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ВОВЕД

Меѓу многуте предизвици на економијата на Република Северна Македонија1 за развој, за вклучување во 
странските пазари, па и за општиот развој, како и во сите други земји и западниот Балкан, два се големи 
и акутни предизвика: масивното иселување на населението и стареењето на економијата. Дополнително, 
овој предизвик станува сè покритичен и поради надолниот тренд на стапката на раѓање. Активната работна 
сила е клучен фактор за развојот на една економија. Многу се причините за заминување на населението 
во странство, но ако се гледа големата слика, сите овие причини се поврзани со нерамномерниот 
регионален развој на Северна Македонија.

Предмет на ова истражување е дали рамномерниот регионален развој претставува спас за депопулацијата 
на Северна Македонија. Овој труд има цел да лоцира кои се причините за нерамномерниот регионален 
развој, дали се постојната институционална структура, финансиските средства, планирањето, односно 
дали треба различен пристап за решавање на овој предизвик преку конкретни предлози.

За потребите на овој труд беа собрани и анализирани расположливите податоци и материјали, почнувајќи 
од Законот за рамномерен регионален развој, Стратегијата за регионален развој, различни извештаи 
и слични студии во областа. Важен аспект од истражувањето е и анализата на буџетските средства 
предвидени за оваа политика последнава деценија.

Од аспект на практичната примена на политиките беше испитана перспективата на претставниците на 
надлежните институции со посебен фокус: финансии, човечки ресурси и потенцијал за подобрување. 
Оваа активност се реализираше во периодот март-април 2020 година, преку анкетирање на засегнатите 
страни со алатката „Гугл формс“ (google forms). Оваа анкета беше испратена до Министерството за локална 
самоуправа, Бирото за регионален развој и сите центри за поддршка на планските региони. Со оглед 
на настанатата ситуација со пандемијата на коронавирусот, тврдиме дека анкетата беше солидна и од 
аспект на пополнетите анкети и од квалитетот на одговорите (од 11 испратени анкети, шест беа целосно 
пополнети). Исто така, во овој период реализиравме и интервјуа со претставници на споменатите 
надлежни институции преку електронските алатки.

Интересен факт е да се спомене дека при интервјуто со соговорниците по однос на валидноста на 
стратегијата за регионален развој (2009-2019) имаше различни одговори. Следствено, анализата ја 
базираме на единствениот официјален документ, односно Стратегијата за рамномерен регионален развој 
2009-2019, со цел да се процени дали се реализирани активностите, дали се постигнати целите и слично.

Исто така, во текот на изготвување на трудот (април-март 2020 година) реализиравме и друга анкета со 
алатката „Гугл формс“ (google forms) (во прилог се дадени анкетите и прашањата за интервју) со граѓани 
кои ја напуштиле Северна Македонија, со примерок од 176 анкети. Целта беше да се испитаат причините 
зошто си заминува населението.

Последниот дел од анализата се однесува на обработка на податоците за актуелната состојба, предизвиците 
и можните решенија во форма на препораки.

1  По однос на терминологијата, во целата студија авторот го користи новото уставно име Северна Македонија, додека за правните прописи, 
анализи, извештаи ќе се користат оригиналните имиња на документите, соодветно.
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Трудот опфаќа низа аспекти од политиката за рамномерен регионален развој, односно за причините за 
нерамномерниот развој на Северна Македонија. Детално се анализираат правната и институционалната 
рамка како фундамент на оваа политика, како и преку анализа на законското решение и нејзината примена 
од страна на надлежните институции. Се анализираат и предвидените финансиски средства предвидени 
во оваа област низ една деценија.

Важен дел од трудот претставува и Стратегијата за регионален развој на Северна Македонија, што 
е донесена во 2009 година и важи до 2019 година. Преку конкретни анализирани бројки се прави 
проценка колку се постигнати целите од стратегијата во различни области. Освен актуелната состојба 
што ја пресликува реалноста на оваа политика што се рефлектира во нерамномерниот регионален 
развој, се обидуваме да одговориме и на прашањето како до рамномерен регионален развој, како спас 
за депопулација на населението на Северна Македонија.

Преку истражувањето се добива јасна слика по однос на актуелната состојба, кои се реалните предизвици 
на надлежните институции во оваа област, нивните видувања по однос на оваа политика и како можат да 
се решат овие проблеми во форма на препораки.
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ПРАВНА И 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Со цел соодветна анализа на политиките на рамномерен регионален развој, ова поглавје се однесува на 
два важни аспекта што се фундаментално значење за оваа област: законот за рамномерен регионален 
развој, што ги опфаќа основните начела, воспоставениот систем, инструментите и мерките што целат 
кон намалување на нерамномерниот развој, начинот и изворите на финансирање на оваа област и 
слично. Вториот дел од поглавјето опфаќа два аспекта на институционалната поставеност. Првично, 
се анализира законската обврска за воспоставување на институционалната структура на централно и 
на локално ниво. Вториот аспект се однесува на актуелната состојба, односно преку анкетирање и 
интервјуирање на претставници на релевантни надлежни институции анализираме каква е состојбата 
со нивните капацитети, пред сè финансиски и со човечки ресурси и кои се нивните видувања по однос 
на решавање на предизвиците. Според законот, оваа политика има највисока владина поддршка од 
аспект на вклучување, т.е. заменикот на претседателот на владата задолжен за економски политики е 
член и претседавач на Советот за рамномерен регионален развој, како највисоко национално тело, потоа 
учествуваат и министри и низа институции што имаат удел во спроведувањето на овие политики.

1.1. ЗАКОН ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Северна Македонија ја увиде потребата за регулирање на оваа политика, пред сè поради големите 
диспаритети меѓу планските региони и непостоењето на регионална развојна политика, но како тема 
доби значење со приближувањето на државата во процесот на ЕУ-интеграциите2. Собранието на Северна 
Македонија, на 15 мај 2007 година, донесе Закон за рамномерен регионален развој што ја воспостави 
основата за оваа политика. Со законот се уредуваат целите, начелата и носителите на политиката за 
поттикнување на рамномерен регионален развој, планирање на регионалниот развој, финансирање и 
распределба на средства за поттикнување на рамномерен регионален развој, следење и оценување на 
спроведувањето на планските документи и проекти и други прашања поврзани со регионалниот развој3.

Според Законот, политиката на поттикнување на рамномерен регионален развој претставува систем на 
цели, инструменти и мерки насочени кон намалување на регионалните диспаритети и остварување на 
рамномерен и одржлив развој во РСМ4. Цели на оваа политика се: рамномерен и одржлив развој на целата 
територија на РСМ, заснован врз моделот на полицентричен развој, намалување на диспаритетите меѓу и 
во рамките на планските региони и подигнување на квалитетот на животот на сите граѓани, зголемување 
на конкурентноста на планските региони преку јакнење на нивниот иновациски капацитет, оптимално 
користење и валоризирање на природните богатства, човечкиот капитал и економските особености на 
различните региони, зачувување и развивање на посебниот идентитет на планските региони, како и нивна 
афирмација и развој, ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни потреби 
и – поддршка на меѓуопштинската и прекуграничната соработка на единиците на локалната самоуправа 
во функција на поттикнување на рамномерен регионален развој.

2 Република Северна Македонија поднесе апликација за членство на 22 март 2004 година, додека законот го донесоа дури три години подоцна.
3 Член 1, Закон за рамномерен регионален развој, Службен весник на РМ, бр. 63/2007.
4 Член 2, точка 2, Закон за рамномерен регионален развој, Службен весник на РМ, бр. 63/2007.

1.
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За потребите на планирање на регионалниот развој се воспоставуваат плански региони и тие се единиците 
на Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС) трето ниво, односно единиците 
за статистика: вардарски, источен, југозападен, југоисточен, пелагониски, полошки, североисточен и 
скопски.

