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ВОВЕД

Развојот	на	локалната	економија	и	посебно	на	секторот	на	мали	и	средни	претпријатија	(МСП)	
е	значаен	за	најголемиот	дел	од	националните	економии	во	светот,	за	нашата	земја	а	особено	
е	важен	за	остварување	на	поинтензивен	економскиот	раст	и	развој	на	Општина	Македонска	
Каменица.	Мерките	за	побрз	развој	на	економијата	во	државата	кои	се	носат	на	централно	
и	локално	ниво	се	темелат	на	стратешки	и	плански	приод	со	единствена	цел	–	достигнување	
на	 конкуренста	 положба	 на	 нашето	 стопанство	 која	 ќе	 овозможи	 негово	 рамноправно	
натпреварување	на	глобалниот	пазар,	со	што	значително	ќе	се	унапреди	животниот	стил	и	
стандард	на	граѓаните	во	Општина	Македонска	Каменица	и	во	Република	Македонија.	

Поаѓајќи	 од	 долгорочната	 генерална	 определба	 за	 значењето	 на	 локалната	 економија,	
претприемништвото	и	секторот	на	МСП	вграден	во	многу	национални	и	локални	политики,	
стратегии	и	акциони	планови,	постапката	за	подготовка	на	Предлог	–	Стратегија	за	ЛЕР	на	
Македонска	Каменица,	со	Акционен	план,	за	периодот	2021-2026	година	ги	зема	предвид:

•	 Релевантните	теоретски	и	практични	сознанија	од	областите	на	стратешкиот	менаџмент,	
развојот	на	претприемништвото	и	малите	и	средни	претпријатија	и	локалниот	економски	
развој;

•	 Досегашните	постигнувања	и	искуство	на	сите	засегнати	страни	од	државата	во	доменот	
на	развој	на	локалната	самоупрва,	претприемништвото	и	поддршката	на	МСП	на	локално	
и	централно	ниво,	но	и	нивните	постојни	и	идни	планови;	

•	 	Добрата	светска	пракса	релевантна	за	оваа	област.	
•	 Во	процесот	на	изготвување	на	Стратегијата	и	Акциониот	план	се	појде	од	реалноста	и	

од	потребите	на	локалната	средина,	како	и	од	објективните	проценки	за	способноста,	
ресурсите	 и	 потенцијалите	 на	 сите	 чинителите	 во	 доменот	 на	 локалната	 економија,	
претприемништво	и	МСП	активни	на	територијата	на	Општината.	

За	 унапредување	на	 локалниот	 економски	 развој	 на	Општината,	 посебно	 е	 значајно	 да	 се	
отпочне	 процес	 на	 континуирани	 обуки	 за	 сензибилизација	 на	 локалното	 население	 	 за	
отпочнување	на	сопствени	мали	бизниси	базирани	на	користење	на	локални	ресурси,	обуки	
за	 развој	 на	 бихевиорални	 вештини	 и	 знаења	 со	 кои	 ќе	 се	 подобруваат	 капацитетите	 на	
локалната	заедни	како	и	нивната	вработливост.	За	економскиот	развој	на	Општината	потребна	
е	 	 добро	 управувањето	 со	 недвижниот	 имот,	 креирањето	 на	 локалната	 даночна	 политика	
во	 смисла	на	даночни	олеснувања	за	формирање	или	проширување	на	постојните	и	нови	
бизниси,	образование	и	обука,	развој	на	малите	претпријатија,	и	одржување	на	општинската	
инфраструктура.	

Со	оваа	Стартегија	и	Акциониот	план	кој	произлегува	од	неа	општина	Македонска	каменица	
настојува	да	ги	постави	правците	на	развој	на	локалната	економија,	да	обезбеди	одржлив	развој	
на	 општината,	 здрава	животна	 средина	 и	 социјалната	 благосостојба	 на	 нејзините	 граѓани.	
Локалниот	економски	развој	во	општината	е	насочен	кон	подобрување	на	конкурентоста	на	
локалната	економија	во	рамките	на	дефинирани	локални	економски	услови.	
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Визија
Визијата	на	Општината	е	да	поттикнува	процес	на	претприемничка	едукација		кај	постојните	
мали	 	 и	 средни	 претпријатија	 	 и	 кај	 	 потенцијалните	 претприемачи	 со	 цел	 да	 ја	 подобри	
вработливоста	и	да	обезбеди	подобра	економската	иднина	и	животниот	стандард	на	своите	
жители.		

