикатор

Индикатори

1

Бруто домашен производ по жител

2.

Базна 2020

Индикатор 2024

46,7 (2018)

= Индекс МК100

Учество на регионот во БДП

7,25 % (2018)

>5%

3.

Нови деловни субјекти

8614 ( 2019)

>10-15 %

4.

Нови вработувања

5.

Намалување на невработеноста

28,5 %

3 000 - 5 000
Нови работни места
< 18 %

Остварувањето на стратешката цел е планирана преку четири приоритети:

1.1.

Поддршка на претприемништвото, конкурентноста, иновативноста
на ММСП

Стратешки подготвената програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста
и иновативноста на малите и средните претпријатија, на национално, регионално и
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локално ниво од страна на одговорните институции претставува операционализација
на политики и стратегии за поттик и развој на претприемништвото односно микро,
малите и средни претпријатија, преку разни форми на активности за поддршка и
развој, заради креирање на услови за отворање нови деловни субјекти, креирање на
нови работни места, намалување на невработеноста, зголемување на конкурентноста
на ММСП, зголемување на извозот и воедно креирање на подобри услови за пораст на
животниот стандард.

Излезни резултати









Индикатори

Отварање на нови деловни
субјекти
Реализирани на нови домашни и
странски инвестиции
Отварање на нови работни места
Скклучени договори за
соработка
Реализирани обуки, семиари,
конференции за поддршка на
претприемништвото и ММСП
Реализирани проекти и
активности за поддршка и
субвенционирање на ММСП
Реализирани проекти за
поддршка на женско
претприемништво
Реализирани проекти за
поддршка на социјално
претпримаништво















Број на нови фирми
Број на нови деловни објекти во локалнити
економски/индустриски зони на општините
Број на домашни и странски директни
инвестиции
Обем на странски инвестиции од
повратниците
Број на креирани нови работни места
Број на реализирани обуки, семиари,
конференции за поддршка на
претприемништвото и ММСП
Број на учесници во обуки, семиари,
конференции за поддршка на
претприемништвото и ММСП
Број на реализирани проекти за поддршка
на женско претприемништво
Број на корисници на услуги за поддршка на
женско претприемништво
Број на активности за социјано
претприемништво
Број на креирани социјани претприајтија
Број на изработени бизнис планови и
одобрени од финансиските институции
Број на склучување на договори за јавноприватно партнерство

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните мерки :
1.1.1.

Континуиран
конкурентноста

поттик
и

и

развој

иновативноста

на

на

претприемништвото,

Микро,

Мали

и

Средни

Претпријатија во Полошкиот регион
Како дел од реалниот сектор микро, малите и средните претпријатија на национално
ниво опфаќаат над 98 % од вкупниот број постојни претпријатија и и истите имаат
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значително влијание во економскиот раст и развој на државата во креирање на БДП и
во креирање на работни места. Состојбата е слична и во Полошкиот регион каде на
крајот од 2019 година, 99,01 % од вкупниот број на претпријатија се микро и мали
претпријатија (78,15 % микро и 20,86 % мали ). Овој факт претставува основен
приоритет на економските политики на Владата на Република Северна Македонија да
бидат насочени кон зголемување на конкурентноста и иновативноста на ММСП на
национално и регионално/локално ниво.
Тековно во Република Северна Македонија преку соодветни програми и проекти на
Владата реализирани преку соодветните министерства, фондови и агенции како и
проекти и програми поддржани од донаторски средства се реализирани се разновидни
мерки

и

активности

за

поддршка

на

претприемништвото,

конкурентноста

и

иновативноста на ММСП. Во моментот мерките за поддршка на претпријатијата се
спроведуваат

во

три

носечки

програми

за

поддршка

и

развој

на

ММСП

имплементирани од страна на Министерството за економија, Агенцијата за промоција
на претприемништвото на Република Северна Македонија (АППРСМ) и Фондот за
иновации и технолошки развој (ФИТР).
Обработените информации и податоци од стратешките документи на национално,
регионално/локално ниво и нивното делумно практично имплементирање покажуваат
дека има потреба од посуштинска децентрализација на инструментите за поддршка на
претприемништвото, ММСП односно нивната конкурентност и иновативност преку
воспоставување на подиректна соработка на локалните/регионалните самоуправи
(општините) со министерствата и националните агенции и фондови кои дистрибуираат
државна помош за ММСП.

Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности


Поттикнување и поддршка на ММСП во процесот на апликација на владини
програми и институции за поддршка/субвенционирање на ММСП



Изработка на анализа/студија за тековната состојба (проблеми, предизвици,
потреби и побарувања) на ММСП на Полошкиот регион



Изработка на студија и развивање на програма за поддршка на конкурентите
дејности/сектори на Полошкиот регион



Поддршка и развој на социјално претпримеништво во Полошкиот регион
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Поддршка и развој на женско претпримеништво во Полошкиот регион



Креирање на фонд за поддршка на млади лица претпримачи



Потикнување и поддршка на Јавно Приватно Партнерство на бизнис делување
во Полошкиот регион



Отварање на инкубатор/кластер/иноватовен (извонреден) центар/технолошки
парк Потикнување и поддршка на извозот на ММСП од Полошкиот регион



Поддршка во имплементација на меѓународните технички стандарди во ММСП
(ISO, HACCP, CE, HALAL…) преку постојни програми за поддршка (АППРСМ,
Министерсво за економија и и др.)



Имплeметација на активности од „План за развој за туризмот: Полошки регион
(Тетово, Попова Шапка и околината)“ – Менаџирање на дестинации од Проект
за локална и регионална конкурентност (www.lrcp.mk)

1.1.2.

Развој и понуда на услуги за нефинасиска и финансиска поддршка
за ММСП

Понудената нефинасиската поддршка од страна институциите за поголемиот број
менаџери на претпријатија е ставен скоро секогаш во втор план и поголемо значење
даваат на финансиската поддршка. Но искуствата покажуваат дека решение за
поголем број на потешкотии со кои се соочуваат претпријатија се надминуваат преку
искористување на нефинансиската поддршка кои го нудат релевантните институции
или центри за поддршка на ММСП.
Финансиската поддршка во секојдневното работење на ММСП има првенствено
значење и приоритет на листата на потребната помош во развојот и растот на
претпријатието која е многу значајна во периоди на економска нестабилност како што
е во моментот поради пандемијата на COVID 19. Одговорните институции кои што
нудат финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во нашата држава
се: Комерцијалните банки (Стопанска банка Скопје, Про кредит банка, Комерцијална
банка, Тутунска банка, Стопанска банка Битола, ЕБОР и др.), Развојна банка, фондот
за иновации и технолошки развој (ФИТР), Агенцијата за поддршка на земјоделство и
рурален развој (АФПЗРР), специфични кредитни линии за МСП секторот, штедилници
(Можности, ФУЛМ, Хоризонти), и др. Развојната банка на Северна Македонија е
основана во 1998 година и е единствената банка во државна сопственост, со мисија за
подобрување на пристапот до финансиски средства на ММСП.
Проектите и активностите за остварување на мерката се:
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Индикативни активности


Понуда на информации/совети/консултатнски услуги за почетни бизниси и
постојни ММСП преку бизнис центри, ЛЕР канцеларии, АВРСМ, технолошки
паркови и др.



Развој и понуда на Ментоски услуги за почетни и зрели бизниси



Промоција и поддршка на програмата за претприемништвото/самовработување
од оперативниот план за вработување (тековно секоја година)



Промовирање и поддршка на активни мерки за вработување од оперативниот
план за вработувања за тековната година



Промоција на тековни извори на финансирање за почетни и постојни бизниси



Промовирање и поддршка при имплементирање на национални програми кои се
однесуваат на категоријата на лица со посебни потреби



Креирање на регионален програми за поддршка на на категоријата на лица со
посебни потреби



Креирање на регионален фонд за ваучерко советување на ММСП



Подобрување на соработката со ФИТР (национален) и креирање регионален
фонд за иновации и технолошки развој за фирми од Полошкиот регион



Промовирање и поддршка при имплементирање на национални програми за
практикантство со цел да се зголеми вработливоста на младите невработени,
жените и други ранливи категории од населението од Полошкиот регион.



1.1.3.

Креирање на регионален фонд за поддршка на ММСП во Полошкиот регион

Поддршка
на
економскиот
развој
преку
привлекување на домашни и странски инвестиции

поттикнување/

Домашните и странските инвестиции се многу значајни во постигнување на добар и
успешен економски раст на регионот со кој се допринесува во отварање на нови
работни места и придонесува до подобар животен стандард на жителите на регионот.
Домашните и странските нови инвестиции во Полошкиот регион допринесоа во
вкупниот економски раст на регионот. Како позитивен пример може да се спомнуваат
индустриските зони во Џепчиште и во Желино каде има концентрација на
производствени претпријатија кои се реализирани во последните години и секако
ТИРЗ Тетово како потенцијал за развој на регионот во насока на развој на регионот во
поглед на трансфер на знаење и технологии од компаниите-странски инвестиции,
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можност за соработка со компании од регионот како добавувачи и потенцијал за
намалување на невработеноста.
Самите инвестиции представуваат инвестирање заради проширување на дејности од
домашни фирми и како инвестиции на иселеници за трансфер на нивните знаења,
вештини и техниологии стекнати во земјите на западна Европа и преточени во
успешни претпријатија од нашиот регион.
Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности



Изведување на студија за креирање/отварање на регионални /локални
економски зони во Полошкиот регион



Подготовка на програма на активности за поддршка на домашни и странски
инвестиции во економските зони во Полошкиот регион



Развој на пакети за поддршка на домашни и странски инвеститори



Подготовка на ГУП и ДУП за регионалните/локалните економски/инвестициски
зони



1.2.

Одржување на годишни средби со дијаспората/инвеститорите

Поддршка на руралниот туризам, руралниот развој и одржливо и
конкурентно земјоделство во Полошкиот регион

Може да се каже дека Полошкиот плански регион спаѓа во помалку туристичко
развиените региони во државата. Во овој регион постојат огромни можности за
различни видови на

туризам, како на што се руралниот, еко туризмот, спортско-

рекреативниот, транзитниот, ловниот, риболовниот, културниот и конгресниот туризам.
Во споредба со другите региони, Полошкиот регион има мал број на соби и легла,
нешто на што ќе треба да се посвети повеќе внимание во планираниот период 20212026и креирање на мерки за директна поддршка на давателите на услуги во туризмот.
Шар Планина е многу важна и огромен туристички потенцијал за Полошкиот регион.
Таа има традиција како најдобро место за зимски спортови во земјата. Шар Планина
исто

така

нуди

можности

за

активности

диверзификација на туристичката понуда.
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на

целогодишен

туризам

преку

Традиционално, најпосетувана дестинација во рамките на Полошкиот регион е
Националниот парк Маврово кој освен зимските спортови нуди и можности за
конгресен туризам заради големите и од повисока категорија сместувачки капацитети.
И двата планински масиви, Бистра и Шар Планина нудат извонредни можности за
развој на планинскиот и авантуристичкиот туризам.
Во Полошкиот регион има можности религиозен туризам со оглед на многуте
религиозни објекти и од муслиманската вероисповед и од христијанската (Свети Јован
Бигорски како еден од најзначајните и најатрактивни православни манастири). Тетово
е важен центар во овој регион бидејќи е дом на неколку интересни локалитети на
културно наследство како што се Арабати Баба Теќе и Шарена џамија, како и
Лешочкиот манастир во близина на градот). Изворот на Вардар во село Вруток како и
изобилието природни убавини во регионот се исто така можност за развој на туризам
во руралните средини. Развојот на туризмот во Полошкиот регион е во насока на
глобалниот тренд за патувања во природа, активен одмор и интеракција со локалното
населене. Развојот на туризмот треба да се разгледува како дел од поширокоит
прурален развој со оглед на тоа што развојот на инфрастрултурата и услугите во
руралните средини е предуслов и за развој на руралниот туризам.
Климатските услови за развој на земјодеството во Полошкиот се многу поволни и како
резултат на тоа овој крај изобилува со многубројни и разновидни земјоделски дејности
од мал капацитет. Постоењето на овие дејности имаат големо економско значење, не
толку заради вкупната вредност туку заради бројот на руралното население кое со нив
е зафатено и искористувањето на природниот потенцијал од регионот. Обработените
податоците на секторската анализа покажува дека земјоделците имаат недостаток на
поголеми земјоделски површини, недоволен капитал за инвестиции како и континуиран
проблем со неорганизираноста и немање насоки за подолгорочно планирање на
нивното производство. Во недостаток на добро планирање се трошат големи средства
за стихијно производство на култури за кои немаат конкурентност на пазарот или без
некоја подлабока анализа/бизнис планирање за рентабилноста на тие земјоделски
култури. Честите неуспеси на ова поле придонесе и за континуирано напуштање на
обработливото земјиште и урбанизација на истото како полесна форма за повраток на
нивните инвестиции.
Руралните средини од Полошкиот регион се карактеризираат со голем потенцијал за
развој на земјоделски дејности: сточарство, рибарство и аквакултура, шумски плодови
и објекти и постојат многу поволни услови за рурален туризам. Присутноста на
доволно население во планинските и руралните села побарува насочување и
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создавање услови за подобар живот преку искористување на природниот потенцијал
за развој на деловни активности кои дирекно или индиректно ќе допринесат до
економски бенефиции за истите.
Излезни резултати















Индикатори

Формирање на посебна Канцеларија
за планински туризам и планински
содржини
Зголемен број на туристички посети
во руралните средини
Формирање на ДМО
Промоција на дестинацијата
Диверзификација на туристичката
понуда
Формирање на нови земјодески
задруги
Инвестиции во развој на земјоделски
дејности
Изработени студии (3)
Организирање на кампањие и
информативни средби
Реализација на средства од ИПАРД
Обуки за јакнење на капацитетите на
земјоделците
Настани за промоција на локални
производи
Проекти за изградба на нова и
реконструкција на стара
инфраструктура за потребите на
земјоделството















Отворена канцеларија за планински
туризам и планински содржини
Број на на туристички посети во
руралните средини
Број на проекти за поддршка на
туристичките стејкхолдери
Број на посетени и организирани
промо настани
Број на нови туристички производи
Број на новоформирани земјоделски
задруги
Зголемување на бројот на членови
во земјоделските задруги
Обем на инвестиции во земјоделски
дејности
Број на кампањи и информативни
средби
Намалена урбанизација на
обработливи површини
Обем на искористеност на средства
на фондот на АФПЗРР
Број на обуки/учесници за јакнење на
капацитетите на земјоделците
Број на настани за промоција на
локални производи

Остварување на овој приоритет ја вклучува следната основна мерка:

1.2.1. Развој на руралните средини заснован на рурален туризам и
конкурентно земјоделство
Искористувањето на очигледните потецијали кои ги располага Полошкиот регион за
развој на земјоделството и рурален туризам треба да биде овозможено преку
поддршка на постојните и новите деловни иницијативи од страна на одговорните
државни институции и приватни деловни или промотивни иницијатви поддржани од тие
институции преку субвенционирање или креирање на јавно-приватно партнерство.
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Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности





















1.3.