Графикон 1: Број на општини по плански региони во РСМ 

ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ

Законот5 пропишува обврска за поттикнување на рамномерен регионален развој, со кој државата се 
обврзува да издвои најмалку еден процент од БДП за оваа политика. Законот таксативно ги предвидува 
изворите на финансирање, и тоа преку буџетот на РМ, фондовите на ЕУ, други меѓународните извори, 
донации и спонзорства од физички и правни лица и други средства утврдени со закон. Средствата за 
поттикнување на рамномерен регионален развој се распределуваат со одлука на Владата:

– 70 % за финансирање проекти за развој на планските региони;
– 20 % за финансирање проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби; и
– 10 % за финансирање проекти за развој на селата.

Средствата за финансирање проекти во оваа област се распределуваат по плански региони согласно 
класификацијата на планските региони и според степенот на развиеност. Основа за определување на степенот 
на развиеност на планските региони се индексот на економската развиеност и демографскиот индекс.

Табела 1: Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот 
од 2013 до 2017 година6

  Плански Регион Развоен индекс во однос на
просекот на Р. Македонија

Економско социјален индекс Демографски индекс

Скопски 151.0 147.7 153.5
Југоисточен 97.1 129.5 72.4
Источен 96.1 136.4 65.5
Пелагониски 91.2 109.1 79.6
Полошки 82.4 50.0 106.9
Југозападен 81.4 97.7 69.0
Вардарски 73.5 70.5 75.9
Североисточен 62.7 27.3 89.7

5 Член 27, точка 2, Закон за рамномерен регионален развој, Службен весник на РМ, бр. 63/2007.
6 Службен весник на РМ, бр. 88 од 20.06.2013 година.
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Долната табела претставува учеството на планските региони во распределбата на средствата за 
финансирање проекти за развој на планските региони во периодот од 2013 до 2017 година, согласно 
класификацијата според законот7.

Табела 2: Учество во распределбата на средствата за поттикнување на рамномерен регионален развој 
за 2020 година

Плански регион Учество во распределбата на средствата за поттикнување на рамномерен регионален развој (во %)

Скопски 7,2
Југоисточен 11,1

Источен 11,3
Пелагониски 11,9

Полошки 13,2
Југозападен 13,3
Вардарски 14,7

Североисточен 17,3

Распределувањето на средствата за финансирање проекти е важен предуслов за имплементацијата на 
моделот на полицентричен регионален развој, што треба да служат за поттикнување на регионалниот 
развој и за намалување на диспаритетите меѓу и во регионите и според овој пристап, таму каде што има 
помалку развој треба да се распределат повеќе средства. Според Табела бр. 2 на скопскиот регион му 
следуваат 7,2 % од средствата за приоритетни проекти или околу 23 милиони денари. Од центарот за 
скопскиот плански регион сметаат дека имаат потреба за повеќе средства затоа што регионот расте и 
според бројот на жители (според податоците од ДЗС од 2016-2018 година околу 10.000 нови жители се 
преселиле во овој скопски регион) и со инфраструктура што треба да се одржи. Генерално, без исклучок, 
сите центри за развој на планските региони се незадоволни со распределбата на средствата. Од сите 
анкетирани надлежните органи, 80 % сметаат дека средствата од буџетот се недоволни, од друга страна 
20 % сметаат дека се делумно доволни (Графикон бр. 2).

Графикон 2: Ниво на задоволство за предвидените средства за реализација на надлежностите на 
институцијата

Извор: Сопствено истражување, март-април 2020 година.

7 Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеност за периодот од 2013 до 2017 година, Службен весник на РМ,   бр. 88/2013.
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1.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
Кога зборуваме за институционалната структура првата асоцијација се однесува на обемната, неефикасна, 
нереформирана, па дури и партизирана администрација, што според Индексот на глобалната 
конкурентност на Светскиот економски форум, каде што од 141 држава е рангирана како 84-та за 2018 
година, односно е на 82-то место во 2019 година. Во поткатегоријата: справување со сложената правна 
регулатива8 во РСМ се рангира на 129-то место во 2018 година, односно на 128-то место во 2019 година. 
Оваа болна точка се забележува пошироко во администрацијата и затоа реформите на администрацијата 
остануваат најголем предизвик за земјава. Но, каква е структурата на оваа важна политика? Според 
Законот за рамномерен регионален развој, носители на политиката за поттикнување на рамномерен 
регионален развој се:

– Владата на Република Македонија9;
– Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија;
– Министерството за локална самоуправа;
– Советот за развој на планскиот регион;
– Бирото за регионален развој;
– центрите за развој на планските региони, и
– единиците на локалната самоуправа.

Владата на Република Македонија го формира Советот за рамномерен регионален развој и по 
службена должност, министрите од надлежните ресори важни за оваа политика учествуваат на Советот 
за рамномерен регионален развој.

Советот за рамномерен регионален развој10 претставува тело за усогласување и координирање 
на политиките за поттикнување на рамномерен регионален развој со секторските политики и 
макроекономската политика. Според член 17 од законот, надлежностите на советот се на ниво на 
усогласување на политиките, како што се мислења по однос на стратегијата, утврдува акциски планови, 
дава мислење по програми за финансирање од буџетот на државата, дава согласност по програми за 
развој на планските региони, дава мислење по годишни планови и слично.

Министерството за локална самоуправа е надлежна за водење на политиката за поттикнување 
на рамномерен регионален развој, што заедно со другите министерства што преземаат мерки за 
поттикнување на развојот, ја дефинира и ја спроведува политиката за поттикнување на рамномерен 
регионален развој согласно економската политика на Владата на РСМ и со програмите за интеграција 
во ЕУ11. За својата работа Министерството доставува редовни извештаи до Советот за рамномерен 
регионален развој и до Владата на РСМ.

Советот за развој на плански региони се формира за секој плански регион и како тело за усогласување 
и спроведување на политиката за развој на планскиот регион го сочинуваат градоначалниците на 
единиците на локалната самоуправа во рамките на тој плански регион. Според истата одредба, на 
седниците на Советот за развој на планскиот регион задолжително се покануваат претставници од 
бизнис-секторот, високообразовни институции и здруженија од планскиот регион во зависност од 
областа што ја покриваат.

8  Во извештајот се користи изразот “efficiency of legal framework in challenging regulations”, за повеќе информации: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

9  По однос на терминологијата, во целата студија авторот го користи новото уставно име Северна Македонија, додека за правните прописи, 
анализи, извештаи ќе се користат оригиналните имиња на документите, соодветно.

10  Во ова тело учествуваат заменикот на претседателот на Владата на РСМ задолжен за економски прашања, во својство на раководител на 
советот, министрите кои раководат со министерствата за локална самоуправа, финансии, економија, транспорт и врски, труд и социјала, 
култура, животна средина и просторно планирање и земјоделство, шумарство и водостопанство, претседателите на советите за развој на 
планските региони и претседателот на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).

11  Член 18, став 1 и 2, Закон за рамномерен регионален развој.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Бирото за регионален развој е орган во рамките на Министерството за локална самоуправа со својство 
на правно лице, со улога на главна оперативна единица во спроведувањето на политиката што вклучува 
и поддршка за центрите за развој на регионите12.

Центрите за развој на плански региони имаат улога на оперативни тела чијашто основна функција е 
подготовка на реализацијата на планските документи за развој на регионите.

Единиците на локалната самоуправа заеднички треба да учествуваат во подготовка на регионалните 
предлог-проекти, согласно насоките на Бирото за регионален развој, да поднесуваат барања за 
финансирање проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и развој на селата што 
се наоѓаат на нивната територија.

Генерално, од аспект на воспоставување на институционалната структура, постои генерална согласност 
дека тоа што е зацртано со законот е постигнато, ова се тврди од претставници и на Министерството 
за локална самоуправа и од Бирото за регионален развој, но и од центрите за поддршка на планските 
региони што позитивно одговорија на прашалниците и на нашата онлајн-анкета и на интервјуата. Огромен 
број од 80 % од испитаниците сметат дека нивните институции имаат капацитет да ја имплементираат 
оваа политика.