Креирањето	 на	 стратегија	 за	 ЛЕР	 е	 процес	 преку	 којшто	 јавноста,	 бизнис	 секторот	 и	
невладиниот	сектор	работат	заедно,	во	партнерство,	со	цел	да	создадат	подобри	услови	за	
економски	развој	и	за	нови	вработувања.	Стратешкиот	и	Акциониот	план	за	ЛЕР	се	алатки	
за	управување	со	локалниот	економски	развој	приспособувајки	се	на	динамичните	промени	
во	националната	и	меѓународната	економија,	подобрувањето	на	инвестиционата	клима	во	
Општината	Македонска	Каменица,	 	продуктивноста	и	конкурентоста	на	локалните	бизниси,	
претприемачите	 и	 работниците.	 Локалниот	 економски	 развој	 (ЛЕР)	 им	 нуди	 можност	 на	
локалната	 самоуправа,	 на	 приватниот	 и	 на	 непрофитните	 сектори,	 како	 и	 на	 локалните	
заедници,	да	работат	 заедно	за	подобрување	на	локалната	економија.	ЛЕР	 се	фокусира	на	
зголемувањето	 на	 конкурентноста	 и	 на	 одржливиот	 развој.	 Со	 Стратегискиот	 план	 за	 ЛЕР	
општина	Македонска	Каменица	настојува	да		да	го	подобри	квалитетот	на	животот	на	своите	
граѓани,	да	создаде	нови	економски	можности	и	да	се	бори	против	сиромаштијата.	

Клучните	 фактори	 за	 успех	 во	 процесот	 на	 	 креирање	 на	 локалниот	 економски	 развој	
на	 Општина	 Македонска	 Каменица	 се:	 идентификување	 на	 предностите	 и	 слабостите	 на	
локалната	 економија	 и	 на	 нејзините	 компаративни	 предности	 и	 креирање	 на	 заедничка	
визијата	и	мисијата	за	ЛЕР	која	е	резултат	и	заеднички	став	на		сите	чинители	на	локалната	
економија,	невладин	сектор,	локалната	самоуправа	и	сите	останати	засегнати	страни;

KОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА
Принципи на процесот на стратешко планирање

Процесот	на	изготвување	на	Стратегија	за	ЛЕР	на	Општина	Македонска	Каменица,	со	Акционен	
план,	за	периодот	2021-2026	година		се	заснова	на	следниве	четири	основни	принципи:	

-	Предлог	на	вредности.	Стратегијата	и	Акциониот	план	треба	да	понудат	предлог-мерки	
и	активности	кои	ќе	создаваат	нова	вредност,	препознатлива	од	чинителите	и	објективно	
мерлива.	Овие	вредности	треба	да	одат	во	насока	на	правење	крупен,	позитивен	исчекор	
во	развојот	на	локалната	економија	и	претприемништвото	на	територијата	на	Општина	
Македонска	Каменица;

-	Идентификација	на	клучните	надлежности	и	компетенции.	Предлогот	на	вредности	треба	
да	е	силно	поддржан	од	соодветни	способности	и	вештини	на	носителите	и	корисниците	
на	конкретните	мерки	и	активности	вградени	во	Стратегијата	и	Акциониот	план.	

-	Посветеност	на	менаџментот	на	сите	партнери-учесници	во	изработката	и	реализацијата	на	
Стратегијата	и	Акциониот	план.	Идентификацијата	на	предлог-вредностите,	поединечните	
надлежности	и	способности	на	секој	од	партнерите	се	основа	на	процесот	на	изготување	и	
реализација	на	Стратегијата	и	Акциониот	план,	со	зацртани	цели	и	идентификувани	главни	
мерки	и	активности	како	истите	да	се	реализираат.	Но	сето	тоа	не	е	возможно	без	огромна	
посветеност	 на	 Градоначалникот,	 општинската	 администрација,	 невладиниот	 сектор	 и	
менаџментот	на	сите	партнери-учесници	во	процесот.	

-	Мерење	на	степенот	на	остварување	на	Стратегијата	и	Акциониот	план.	Значаен	дел	од	
Стратегијата	и	Акциониот	план	ќе	биде	мерењето	на	напредокот	во	нивната	реализација	
во	однос	на	предвидената	динамика.	Ова	е	значајно,	како	заради	добивањето	на	повратна	
информација	на	одговорните	за	реализација	на	самата	стратегија	во	поглед	на	задржување	
на	однапред	планираните	активности	и	нивната	динамика,	така	и	во	поглед	на	тоа	колку	се	
достижни	зацртаните	цели	и	какви	евентуални	прилагодувања	и	измени	на	Стратегијата		и	
Акциониот	план	е	потребно	да	се	направат.