Заштита и промоција на конкуренти предности од аспект на развој на руралниот
и спортскиот туризам, но и заштита и промоција на културните и другите
знаменитости и традиционални обележја на региониот;
Формирање на посебна Канцеларија за планински туризам и планински
содржини, задолжена за дефинирање и управување со очекуваните домашни,
јавни и приватни, и странски инвестиции, апликација на систем на промени во
овој сегмент и позиционирање на државата на регионалниот и европски пазар
за интегрален планински туризам.
Формирање на платформа за развој на дестинацијата меѓу јавниот и
приватниот сектор ДМО
Поддршка преку суб-грантови на понудувачите на услуги во областа на
туризмот за диверзификација на понудата како и подигнување на квалитетот на
истата
Фацилитирање на процесот на создавање нови туристички услуги во руралните
средини
Подигање на капацитетите на понудувачите на туристички услуги во руралните
средини
Промоција на микро хабови во руралните средини
Промоција на најатрактивните села како фамилијарна дестинација за активен
одмор
Поддршка и создавање предуслови за формирање на земјоделски задруги
Поддршка, поттикнување и создавање предуслови за зголемување на
севкупните инвестиции во земјоделство и рурален развој
Промоција и подобрување на искористеноста на ИПАРД во Полошкиот регион
Подобрување на знаења и вештини преку организирање на обуки, семинари и
конференции за земјоделците и активности за рурален туризам
Подобрување на искористеноста на потенцијалите на руралните средини
Зголемување на обработливата површина во Полошкиот регион преку
уредување на имотно-правните односи, создавање услови за производство на
необработените површини
Промоција и поддршка на иницијадиви/деловни идеи за производството на
биогас и биогориво
Поддршка за заштита, промоција и брендирање на традиционалните производи
во Полошкиот регион (пр. Тетовски грав/јаболка, Шар Планинско
јагне/кашкавал, и слично).

Подобрување на соработка на институции/организации за
поддршка на ММСП

Тековната состојба одговорните јавни институции (Центарот за развој на Полошкиот
плански регион (ЦРППР) и Канцелариите за ЛЕР при општините по однос понуда на
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практични

програми,

проекти

и

активности

за

поддршка

на

разојот

на

претприемништво и ММСП покажува дека таа поддршка е недоволна и несоодветна, а
во некои случаеви и сосема минорна. Постојните годишни буџети на ЦРППР и
локалните самоуправи се многу мали за

спроведување на доволно активности со

соодветен капацитет којшто би имале значително влијание во растот и развојот на
претприемништвото и ММСП односно да ги задоволуваат вистинските практични
потреби за развојни програми и политики за почетни и постојните бизниси односно
ММСП.
Може да се каже дека не недостасуваат пишани среднорочни или долгорочни
регионални програми за поддршка на развој на почетни и постојни бизниси во
Полошкиот регион , нивната практична имплементација затајува поради недостаток на
финансиски средства и слабите иницијативи на одгворните институции за нивно
поодговорно имплементирање. Како последица на оваа состојба претприемачите
односно ММСП често се оставени сами да се занимаваат со решавање на проблемите
и потребите со кои се соочуваат во нивното секојдневно работење.
Одговорните институции кои нудат услуги за поддршка на претприемништвото и
ММСП немаат постојани стандардизирани услуги и истите дејствуваат како раштиман
оркестар во недостаток на соодветен дефиниран практичен регионален систем за
поддршка на почетните и постојни бизниси во Полошкиот регион.
Постоечките институции/организации кои нудат услуги за поддршка на активности за
почетните бизниси и ММСП и кои што можат да се вклучат во креирање на систем за
поддршка на ММСП во Полошкиот регион се: Центарот за развој на Полошкиот
плански регион, Агенција за поддршка на претпријатија ЕСА Тетово, Центарот за
развој на бизниси при Универзитетот од Југоисточна Европа, Технолоки парк при
УЈИЕ, Центарот за кариера при Тетовскиот државен универзитет, канцелариите за
локален економски развој при деветте општини од полошкиот регион, регионалните
стопански комори (СКСЗМ, ССКМ, и СКМ) и мрежа на приватни консултанти во
Полошкиот регион.
Излезни резултати

Индикатори

 Организирани координативни средби  Број на организирани координативни
за усогласување на годишните
акциски планови на

средби
 Број на изведни заемни проекти на

заинтересираните страни
 Развој на проекти каде се вклучени

заитересираните страни
 Број на организирани обуки/семинари/
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заинтересираните страни

конференции/работилници за вработените

 Организирање на заеднички

на заинтересираните страни

промотивни активности за поддршка  Број на изведни заеднички промотивни
на почетни и постојни бизниси

актвности за поддршка на почетни и

 Организирање на обуки за

постојни бизнис

зајакнување на капацитетите и

 Број на организирани средби со

подобрување на услугите

институции/организации со другите

 Развој на дата база на институции/

региони на државата

организации и консултанти кои нудат  Број на нови регистрирани консултанти на
услуги за почетни и постојни бизнис

дата базата на АППРСМ и датабазата на
консултанти од Полошкиот регион

Остварување на овој приоритет ја вклучува следната основна мерка :
1.3.1.

Подобрување

на

заинтересирани

меѓусебната

страни

за

соработка
поддршка

на
ММСП

клучните
(ЦРППР,

Центрите/Агенциите за поддршка на ММСП, Стопанските комори,
ЛЕР канцеларии, технолошки парк на СЕЕУ, НВО и др.)

Подобрување на соработката и партнерскиот однос помеѓу засегнатите страни и
ЦРППР, ќе допринесе за успешно планирање и спроведување на програми, проекти и
активности за промоција на претприемништвото и растот и развојот на ММСП. Оваа
соработка треба да резултира со развој на соодветен систем за поддршка и развој на
претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на ММСП кое ќе овозможи
квалитетни, брзи и содржински програми на активности за поддршка и развој на
претприемништвото и ММСП, со што ќе се обезбеди континуиран економски и
социјален раст и развој во Полошкиот регион. Голем потенцијал што може да се
искористи е и соработката на ЦРППР и локалната самоуправа со ТИРЗ Тетово за
привлекување на нови странски инвестици во насока на развој на регионот. Проектите
и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности


Дефинирање и организирање на редовни средби (месечни/квартални) за
подобрување на соработката на засегнатите страни кои нудат услуги за
поддршка на ММСП
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Размена на информации, совети и консултации на сите заитересирани страни
се со цел за задоволување на потребите и побарувањата на ММСП



Организирање на обуки за зајакнување на капацитетите и подобрување на
услугите на ЦРППР, Центрите за поддршка на бизниси, стопанските комори и
ЛЕР канцелариите



Синхронизација на програмите на ФИТР со програмите за поддршка на науката
(истражување и развој) на ТДУ и УЈИЕ а со цел да се постигне синергија и
остварување на комплементарни ефекти во поддршка на ММСП во Полошкиот
регион



Организирање на годишна средба за прилагодување на годишните акциони
планови

на

засегнатите

страни

во

интерес

на

поддршка

на

претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на ММСП


Промоција, потикнување и поддршка на Јавно Приватно Партнерство за
поддршка на деловни инцијативи



Развој оформување на мрежа на професионални консултанти од Полошкиот
регион за понуда на стандардизирани услуги на ММСП Окрупнување на
општинските економско-социјални совети на ниво на плански региони а со цел
да се трансформираат во посуштински чинители на регионалниот развој

Приоритет 1.4: Подобрување на квалитетот на животот на населението
преку

инвестиции

во

патната,

комуналната

и

енергетската

инфраструктура
Во согласност со споредбените предности на регионот, резултатите од извршените
секторски анализи, SWOT анализата, предлозите

на

засегнатите страни

на

работилниците и севкупните потреби на регионот, како четврт приоритет во СЦ1 во
Програмата за развој за периодот 2021 – 2026 година е дефинирана: Подобрување на
квалитетот на животот на населението преку инвестиции во патната и енергетската
инфраструктура.
Овој приоритет дава поддршка на сите други стратешки цели. Без современа
инфраструктура не може да се замисли економски развој и подобрување на
квалитетот на живот, а тоа претставува предуслов за стопирање на миграцијата и
задржување на населението во регионот.
Полошкиот регион во оваа област има повеќе предности отколку недостатоци.
Поволната географската местоположба и близината со главниот град Скопје како и
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релативно високата густина на локална патна мрежа дава релативно добра
поврзаност на регионот внатре со патна и комуникациска инфраструктура, врска до
најголем број на населени места, индустриските зони и поголем број на урбанизирани
општински зони како и до значителен број на индустриски претпријатија со извозен
капацитет што ретставува добра основа за интензивен и одржлив развој на регионот.
Во Полошкиот плански регион постои еден граничен премин и тоа со Република
Косово (Јажинце), кој претставува граничен премин од втора категорија.
Согласно секторските анализи Полошкиот регион е еден од регионите со недостаток
на урбанистичка документација особено за руралните населени места и местат во
близина на потенцијалните туристички зони односно селата во подножјата/во рамките
на Националниот парк Маврово и Шар Планина.
Од големо значење за Полошкиот регион е шти низ него поминува Европскиот коридор
VIII.
Главниот патен правец кој што го поврзува Полошкиот регион со другите региони е
државниот пат А2 (Граница со Бугарија ГП Деве Баир - К.Паланка – Страцин –
Романовце – Куманово – Миладиновце – обиколница Скопје – Тетово –Гостивар –
Кичево Требениште – Струга – граница со Р.Албанија ГП Ќафасан) и регионалниот пат
Р 1202 (Врска со A2 - Маврови Анови – Дебар - граница со Р. Албанија (ГП Блато) и
делница за манастир Св.Јован Крстител Бигорски).
Од вкупно 1.575 км во Полошкиот регион, најголем дел во должина од 1.032 км
(65,52%) се алфалт и коцка, потоа 258 км (16,38%) се земјани патишта, 157 км (9,97%)
се непробиени патишта и 128 км (8,13%) се макадамски патишта.
Во својата хидрографска структура регионот распола со разни видови на извори на
вода и едно вештачко акумулационо езеро (Мавровско Езеро). Водниот потенцијал се
должи на релативно високата надморска височина на која се наоѓа дел од регионот,
како и геолошкиот состав на земјиштето. Регионот изобилува со бројни реки и мали
сливови кои припаѓаат на река Вардар и река Радика.
Водоснабдувањето и одведувањето на комуналните отпадни води во сите општини се
одвива преку воспоставени општински јавни претпријатија – ЈКП Тетово (општина
Тетово), ЈПКД Комуналец Гостивар (општина Гостивар), ЈПКД Маврово (општина
маврово и Ростуше), ЈКП Шари (општина Боговиње), ЈПКД Вардар (општина
Брвеница), ЈПК Мирмбајтја (општина Желино), Друштво за услуги Чистота (општина
Јегуновце) и Јавно претпријатие за вршење комунални дејности Хигиена (општина
Теарце).
Покриеноста на населението со градски систем за вода за пиење во урбаните средини
се движи до 95% (Гостивар и Тетово). Додека во руралните населени места се движи
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од 20% до 100% (Маврово). Населението во руралните населби кои не се приклучени
на систем за снабдување со вода, со вода се снабдува од бунари, природни извори и
во дел од нив квалитетот на водата е променлив. Во дел од општините постојат села
во кои не е решено водоснабдувањето. Поврзаноста на населението со централни
системи за водоснабдување постои само во урбаните центри. Во руралните области,
проблемот со водоснабдувањето во секое населено место се решава индивидуално,
парцијално и етапно.
Во Полошкиот регион регион постои една помала станица за пречистување на отпадни
води со капацитет од 5000 е.ж. која е изградена за потребите на Универзитетот на
Југоисточна Европа и е лоцирана во близина на Универзитетот. Покриеноста на
населението со пречистителна станица за отпадна вода 1.5% (просечно на државно
ниво е 12.5%). Четири помали станици за третман на отпадни води се изградени по
долината на река Радика, но истите не работат.
Отпадните води од другите населени места се одведуваат без било какво
пречистување директно во рецепиентот-површински водотеци. Генерално, состојбата
со системите за одведување на отпадните води е релативно лоша, бидејќи системите
се карактеризираат со истекување на дел од отпадната вода во текот на транспортот,
со што се зголемува ризикот од загадување на почвата и подземните води. Во
Националниот Парк Маврово и туристичкиот локалитет, населените места и
туристичките населби не се поврзани на канализационен систем.
Со цел подобрување на состојбата со водоснабдувањето и канализацијата неопходно
е: зголемување на инвестициите неопходни за проширување на канализационите
мрежи во градските средини, дооформување на колекторските системи и изградба на
нови канализациони мрежи во поголемите рурални средини. Изградба на мрежи за
одведување на атмосферските води во градските средини. Изградба на станици за
пречистување на отпадните комунални води во Тетово и Гостивар.
Во Полошкиот регион е лоцирана ХЕС Маврово која се наоѓа помеѓу реката Мавровска
и реката Горна Радика. Мавровскиот хидроенергетски систем со трите електрани: ХЕЦ
Вруток, ХЕЦ Равен, ХЕЦ Врбен и со вкупна акумулација од 277.000.000 m 3 вода e еден
од најголемите и најсложените во македонскиот електроенергетски систем. Во
вкупната инсталираност на хидрокапацитетитe во земјава, овој систем учестува со
42%.
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Исто така во Полошкиот регион, поточно во Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово, изградена е централата за производство на електрична енергија преку
соларни фотоволтаични панели.
Во с.Требош во Тетово е изградена е првата централа во Полошкиот регион која
користи биогас, како инвестиција на приватен сектор.
Излезни резултати
 Густина на регионалната патна