Графикон 3: Анкета по однос на капацитетите на институциите

Извор: Сопствена анкета, март-април 2020 година.

Според нашето видување, потребно е да се направи подлабинска анализа на целата институционална 
структура и на централно и на локално ниво со цел да се процени нивниот капацитет за самоодржливост 
и да се види кои се ефектите во големата слика во рамномерниот регионален развој како политика.

12 Стратегија за рамномерен регионален развој 2009-2019, стр. 66.
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ПОЛИТИКA НА РАМНОМЕРЕН 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Кога зборуваме за развојната политика, без сомнение главните цели на една држава мораат да се зацртаат 
во стратешки документ со кој би се определиле насоките за економскиот и за социјалниот развој. За 
жал, Северна Македонија нема стратегија за развој на економијата, долгорочен документ каде што со 
вклучување на владата, академијата и стопанските комори би се дефинирале генералните насоки на 
економијата врз база на демографските параметри. Рамномерниот регионален развој не може да се 
одвои од економскиот развој, а од друга страна, нерамномерниот развој може да го отежне општиот 
развој на економијата. Затоа, овие политики треба да произлезат од некоја економска стратегија. Северна 
Македонија има донесено стратегија за регионален развој пет години по формалното аплицирање за 
членство во ЕУ, факт што покажува дека како земја оваа политика многу доцна ја третираме на ниво на 
стратегија.

2.1. ПЛАНИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ
Според Законот за рамномерен регионален развој, планирањето на регионалниот развој се врши 
преку плански документи13 што треба да се усогласат со Просторниот план на Република Македонија14, 
стратешките развојни документи и програмските документи за интеграција на РСМ во ЕУ.

Плански документи, според овој закон се:

– Стратегијата за регионален развој на РСМ; и
– Програмата за развој на планскиот регион.

Со оглед на фактот што програмите за развој на планските региони се специфични за конкретните 
региони и со оглед на ограничувањата што ги имаме во темата, ние ќе се осврнеме на Стратегијата за 
рамномерен регионален развој како главен државен документ за развој на оваа политика.

2.2. СТРАТЕГИЈА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Стратегијата за регионален развој на Република Македонија15 2009-2019 претставува плански документ 
со кој се утврдуваат начелата, целите и приоритетите на регионалниот развој и се дефинираат мерките, 
инструментите, финансиските и другите средства за нивна реализација. Стратегијата првенствено е 
наменета за Владата и за Министерството за локална самоуправа во чијашто надлежност е и политиката 
за регионален развој. Стратегијата треба да најде своја примена при изработка на други национални 
стратешки документи, имајќи ја предвид комплексноста на материјата што се обработува и потребата од 
координирање на стратешките документи поради обезбедување и подобро креирање на политиките. 
Посебна намена на овој стратешки документ е да послужи како основа за изработка на програмите за 
развој за планските региони16.

13  Член 5 и член 8 од Законот за рамномерен регионален развој, Службен весник на РМ, бр. 63/2007.
14  По однос на терминологијата, во целата студија авторот го користи новото уставно име Северна Македонија, додека за правните прописи, 

анализи, извештаи ќе се користат оригиналните имиња на документите, соодветно.
15  По однос на терминологијата, во целата студија авторот го користи новото уставно име Северна Македонија, додека за правните прописи, 

анализи, извештаи ќе се користат оригиналните имиња на документите, соодветно.
16  Стратегија за регионален развој на Република Македонија, 2009-2019, Службен весник на РМ, бр. 119/2009, стр. 4.
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Имајќи го предвид фактот дека стратегијата истече во 2019 година и нов документ не беше јавно достапен, 
прашањето дали стратегијата е на сила и/или дали има нова беше покренато со интервјуираните 
соговорници, при што одговорите се разликуваат. Според едните соговорници, во 2014 година имало 
ревидирање на стратегијата и таа е објавена во јавните гласила, додека таков документ не може да се 
најде на интернет-страницата на ЈП Службен весник. Според другите соговорници, постои владина одлука 
што ја продолжува важноста на оваа стратегија додека се дефинира новата со поддршка на странски 
експерти17. При ваква ситуација, се анализираше единствениот официјален документ, т.е. Стратегијата за 
регионален развој на Република Македонија 2009-2019.

Според стратегијата, регионалниот развој претставува комплексен и долгорочен процес чијашто основна 
цел е намалување на диспаритетите во развојот, меѓу и во рамките на планските региони. Комплексноста 
на регионалниот развој се темели на неговата повеќедимензионалност, односно преплетувањето на 
економскиот, демографскиот, социјалниот, просторниот, културниот аспект и многу други аспекти на 
развојот18. Начелата на кои се темели политиката за регионален развој се дефинирани во член 4 од 
законот, што е усогласен со политиката за регионален развој на ЕУ: начело на програмирање, начело на 
партнерство, начело на усогласување на целите, начело на кофинансирање, начело на транспарентност, 
начело на супсидијарност, начело на одржливост19.

Стратегијата за рамномерен регионален развој има два стратешки приоритета:

1.   Конкурентни плански региони што се одликуваат со динамичен и одржлив развој; и
2.   Поголема демографска, економска, социјална и просторна кохезија меѓу и во рамките на планските региони во 

Република Македонија.

Во однос на постигнатите резултати од стратегијата ќе се осврнеме во следното поглавје од анализата.

17  Сите говорници укажуваа на странска поддршка, преку странски експерти, за дефинирање на новата стратегија.
18  Стратегија за регионален развој на Република Македонија, 2009-2019, Службен весник на РМ, бр. 119/2009
19  Ибид., стр. 2.
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(НЕ-)РАМНОМЕРНИОТ 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Рамномерниот регионален развој претставува макроекономски предизвик, но истовремено и можност 
за подобрување на економскиот и на социјалниот развој. По 13 години регулирање на оваа политика 
време е да се измерат резултатите и да се размислува за промена на пристапот врз оваа политика со цел 
постигнување на подобри резултати. Северна Македонија е исклучително нерамномерно развиена земја. 
Огромни се разликите во степенот на развиеност меѓу урбаните и руралните општини, како и меѓу Скопје 
и остатокот од РСМ. Голем број општини не можат да ги покријат ни тековните трошоци, на пример, за 
превоз на учениците и за затоплување на училишните објекти. Животот во селата и во помалите општини 
е многу тежок, поради што голем број луѓе, особено млади, заминуваат во урбаните центри или во 
странство20. Недостигот на балансиран развој на економскиот, културниот и социолошкиот аспект на 
руралните подрачја, помалите градови во споредба со главните и поголемите градови, игра клучна улога 
во процесот на депопулацијата што паралелно ја зголемува кризата, предизвикувајќи дополнителни 
проблеми со недостигот на работна сила.

Причините за емиграција, особено на младите, како феномен, беше особено важна тема за анализата, но 
бидејќи не постојат статистички податоци, овој аспект моравме да го третираме преку анкета. Од 2002 
година немаме нов попис на населението, па ниту податоци колку млади заминале од земјава. Различни 
се извештаите по однос на емиграцијата на граѓаните од Северна Македонија. Според ОЕЦД, на годишно 
ниво, просечно, 23.000 заминале од земјава од 2012 до 2016 година, додека во 2015 година оваа бројка 
достигнала ниво од 32.00021. Според друг извештај на Светската банка, во 2010 година околу 477.000 
граѓани живееле надвор од РСМ, додека за Европската комисија оваа бројка во 2011 година достигна на 
544.00022.