Дополнително,	процесот	на	изготвување	на	Стратегијата	и	Акциониот	план	ги	зеде	предвид	
и	се	темелеше	на:
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-	 Партнерска	вклученост	на	сите	чинители	во		постапката		на		изработка		на		Стратегијата	
и	Акциониот	план;
•	 	Јасно	дефинирани	и	релевантни	цели;
•	 	Одржливост	на	предвидените	цели,	мерки	и	активности;
•	 	Остварливост	на	целите;
•	 	Временско	ограничување	на	мерките	и	активностите;
•	 	Транспарентност	на	постапката.

Основни	активности	на	процесот	на	изготвување	на	Стратегијата	и	Акциониот	план
Процесот	 на	 изготвување	 на	 Стратегијата	 и	 Акциониот	 план	 се	 реализираше	 во	 следниве	
неколку	главни	чекори:

•	 	Дијагноза	на	состојбата	во	локалната	економија	на	Општина	Македонска	Каменица;
•	 Дефинирање	на	целите;
•	 Идентификување	на	можностите	и	ограничувањата;
•	 Избор	на	дополнителни	одлуки	и	акции;
•	 Воспостваување	на	механизам	за	мерење	на	ефектите.

ФАЗИ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛЕР НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Општина	Македонска	Каменица		ги	следи	сите	методолошки		фази	од	процесот	на	стратешко	
планирање	 кои	 во	 себе	 вклучуваат:	 отпочнување	 на	 процесот,	 планирање,	 спроведување,	
ревидирање	и	евалуација.	

1.	Започнување	на	активностите,	создавање	работен	тим,	економски	форум	и	партнерски	
мрежи.

2.	Изработка	на	анализа	на	општинските	ресурси,	или	компетитивна	процена.

3.	Создавање	на	стратешкиот	план.

4.	Спроведување	на	стратешкиот	план.

5.	Ревизија	и	конечна	оцена	на	стратешкиот	план.

Чекор 1. Започнување на активностите, создавање работен тим, економски форум и 
партнерски мрежи 

Локалниот	економски	развој	зависи	од	успехот	на	заедничките	акции	на	јавниот	(владиниот),	
приватниот	 (бизнис)	 и	 невладиниот	 (НВО,	 синдикати,	 граѓански)	 сектор.	 Општината	 го	
поттикнува	 и	 го	 започнува	 процесот	 на	 стратешко	 планирање	 со	 утврдување	 на	 луѓето,	
јавните	институции,	стопанските	дејности	и	индустриските	гранки,	граѓанските	организации,	
приватни	и	професионални	организации,	експертски	тела	и	институции	за	обука,	како	и	други	
групи	со	заеднички	интерес	за	локалната	економија.

Општината	 Македонска	 Каменица	 ги	 следеше	 препораките	 и	 упатствата	 на	 дадените	
методологии	за	 	организирање	на	самиот	процес	и	со	цел	да	 ја	зголеми	транспарентноста	
на	своето	работење,	како	и	да	ги	вклучи	граѓаните	во	процесот	на	планирање	и	донесување	
одлуки,	 го	 формираше	 Економскиот	 форум.	 Во	 состав	 на	 Економскиот	 форум	 влегоа	
претставници	на	бизнис	секторот	(рударство,	прехрана,	како	и	услужни	дејности	–	образование,	
трговија,	угостителство,	транспорт	и	др.),	потоа	претставници	од	јавниот	сектор	(општината,	
комуналните	 претпријатија,	 образовни	 институции,	 спорт,	 здравство)	 и	 претставници	 од	
НВО-сектор.	 Членовите	 на	 ова	 тело	 имаа	 повеќекратна	 функција	 во	 самиот	 процес,	 и	 тоа	
да	ја	направат	анализата	на	општинските	ресурси,	да	ги	посочат	проблемите	во	секторите/	
организациите	од		каде	што	доаѓаат,	да	предложат	можни	мерки	за	решавање	на	утврдените	
проблеми	и	да	ја	одредат	приоритетноста	на	овие	стратешки	цели	според	зададени	критериуми	
(важност,	остварливост,	последници	од	неделувањето,	поврзаност	со	другите	цели).	Целата	
организација	и	подготвителната	работа	на	самиот	процес	беше	задача	на	тимот	за	стратешко	
планирање,	во	рамките	на	оделението	за	ЛЕР	при	општината	Македонска	Каменица.