Индикатори
 Изградена регионална патна мрежа во

инфраструктура (km’/1000 km2)

км

 Локална патна инфраструктура (km')

 Нови локални патишта во км

 Прбиени нови патни правци

 Зголемен процент на асфалтни патишта

 Заменета подлога ( коцка или
макадам) со асфалт
 Подготовени стратешки документи за
режимот на сообраќај, вертикална и
хоризонтална сигнализација;
 Подобрена
вертикална
и
хоризонтална
сигнализација
на
транспортната инфраструктура;
 Подготовени
анализи,
техничка
документација
за
проекти
за
интегрирани велосипедски, пешачки,
планински и други патеки;
 Реализирани проекти за интегрирани
велосипедски, пешачки, планински и
други патеки;
 Подготовена техничка документација
за рехабилитација и реконструкција на
постоечката и изградба на нова патна
инфраструктура;
 Подготовена техничка документација
за рехабилитација и реконструкција на
постоечката и изградба на нова
водоводна
и
канализациона
инфраструктура;
 Подготвена
документација
за
реализација на системи за мониторинг
и „смарт“ (паметен) транспорт;
 Реализирани системи за мониторинг и
„смарт“ (паметен) транспорт;
 Воведен иновативен еколошки и
енергетски ефикасен урбан транспорт

во регионот
 Број
на
подготовени
стратешки
документи за режимот на сообраќај,
вертикална
и
хоризонтална
сигнализација;
 Број на реализирани проекти за
вертикална
и
хоризонтална
сигнализација
на
транспортната
инфраструктура;
 Број на заменета и нова вертикална и
хоризонтална сигнализација;
 Број на подготовени анализи, техничка
документација
и
реализација
за
интегрирани велосипедски, пешачки,
планински и други патеки;
 Број на реализирани проекти за
интегрирани велосипедски, пешачки,
планински и други патеки;
 Обем на инвестиции за проекти за
велосипедски, пешачки, планински и
други патеки;
 Број
на
подготвена
техничка
документација за рехабилитација и
реконструкција
на
постоечката
и
изградба на нова патна инфраструктура;
 Број
на
подготвена
техничка
документација за рехабилитација и
реконструкција
на
постоечката
и
изградба
на
нова
водоводна
и
канализациона инфраструктура;
 Број на подготвена документација за
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и подобрено поврзување помеѓу
општините;
Зголемена безбедноста, сигурноста,
одговорноста на населението со
акцент
на
малолетни
лица
и
останатите учесници во сообраќајот;
План за одржлива урбана мобилност
(ПОУМ)
Изработка
на
стратешки
и
урбанистички
документи
за
дефинирање на пешаќки зони во
урбаните општини
Проект за сообраќајно решение за
подобрување
на
сообраќајната
безбедност
долж
регионалниот
пат Р402 Тетово-Гостивар
Изработка на техничка документација
и изградба на обиколница во Тетово
(клучка Требош-Порој-Непроштено)
Поддршка за инвестициски проекти во
ЈКП за намалување на загубите на
вода
Подобрување на постоечките и
изградба на нови системи за техничка
вода (перење на улици, наводнување
на паркови и зеленила и други
намени)
Поставување на мрежа за хидранти
Поддршка за проекти за воведување
на иновативни методи за управување
и подобрување на комуналната
инфраструктура
Изградба на нови системи за
собирање на отпадни води
Модернизација и проширување на
постоечка мрежа за атмосферска
канализација
Ревитализација
на
постоечките
системи за собирање на отпадни води
Изградба на нови системи за
собирање
на
отпадни
води
(пречистителни станици)
Поставување
на
фотоволтаични
системи
за производство на ел.
енергија на јавни институции
Поддршка за изведба на системи за














реализација на системи за мониторинг и
„смарт“ (паметен) транспорт;
Број на реализирани системи за
мониторинг
и
„смарт“
(паметен)
транспорт;
Број на реализирани проекти за
иновативен еколошки и енергетски
ефикасен урбан транспорт и подобро
поврзување помеѓу општините;
Број на нови линии во јавниот превоз
помеѓу општините во рамки на регионот;
Број на нови постојки за учесниците во
јавниот превоз;
Број на реновирани и нови автобуски
станици;
Број на сообраќајни незгоди;
Број на одржани обуки/ обучени учесници
за безбедност во сообраќајот;
Број на проекти за осветлување и
обележување опасни, значајни точки и
објекти на патиштата;
Број на стратешки документи за
подобрување на пешачките расположиви
површини во урбаните зони

 Број на стојалишта, паркинзи и др.
опрема;
 Должина
на
одржувана
патна
инфраструктура;
 Број на корисници на алатки за
дигитално поврзување;
 Изградена мрежа на гасоводен систем
 Подобрена
енергеска
енергетската
ефикасност во деловни и станбени
објекти
 Број на поставени нови хидранти
 Број на изградени нови системи за
собирање на отпадни води (општински)
 Км подобрена и проширена атмосферска
канализација
 Зголем % на електрична енергија од
фотоволтаични системи
 Зголемен % на електрична енергија
произведена од ОИЕ
 Број и висина на доделени субвенции за
пристап до енергија од ОИЕ за жени
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производство на ел. енергија од ОИЕ
извори (сонце, ветер, биомаса)
Обезбедување на субвенции за
пристап до енергија од ОИЕ од
страна
на
жените
земјоделки/фармери,
главите
на
домаќинствата, и сопствениците на
бизниси
Изработка на студија за ЕЕ и ОИЕ во
Полошки регион

 Изработени студии и елаборати
инсталирање на системи за ОИЕ

за

Овој приоритет ја вклучува следната основна мерка :
1.4.1 Изградба на нова и подобрување на постоечката патна, комунална и
енергетска инфраструктура
Со оваа мерка е предвидено да се надминат следните слаби страни: лоша локална
собраќајна инфраструктура, лоша сигналитика, посебно за туристичките и културните
локалитети, незадоволителна туристичка инфраструктура, недоволно развиената
комунална инфраструктура пред се во одведувањето на отпадните води односно
канализационите системи и пречистителни станици како и малиот процент а
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија (ОИЕ).
При тоа треба да се искористат можностите како што се: искористување на достапни
фондови за инфраструктура, поддршка при капитални проекти од централната власт,
меѓуопштинска соработка, итн. Мерката треба да ги ублажи ефектите од заканите како
што е малата алокација на финансиски средства на државно ниво за подобрување на
патната и енергетската инфраструктурата во регионот. Приоритетот се однесува и на
трендовите на ЕУ за промовирање на „паметни“ смарт општини и подобра енергетска
ефикасност. Активности преку кои треба се реализира оваа мерка и овој приоритет се
следните:
Индикативни активности


Изработка на проектно техничка документација за хоризонтална и вертикална
сигнализација



Поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација



Замена на постоечка хоризонтална и вертикална сигнализација



Поставување на осветлувањето на патна инфраструктура



Изработка на проектно техничка документација за велосипедски, пешачки,
планински и други патеки
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Изградба и уредување на велосипедски, пешачки, планински и други патеки



Подготовка на физибилити студии, анализи и други студии за патна
инфраструктура



Изработка на проектно-техничка документација за локална патишта



Изработка на проектно-техничка документација за регионални патишта



Изработка на проектно-техничка документација за обиколници



Изградба на нови локални и регионални патишта



Изработка на техничка документација и изградба на обиколница во Тетово
(клучка Требош-Порој-Непроштено)



Рехабилитација на локални и регионални патишта




Реконструкција на железничките линии, железничките станици, вертикална
сигналитика и сигнализација на вкрстувањата
Тампонирање на селски патчиња за пристап до земјоделските парцели



Изработка на проектна документација за реконскрукција на постојни и изградба
на нови системи за снабдување со вода и канализациони ситеми за отпадни
води



Изрградба и реконструкција на водоводната и канализациона мрежа во урбани
и рурални средини средини



Приоритетна изградба на нови станици за третман на водата за пиење во
општините Желино, Јегуновце и Теарце,



Изградба на нови системи за наводнување во Полошкиот регион (равен
Речица)



Реконструкција на постојни и изградба на нови на филтер станици за
подобрување на квалитетот на водата за пиење



Искористување на конкурентските потенцијали во Полошкиот регион преку
зголемување на капиталните инвестиции во инфраструктура.



Сообраќајна дигитална поврзаност на општините во регионот



Организација на настани за размена на добри практики за паметни (смарт)
сообраќајни решенија во општините



Воведување на паметни (смарт) сообраќајни решенија во општините



Изградба на примарна и секундарна гасоводна мрежа (крак Скопје-ТетовоГостивар)



Развој на терцијарната гасоводна мрежа во сите градски населби каде има
пристап до секундарна мрежа



Подобрување на енергетската ефикасност и стимулирање на употреба на поодржливи горива во секторите домување и енергетика вклучително и во

115

индустријата
 Изработка на План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ)
 Изработка на стретешки и урбанистички документи за дефинирање на пешачки
зони во урбаните општини
 Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за техничка вода
(перење на улици, наводнување на паркови и зеленила и други намени)
 Поставување на мрежа за хидранти
 Поддршка за проекти за воведување на иновативни методи за управување и
подобрување на комуналната инфраструктура
 Изградба на нови системи за собирање на отпадни води
 Модернизација

и

проширување

на

постоечка

мрежа

за

атмосферска

канализација
 Ревитализација на постоечките системи за собирање на отпадни води
 Подготовка на техничка документација

за нови пречистителни станици за

отпадни води
 Изградба на нови системи за собирање на отпадни води (пречистителни
станици)
 Поставување на фотоволтаични системи за производство на ел. енергија на
јавни институции
 Поддршка за изведба на системи за производство на ел. енергија од ОИЕ
извори (сонце, ветер, биомаса)
 Обезбедување на субвенции за пристап до енергија од ОИЕ од страна на
жените земјоделки/фармери, главите на домаќинствата, и сопствениците на
бизниси
 Изработка на студија за ЕЕ и ОИЕ во Полошки регион

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 2: ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ,
РАЗВОЈ

НА ЧОВЕЧКИ

КАПАЦИТЕТИ,

ПОДИГНУВАЊЕ

НА СТЕПЕНОТ

НА

СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

Полошкиот

регион

се

карактеризира

релативно

добро

развиена

образовна

инфраструктура. Полошкиот регион има 52 централни основни училишта и 90
подрачни училишта, 13 средни и 2 универзитети. Двата универзитетита кој дејстуваат
во регионот се: Државен Универзитет Тетово, и Универзитет на Југоисточна Европа.
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Поголем дел од младите на возраст до 29 години се со завршено средно образование,
исто така голем дел од матурантите го продолжуваат своето образование претежно на
високообразовните институции на Полошкиот регион.
Средните училишта во Полошкиот регион се од разни профили: гимназија, медицина,
економија, сточно образование (машинско, електротехничко, хемиско-технолошка,
текстил и лични услуги) и музика. Моментално нема ниедно средно училиште во
руралните општини.
Образовните институции многу малку или воопшто не соработуваат со локалната
бизнис заедница и не ги следат трендовите на пазарот на труд и како последица
имаме хиперпродукција на одредени образовни профили и дисбаланс на пазарот на
трудот. Денеска Полошкиот регион од тој несоодветен баланс помеѓу понудата и
побарувачка на работна сила имаме висок број на слободни работни места кај
деловните субјекти а од другата страна ни се појавуваат невработени лица кои имаат
несоодветен профил за локалната економија. Образованието освен што не ги прати
трендовите во бизнис секторот истата е премногу теоретски организирана, односно
наставната програма има многу теорија која често е и застарена и многу малце
практични вештини. Исто така, образовните институции и ден денеска нудат профили
кои што се потребни за индустрии кои воопшто не се активни во Полошкиот регион
додека од другата страна потребните струки не ги нудат. Инфраструктурата во
основните и редните училишта во Полошкиот регион има потреба да се подобри, исто
така истите треба да се опремат и со модерни нагледни седства и инвентар со цел
овозможување на наставниот кадар да употреби модерни медоти и интерактивни
форми со учениците.
Неформалното образование во Полошкиот регион е на незадоволително ниво во
споредба со другите региони во РСМ. За таа цел, во соработка со локалните
капацитети на малите и средни претпријатија локалните власти треба да помогнат во
креирање на услови за креирање на институции кои ќе нудат профилизација врз
основа на потребите на индустријата.
Во делот на социјалните политики може да се констатира подобрување на состојбата
во Полошкиот регион што се забележува и од индикаторите, но сеуште стапката на
сиромаштија е голема како и социјална исклученост на младите. Според опфатот на
деца во детски градинки/центри за ран детски развој Полошкиот регион е рангиран
како регион со најлоша инфраструктура и со најмал број на детски градинки, истотака и
според бројот на на вработени во установи за згрижување и воспитување на деца
Полошкиот регион е последен од сите региони.
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Во Полошкиот регион потребно е подобрување на инфраструктурата за ранливите
групи, зголемување на капацитетите за згрижување, зголемување на бројот на
вработени во во установи за згрижување и воспитување на деца како и асистенти и
негуватели, воведување на мобилни услуги; подобрување на пристапот до јавните
институции на лица со попреченост; воведување на иновативни дигитални алатки за
пристап на ранливите групи до услуги. Полошкиот регион исто така нема добро
развиена инфраструктура во примарната здравствена заштита, со посебен акцент на
руралните средини. Полошкиот регион има позитивен тренд на зголемување на
вработеноста, но треба да се води сметка за инклузија на ранливите групи на пазарот
на труд.
За следење на стратешката цел дефинирани се следните индикатори:
Индикатор

Р.бр.