Преку отворена анкета23, што ги таргетираше најразлични групи граѓани, од сите градови во РСМ, 
анализиравме од која средина доаѓаат, од кои плански регион, нивното образование, причините за 
нивното заминување и слично. На прашањето од која средина доаѓаат, од урбана средина заминале 60,4 
%, додека од рурална 39,6 %. Доминира машкиот пол со 65,6 %, по ниво на образование дури 78,1 % се со 
високо образование, додека по возраст 44,2 % се од возраст помеѓу 25 и 35 години, 36 % се помеѓу 20 и 
25 години. На прашањето дали би се вратиле, 44,8 % се против, 31,3 % не знаат и само 24 % би се вратиле. 
Овие податоци се силни показатели за предизвикот на економијата на РСМ во периодот што следува кога 
голем број на активна популација што може да придонесе во економскиот и во социјалниот развој ќе ѝ 
недостига на државата.

Причините за емиграцијата се од економскa, социјална и лична природа. Од економски причини, 47,9 
% заминале поради ниските примања, 22,9 % поради невработеност и 15,6 % имале тешкотии при 
вработувањето. За подобра животна средина заминале 47,9 %, за подобри јавни услуги заминале 39,6 %. 
Додека личните причини се однесуваат на подобра перспектива за живот со 79,2 %, за професионална 
надградба 15,6 %.

Интересни се резултатите по однос на тоа од кој плански регион доаѓаат луѓето кои си заминале. Според 
анкетираните, води полошкиот плански регион со 34,4 %, потоа следува скопскиот плански регион со 32,3 
%, југозападниот со 25 %, вардарскиот и североисточниот по 3,5 %. Oва е одраз на статистичките бројки 
на вработеност, БДП и условите за живот. Значи, младите заминуваат и од најслабо развиениот регион 
20  https://vlada.mk/node/18060
21  The cost of youth emigration, Western Balkan Democracy Initiative, pp. 12: https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2019/10/WFD-Web-Brochure-

NM_FINAL.pdf.
22  The Way Back: Brain Drain And Prosperity In The Western Balkans, Alida Vracic, May 2018, pp. 10.
23  Анкетата се реализираше со алатката „Гугл формс“ (google-forms), споделено, пред сè, преку социјални мрежи.
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по БДП, полошкиот, и од најразвиениот регион, скопскиот, што е показател дека економските параметри 
не се најважни при определбата на граѓаните да заминуваат, пред сè тука е перспективата за подобар 
живот, животната средина, очекувањата за живот. Овие причини се тесно поврзани со нерамномерниот 
регионален развој на РСМ и преку решавање на овие проблеми можеме да се надеваме на подобрување 
на состојбата со емиграцијата на граѓаните, односно младите.

НЕДОВОЛЕН ДРЖАВЕН БУЏЕТ

Тешко е институциите да ги реализираат нивните овластувања без финансиски средства од буџетот. 
Заради недостиг на политичка волја24, ниту една влада досега нема определено еден процент од БДП за 
рамномерен регионален развој25, што, според просечната БДП, треба да биде околу 6,2 милиарди денари. 
Како буџетска ставка, за рамномерен регионален развој максималниот планиран износ е 100,3 милиони 
денари или 9,1 милион евра во буџетот за 2020 година.

Графикон 4: Предвидени средства во денари од буџетот на РСМ последните десет години

Според приказот, последните години бележат тенденција на зголемување на буџетските средства, 
а сепак тоа е под нивото од десет проценти од законската обврска. Најмалку средства за оваа намена 
се предвидени во 2013 година, 99,03 милиони денари, со благо покачување од околу десет проценти 
до 2015 година. Во 2016 година имаме поголемо покачување на вредноста од околу 303,44 милиони 
денари или 4,93 милиони евра, во 2019 година имаме речиси удвојување на средствата за оваа област 
од 512,47 милиони денари или 8,4 милиони евра26. Во износите се пресликани средства, кумулативно 
од буџетот, стапка: Рамномерен регионален развој и средствата предвидени за оваа област во рамките 
на Министерството за локална самоуправа, вклучувајќи ги и донациите како средствата од Бирото за 
рамномерен регионален развој.

Северна Македонија е определена на моделот на полицентричен развој што е фокусиран на намалување 
на диспаритетите во развој меѓу планските региони, што подразбира алоцирање поддршка кон помалку 
развиените региони. Од аспект на постигнување на целите од стратегијата, резултатите можат да се 
гледаат одделно за неколкуте параметри.

Ако се земат предвид податоците од Стратегијата за регионалниот развој од 2009 година, од аспект на 
демографскиот развој, економските карактеристики (БДП по жител, производство, увоз и извоз, работни 
места, продуктивност на трудот), скопскиот регион во секој индикатор е поразвиен од сите плански 
региони. Податоците од 2018 година се многу слични од тие што биле во 2009 година во однос на 
пропорционалноста помеѓу скопскиот регион и другите региони кога се дефинираше стратегијата.

24  Според говорниците, за успешна примена на оваа политика потребна е силна политичка волја и таа да се базира на строги економски, а не 
на партиски и/или на етнички критериуми.

25  Според едниот соговорник, актуелната влада во својата владина програма имаше предвидено околу 80 милиони евра, износ што претставува 
речиси 0,80 % од БДП за оваа намена, но тој пристап се променил без некое образложение.

26  Најголем износ предвиден во буџетот на Северна Македонија е од 2020 година, од 561,69 милиони денари или околу 9,13 милиони евра. Со 
оглед на пандемијата на коронавирусот, средствата од оваа област со голема веројатност ќе бидат пренаменети со ребалансот на буџетот.
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Табела 3: Основни демографски индикатори, 30.06.2018
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Вкупно 
население 2.076.217 152.137 175.244 219.622 173.367 228.448 321.957 176.227 629.215

Мажи 1.039.742 77.243 88.543 110.168 87.669 114.529 162.067 89.705 309.818
Жени 1.036.475 74.894 86.701 109.454 85.698 113.919 159.890 86.522 319.397

Возраст 
0-14 16,4 15,8 13,8 14,6 16,2 15,3 16,2 16,8 18,4

65+ 13,9 15,3 16,1 12,2 14,3 16,6 9,6 12,9 14,8

3.1. КОНКУРЕНТНИ ПЛАНСКИ РЕГИОНИ 
         ШТО СЕ ОДЛИКУВААТ СО ДИНАМИЧЕН И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

ДОМАШЕН БРУТО-ПРОИЗВОД

Овој приоритет цели кон поттикнување на економски пораст во планските региони, со резултати од 
типот: просечниот БДП по жител (според ПКМ) да достигне 50 % од просекот на ЕУ; најмалку развиениот 
регион во РСМ да има БДП по жител не понизок од 35 % од просекот на ЕУ; разликата во БДП по жител на 
најразвиениот и најмалку развиениот регион да не надминува 2,5 пати до 2019 година.

Доколку се земе како основа 2009 година, за да се анализираат бројките и досегашните резултати во 
сегментот на БДП по жител, податоците покажуваат дека сме многу далеку од проектираните резултати, 
односно постои голема разлика меѓу најразвиениот регион со најмалку развиениот плански регион.

Графикон 5: БДП по глава на жител

Извор: Државен завод за статистика27

27  http://www.stat.gov.mk/IndikatoriTS.aspx?id=12, посетена последен пат на 30.06.2020.

http://www.stat.gov.mk/IndikatoriTS.aspx?id=12
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Просекот на БДП по жител во ЕУ изнесува 31,817.16 ЕУР, додека просекот на РСМ е 5,172.62 ЕУР , што 
значи дека е 6,15 пати помал. По региони, поединечно, скопскиот регион има понизок БДП по жител во 
споредба со просекот на ЕУ за 5,15 пати; полошкиот регион има дури 16 пати понизок БДП во споредба 
со ЕУ. Кога се споредува просечната годишна нето-плата во ЕУ, што изнесува 55,612.21 ЕУР, со просечната 
годишна нето-плата во Македонија, што е околу 4,591.83 ЕУР, станува јасно зошто миграциската стапка е 
висока и негативна од –0,5 %.