Индикатори

1

Изградба на Информатички
Гимназии во Гостивар и Тетово
Креирање на регионален центар
за поддршка на неформалното
образование
Формирање на училишни
паралелки/ училишта за средно
стручно образование
Број на детски градинки во
руралните општини
Изградба домови за стари лица
Стапка на сиромашни лица и
корисници за социјална помош
Корисници на социјална помош
над 18 години,
Деца на возраст од 0 до 5 години
во детски градинки, (%), по
плански региони
Стапката на млади од 15 до 29
години кои не се вработени и кои
не се вклучени во процесот на
образование

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Базна 2020

Индикатор 2024

0

2

0

1

0

6

2

4

0

3

34,3%

12%

15,7

<8

9,1%

>30%

24,5%

<12%

Приоритети за остварување на оваа среднорочна цел се:

2.1. Континуирано подобрување на условите
образованието и развој на човечки капацитети
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и

квалитетот

на

Полошкиот регион имаме релативно стари објекти во основно и средно образование.
Регионот се соочува со недостиг на финансии за оддржување на училиштата и
спортски објекти. Полошкиот регион исто така е еден од регионите со најмал број на
спортско-рекреативни центри, регион кој што нема специјализирани училишта, нема
домови за згрижување на возрасни итн. Од другата страна во Полошкиот регион има
добри капацитети во високо образовните институции за развој на регионот, високо
стручни кадри, релативно добра клима и компании кои се бават со ИКТ, релативно
добар еко систем за претприемништвото и тоа треба да се користи како јака страна на
регионот. Од другата страна преку предвидените мерки и нивна поддршка преку
национални и интернационални програми и други можни фондови може да се подобрат
процесите и како резултат ќе имаме поквалитетно образование и развој на човечки
капацитети во сите области.
Излезни резултати и индикатори за следење на реализацијата на овој приоритет се:
Излезни резултати

Индикатори



Подобрени услови во
основните и средните
училишта;



Зајакнати капацитетите во
општините и на другите
засегнати страни за развој
на образовни и социјални
услуги;

o

Изградени и реновирани
основни и средни училишта

o

набавени нагледни средства и
опрема;



Усвоени нови смерови во
ССУ според потребите на
пазарот на трудот

o

бројот на основни и средни
училишта кои ги задоволуваат
условите и стандардите за
следење настава



Лиценцирани
институции/центри за







неформално образование
Изведени обуки за
дефицитарни вештини на
пазарот на трудот
Обучени и лиценцирани
ментори/наставници за
изведување на квалитетна
практична настава
Подобрено згрижување на
деца на предшколска
возраст;



Обем на инвестиции за изградба и
реновирање на основни и средни
училишта



Број на обуки за вработените во
општините и другите засегнати страни
за развој на образовни и социјални
услуги;



Број на креирани нови смерови во ССУ



Број на Лиценцирани институции/ центри
за неформално образование



Број на реализирани обуки, семиари,
конференции за дефицитарни вештини на
пазарот на трудот
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Подобрени и зголемени
капацитети за згрижување
на стари и изнемоштени
лица;



Подобрено згрижување на
деца со посебни потреби;



Број на реализирани обуки, семиари,
конференции за изведување на
квалитетна практична настава
o

Број на обучени
ментори/наставници



Број на деца згрижени во градинки во
урбаните/ руралните средини;



Број/капацитет на домови за стари лица
o



Број на стари лица згрижени во
установи за згрижување

Креирање на Регионален центар за
згрижување на деца со посебни потреби
(деца и младинци со пречки во говорот,
аутизам и даунов синдром);

2.1.1. Подобрување на условите во основните и средните училишта
За да се осигурува квалитетна настава во основните и средни училишта потребно е
континуирано да се инвестира во образовната инфрастуктура. Моментално во
урбаните средини ситуацијата е малку поповолна во однос на таа во руралните
средини каде во некои места условите се доста тешки за изведување на квалитетна
настава. Иако во последните години доста е инвестирано во инфраструктурта на
основните и срените училишта тој тренд треба да продолжи се додена не се достигне
задоволитено ниво на еднакви или приближно услови во урбани и руралните средини.
Програмите и активностите на за остварување на мерката се:


Изградба и реконструкција на основни и средни училишта во
урбани и рурални средини



Изградба на спортски сали и терени за спортско-рекреативни
активности во Основните и средните училишта



Набавка на нагледни средства и опрема за сите основни и
средни училишта



Креирање по најмалку една компанија во сите средни стручни
училишта
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Креирање на комитет на локално ниво каде ќе учествуваат
претставници од приватниот сектор, локалната власт и локалните
средни стручни училишта



Креирање на локални младински ресурсни центри



Креирање на хабови на локално ниво

Проектите и активностите за остварување на мерката се:

Индикативни активности


Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на
проекти за изградба и реконструкција на основни и средни училишта



Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на
проекти за изградба на спортско-рекреативни објекти



Опремување на кабинетите со опрема за изведување на практична настава

2.1.2. Подобрување на условите во Високото Образование
Полошкиот регион се карактеризира со добро развиена образовна инфраструктура во
високото образование. Имено, во Полошкиот регион функционираат неколку високо
образовни институции, како државни така и приватни. Најголеми високо образовни
институции кои имаат голема палета на студиски програми се: Државен Универзитет
Тетово и Универзитет на Југоисточна Европа.
Програмите и активностите на за остварување на мерката се:


Паметни специјализации



Технолошки парк за Полошкиот регион



Креирање на акцелератори во сите рурални општини



Креирање на централна канцеларија на ниво на Полошкиот регион за
проекти



Креирање на дигитална матрица која во реално време ќе ги мапира сите
бизниси на Полошкиот регион, човечки ресурси и нивна профилизација како
и образовни институции и нивните профили



Креирање на локална платформа за четирикратен хеликс

Проектите и активностите за остварување на мерката се:
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Индикативни активности


Подготовка на проекти, физибилити студија за технолошки парк за Полошкиот
регион



Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на
проекти за изградба на акцелератори во сите рурални општини



Нови апликативни студиски програми поврзани со потребите на локалната
економија



Акредитација на паметни специјализации

2.1.3. Подобрување на квалитетот на формалното и неформалното
образование
Изведувањето на редовни годишни истражувања за состојбите, трендот и развојот на
микро, малите и средните претпријатија во Полошкиот регион, потребите на пазарот на
трудот од една страна и од друга страна воведување на систем на обработка на
податоци во оопштинските сектори за образование во урбаните средини за ССУ преку
кој ќе го следи развојот на профили во формалниот и неформалниот систем на
образование за да може во секој момент да прави анализи и определи правци на
развој на кадри за потребите на пазарот на трудот во Полошкиот регион.
Обуки од неформалното образование освен во Центрите за вработување се одвиваат
во Работничкиот Универзитет во урбаните средини во во Тетово и Гостивар. Во
недостаок на формална мрежа на организирање на обуки од Центарот за образование
на возрасни надвор од Скопје во моментот ова празнина се пополнува од
гореспоменатите институции соодвествено со нивните капацитети и можности но ова
ни од далеку не ги исполнува барањата и потребите на пазарот на трудот. Отворењето
на формални центри за неформално образование ќе допринесе кон развој и градење
на вештини и знаења соодвествено со потребите на пазарот на трудот.
Програмите и активностите за остварување на мерката се:


Изградба на информатички гимназии во Тетово и Гостивар



Отварање на регионално средно училиште за уметности



Отварање на смерови во ССОУ според потребите на пазарот на трудот



Осовремување и доопремување на кабинети/лаборатории во ОУ и ССОУ
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Изградба на функционален/практичен систем за изведувања на практичната
настава на ученици/студенти (ССОУ, Универзитети) во тесна соработка на
општините, образованието и бизнис заедницата



Оформување на фонд за стипендирање на талентирани ученици/студенти во
соработка со Бизнис заедницата



Континуирано

надоградување

на

знаењата и

вештините

за

постојниот

наставнички кадар (ОУ; СУ; ВО)


Координативни средби на општините во Полошкиот регион за усогласувања на
смерови во СУ според потребите на пазарот на трудот



Поддршка/стимулирањље на локалните/регионалните медиуми за емитување
на образовни програми и содржини



Програма на активности за образование на лица со НО и НКВ



Поддршка

на

Јавно-Приватно-Партнерство

во

развој

на

програми

за

образование на возрасни

Индикативни активности


Изработка на анализа за можностите на изградба на информатички гимназии во
Тетово и Гостивар



Отворање на две средни училишта во Тетово и Гостивар ако анализата
покажува потреба и издржливост



Спроведување на годишни анализи за состојбата на пазарот на трудот односно
потребите и побарувањата на бизнис заедницата за работна сила и отворање
на такви смерови во ССУ



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



Изведување на редовни обуки за надоградување на знаењата и вештините на
постојниот наставнички кадар



Проект на активности за развој на ЈПП во развој и имплеменатција на програми
за образование на возрасни.

2.2. Подигнување на степенот на социјален развој
Од направената анализа Полошкиот регион е најслаб социјално развиен регион.
Од таа перспектива приоритетите за социјален развој се однесува на креирање,
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подобрување и надоградување на процесите со цел подобрување на социјалната
слика во регионот. Слабите страни на Полошкиот регион од аспект на социјална
инфраструктура и сервиси се: Недостиг на Старечки домови, недостаток на дневни
центри, нема социјално мапирање за Полошкиот регион, мал број на градинки итн.
Излезни резултати и индикатори за следење на реализацијата на овој приоритет
се:

Излезни резултати


Број на изградени и
реконструирани градинки за
деца во Урбаните и
руралните средини



Број на новоизградени
домови за стари лица





Индикатори


o


Подобрена инфраструктура
за лица со телесен
Креирана дата база за стари
лица;
Формирани мобилни сервис
служби;

Број на изградени и реконструирани
градинки за деца во Урбаните и
руралните средини
Број на корисници на овие
услуги;

Број на изградени домови за стари
лица
o

Број на стари лица корисници
на овие услуги;



Број на внесени стари лица на дата
базата, листа на активности



Број на отворени клубови/центри за
активно стареење



Набавени возила / опрема за домашна
нега на лица од ранливи категории;

2.2.1. Понуда на подобри услуги и услови за деца од предшколска возраст
и стари лица
Во Полошкиот регион евидентен е фактот за недостаток на доволни капацитети за
понуда на услуги за децата од предшколска возраст и старите лица. Децата од
предшколска возраст можат да користат услуги во постојните градинки кои се
концентрирани само во урбаните средини во Тетово и Гостивар и нема многу мал број
во руралните средини.
Програмите и активностите на за остварување на мерката се:
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Изградба/Отварање на градинки за деца во руралните општини



Зголемување на капацитетите на постојните градинки за деца



Изградба на дом за стари лица во Тетово и Гостивар



Потикнување и поддршка на Јасвно Приватно партнерство во отварање на
градинки и домви за стари лица



Отварање на пензионерски клубови во руралните општини

Индикативни активности


Изработка на анализа за можностите на изградба на градинки во руралните
средини



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



Проекти за поттикнување на јавно приватно партнерство во понуда на услуги за
деца од предшколска и стари лица.



Проект за организирање на едукативни и забавни настани за деца од
предшколска возраст



Проект за организирање на спортско рекреативни активности за пензионери

2.2.2. Понуда на поквалитетни услови за живот на лица со посебни
потреби
Во Полошкиот регион понудата за квалитетни услови за живот на лицата со посебни
потреби е во многу лоша состојба, дури за некои потреби можеме да кажеме дека
воопшти и нема услови и инфраструктура за таа категорија на луѓе. Инвестициите во
секаков вид на инфраструктура за ова категорија на наши граѓани ќе биде чекор
напред на нивна социјална инклузија и кохезија.
Програмите и активностите на за остварување на мерката се:


Изградба на соодветна инфраструктура за лица со посебни потреби



Креирање на специјализирани едукативни центри за лица со посебни потреби



Формирање на фондација за снабдување со опрема и специфични алатки за
лица со посебни потреби
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Индикативни активности


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



Осигурување на финансиски средства за фондот за набавка на помагала



Развиени форми на плурализација и деинституционализација во давањето
социјални услуги за ранливите групи



Поддршка на организации (општини, НВО, деловни субјекти, итн.) вклучени во
давање на услуги за грижа за ранливите категории;

2.2.3. Подобрување на условите и искористеноста на активните мерки за
вработување и социјалната помош
Опфатот на невработените и корисниците на социјална помош во активните мерки за
вработување

е

скромен

(околу

11,5

%

на

регионално

ниво

за

мерката

самовработување), иако тие имаат влијание во подршката на вработување.
Зголемувањето на опфатот е условен од капацитетот на институциите за нивната
испорака како и алоцирање на средства за поголем обем во испораката на овие мерки
пр. додатни средства од локалните самоуправи, европските фондови и донаторските
проекти. Посебно внимание во зголемувањето на опфатот на овие мерки треба да се
обрне на поголемото учество на младите и жените каде невработеноста е најизразена.
Програмите и активностите за остварување на мерката се:


Изведување на кампањи за подобра информираност за Активните мерки за
вработувања за невработени лица



Изведување на обуки за невработени лица (мотивациони, СВ, интервјуирање,
развој на индивидуални акциони планови и сл.)



Поттикнување и зголемување на општествената одговорност кај бизнис
заедницата и локалната власт

2.3 Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во регионот преку
валоризација на природните и културните вредности
Од направените анализи во Полошкиот регион има една од најнеразвиените
инфраструктури за спорт од сите региони во државата. Иако постојат многу
иницијативи и дејствуваат доста спортски друштва и клубови во разни спортови
недоволно развиената инфраструктура придонесува на неможноста младите таленти
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да не можат да се остварат. Во регионот недостасуваат и базични објекти и елементи
за поттикнување на спортот како за рекреативни цели така и за професионални цели.
Пример, Полошкиот регион нема соодветни базени (некои приватни иницијативи),
недоволен број на спортски сали, рекреативни паркови за деца и млади.
Инвестирањето во инфраструктурни објекти за развој на спортско-рекреативни
активности ќе допринесе да имаме здрава младина и креирање на натпреварувачи дух
на сите полиња на животот.
Индикатори за реализација на овој приоритет се:
Излезни резултати


Изградени и реконструирани
спортски терени во Урбаните и
руралните средини



Новоизградени спортски
објекти



Подобрена инфраструктура за
спорт во Основноти о
Средното образование

Индикатори


Број на изградени и реконструирани
спортски терени во Урбаните и
руралните средини
o



Број на корисници на овие
услуги;

Број на изградени објекти за спорт
o

Број на деца и младина
корисници на овие услуги;



Поддршка на школското
спортско натпреварување



Број на отворени клубови/центри за
спорт



Формирани спортски клубови
во руралните средини



1 изграден олимписки базен



Изградба на олимписки базен во
Тетово и Гостивар



Отворено Средно насочено
училиште за спорт



Изградба на насочено Средно
училиште за Спорт
Изградба/обнова
на
забавнорекреативни парк за деца и млади
во сите општини на Полошкиот
регион
Изградба на сала за изведување
на спортски/клубски/рекреативни/
натпреварувачки активности
Организирање на регионални
спортско рекреативни
настани/натпреварувања



Број на изградени спортскорекреативни паркови за деца



Број на организирани регионални
спортски настани
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Овој приоритет ќе се реализира преку основната мерка:
2.3.1 Подобрување на условите за развој на спортско-рекреативни активности
Програмите и активностите на за остварување на мерката се:

Индикативни активности


Изградба на олимписки базен во Тетово и Гостивар



Изградба на училиште за спорт



Изградба/обнова на забавно-рекреативни парк за деца и млади во сите општини
на Полошкиот регион



Изградба на сала за изведување на спортски/клубски/рекреативни/
натпреварувачки активности



Организирање на регионални спортско рекреативни настани/натпреварувања



Изработка на техничка документација за изградба на олимписки базен во Тетово
и Гостивар



Проект за реконструкција на постојните спортски сали во Тетово и Гостивар



Изградба на трим патеки во еколошки чисти средини



Проект за организирање на натпреварувања во разни спортови на ученици и
студенти



Изработка на техничка документација за изградба на училиште за спорт



Изградба и реконструкција на спортски терени во урбаните и руралните
средини



Новоизградени спортски објекти



Подобрена инфраструктура за спорт во Основното и Средното образование



Поддршка на школското спортско натпреварување



Формирани спортски клубови во руралните средини



Инвестирање во физибилити студија и изградба на спортско-рекреативен
аеродром во Полошкиот регион
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СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 3: ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

Полошкиот регион може да се пофали со големо природно богатство чија вредност е
претставена преку големиот број на репрезентативни заштитени подрачја кои имаат
голема природна, геоморфолошка, научна и биолошка вредност. Природните ресурси
во Полошкиот регион на населението му овозможуваат економски развој преку
користење на природните ресурси, развој на туризмот и др. Одржливиот развој е
приоритет за Полошкиот регион но тој мора да се стреми кон одржливо користење на
природните ресурси и правилно управување со нив, како и намалување на
загадувањето кое настанува од индустријата, транспорт и грејната сезона.

Остварувањето на целите кон одржливиот развој како и развој на сите стопански
гранки не е возможен без обезбедување на заштита на животната средина.
Остварувањето на целта е планирано да се постигне преку мерки кои ќе се превземат
во управувањето со отпадот, управувањето со отпадните води, климатските промени,
како и рекултивација на загадената почва и заштита на биодиверзитетот.

Р.бр.

Индикатор Базна
година
Индикатор 2024

Индикатори

(2019)
1

Процент на собран комунален отпад

2.

3.

65,59%

75 %

Процент на испуштени непречистени води

5,8%

2,5%

Покриеност на населението со
пречистителни станици за отпадна
комунална вода

1,5%

12,5%

Процентот на рециклирање на

4.

комунален отпад

-

до 35 %

5.

Број на заштитени подрачја во Полошки
плански регион

-

+1

Остварувањето на стратешката цел е планирана преку два приоритета:
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3.1 Развој на регионален интегриран пристап во процесот на управување
на отпад
Согласно националната стратегија за

управување

со отпад, проблемите

во

управувањето со цврстиот отпад може да се надминат преку воведување на
регионално интегрално управување со цврстиот отпад, согласно директивите на ЕУ.
Во Полошкиот регион е планирано да воспостави интегрално управување со
комуналниот отпад.
Излезни резултати



Индикатори



Дефинирани функции кои и
ингеренции на регионалното

претпријатије

претпријатие;




Дефинирани услуги кои ги извршува


Обучен и професионален кадар кој ќе
одговара на висината на задачите



Набавени машини и опрема опрема;



Подготвена техничка документација



Реализирани активности за



Процент на рециклиран отпад



Процент на собран отпад



Количини на органски отпад кој
завршува во депониите



Покриеност на население со систем за
собирање на отпад

воведување на селекција и



рециклирање на отпадот;


Започната имплементација на
регионалното управување со отпад

Анализи и истражувања за одбирање
на најповолна локација



Одбрана локација за изгарадба на
регионална депонија

регионалното претпријатие


Функционалнo регионално јавно

Број на инсталирана урбана опрема за
сепарирање/селектирање на отпад

Реализирани проекти за промоција и
имплементирање на интегриран
пристап во управување соп отпад



Зајакнување на капацитетите на
јавните комунални претпријатија

Остварување на овој приоритет ја вклучува следнава основна мерка:
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3.1.1 Воспоставување на регионален интегриран пристап во управување
со отпадот и подобрување на постојното управување со отпадот
Моментално управувањето со отпадот во Полошкиот плански регион е во одговорност
на секоја општина. Во општините постојат локални јавни комунални претпријатија или
приватни фирми ангажирани за собирање и депонирање на комуналниот цврст отпад.
Општата состојба во овој сектор е лоша со оглед дека сеуште постојат голем број на
диви депонии и недоброто менаџирање на самиот процес од одговорните институции
создава можност за создавање голема количина на отпад која после представува
проблем за одстранување и ја загадува животна средина. Во последните неколку
години беше договорено од страна на сите општини на Полошкиот плански регион да
се изведува заедничко депонирање на отпадот во депонијата Русино, но тоа е
привремено решение, проблемите остануваат и истите бараат изнаоѓање на трајно
функционално решение.
Приоритет е воведување на интегрирано регионалното управување со отпадот со цел
намалување на трошоците за управување со отпад, рециклирање и минимизирање на
отпадот. Процесот на воведување на интегрирано регионално управување со цврст
отпад е комплексен и во програмскиот период ќе биде фокусиран на проекти и
активности до финализирање на истата.
Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности


Воспоставување интегриран систем за управување со отпад



Определување, изградба и менаџирање на регионална депонија според ЕУ
стандарди



Затворање на нестандардни депонии и ѓубришта во Полошкиот регион.



Ремедијација на постоечки депонии



Проширување и подобрување на услугата за собирање и транспорт на
отпадот



Континуирано подигнување на јавната свест низ јавни кампањи и разговори со
домаќинствата и индустријата,



Зајакнување на капацитетите на јавните комунални претпријатија и



Набавка на опрема со цел да се зголеми процентот на рециклирање на
комунален отпад до 35 % .



Набавка и поставување на урбана опрема за селекција на отпад



Едукација на индивидуални собирачи на отпад и социјална заштита
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Подобрување на состојбата со управување со отпадот во Полошкиот регион



Креирање на имплемементирање на современи услови за управување со
отпад, согласно законските и ЕУ стандардите

3.2 Заштита и унапредување на природните ресурси
Природите ресурси представуваат богатство за еден регион така да заштитата и
унапредување на истите има треба да има висок приоритет за самиот регион. Самото
управувањето со природните ресурси е комплексен процес кој бара осигурување на
големи финансиски средства но и оптимално управување со истите.

Излезни резултати


Подготовка
Планови

и
за

Индикатори

донесување
квалитет



на

плановите за квалитет на амбиентниот

амбиентниот воздух од страна
на урбани општини




воздух




состојбата со природните



Број на мерења годишно

ресурси



Анализи на податоци од мерни места

Набавка на регионални



Број на заштитените подрачја во Полошки

Инсталирани мерни станици

плански регион;


податоци од мерните станици од страна

Реализирање на организирани

на сите општини


животната средина



Вмрежување и искористување на

(вода, воздух, почва)
јавни кампањи за заштита на


Број на мерни станици по медиум (вода,
воздух, почва)

Анализа на тековната

мобилни мониторинг станици


Спроведување проекти и активности од

Површини на ново прогласени заштитени
подрачја;

Прогласување на заштитени



Број на различни видови на дивеч;

зони



Број на видови на риби;

Реализација на проекти за



Површини под шуми

меѓугранична соработка во



Емисии на штетни гасови;

заштитата на биодиверзитето



Број на автохтони или ретки видови на



Пошумени површини;



Површини со автохтони видови

растенија и животни


Месечни мерења на загадување на почва,
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на дрва;


воздух и вода


Регионален катастар на
загадувачи




шумски плодови и растенија

Реализирани проекти со други



на индустриите за интегрирано

Лиценцирање на собирачи на

спречување и контрола на загадувањето


бизнис заедницата на теми од



Број на организирани јавни дебати

и бизнис заедницата на теми



Број на произлезени иницијативи од

воздух и почва од загадување
Подготовка

и

промоција

регионална

стратегија

справување

со

јавните дебати


Подготовка и промоција на регионална

за

стратегијата за справување со климатскте

климатскте

промени


Реализирање на проекти за
енергетска ефикасност

Број на спроведени активности од

на

промени


Концентрација на SOx, NOx, и ПМ10
честички во воздухот

Јавни дебати со граѓаните и

од областа на заштита на вода,


Месечни извештаи од оперативниот план

извори на финансирање;
шумски плодови и растенија


Број на лиценцирани на собирачи на

Подобрување на енергетската ефикасност
на јавни и приватни објекти



Број на реализирани проекти за
енергетска ефикасност

Остварување на овој приоритет ги вклучува следните основни мерки:

3.2.1 Континуирано следење и подобрување на состојбата со животната
средина во регионот
Планирањето на превземање на мерки за заштита на животната средина побарува
собирање и анализи со соодветни податоци, се со цел да се изберат и подготвуват
исправни мерки кои ќе имаат значително влијание во намалување на загадувањето на
животната средина. Во Република Северна Македонија вообичаено има недостаток на
доволни или реални податоци за тековната состојбата со амбиентот, поради малиот
број на мерни станици и аналитички податоци со кои располагаат стручните служби.
Обезбедувањето на аналитички податоци за загадувањето во регионот ќе го
поедностави процесот на планирање на мерки и активности за заштита на животната
средина.
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Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности


Зголемување на бројот на мониторинг станици



Набавка на регионални мобилни мониторинг станици



Подготовка на анализа на извори на загадување и степен на загаденост



Подготовка на стратегија за справување со загадување



Подготовка, промовирање и изведување на проекти за енергетска
ефикасност во Полошкиот регион



Континуиран намалување на загадувањето од автомобилски сообраќај

3.2.2 Заштита на биолошката разновидност
Стремежот кон достинување на ниво на модерни општества најмногу ја погодува
природата и најмногу влијае за промените кои настануваат во животната средина и
влијаат

врз

биолошката

разновидност

и

функционирањето

на

екосистемите.

Обработените податоци за Полошкиот регион и на ниво на држава укажуваат на
намалување на континуирано намалување на биолошката разновидност, односно
намалување на бројноста и присуството на одредени видови на одредени локации или
воопшто.
Потребно е итно превземање на конкретни мерки на регионално ниво со цел заштита
на биолошката разновидност, правилно управување со природните ресурси и
намалување на ефектите од климатските промени врз природата.

Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности
 Подготовка на анализа на тековната состојбата со природните ресурси во

Полошкиот регион
 Валоризација и прогласување на заштитени подрачја
 Подготовка на план за управување и доделување на управување на заштитени

подрачја
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 Маркетинг стратегија за промоција на природни ресурси во регионот
 Регионални пунктови за заштита од Шумски пожари во регионот и пограничниот

регион
 Регионално мапирање на шумски плодови и лековити растенија, подговотка, и

печатење на летоци, брошури, и друг пропаганден материјал за истите
 Лиценцирање на собирачи на шумски плодови и растенија
 Подготовка и реализација на проекти за меѓугранична соработка во заштитата на

биодиверзитетот
 Спроведување на стратегијата за Биодиверзитет на Република Северна

Македонија
 Проекти за заштита на природни богатства на регионот (река Пена, Бистрица,

река на с. Равен, планиниските езера, водопади, и др.)

3.2.3 Заштита на вода, воздух и почва од загадување
Полошкиот регион е богат со водни ресурси и нивното зачувување има висок
приоритет. Во последните декади водните ресурси се под константен притисок на
загадување кое доаѓа претежно од индустријата, дивите депонии и урбаните средини.
Иако има доволно приридни водни ресурси делови од регионот се соочуваат со
проблеми во снабдувањето со вода за пиење, особено во текот на летниот период и
во екстремните зимски периоди. Регионот е богат со значајни водни ресурси и тие
треба да бидат заштитени од било какво загадување. Дел од загадувањето на водните
ресурси е и поради загадување на почвата од индустриските емисии и користењето на
големи концентрации на пестициди. Најголемо влијание во загадувањето на воздухот
имаат индустриските капацитети, урбаниот транспорт и домаќинствата.
Од големо значење за Полошкиот регион е да се спроведат мерки за да се намали
загадувањето на медиумите. Континуираниот мониторинг на сите медиуми (вода,
воздух и почва) треба да биде примарна активност, со цел идентификување на
загадувачите и превземање на мерки за спречување на загадувањето.

Проектите и активностите за остварување на мерката се:

Индикативни активности


Зајакнување на капацитетите во општините за заштита на животната средина
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Изработка на регионален катастар на загадувачи



Спроведување поефикасен инспекциски надзор и контрола подобра заштита
на животната средина



Подготовката на општинските планови за квалитет на воздухот, краткорочни
акциски планови и овозможување на поефикасно спроведување на мерките
за подобрување на квалитетот на воздухот



Подготовка и донесување Планови за квалитет на амбиентниот воздух од
страна на урбани општини



Редовно одржување и надградба на националната мрежа за мониторинг на
квалитетот на воздухот



Субвенции за набавка на велесипеди и е-тротинети и други активни мерки.