Според податоците на ДЗС, во 2017 година најголемо учество во БДП на РСМ има скопскиот регион со 
6,849,355.70 ЕУР, а најмало учество полошкиот регион со 2,280,298.24 ЕУР. Најголемо БДП по жител има 
скопскиот регион 4,288.18 ЕУР, а најмало БДП по жител има североисточниот регион – 497.92 ЕУР.

Графикон 6: БДП по региони (во милион денари) и БПД по жител (во денари) во 2017 година

Слични податоци по однос на БДП, споредбено со ЕУ, се јавуваат и за другите плански региони што се 
илустрирани во табелата подолу.

Табела 4: Споредба на БДП по жител во РСМ со просекот на ЕУ

Регион БДП по жител 
(ЕУР)

Разликата со БДП по 
жител на скопскиот 

регион 

Разликата со просекот на ЕУ на БДП по 
жител ($37, 417 поделено со БДП по 

жител за планскиот регион)

% БДП по жител на 
ЕУ во споредба на 

планските региони

Скопски 6,176.87 - 5,15 415 %
Вардарски 4,536.56 1,36 7,1 601 %
Источен 3,992.34 1,55 7,9 696 %
Југоисточен 5,130.10 1,20 6,2 520 %
Југозападен 3,333.33 1,85 9,5 850 %
Пелагониски 4,238.09 1,46 7,5 650 %
Полошки 1,952.94 3,11 16 1.500 %
Североисточен 2,525.51 2,45 12,6 1.160 %

Според оваа табела, очигледен е диспаритетот меѓу скопскиот регион како најразвиен и полошкиот како 
најнеразвиен регион. Скопскиот регион е 3,11 пати поголем од полошкиот регион од аспект на БДП. 
Понатаму, североисточниот регион има БДП по жител 2,45 пати помал во споредба со скопскиот регион, 
што го прави североисточниот втор помалку развиен регион во земјата во овој сегмент.
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Активни деловни субјекти
Според ДЗС, бројот на активните деловни субјекти28 во РСМ во 2018 година изнесува 72.315, при што 
најголемо учество има скопскиот регион со 38,2 %, а најмало учество има североисточниот регион со 
5,6 %.29 Скопскиот регион е седиште на 144 од 240 големи компании што вработуваат повеќе од 250 
вработени. Според оваа бројка, во скопскиот регион се лоцирани 60 % од големите правни субјекти.

Увоз и извоз по региони
Според седиштето на деловните субјекти, во 2018 година најголем извоз во вредност од 3.299 милиони 
ЕУР е регистриран во скопскиот регион, деловните субјекти од овој регион имаат остварено и најголем 
увоз во вредност од 5,128 милиони ЕУР. Најмал обем на надворешнотрговската размена е остварен во 
североисточниот регион.30 Скопскиот регион учествува со 56,2 % во севкупниот извоз на земјата и во 
последните пет години оваа бројка се зголемила за 53,2 %. Најниско учество има североисточниот регион 
со еден процент и полошкиот регион со 2,3 %.

Табела 5: Увоз/извоз по региони
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Извоз 10,8 11 3,6 6 9 2,3 1 56,2
Увоз 7,5 6,1 2,9 4,3 5,4 3 1,8 69,1

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Северна Македонија, 2019, стр. 94.

Вработеност
Највисока стапка на вработеност во 2018 година имаше во југоисточниот регион, 60,2 %, проследена од 
пелагонискиот регион со 55 %, источниот регион со 53,4 %, вардарскиот регион со 50,4 %, скопскиот 
регион со 43,7 % и полошкиот регион со најниска стапка на вработеност од 33,7 %. Овие бројки идентично 
се рефлектираат и во стапката на невработеност во овие региони, а регионите со најмала стапка на 
вработеност имаат најголема стапка на невработеност и тоа, североисточниот 35,9 %, полошкиот 29 %, 
југозападниот 29,6 % итн.

Графикон 7: Споредбена стапка на вработеност и невработеност

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Северна Македонија, 2019, стр. 34.

28  Според актуелната стратегија, се цели кон подобрување на деловната клима за инвеститори и претприемачи преку елементот на 
унапредување и приспособување на правната рамка, олеснување на пристапот во капитал, креирање и поддржување микроинвестиции, 
едукација на домашни претприемачи за вложување во пропулзивни и профитабилни дејности.

29  http://www.stat.gov.mk/
30  http://www.stat.gov.mk/
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Инфраструктура
Во рамките на овој стратешки приоритет, предвидено е и развивање на современа и модерна 
инфраструктура во планските региони како предуслов за поттикнување на развојот на регионите 
со осовременување на постојните магистрални патишта, градење на нови магистрални патишта, 
реконструкција и модернизација на железничката инфраструктура, изградба на нови железнички линии 
и интегрирање на железничкиот систем на РСМ со соседните земји итн.

Според структурата, доминираат инфраструктурните проекти. Повикувајќи се на официјалните податоци 
за проширувањето на локалните патни мрежи во регионите, може да се добие јасна слика на реализираните 
проекти по региони. Според податоците од периодот 2016 до 2018 година, целокупната локална патна 
мрежа во РСМ во 2016 година била 9.749 километри. Интересен е фактот што една година подоцна, во 
2017-та, официјално локалната патна мрежа била долга 9.733 километри, што е за 16 километри помалку 
од претходната година. Во 2018 година, евидентирани се 9.878 километри од локалната патна мрежа, 
што е за 129 километри повеќе во споредба со 2016 година и 145 километри повеќе во споредба со 
претходната 2017 година.

Доколку се анализираат регионите поединечно, слично состојба ќе има и таму каде што ќе се евидентира 
намалување на локалната патна мрежа кај некои региони, а кај другите минимален пораст, што не е од 
големо значење. Во вардарскиот регион во 2018 година евидентирани се 1.084 километри, што е повеќе 
за 35 километри во споредба со 2016 година. Источниот регион во 2018 година имаше 1.261 километар, 
што е 50 километри повеќе во споредба со 2016 година. Негативен тренд на развој има во полошкиот и 
во североисточниот регион. Полошкиот регион во 2016 година имаше 1.568 километри, а во 2018 година 
63 километри помалку. Североисточниот регион е со поблаго негативен резултат, каде што во 2016 
година имаше 1.077 километри, а во 2018 година имаше 1.061 километар локална патна мрежа, што е за 
16 километри помалку.

Според реализираните проекти, повеќето од инфраструктурните проекти се за реконструкција на 
патната мрежа или подобрување на патната мрежа во регионите. Според статистиките од двете години, 
нема значајна промена на локалната патна мрежа, туку се работи повеќе на одржување, подобрување и 
реконструкција. Според Глобалниот индекс на конкурентност31, Северна Македонија е 75-та во столбот на 
инфраструктурата, во поврзаноста на патиштата е 91 од вкупно 141 држава, а со квалитетот на патиштата 
се рангира во 105-то место од вкупно 141 држава, што значи дека овој аспект не е покриен доволно и 
квалитетно до потребното ниво.

31  http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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3.2. ПОГОЛЕМА ДЕМОГРАФСКА, ЕКОНОМСКА, СОЦИЈАЛНА 
И ПРОСТОРНА КОХЕЗИЈА МЕЃУ И ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Според стратегијата, оваа цел треба да ги опфати сите плански региони што се соочуваат со демографските, 
економските и социјалните проблеми, но со различен степен на интензитет. По планските региони, 
постои висока концентрација на населението, а економските и социјалните активности се фокусирани 
во урбаните центри, што резултира со замирање на голем дел од руралните населби, но и на другите 
региони што се помалку развиени. Тоа паралелно создава дополнителен проблем во функционирањето 
на урбаните центри поради непостоење на соодветна инфраструктура за повисока концентрација на 
населението. Оваа стратешка цел, според резултатите и официјалните достапни податоци, сè уште ја нема 
пронајдено потребната примена.