Санирање на индустриските „жешки точки“ – ХЕК ЈУГОХРОМ



Заштита од ерозија преку идентификување на потенцијални клизишта



Спроведување на мерки за намалување на ефекти од ерозија преку
пошумување и други мерки



Зголемување на урбано зеленило



Организирање на јавни дебати со граѓаните и бизнис заедницата на теми од
областа на заштита на вода, воздух и почва од загадување



Набавка

на

пречистувачи

за

воздух

за

градинките,

училиштата

и

здравствените и административните објекти, како и поддршка за
инсталирање филтри во малите и средни претпријатија кои испуштаат
штетни материи во воздухот

3.2.4 Ублажување на негативните ефекти од климатските промени
Глобалните климатски промени во последните години се видливи за човекот и јасно
претставуваат закана за сите сфера на секојдневното живеење, економијата,
здравството, земјоделието, инфраструктурата, природата и др.
Глобалните климатски промени имаат влијание и во регионот па и во

Република

Северна Македонија и предвидувањата се дека ќе има влијание во намалување на
земјоделските приноси, исчезнување на одредени видови и исто така сериозно
влијание врз растот и развојот на економијата.
Дивата сеча, нерационално користење на шумите, шумските пожари, како и
непошумување на голините, влијае врз загубата на одредени видови како и на појава
на ерозија и свлечишта на одредени делови од поранешните шумски екосистеми.
Ерозијата е сериозен фактор кој влијае врз животната средина за кој треба да се
обрне внимание во регионот нарочито во критични точки како на пример делот кај
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Поројска река во општина Тетово, патот Гостивар Дебар и др. каде често се појавува
лизгање на земјиште.

Заради оваа тековна состојба и подобро позиционирња во иднина неопходно е да се
превземат мерки за ублажување на климатските промени и мерки за адаптација кон
климатските промени.
Проектите и активностите за остварување на мерката се:
Индикативни активности









Подготовка и промоција на регионална стратегија за справување со
климатскте промени.
Подготовка и одобрување на протоколи и мерки за спречување и заштита од
временски непогоди
Промоција и едукација на населението за ефектите од климатските промени
Промоција на мерки за намалување на ефектите климатските промени
Воведување системи за согорување на депонискиот гас при изградба на
регионалната депонија на која ќе се врши механички и биолошки третман на
отпадот со компостирање
Проекти за намалување на емисиите на штетни гасови
Подготовка на студија за мапирање на критични точки во Полошкиот регион
каде треба да се изведуваат проекти за превенција и заштита од поплави на
урбани и земјоделски површини
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СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ НА ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2021 -2026
СТРАТЕШКА ЦЕЛ
1. Потикннување на
економски развоj преку
функционални
екоситеми за бизнис и
иновации

ПРИОРИТЕТ
1.1 Поддршка на
претприемништвото,
конкурентноста,
иновативноста на
ММСП

МЕРКИ
1.1.1





Континуран поттик и развој на претпримеништвото, конкурентноста
иновативноста на Микро, Мали и Средни Претпријатија во Полошкиот регион

и

Поттикнување и поддршка на ММСП во процесот на апликација на владини програми и
институции за поддршка/субвенционирање на ММСП
Изработка на анализа/студија за тековната состојба (проблеми, предизвици, потреби и
побарувања) на ММСП на Полошкиот регион



Изработка на студија и развивање на програма за поддршка на конкурентите
дејности/сектори на Полошкиот регион
Изработка на родова анализа за социо-економската состојба на жената во Полошкиот
регион
Поддршка и развој на социјално претпримеништво во Полошкиот регион



Поддршка и развој на женско претпримеништво во Полошкиот регион



Креирање на фонд за поддршка на млади лица претпримачи



Потикнување и поддршка на Јавно Приватно Партнерство на бизнис делување во
Полошкиот регион
Потикнување и поддршка на извозот на ММСП од Полошкиот регион






Отварање на инкубатор/кластер/иноватовен (извонреден) центар/технолошки
Потикнување и поддршка на извозот на ММСП од Полошкиот регион



Поддршка во имплементација на меѓународните технички стандарди во ММСП (ISO,
HACCP, CE, HALAL…) преку постојни програми за поддршка (АППРСМ, Министерсво за
економија и и др.)
Имплeметација на активности од „План за развој за туризмот: Полошки регион (Тетово,
Попова Шапка и околината)“ – Менаџирање на дестинации од Проект за локална и
регионална конкурентност (www.lrcp.mk)
Поддршка за спроведување на пилот проекти за „паметни“ (смарт) села








парк

Изработка на маркетинг микс студија за управување со постоечки дејности/ сектори на
Полошкиот регион
Изработка на маркетинг микс студија за извоз на дејности/ сектори на Полошкиот
регион
·
Потикнување на развојот на пристап на бизнис секторот кон начинот “општествена
одговорност“
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1.1.2

Развој и понуда на услуги за нефинансиска и финансиска поддршка за ММСП



Понуда на информации/совети/консултатнски услуги за почетни бизниси и постојни ММСП
преку бизнис центри, ЛЕР канцеларии, АВРСМ, технолошки паркови и др.



Развои и понуда на Ментоски услуги за почетни и зрели бизниси



Промоција и поддршка на програмата за претприемништвото/самовработување
оперативниот план за вработување (тековно секоја година)



Промовирање и поддршка на активни мерки за вработување од оперативниот план за
вработувања за тековната година
Промоција на тековни извори на финансирање за почетни и постојни бизниси











од

Промовирање и поддршка при имплементирање на национални програми кои се однесуваат
на категоријата на лица со посебни потреби
Креирање на регионален програми за поддршка на на категоријата на лица со посебни
потреби
Креирање на регионален фонд за вауческо советување на ММСП
Подобрување на соработката со ФИТР (национален) и креирање регионален фонд за
иновации и технолошки развој за фирми од Полошкиот регион
Промовирање и поддршка при имплементирање на национални програми за практикантство
со цел да се зголеми вработливоста на младите невработени, жените и други ранливи
категории од населението од Поллошкиот регион.
Креирање на регионален фонд за поддршка на ММСП во Полошкиот регион



Промоција и поддршка на B2C (Business to Consumer), електронска трговија на бизнис
секторот
Креирање на студија за заштита на бизнис секторот од глобализацијата



Креирање на нови производни програми преку користење на домашни ресурси.

1.1.3

Поддршка на економскиот развој преку поттикнување/привлекување на домашни и
странски инвестиции



Изведување на студија за креирање/отварање на регионални /локални економски зони во
Полошкиот регион




Подготовка на програма на активности за поддршка на домашни и странски инвестиции во
економските зони во Полошкиот регион
Развој на пакети за поддршка на домашни и странски инвеститори



Подготовка на ГУП и ДУП за регионалните/локалните економски/инвестициски зони



Одржувањње на годишни средби со дијаспората/инвеститорите



Изработка на студија и Техничка документација за изградба на Откупен центар за
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земјоделски производи, со ЕУ стандарди во ППР


1.2 Поддршка на
руралниот туризам,

1.2.1 Развој на руралните средини
земјоделство


руралниот развој и
одржливо и



конкурентно
земјоделство во
Полошкиот регион

Мапирање на почвените ресурси во Полошкиот регион

















заснован на рурален туризам и конкурентно

Заштита и промоција на конкуренти предности од аспект на развој на руралниот и
спортскиот туризам, но и заштита и промоција на културните и другите знаменитости и
традиционални обележја на региониот;
Формирање на посебна Канцеларија за планински туризам и планински содржини,
задолжена за дефинирање и управување со очекуваните домашни, јавни и приватни, и
странски инвестиции, апликација на систем на промени во овој сегмент и позиционирање
на државата на регионалниот и европски пазар за интегрален планински туризам.
Формирање на платформа за развој на дестинацијата меѓу јавниот и приватниот сектор
ДМО
Поддршка преку суб-грантови на понудувачите на услуги во областа на туризмот за
диверзификација на понудата како и подигнување на квалитетот на истата
Фацилитирање на процесот на создавање нови туристички услуги во руралните средини
Подигање на капацитетите на понудувачите на туристички услуги во руралните средини
Промоција на микро хабови во руралните средини
Промоција на најатрактивните сека како фамилијарна дестинација за активен одмор
Поддршка и создавање предуслови за формирање на земјоделски задруги
Поддршка, поттикнување и создавање предуслови за зголемување на севкупните
инвестиции во земјоделство и рурален развој
Промоција и подобрување на искористеноста на ИПАРД во Полошкиот регион
Подобрување на знаења и вештини преку организирање на обуки, семинари и
конференции за земјоделците и активности за рурален туризам
Подобрување на искористеноста на потенцијалите на руралните средини
Зголемување на обработливата површина во Полошкиот регион преку уредување на
имотно-правните односи, создавање услови за производство на необработените површини
Промоција и поддршка на иницијадиви/деловни идеи за производството на биогас и
биогориво
Поддршка за заштита, промоција и брендирање на традиционалните производи во
Полошкиот регион (пр. Тетовски грав/јаболка, Шар Планинско јагне/кашкавал, и слично).
Програми за обука и специјализација на жените во туризмот
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1.3. Подобрување на
соработка на
институции/организаци
и за поддршка на
ММСП

Поддршка за активности за вработување на жените и младите во туристичко угостителскиот сектор
 Подобрување на инфраструктура за и воведување современи системи за наводнување на
земјоделските површини
 Поттикнување и поддршка на договорното примарно земјоделско производство
1.3.1. Подобрување на меѓусебната соработка на клучните заинтересирани страни за
поддршка ММСП (ЦРППР, Центрите/Агенциите за поддршка на ММСП, Стопанските
комори, ЛЕР канцеларии, технолошки парк на СЕЕУ, НВО и др.)








Дефинирање и организирање на редовни средби (месечни/квартални) за подобрување на
соработката на засегнатите страни кои нудат услуги за поддршка на ММСП
Размена на информации, совети и консултации на сите заитересирани страни се со цел за
задоволување на потребите и побарувањата на ММСП
Организирање на обуки за зајакнување на капацитетите и подобрување на услугите на
ЦРППР, Центрите за поддршка на бизниси, стопанските комори и ЛЕР канцелариите
Синхронизација на програмите на ФИТР со програмите за поддршка на науката
(истражување и развој) на ТДУ и УЈИЕ а со цел да се постигне синергија и остварување на
комплементарни ефекти во поддршка на ММСП во Полошкиот регион
Организирање на годишна средба за прилагодување на годишните акциони планови на
засегнатите страни во интерес на поддршка на претприемништвото, конкурентноста и
иновативноста на ММСП
Промоција, потикнување и поддршка на Јавно Приватно Партнерство за поддршка на
деловни инцијативи
Развој оформување на мрежа на професионални консултанти од Полошкиот регион за
понуда на стандардизирани услуги на ММСП Окрупнување на општинските економскосоцијални совети на ниво на плански региони а со цел да се трансформираат во
посуштински чинители на регионалниот развој
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1.4. Подобрување на
квалитетот на
животот на
населението преку
инвестиции во
патна, комунална и
енергетска
инфраструктура

1.4.1.Изградба на нова и подобрување на постоечката патна, комунална и
инфраструктура





























енергетска

Изработка на проектно техничка документација за хоризонтална и вертикална
сигнализација
Поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација
Замена на постоечка хоризонтална и вертикална сигнализација
Поставување на осветлувањето на патна инфраструктура
Изработка на проектно техничка документација за велосипедски, пешачки, планински и
други патеки
Изградба и уредување на велосипедски, пешачки, планински и други патеки
Подготовка на физибилити студии, анализи и други студии за патна инфраструктура
Изработка на проектно-техничка документација за локална патишта
Изработка на проектно-техничка документација за регионални патишта
Изработка на проектно-техничка документација за обиколници
Изградба на нови локални и регионални патишта
Рехабилитација на локални и регионални патишта
Тампонирање на селски патчиња за пристап до земјоделските парцели
Искористување на конкурентските потенцијали во Полошкиот регион преку зголемување на
капиталните инвестиции во инфраструктура.
Сообраќајна дигитална поврзаност на општините во регионот
Развивање на алатки за дигитално поврзување
Организација на настани за размена на добри практики за паметни (смарт) сообраќајни
решенија во општините
Воведување на паметни (смарт) сообраќајни решенија во општините
Изработка на техничка документација и изградба на обиколница во Тетово (клучка ТребошПорој-Непроштено)
Проект за сообраќајно решение за подобрување на сообраќајната безбедност долж
регионалниот пат Р402 Тетово-Гостивар
Реконструкција на железнички линии, железнички станици, вертикална сигналитика и
сигнализација на вкрстувања
Изработка на проектна документација за реконструкција на постојни и изградба на нови
системи за снабдување со вода и канализациони системи за отпадни води
Изградба и реконструкција на водоводната и канализационата мрежа во урбани и рурални
средини
Приоритетна изградба на нови станици за третман на водата за пиење во општините
Желино, јегуновце и Теарце
Изградба на нови системи за наводнување во Полошкиот регион (равен Речица)
Реконструкција на постојни и изградба на нови филтер станици за подобрување на
квалитетот на водата за пиење
Подобрување на постоечките и изградба на нови системи за техничка вода (перење на
улици, наводнување на паркови и зеленила и други намени)
Поддршка за инвестициски проекти во ЈКП за намалување на загубите на вода
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Изградба на нови системи за собирање на отпадни води (пречистителни станици)
Ревитализација на постоечките системи за собирање на отпадни води
Модернизација и проширување на постоечка мрежа за атмосферска канализација
Подготовка на техничка документација за нови пречистителни станици за отпадни води
Изградба на примарна и секундарна гасоводна мрежа (крак Скопје-Тетово – Гостивар)
Развој на терцијална гасоводна мрежа во сите градски населби каде има пристап до
секундарна мрежа
Подобрување на енергетската ефикасност и стимулирање на употреба на поодржливи
горива во секторите домување и енергетика вклучително и во индустријата
План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ)
Изработка на стратешки и урбанистички планови/документи за дефинирање на пешачки
зони во урбани општини
Поставување на фотоволтаични системи за производство на ел. енергија на јавни
институции
Поддршка за изведба на системи за производство на ел. енергија од ОИЕ извори (сонце,
ветер, биомаса)
Обезбедување на субвенции за пристап до енергија од ОИЕ од страна на жените
земјоделки/фармери, главите на домаќинствата, и сопствениците на бизниси
Изработка на студија за ЕЕ и ОИЕ во Полошки регион
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ

МЕРКИ

ПРИОРИТЕТ

2. Поддршка и развој на
современо образование, 2.1. Континуирано
развој на човечки
подобрување на
капацитети,
условите и квалитетот
подигнување на
на образованието и
степенот на социјален
развој на човечки
развој и спортот во
капацитети
Полошкиот регион

2.1.1




Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на проекти за
изградба и реконструкција на основни и средни училишта
Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на проекти за
изградба на спортско-рекреативни објекти
Опремување на кабинетите со опрема за изведување на практична настава

2.1.2







Подобрување на условите во основните и средните училишта

Подобрување на условите во Високото образование

Подготовка на проекти, физибилити студија за технолошки парк за Полошкиот регион
Подготовка на проекти, техничка документација , одобренија, ревизии на проекти за изградба
на акцелератори во сите рурални општини
Нови апликативни студиски програми поврзани со потребите на локалната економија
Акредитација на паметни специјализации
Отварање на инкубатор/кластер/иноватовен (извонреден) центар/технолошки парк

2.1.3. Подобрување на квалитетот на формалното и неформалното образование
 Изработка на анализа за можностите на изградба на информатички гимназии во Тетово и
Гостивар
 Изработка на техничка документација за Отварање на Средно стручно училиште според
потребите на пазарот на труд за (водоинсталатери, електричари, механичари, заварувачи,..)
со модерна кабинетска настава и други современи стандарди
 Физибилити Студија за Отворање на две нови средни училишта во Тетово и Гостивар
 Отворање на две средни училишта во Тетово и Гостивар ако анализата покажува потреба и
издржливост
 Спроведување на годишни анализи за состојбата на пазарот на трудот односно потребите и
побарувањата на бизнис заедницата за работна сила и отворање на такви смерови во ССУ
 Изведување на обуки за преквалификација и доквалификација на невработени со НО и НКВ
 Изведување на редовни обуки за надоградување на знаењата и вештините на постојниот
наставнички кадар
 Проект на активности за развој на ЈПП во развој и имплеменатција на програми за
образование на возрасни.

144

2.2. Подигнување на
степенот на социјален
развој

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








Изработка на анализа за можностите на изградба на градинки во руралните средини
Изработка на техничка документација за реконструкција и изградба на градинки и домови за
стари лица
Проекти за поттикнување на јавно приватно партнерство во понуда на услуги за деца од
предшколска и стари лица.
Проект за организирање на едукативни и забавни настани за деца од предшколска возраст
Проект за организирање на спортко рекреативни активност за пензионер
Изградба на паркови за социјална инклузија

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






Отварање на специјализирани центри за дневен престој за лица со посебни потреби
Осигурување на финансиски средства за фондот за набавка на помагала
Развиени форми на плурализација и деинституционализација во давањето социјални услуги
за ранливите групи
Поддршка на организации (општини, НВО, деловни субјекти, итн.) вклучени во давање на
услуги за грижа за ранливите категории;

2.2.3. Подобрување на условите и искористеноста на активните мерки за вработување и
социјалната помош


Изведување на кампањи за подобра информираност за Активните мерки за вработувања
за невработени лица



Изведување на обуки за невработени лица (мотивациони, СВ, Интервјуирање, развој на
индивидуални акциони планови и сл.)



Поттикнување и зголемување на општествената одговорност кај бизнис заедницата и
локалната власт
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2.3.1 Подобрување на условите за развој на спортско-рекреативни активности


Изградба на олимписки базен во Тетово и Гостивар



Изградба на училиште за спорт



Изградба/обнова на забавно-рекреативни парк за деца и млади во сите општини на
Полошкиот регион



Изградба на сала за изведување на спортски/клубски/рекреативни/ натпреварувачки
активности



Изградба и реконструкција на спортски терени во урбаните и руралните средини







Организирање на регионални спортско рекреативни настани/натпреварувања
Изработка на техничка документација за изградба на олимписки базен во Тетово и Гостивар
Проект за реконструкција на постојните спортски сали во Тетово и Гостивар
Изградба на трим патеки во еколошки чисти средини
Проект за организирање на натпреварувања во разни спортови на ученици и студенти
Изработка на техничка документација за изградба на училиште за спорт
Инвестирање во физибилити студија и изградба на спортско-рекреативен аеродром во
Полошкиот регион
Подобрена инфраструктура за спорт во Основното и Средното образование

2.3 Одржлив развој на
спортско-рекреативните
центри во регионот преку
валоризација на
природните и културните
вредности
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ
3. Заштита и
унапредување на
животната средина и
природата во
Полошкиот регион

ПРИОРИТЕТ

МЕРКИ

3.1 Развој на

3.1.1.Воспоставување на регионален интегритран пристап во управување со отпадот и
подобрување на постојното управување со отпадот

регионален интегриран
пристап во процесот на
управување на отпад














3.2. Заштита и
унапредување на
природните ресурси

Воспоставување интегриран систем за управување со отпад
Определување, изградба и менаџирање на регионална депонија според ЕУ стандарди
Затворање на нестандардни депонии и ѓубришта во Полошкиот регион.
Ремедијација на постоечки депонии
Проширување и подобрување на услугата за собирање и транспорт на отпадот
Континуирано подигнување на јавната свест низ јавни кампањи и разговори со
домаќинствата и индустријата
Проект за депонирање, селекција и рециклирање на градежен шут (инертен отпад)
Зајакнување на капацитетите на јавните комунални претпријатија и набавка на опрема со
цел да се зголеми процентот на рециклирање на комунален отпад до 35 % .
Набавка и поставување на урбана опрема за селекција на отпад
Едукација на индивидуални собирачи на отпад и социјална заштита
Подобрување на состојбата со управување со отпадот во Полошкиот регион
Креирање на имплемементирање на современи услови за управување со отпад, согласно
законските и ЕУ стандардите
3.2.1.Континуирано следење и подобрување на состојбата со животната средина во
регионот








Зголемување на бројот на мониторинг станици
Набавка на регионални мобилни мониторинг станици
Подготовка на анализа на извори на загадување и степен на загаденост
Подготовка на стратегија за справување со загадување
Континуирано намалување на загадувањето од автомобилски сообраќај
Подготовка, промовирање и изведување на проекти за енергетска ефикасност во Полошкиот
регион

3.2.2.Заштита на биолошката разновидност






Подготовка на анализа на тековната состојбата со природните ресурси во Полошкиот регион
Валоризација и прогласување на заштитени подрачја
Подготовка на план за управување и доделување на управување на заштитени подрачја
Маркетинг стратегија за промоција на природни ресурси во регионот
Регионални пунктови за заштита од Шумски пожари во регионот и пограничниот регион
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 Регионално мапирање на шумски плодови и лековити растенија, подговотка, и печатење на
летоци, брошури, и друг пропаганден материјал за истите
 Лиценцирање на собирачи на шумски плодови и растенија
 Подготовка и реализација на проекти за прекугранична соработка во заштитата на биодиверзитетот
 Проекти за мониторинг и зачувување на биолошкиот минимум на водата на реките во
Полошкиот регион
 Спроведување на стратегијата за Биодиверзитет на Република Северна Македонија
 Проекти за заштита на природни богатства на регионот (река Пена, Бистрица, река на с.
Равен, планиниските езера, водопади, и др.)
3.2.3















Заштита на вода, воздух и почва од загадување

Зајакнување на капацитетите во општините за заштита на животната средина
Изработка на регионален катастар на загадувачи
Спроведување поефикасен инспекциски надзор и контрола подобра заштита на животната
средина
Подготовката на општинските планови за квалитет на воздухот, краткорочни акциски
планови и овозможување на поефикасно спроведување на мерките за подобрување на
квалитетот на воздухот
Подготовка и донесување Планови за квалитет на амбиентниот воздух од страна на урбани
општини
Редовно одржување и надградба на националната мрежа за мониторинг на квалитетот на
воздухот
Субвенции за набавка на велесипеди и е-тротинети и други активни мерки.
Санирање на индустриските „жешки точки“ – ХЕК ЈУГОХРОМ
Заштита од ерозија преку идентификување на потенцијални клизишта
Спроведување на мерки за намалување на ефекти од ерозија преку пошумување и други
мерки
Зголемување на урбано зеленило
Организирање на јавни дебати со граѓаните и бизнис заедницата на теми од областа на
заштита на вода, воздух и почва од загадување
Набавка на пречистувачи за воздух за градинките, училиштата и здравствените и
административните објекти, како и поддршка за инсталирање филтри во малите и средни
претпријатија кои испуштаат штетни материи во воздухот
Селекција и рециклирање на отпад во Полошкиот регион
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3.2.4

Ублажување на негативните ефекти од климатските промени

 Подготовка и промоција на регионална стратегија за справување со климатскте промени.
 Подоготовка и одобрување на протоколи и мерки за спречување и заштита од временски
непогоди
 Промоција и едукација на населението за ефектите од климатските промени
 Промоција на мерки за намалување на ефектите климатските промени
 Воведување системи за согорување на депонискиот гас при изградба на регионалната
депонија на која ќе се врши механички и биолошки третман на отпадот со компостирање
 Проекти за намалување на емисиите на штетни гасови
 Подготовка на студија за мапирање на критични точки во Полошкиот регион каде треба да
се изведуваат проекти за превенција и заштита од поплави на урбани и земјоделски
површини
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 2021-2026
СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 1:
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И ИНОВАЦИИ
Приоритет 1.1.: Поддршка на претприемништвото, конкурентноста, иновативноста на ММСП
Мерка:
1.1.1. Континуиран поттик и
развој на претприемништвото,
конкурентноста и
иновативноста на Микро,
Мали и Средни Претпријатија
во Полошкиот регион

Проекти (активности):
Поттикнување и поддршка на ММСП во процесот на
апликација на владини програми и институции за
поддршка/субвенционирање на ММСП

Изработка на родова анализа за социо-економската
состојба на жената во Полошкиот регион

Временска
рамка:

2021-2024

2021-2023

Поддршка и развој на женско претприемништво во
Полошкиот регион
2021-2025

Потикнување и поддршка на извозот на ММСП од
Полошкиот регион
2022-2026

Имплeметација на активности од „План за развој за
одржливиот туризам: Полошки регион (Тетово, Попова
Шапка и околината)“ – Менаџирање на дестинации од
Проект за локална и регионална конкурентност
(www.lrcp.mk)

2022-2024

Засегнати страни:

Буџет (МКД):

Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
туризмот, институции за
менаџирање на заштитени
зони
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1.1.2.

Развој и понуда на услуги
за
нефинасиска
и
финансиска поддршка за
ММСП

Проект за поддршка и развој на социјално
претпримеништво во Полошкиот регион

2021-2026

Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
туризмот, институции за
менаџирање на заштитени
зони

Поддршка за спроведување на пилот проекти за
„паметни“ (смарт) села

2022 - 2024

Општини во ППР; БРР;
МЗШВ; АФПЗРР;

Понуда на информации/совети/консултатски услуги за
почетни бизниси и постојни ММСП преку бизнис
центри, ЛЕР канцеларии, АВРСМ, технолошки паркови
и др.

2021-2026

Подобрување на соработката со ФИТР (национален) и
креирање регионален фонд за иновации и технолошки
развој за фирми од Полошкиот регион
2021-2026
Промовирање и поддршка при имплементирање на
национални програми за практикантство со цел да се
зголеми вработливоста на младите невработени,
жените и други ранливи категории од населението од
Полошкиот регион
Промоција на тековни извори на финансирање за
почетни и постојни бизниси

1.1.3.

Поддршка на на
економскиот развој преку
поттикнување/
привлекување на
домашни и странски
инвестиции

Подготовка на програма на активности за поддршка на
домашни и странски инвестиции во економските зони
во Полошкиот регион

2022-2024

2021-2024

2022-2023

Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП, АВРСМ, образовни
институции
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП, ФИТР
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,АВРСМ
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП, АВРСМ,
Министерство за економија,
ФИТР
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП,
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Развој на пакети за поддршка на домашни и странски
инвеститори

2023-2026

Подготовка на ГУП и ДУП за регионалните/локалните
економски/инвестициски зони

2023-2026

Одржување на годишни средби со
дијаспората/инвеститорите
2021-2026
Изработка на студија и Техничка документација за

2022-2024

изградба на Откупен центар за земјоделски производи,
со ЕУ стандарди во ППР
Мапирање на почвените ресурси во Полошкиот регион

2021-2024

Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП,
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион ,
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка на
ММСП,
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, МЗШВ,
АФПЗРР
Центар за развој на Полошки
регион, Општини во
Полошки регион, МЗШВ,
АФПЗРР

Приоритет 1.2: Поддршка на руралниот туризам, руралниот развој и одржливо и конкурентно земјоделство во Полошкиот регион
1.4.1. Развој на руралните
средини заснован на рурален
туризам и конкурентно
земјоделство

Заштита и промоција на конкуренти предности од
аспект на развој на руралниот и спортскиот туризам,
но и заштита и промоција на културните и другите
знаменитости и традиционални обележја на региониот

2021-2024

Формирање на посебна Канцеларија за планински
туризам и планински содржини, задолжена за
дефинирање и управување со очекуваните домашни,
јавни и приватни, и странски инвестиции, апликација на
систем на промени во овој сегмент и позиционирање
на државата на регионалниот и европски пазар за
интегрален планински туризам

2022-2026

Поддршка преку суб-грантови на понудувачите на
услуги во областа на туризмот за диверзификација на
понудата како и подигнување на квалитетот на истата

2022-2024

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
ЛАГ, НВО, АППТРМ
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЛАГ, НВО,
АППТРМ ЈП Национален
Парк Шар Планина
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
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ЛАГ, НВО, АППТРМ
Подигање на капацитетите на понудувачите на

2021-2024

туристички услуги во руралните средини

Подобрување на знаења и вештини преку
организирање на обуки, семинари и конференции за
земјоделците и активности за рурален туризам

2021-2024

Програми за обука и специјализација на жените во
туризмот

2022 - 2024

Воспоставување на регионална мрежа за меѓусебна
поддршка на жените кои работат во секторот на
рурален туризам

2022 - 2026

Поддршка за активности за вработување на жените и
младите во туристичко - угостителскиот сектор

2022 - 2026

Зголемување на обработливата површина во
Полошкиот регион преку уредување на имотноправните односи, создавање услови за подобро
користење на необработените површини

2022-2026

Поддршка за заштита, промоција и брендирање на
традиционалните производи во Полошкиот регион (пр.
Тетовски грав/јаболка, Шар Планинско јагне/кашкавал,
и слично).
Подобрување на инфраструктура за и воведување
современи системи за наводнување на земјоделските
површини

2022-2024

2022-2026

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
ЛАГ, НВО, АППТРМ
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
ЛАГ, НВО, АППТРМ
ЦРППР; Општини во
ППР; АВРСМ;
ЦРППР; Општини во
ППР; Граѓански
организации;
ЦРППР; Општини во
ППР; Граѓански
организации;
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
АФПЗРР
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
АФПЗРР
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЗШВ, АПРЗ,
АФПЗРР, ИПАРД

Приоритет 1.3: Подобрување на соработка на институции/организации за поддршка на ММСП
1.3.1. Подобрување
на
меѓусебната
соработка
на
клучните
заинтересирани
страни за поддршка ММСП
(ЦРППР, Центрите/Агенциите за

Организирање на обуки за зајакнување на
капацитетите и подобрување на услугите на ЦРППР,
Центрите за поддршка на бизниси, стопанските
комори и ЛЕР канцелариите

2021-2023

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, регионални
стопански комори,
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поддршка
на
ММСП,
Стопанските
комори,
ЛЕР
канцеларии, технолошки парк
на СЕЕУ, НВО и др.)