Според последните податоци од јуни 2018 година, скопскиот регион е најнаселен со 629.215 жители, 
а најмалку населен е вардарскиот регион со 152.137 жители. Според бројот на жители, скопскиот е за 
4,13 пати поголем од вардарскиот регион. Вардарскиот регион се простира на 16,2 % од територијата на 
РСМ и е најретко населен регион со само 37,6 жители на квадратен километар, додека скопскиот регион 
зафаќа само 7,3 % од вкупната територија на земјата, но е најнаселен со 30,3 % од вкупното население и е 
најгусто населен регион со 347,1 жител на квадратен километар. Значи, полека но сигурно, Скопје станува 
Северна Македонија, односно државата станува Скопје, бидејќи скопскиот регион е дом на повеќе од 30 
% од вкупното население во земјата.

Друг диспаритет може да се забележи и во структурата на земјоделската површина. Во полошкиот регион, 
што до деведесеттите години на 20 век бил познат по земјоделството, денес од вкупната земјоделска 
површина 76 % се пасишта, а само 24 % е обработлива површина, што е под просекот на државата, 
каде што 41 % е обработлива површина, а 59 % пасишта. Ова е одраз на генералната нерамномерна 
и нееднаква распределба на домашните, но и на странските директни инвестиции. Овие бројки исто 
така се показател на ниското ниво на инвестиции во земјоделството и несоодветното програмирање на 
програмата ИПАРД, бидејќи ако се прави споредба со земјите од регионот, РСМ е послаба од Албанија, 
Косово, Босна и Херцеговина и Србија во додадената бруто-вредност во земјоделство.

Според официјалните податоци, во 2017 година додадената бруто-вредност во земјоделството во нашата 
земја била девет проценти, додека во Република Албанија, била 21,7 %. За истата година, Република 
Албанија од вкупниот број вработени, 38,2 % биле вработени во земјоделскиот сектор, а во Република 
Северна Македонија во тој сектор биле вработени 16,4 % од вкупниот број вработени.

Според оваа стратешка цел, се цели кон демографска ревитализација и порамномерна дистрибуција 
на населението меѓу и во планските региони. Рамномерна демографска ревитализација на планските 
региони и општини, унапредување на правната рамка и институционална поддршка за поттикнување 
на наталитетот во општините. Исто така и намалување на концентрацијата на населението во скопскиот 
плански регион преку обезбедување на инфраструктура за високо образование, социјална и здравствена 
заштита, култура и други аспекти на општествениот живот.

Почнувајќи од инвестициите во основните средства, во 2014 година, во скопскиот регион, како најголем, 
имало регистрирано повеќе инвестиции во основните средства (71.681 милион денари), односно за 28 
пати повеќе, во споредба со североисточниот регион (2,543 милиони денари). Слично сценарио со истите 
региони е и во 2016 година. Потоа, скопскиот регион доминира со домашниот бруто-производ по жител со 
43,1 %, а повторно најмало учество има северозападниот регион со само пет проценти. Културата е многу 
значаен елемент, но и овде има голема дискрепанција помеѓу регионите. Во полошкиот регион, каде што 
припаѓаат територијално два поголеми града – Тетово и Гостивар, сè уште нема киносали, додека само 
во Скопје има четири, кај другите по два или по еден. Културниот аспект во полошкиот регион е најслабо 
развиен во споредба со другите региони. Полошкиот регион има само еден музеј, додека Скопје има 
осум, а другите региони по два, три или четири музеи.
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Табела 6: Приказ – Инвестиции во основни средства (милиони денари)
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2014 123.549 7.350 10.175 9.473 6.940 8.329 7.058 2.543 71.681
2015 133.254 8.750 13.075 13.540 6.553 10.215 8.032 3.211 69.878
2016 145.040 10.532 11.846 14.466 10.496 13.145 6.748 2.472 75.335

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Северна Македонија, 2019, стр. 53.

Основна цел на Стратегијата за рамномерен развој е намалување на диспаритетите во развојот, меѓу 
и во рамките на планските региони, преку два стратешки приоритета: конкурентни плански региони 
што се одликуваат со динамичен и одржлив развој и поголема демографска, економска, социјална и 
просторна кохезија меѓу и во рамките на планските региони во Република Македонија. По различни 
параметри, што се анализирани врз база на стратешките цели, јасно се покажува дека нашата земја се 
соочува со очигледна централизација на социоекономскиот живот, но и на сите други аспекти, правејќи 
го скопскиот регион повеќекратно поразвиен во споредба со другите региони. Апсолутна доминација 
од аспектот на БДП, целокупниот извоз на земјата, стапката на вработеност, просечната нето- и бруто-
плата и бројот на вработени. Затоа се наметнува потребата за политика што ефективно и ефикасно ќе 
го поттикне рамномерниот регионален развој како единствена алатка за спречување на нарушувањето 
на економскиот и на социјалниот систем во земјата, но и спречување на иселувањето. Во овој труд се 
опфатени некои аспекти, решенија што би ја воспоставиле основата за решавање на некои проблеми во 
краток рок, како и креирање предуслови за успешно долгорочно планирање.
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КАКО ДО РАМНОМЕРЕН 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ?

Горенаведените поглавја ни нудат низа аргументи за важноста на политиката за рамномерен регионален 
развој како една од областите што има огромен развоен, но и социјален потенцијал. Добро испланирана 
и имплементирана политика ќе значи подобрување на животниот стандард преку подобрување на 
условите за живот, отворање нови работни места, подобрување на јавните услуги и општо социјална и 
економска благосостојба. Во време кога економијата старее со стапка на плодност од само 1,532, што веќе 
од 1995 година е под минимумот од 2,1, исто така со младо население меѓу 15 до 29 години од само 23 % 
и во услови кога работната сила и, најважно, младите заминуваат во странство, оваа област може да значи 
нов почеток, односно спас за депопулација на државата.

Зборувајќи од денешна перспектива кога земјата ги почнува преговорите за членство во ЕУ, оваа тема 
добива важност поради фактот што ако се зајакне капацитетот на институциите, особено од аспект на 
планирање и реализирање проекти, земјата ќе може да ги искористи и средствата од ЕУ за развој на 
регионите. Затоа е важно да се има политичка волја за приоритетно планирање и обезбедување средства 
за оваа важна политика. 

Главни предизвици што произлегуваат од оваа анализа се потребата за реформирање на институционалната 
структура и децентрализација на надлежностите на локално ниво, според начелото на супсидијарност, 
трансформација на Агенцијата за регионален развој, воведување систем за следење инвестиции за 
политиката на рамномерен регионален развој. Но, овие аспекти нема да ги дадат посакуваните резултати 
ако оваа политика не се гледа и не се пристапи на холистички начин, затоа е неминовно да се почне од 
големата слика, односно планирање на оваа област врз база на демографски и економски индикатори, 
почнувајќи од политичката волја, пописот на населението, подготвувањето на национална стратегија за 
економски пораст и развој.

Следствено, предизвиците, односно можностите можат да се категоризираат во две категории: 
Подобрување на институционалната структура и предуслови за успешно планирање на политиката за 
рамномерен регионален развој.

4.1 ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА
Во делот на институционалната структура можат да се констатираат неколку работи. Законската обврска 
за основање на сите важни тела за оваа политика е завршена работа. Затоа што поминале повеќе од 
12 години од времето на регулирање на оваа политика веќе постои перцепција од страна на различни 
чинители по однос на функционалноста на структурата. Според едно видување, тековното функционирање 
на Советот за рамномерен регионален развој како национално тело станува многу бирократски 
настроено тело и треба да се најдат начини како да се реформира, односно да се децентрализира, со 
тоа што приоритетните проекти за регионите би ги донеле советите за регионален развој, бидејќи тие 
ги знаат работите во целост и какви се условите. Со тековната структура многу проекти не можат да 
се „наметнат“ во националниот Совет за рамномерен регионален развој. Овој предлог треба да се земе 
предвид од две причини, прво, начелото на супсидијарност е предвидено во политиката за рамномерен 
регионален развој, и второ, оваа практика функционира во рамките на ЕУ.