организации за поддршка
на ММСП, АВРСМ,
Министерство за
економија
Промоција, потикнување и поддршка на Јавно
Приватно Партнерство за поддршка на деловни
инцијативи

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, регионални
стопански комори,
организации за поддршка
на ММСП
Развој оформување на мрежа на професионални
Центар за развој на
консултанти од Полошкиот регион за понуда на
Полошки регион,
стандардизирани услуги на ММСП Окрупнување на
2022-2024
Општини во Полошки
општинските економско-социјални совети на ниво на
регион, регионални
плански региони а со цел да се трансформираат во
стопански комори,
посуштински чинители на регионалниот развој
организации за поддршка
на ММСП
Приоритет 1.4: Подобрување на квалитетот на животот на населението преку инвестиции во патната, комуналната и енергетската инфраструктура
1.4.1 Изградба на нова и
подобрување на постоечката
патна, комунална и енергетска
инфраструктура

2021-2024

Изработка на проектно техничка документација за
хоризонтална и вертикална сигнализација
2021-2024

Изработка на проектно техничка документација за
велосипедски, пешачки, планински и други патеки

2021-2024

Изработка на проектно - техничка документација за
локални патишта

2021-2024

Поставување на нова хоризонтална и вертикална
сигнализација

2021-2024

Изградба и уредување на велосипедски, пешачки,
планински и други патеки

2021-2024

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈПДП
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈПДП, МТиВ
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, НВО
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Изградба и рехабилитација на локални и регионални
патишта

2021-2024

Искористување на конкурентските потенцијали во
Полошкиот регион преку зголемување на капиталните
инвестиции во инфраструктура.

2022-2024

Воведување на паметни
решенија во општините

(смарт)

сообраќајни
2021-2026

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈПДП, МТиВ
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈПДП, МТиВ
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈПДП, МТиВ
ЦРППР, општините во
ППР

План за одржлива урбана мобилност (ПОУМ)

2021-2022

Изработка на стратешки документи/урбанистички
документи за дефинирање на пешачки зони во
урбаните општини
Проект за сообраќајно решение за подобрување на
сообраќајната
безбедност
долж
регионалниот
пат Р402 Тетово-Гостивар

2021-2026

ЦРППР, општините во
ППР

2022-2024

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Агенција за
безбедност во
сообраќајот
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈПДП, МТиВ

Изработка на техничка документација и изградба на
обиколница во
Тетово (клучка Требош-ПоројНепроштено)
Поддршка за инвестициски проекти во
намалување на загубите на вода

ЈКП за

2021-2024

2021 - 2024

Општини во ППР; ЈКП;

Подобрување на постоечките и изградба на нови
системи за техничка вода (перење на улици,
наводнување на паркови и зеленила и други намени)

2023 - 2024

Општини во ППР; ЈКП;

Поставување на мрежа за хидранти

2023 - 2026

Општини во ППР; ЈКП;

Поддршка за проекти за воведување на иновативни
методи
за
управување
и
подобрување
на
комуналната инфраструктура

2023 - 2026

Општини во ППР;
ЦРППР; МТВ; МЖСПП;

Изградба на нови системи за собирање на отпадни
води

2021 - 2026

Општини во ППР;

Модернизација и проширување на постоечка мрежа
за атмосферска канализација

2021 - 2026

Општини во ППР; ЈКП;
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Ревитализација на постоечките системи за собирање
на отпадни води

2021 - 2025

Општини во ППР;

Подготовка на техничка документација
пречистителни станици за отпадни води

2021 - 2025

Општини во ППР;
МЖСПП;

Изградба на нови системи за собирање на отпадни
води (пречистителни станици)

2021 - 2026

Општини во ППР;

Поставување на фотоволтаични системи
производство на ел. енергија на јавни институции

2021 - 2026

за нови

за

ЦРППР; Општини во
ППР; ЕЛЕМ; Агенција за
енергетика;
ЦРППР; Општини во
ППР; ЕЛЕМ; Агенција за
енергетика;

Поддршка за изведба на системи за производство на
ел. енергија од ОИЕ извори (сонце, ветер, биомаса)

2021 - 2026

Обезбедување на субвенции за пристап до енергија
од ОИЕ од страна на жените земјоделки/фармери,
главите на домаќинствата, и сопствениците на
бизниси

2021 - 2025

ЦРППР; Општини во
ППР; ЕЛЕМ; Агенција за
енергетика;

Изработка на студија за ЕЕ и ОИЕ во Полошки регион

2021 - 2024

ЦРППР; Општини во
ППР;

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 2: ПОДДРШКА И РАЗВОЈНА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ,
ПОДИГНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ И СПОРТОТ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
Приоритет 2.1: Континуирано подобрување на условите и квалитетот на образованието и развој на човечки капацитети
2.1.1. Подобрување на условите
во
основните
и
средните
училишта

Подготовка на проекти и техничка документација за
изградба и реконструкција на основни и средни
училишта

2021-2026

Подготовка на проекти и техничка документација за
изградба на спортско-рекреативни објекти
2021-2024

Опремување на кабинетите со опрема за изведување
на практична настава

2022-2024

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука,
Агенција за млади и
спорт
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука
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2.1.2. Подобрување на условите
во Високото Образование

Подготовка на проекти, физибилити студија за
технолошки парк за Полошкиот регион

2022-2026

Подготовка на проекти, техничка документација , на
проекти за изградба на акцелератори во сите рурални
општини

2022-2024

Отварање на инкубатор/кластер/иноватовен
(извонреден) центар/технолошки парк

2.1.3. Подобрување на
квалитетот на формалното и
неформалното образование

2021-2025

Физибилити Студија за Отворање на две нови средни
училишта во Тетово и Гостивар
2023-2025
Изведување на обуки за преквалификација и
доквалификација на невработени со НО и НКВ

Изведување на редовни обуки за надоградување на
знаењата и вештините на постојниот наставнички
кадар
Изработка на техничка документација за Отварање на
Средно стручно училиште според потребите на
пазарот на труд за (водоинсталатери, електричари,
механичари, заварувачи,..) со модерна кабинетска
настава и други современи стандарди
Приоритет 2.2. Подигнување на степенот на социјален развој
2.2.1. Понуда на подобри услуги и Изработка на техничка документација за
реконструкција и изградба на градинки и домови за
услови за деца од предшколска
стари лица
возраст и стари лица
Проекти за поттикнување на јавно приватно
партнерство во понуда на услуги за деца од
предшколска возраст и стари лица.

2022-2026

2021-2024

2022-2024

2022-2024
2022-2026

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука,
Универзитети
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука,
Универзитети
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука
Општини во Полошки
регион, Министерство за
образование и наука

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МТСП, НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
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регион, МСП
Изградба на паркови за социјална инклузија

Отварање на специјализирани центри за дневен
2.2.2. Понуда на поквалитетни престој за лица со посебни потреби
услови за живот на лица со
посебни потреби
Поддршка на организации (општини, НВО, деловни
субјекти, итн.) вклучени во давање на услуги за грижа
за ранливите категории;
2.2.3. Подобрување на условите Изведување на кампањи за подобра информираност за
и искористеноста на активните Активните мерки за вработувања за невработени лица
мерки
за
вработување
и со посебен акцент на невработените жени
социјалната помош

2021-2023

2022-2024

2021-2026

2021-2026

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МСП
Општини во Полошки
регион, МТСП, НВО

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МТСП, НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МТСП, НВО,
АВРСМ

Приоритет 2.3 Одржлив развој на спортско-рекреативните центри во регионот преку валоризација на природните и културните вредности
2.3.1

Подобрување

условите

за

развој

на

Изградба на олимписки базен во Тетово и Гостивар

на

2022-2025

спортско-рекреативни
активности
Изградба/обнова на забавно-рекреативни парк за деца
и млади во сите општини на Полошкиот регион

Проект за реконструкција на постојните спортски сали
во Тетово и Гостивар

2022-2025

2021-2024

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Агенција за
млади и спорт
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Агенција за
млади и спорт
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Агенција за
млади и спорт
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Изградба и реконструкција на спортски терени во
урбаните и руралните средини

2021-2024

Подобрена инфраструктура за спорт во Основното
и Средното образование

2021-2025

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Агенција за
млади и спорт, АФПЗРР
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, Агенција за
млади и спорт, МОН

СРЕДНОРОЧНА ЦЕЛ 3: ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
Приоритет 3.1 Развој на регионален интегриран пристап во процесот на управување на отпад
3.2.1 Воспоставување
на
регионален
интегриран
пристап во управување со
отпадот и подобрување на
постојното управување со
отпадот

Определување,
изградба
и
менаџирање
регионална депонија според ЕУ стандарди

на
2022-2024

Затворање на нестандардни депонии и ѓубришта во
Полошкиот регион.

2021-2025

Проект за депонирање, селекција и рециклирање на
градежен шут (инертен отпад)

2021-2024

Зајакнување на капацитетите на јавните комунални
претпријатија и набавка на опрема со цел да се
зголеми процентот на селектирање и рециклирање на
комунален отпад до 35 % .

2021-2024

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈКП, НВО

Приоритет 3.2 Заштита и унапредување на природните ресурси
3.2.1 Континуирано следење и
подобрување на состојбата со

Набавка на регионални мобилни мониторинг станици
2022-2025

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
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животната средина во
регионот

3.2.2.

Заштита на биолошката

регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Подготовка на анализа на извори на загадување и
степен на загаденост

2021-2023

Подготовка, промовирање и реализација на проекти за
енергетска ефикасност во Полошкиот регион

2021-2024

Подготовка на план за управување и доделување на
управување на заштитени подрачја

2022-2024

Подготовка и реализација на проекти за прекугранична
соработка во заштитата на биодиверзитетот

2021-2026

Спроведување на стратегијата за Биодиверзитет на
Република Северна Македонија

2021-2026

разновидност

Проекти за заштита на природни богатства на регионот
(река Пена, Бистрица, река на с. Равен, планиниските
езера, водопади, и др.)

2022-2026

Проекти за мониторинг и зачувување на биолошкиот
минимум на водата на реките во Полошкиот регион

2022-2026

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП,
Министерство за
економија, ЈКП, НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
ЈП Национален Парк
ШАРА
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, ЈКП, НВО,
ЈП Национален Парк
ШАРА
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО, ЈП Национален
Парк ШАРА
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
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НВО, ЈП Национален
Парк ШАРА
Проекти за намалување на загадувањето од
автосообраќај
3.2.3. Заштита на вода, воздух и
почва од загадување

3.2.4. Ублажување на
негативните ефекти од
климатските промени

2021-2025

Изработка на регионален катастар на загадувачи
2021-2025

Подготовката на општинските планови за квалитет
на воздухот, краткорочни акциски планови и
овозможување на поефикасно спроведување на
мерките за подобрување на квалитетот на воздухот
Субвенции за набавка на велесипеди и е-тротинети
и други активни мерки.

2021-2024

Спроведување на мерки за намалување на ефекти
од ерозија преку пошумување и други мерки

2021-2024

Зголемување на урбано зеленило

2021-2026

Набавка на пречистувачи за воздух за градинките,
училиштата и здравствените и административните
објекти, како и поддршка за инсталирање филтри во
малите и средни претпријатија кои испуштаат штетни
материи во воздухот
Селекција и рециклирање на отпад во Полошкиот
регион

2021-2024

Подготовка и промоција на регионална стратегија за
справување со климатските промени

2022-2026

2022-2024

2021-2024

ЦРППР, општините во
ППР
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Општини во Полошки
регион, МЖСПП,
Министерство за
економија
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО, МСП
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО, МСП
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
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Промоција и едукација на населението за
справување со ефектите од климатските промени

2021-2026

Проекти за намалување на емисиите на штетни
гасови

2021-2026

Подготовка на фисибилити студија за мапирање на
критични точки во Полошкиот регион каде треба да се
изведуваат проекти за превенција и заштита од
поплави на урбани и земјоделски површини

2021-2026

Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО
Центар за развој на
Полошки регион,
Општини во Полошки
регион, МЖСПП, ЈКП,
НВО, МЗШВ, АФПЗРР
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