32  http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija.aspx?id=32&rbr=771
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Понатаму, советите за развој на планските региони имаат обврска да ги поканат претставниците од 
бизнис-секторот на локално ниво, каде што имаат можности за придонес во дефинирање на проектите. 
Од друга страна, стопанските комори не членуваат во Советот за рамномерен регионален развој, што 
е институција што дефинира политики на ниво на државата. Со оглед на „силната позиција“ на Советот 
за рамномерен регионален развој и реалното влијание што можат да го имаат планските совети во 
дефинирање на политиките, учеството на бизнисите во оваа област останува минимално. Затоа, учеството 
на претставниците на стопанските комори треба да биде задолжително со цел да придонесат при 
подготвување на политиките како претставници на реалниот сектор, што законски треба да се предвиди 
во Советот за рамномерен регионален развој.

Постои законско ограничување за Министерството за локална самоуправа, што мора своите активности да ги 
предвиди согласно економските политики на владата. Од страна на законодавецот рамномерниот регионален 
развој не се гледа од некоја развојна перспектива, бидејќи земјата нема долгорочна стратегија за развој од 
економски и социјален план, што значи Министерството своите активности треба да ги приспособи според 
програмата на владата. Според досегашната практика, ниту една влада не го има третирано рамномерниот 
регионален развој како врвен приоритет, ако проценуваме според буџетските ставки, односно расходи 
предвидени во буџетот на државата. Во делот на политиката за рамномерен регионален развој, Министерството 
за локална самоуправа мора да ѝ дава приоритет на оваа политика пред владината програма.

Трансформацијата на Бирото за регионален развој во агенција. Актуелно, Бирото, според законот, е 
тело за имплементација на политиките што ги дефинира Министерството за локална самоуправа, затоа 
постои можност, законска, но за тоа треба и политичка волја да се унапреди од биро во агенција. Со 
овој акт оваа институција статусно ќе се унапреди во повисоко ниво и би можела да се акредитира за 
фондови на ЕУ, особено во оваа фаза кога се очекува почнување на преговорите за членство со ЕУ, што 
претставува вистински момент.

Бирото за регионален развој има 19 вработени, осум плански региони, во центрите за поддршка на планските 
региони има по пет вработени и веќе имаат искуство во оваа област. Во анкетата со релевантните претставници, 
на прашањето каде се гледа поголем проблем во реализација на политиките на рамномерен регионален 
развој, во административните или во финансиските капацитети, мислењата се поделени, но претежно 
владее перцепцијата дека финансискиот проблем преовладува, иако во одредени области има недостиг и 
на квалифициран кадар. Треба да се направи анализа колку овие институции, што постојат повеќе години, 
ја исполнуваат својата мисија. Реално, ако осум центри за плански региони можат да пишуваат проекти и да 
помагаат при нивната реализација на ниво на пет, осум или девет милиони евра, дали реално имаат капацитет 
да реализираат 80 милиони евра за една година? Секако е тешко, бидејќи буџетот со кој оперираат центрите е 
околу четири милиони денари, што е минимален. Затоа се појавува потребата државата да создаде капацитети 
во рамките на постојните институции за развојни проекти во рамките на општините.

Со цел да се измери влијанието на одредена политика треба да се воведат јасни индикатори на успех и 
затоа е потребно воспоставување на Единствен систем за следење на инвестициите. Ова е особено 
важно, затоа што кога зборуваме за политиките на рамномерен регионален развој секогаш постои 
различно толкување на работите врз база на перспективата на засегнатите страни. Ако се гледа од 
призма на законот што е дециден, најмалку еден процент од БДП да се инвестира за поттикнување на 
рамномерниот регионален развој, треба да се анализираат предвидените средства во расходната 
страна на државниот буџет и податоците се јасни, а тоа е дека не се почитува законската обврска. Но, 
од друга страна, владините претставници секогаш имаат став дека оваа политика е важна и без разлика 
на буџетските ставки придонесот на државата е поголем и се применува различна методологија при 
пресметката на уделот на буџетските расходи во рамномерниот регионален развој. Владата тврди 
дека придонес во рамномерниот регионален развој, надвор од износот предвиден со законот, имаат и 
другите министерства, како што се МТВ, МТСП, МЕ, МЕПП, МЗШВС, јавните агенции, како што се за патишта 
и слично. И реално, ова тврдење може да е вистинито, но останува проблемот дека во државата не постои 
систем за следење и мерење на инвестициите од различни институции во различни региони33, па затоа 
една од работите што треба да ги направи државата е да воспостави ваков систем и да го одржи.

33  Според поранешниот министер за локална самоуправа, Фазлиу, со поддршка од швајцарската влада, иницирале проект, што меѓу другите 
активности предвидува и креирање софтвер за визуелно следење на предвидените средства и реализација на развојни програми во 
министерството и во управите и агенциите и дали тие се трошат согласно критериумите за рамномерниот регионален развој.



РАМНОМЕРНИОТ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ КАКО СПАС ЗА 
ДЕПОПУЛАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА27

4.2 ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕШНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА     
РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Законската рамка и Стратегијата за рамномерен регионален развој во голема мера се солидни, зборуваме 
концепциски, а не суштински, бидејќи начинот на постигнување на целта по однос на политиката 
е предмет што може да се толкува различно. За околностите во РСМ, во 2007 година стратешките 
определби биле добри, но факт е дека резултатите по однос на ефектите од оваа политика во реалниот 
живот се недоволни. Впрочем, како и со другите политики, тоа што недостига е афирмативна примена 
на Законот за рамномерен регионален развој, што тесно се поврзува со недостигот на политичка волја 
за рамномерен регионален развој, особено по однос на обврската за инвестиција на еден процент 
од БДП за оваа политика. Иако се гледа тенденција на зголемување на буџетските средства последниве 
години, тоа сепак е на ниво под десет проценти од она што е законска обврска. Сè уште постои различно 
толкување по однос на тоа колку државата инвестира за оваа намена по други основи и затоа се наметнува 
прашањето како се мери буџетскиот придонес во оваа област.

Добро дефинирање на политиките не може да се реализира во недостиг на релевантни, точни и 
ажурирани податоци. Северна Македонија од 2002 година нема направено попис на населението и 
домаќинствата. Дури и во стратегијата во неколку наврати се споменува дека недостигаат податоци со 
што некои анализи и предвидувања може да се дефинирани врз неточни информации. Со оглед на овие 
факти и фактот што економијата старее, младите заминуваат, врз база на стари податоци не можат да се 
испланираат развојните политики на државата, особено за рамномерниот регионален развој како една 
од најважните политики.

Северна Македонија нема генерална стратегија за економски развој, што би била основата за 
планирање на политиките за рамномерен регионален развој. Таа стратегија би ги зела предвид сите 
аспекти од економскиот и од социјалниот развој на државата. Врз база на податоците од пописот на 
населението и домаќинствата, ќе може да се добие јасна слика за демографијата на земјата и потенцијалот 
за развој. Секако, оваа стратегија не може да се дефинира без отворена и опширна дискусија од главните 
чинители на економскиот и социјалниот живот, владата, ресорните министерства, стопанските комори и 
академијата. Долгорочниот документ би бил важечки за следните 20 години и би претставувал базичен 
документ со јасни насоки и за политиките за рамномерен регионален развој.
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ЗАКЛУЧОЦИ 
И ПРЕПОРАКИ

5.1 ЗАКЛУЧОЦИ

Според анализата, генерално гледано, за оваа важна политика воспоставена е институционална структура согласно 
законот и на централно и на локално ниво. Центрите за поддршка на планските региони имаат солиден административен 
капацитет за извршување на нивните надлежности, особено за подготовка на проекти. Според досегашната практика, 
немаат тешкотии за реализирање на определениот буџет, но не треба да го занемариме фактот дека овој капацитет се 
однесува на управување со десет проценти од сегашната законска обврска за рамномерен регионален развој. Од друга 
страна, слабиот финансиски капацитет не дава можност да се зајакнат овие капацитети за да бидат самоодржливи.

Од донесувањето на Законот за рамномерен регионален развој, за жал ниту една владина гарнитура ја нема почитувано 
законската обврска за планирање на најмалку еден процент од БДП за политиките за рамномерен регионален развој. 
Иако последниве години има подобрување на состојбата, максималниот постигнат износ на планирани средства за оваа 
политика останува помалку од десет проценти од законската обврска.

Иако политиката за рамномерен регионален развој треба да се гледа како развојна и социјална политика, во одредени 
моменти може да се почувствува дека постои недостаток на политичка волја со цел да се постигне целосна имплементација 
на политиките за рамномерен развој.

Како и во други области, многу податоци недостигаат или се стари. Предизвик со кој се соочувале и креаторите на 
стратегијата каде што во неколку наврати се вели дека поради недостиг на анализи не можат да се мерат индикатори на 
успех. Овој факт може да се забележи кога се повикуваме на неколку нови податоци.

Слична е состојбата и со мерењето на државното вложување за оваа политика. Владите, без исклучок, кога се изнесуваат 
податоци за потрошените средства за рамномерен регионален развој, сè уште не можат да се утврдат дали тие изјави 
се точни, бидејќи не постои единствен систем за следење на инвестициите од различни институции во политиките за 
рамномерен регионален развој.

По деценија од донесување на Стратегијата за регионален развој може да се заклучи дека оваа област, како важна 
развојна политика, делумно има постигнато некои параметри економски, но главната цел не е постигната, а тоа е да 
се намалат диспаритетите на развој во планските региони. Скопскиот плански регион и по десет години постоење на 
Стратегијата за рамномерен регионален развој останува најразвиен плански регион по сите параметри дефинирани во 
стратегијата.

5.
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5.2 ПРЕПОРАКИ

Поради комплексноста на политиката за рамномерен регионален развој оваа област треба да се третира, почнувајќи од 
големата слика, во состав на пошироката економска филозофија на државата, во никој случај одделно. Дефинитивно 
треба кохезивен, инклузивен, натпартиски и надетнички пристап. Вклучувањето на стопанските комори, како 
претставници на реалниот сектор, но и како организации што следат макроекономска политика е клучно значење. Не 
треба на оваа политика да се гледа како на ексклузивно право на една политичка партија, туку како државна политика.

Политиката за рамномерен регионален развој не може да донесе позитивни резултати зашто не произлегува од некоја 
општа долгорочна стратегија за економски пораст и развој, што и недостига на државата. Сега е вистинскиот 
момент да се пристапи кон создавање на широк тим експерти во областа на економијата, академијата и стопанските 
комори што би ги дефинирале главните економско-социјални насоки за следните 20 години.

Никаква развојна економска политика не може да се дефинира без точни податоци, особено демографска. Северна 
Македонија, во 2002 година, последен пат има реализирано попис на населението и домаќинствата, што значи 
официјално немаме податоци за демографската структура што е клучна за економското планирање.

Од страна на државните институции треба да се направи детална анализа на економско влијание од постојната 
стратегија врз база на точни податоци, со целосно елиминирање на човечкиот фактор при изготвување на податоците 
што би можеле потенцијално да се злоупотребуваат за дневно-политички цели.

Од институционален аспект, сметаме дека Министерството за локална самоуправа треба да има автономна 
политика по однос на политиката за рамномерен регионален развој, а не да зависи од владините економски програми. 
Исто така, треба да се најдат начини како да се децентрализира Советот за рамномерен регионален развој, при 
што би се давало повеќе простор на центрите за поддршка на планските региони. Со цел да се прошират можностите 
за финансирање на оваа политика, итно треба да се трансформира Бирото за регионален развој во Агенција за 
рамномерен регионален развој.

За да може да се реализира законската обврска за инвестирање на еден процент од БДП за рамномерен регионален 
развој, секако треба дополнително зајакнување на административните капацитети на надлежните институции 
на централно и на локално ниво, бидејќи актуелниот капацитет е солиден за реализација на пет до седум милиони евра, 
додека за менаџирање на сто милиони евра сигурно треба градење на нови капацитети.

Во однос на рамномерниот регионален развој, политиките треба да бидат, пред сè, предвидливи и транспарентни, 
правични и ефективни. По секоја анализа, треба да се примени секторски пристап при дефинирање на политиките за 
секој плански регион врз база на демографските и природните карактеристики.
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ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ БР. 1
ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1. Како ја оценувате политиката за рамномерен регионален развој во РСМ?
2. Законот, стратегијата, планските документи, акционерски планови, во принцип изгледаат како добри документи, 

но всушност резултатите не се задоволителни?
3. Старата стратегија е изменета во септември 2014 година, дали имаме нова стратегија?
4. Буџетот на РСМ. Законската обврска од еден процент од БДП не е реализирана никогаш. Каде мислите дека е 

проблемот?
5. Буџетот на општините. Дали општините имаат капацитет да одвојат средства од својот буџет за оваа намена? 

Административниот капацитет на Министерството за локална самоуправа?
6. Структурата.

– Каква била во времето кога сте биле министер, дали било приоритет оваа област?
– Колку функционирал Советот за рамномерен регионален развој?

7. Локалниот капацитет на општините во спроведувањето на проектите! Капацитет за спроведување проекти ИПА.
8. Каде се повеќе фокусирани проектите?
9. Каде го гледате најголемиот проблем во спроведувањето на оваа политика, во административниот капацитет, во 

финансискиот капацитет?
10. Каде се можностите? Каде треба да се фокусираат политиките на земјата? Како можеме да постигнеме рамномерен 

регионален развој?
11. Некој аспект што го немаме опфатено?

ПРИЛОГ БР. 2
АНКЕТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1. Назив на вашата институција.
2. Која година е основана вашата институција?
3. Каква институционална структура имате, односно колку вработени работат во областа на рамномерниот 

регионален развој?
4. Дали имате доволен број вработени за реализација на политиките за рамномерен регионален развој?

Да / Не
5. Дали средствата за рамномерен регионален развој од буџетот на државата се доволни за реализирање на 

вашата работа?
Сосема доволни / Делумно доволни / Доволни / Недоволни

6. Колку средства за РРР имавте во 2019 година, а колку се реализираа (процентуално)?
7. Колку средства од буџет за РРР имате за 2020 година (во денари)?
8. Наведете во кој регион имате поголем број проекти, а во кој помал број.
9. Кои се причините за нецелосна реализација на планираниот буџет?

Недоволни средства / Институционален капацитет
10. Дали вашата институција има доволно капацитети за реализирање на вашите надлежности?

Да / Не
11. Кои се реалните проблеми при реализација на политиките за рамномерен регионален развој?
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ПРИЛОГ БР. 3
АНКЕТА ЗА ПРИЧИНИТЕ НА ЗАМИНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

1. Место на живеење во Македонија.
Град / Село

2. Регион.
Скопски регион / пелагониски регион / вардарски регион / источен регион / североисточен регион / југоисточен 
регион / југозападен регион

3. Пол.
М / Ж

4. Возраст.
20-25 / 25-35 / 35-45 / Друго

5. Степен на образование.
Основен / Среден / Висок

6. Eкономски причини што придонесоа за заминување од Македонија.
Невработен/а / Ниски плати / Тешкотии за самовработување / Друго

7. Социјални причини што придонесоа за заминување од Македонија.
Подобри јавни услуги / Подобра животна средина / Друго

8. Персонални причини што придонесоа за заминување од Македонија.
За персонален развој / Подобра перспектива / Друго

9. Дали мислите да се вратите во Македонија по неколку години?
Да / Не / Не знам
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