Чекор 2. Изработка на анализа на општинските ресурси, или компетитивна процена
Од	голема	важност	за	одредување	на	стратегијата	е	познавањето	на	контекстот	на	локалното	
стопанство.	 Компетитивната	 процена	 ќе	 го	 користи	 расположливото	 квантитативно	 и	
квалитативно	 знаење	од	 економијата,	 вештините	и	 другите	 ресурси,	 со	 цел	 да	 се	 помогне	
утврдувањето	на	стратешкиот	правец	за	развој.	Оваа	информација,	исто	така,	ќе	ги	насочи	
проектите	и	програмите	 (активностите)	во	правец	којшто	ќе	придонесе	за	 зголемување	на	
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конкурентноста	на	локалните	подрачја.	СВОТ-анализата	(јаките	и	слабите	страни,	можностите	
и	 опасностите)	 е	 инструмент	 што	 може	 да	 се	 користи	 за	 анализирање	 на	 податоците,	 со	
цел	изработка	на	компетитивна	анализа.	Анализата	на	општинските	ресурси	направена	на	
партиципативен	принцип	е	дадена	во	СВОТ-анализата.	Правејќи	ја	анализата	со	употреба	на	
СВОТ-рамката,	ги	фокусиравме	активностите	во	стратешки	области	каде	што	општината	има	
јаки	страни	и	каде	што	се	наоѓаат	најголемите	потенцијали.	

Чекор 3.	 Создавање	 на	 стратешкиот	 план	 како	 и	 во	 интегрираните	 стратешки	 планови,	
намерата	 е	 да	 се	 оствари	 целосен	 пристап	 за	 локален	 и	 одржлив	 развој.	 Лидерството	 на	
локалната	власт	и	главните	заинтересирани	страни	треба	да	го	избалансираат	економскиот	
развој	со	заштита	на	животната	средина	и	социјалните	потреби.	Стратегијата	за	економски	
развој	има	одреден	број	компоненти	кои	се	наброени	подолу.	

ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЈАТА 
Визија -	 Го	 опишува	 консензусот	 на	 заинтересираните	 страни	 за	 посакуваната	 иднина	на	
Општината
Мисија - Покажува	на	кој	начин,	со	кои	средства	и	расположливи	ресурси	ќе	ја	постигнеме	
визијата

Стратешки области: Тоа	 се	 поконкретни	 области	 во	 коишто	 општината	 определила	 дека	
сака	 да	 дејствува	 за	 да	 ја	 оствари	 својата	 визија,	 базирани	 на	 визијата	 и	 на	 оцената	 за	
компетитивност.	

Цели: Крајните	 цели	 се	 уште	 поконкретни,	 временски	 ограничени	 и	 мерливи	 (СМАРТ)	 од	
стратешките	 области;	 Воспоставуваат	 стандарди	 за	 спроведување	 и	 целни	 активности	 за	
развој;	Нивната	намера	е:	да	ги	искористат	јаките	страни,	да	ги	совладаат	слабостите,	да	ги	
искористат	можностите,	да	соработуваат	на	претпоставените	и	воочени	опасности	во	времето	
во	коешто	се	спроведува	ЛЕР.	

Конкретни активности: Конкретните	активности	ги	вклучуваат	специфичните	компоненти	
на	програмите.	Задолжителни	елементи	се:	-	доделени	одговорни	субјекти,	-	да	се	претпостават	
трошоците	–	буџети,	-	временски	ограничени	и	мерливи.

Чекор 4: Спроведување на стратешкиот план 
Спроведувањето	 на	 стратешкиот	 план	 е	 поттикнато	 со	 акционите	 планови,	 односно	
активностите	за	одбраните	проекти	коишто	имаат	поголем	консензус	на	заинтересираните	
страни,	 а	 што	 всушност	 е	 двигател	 за	 процесот	 на	 спроведување.	 Акционите	 планови	 ја	
одредуваат	хиерархијата	на	задачата,	одговорните	субјекти,	реалниот	временски	распоред,	
можните	 ресурси,	 очекуваните	 влијанија	 и	 резултати,	 мерките	 за	 остварување	 и	 системот	
за	 прогрес,	 контрола	 и	 оценување.	 Зголемувањето	 на	 капацитетите	 може	 да	 биде	 важен	
елемент	за	 јакнење	на	способноста	на	поединците	и	на	лицата	заради	развој	и	крајна	цел	
–	 остварување	 на	 резултатите.	 Развојот	 на	 техники	 за	 добро	 следење	 и	 за	 евалуација	 на	
целокупната	 стратегија	 е	 важен	 момент	 заради	 мерењето	 на	 резултатите,	 оправдување	
на	трошоците,	одредување	и	внесување	на	потребните	корекции	во	целиот	систем,	како	и	
усогласувања	и	развој	на	добрите	практики.

Чекор 5: Ревизија и конечна оцена на стратешкиот план 
Преглед	на	стратешкиот	план	за	локален	економски	развој	треба	да	се	прави	најмалку	еднаш	
на	две	години.	Ова	би	требало	да	вклучува	преглед	на	користењето	на	ресурсите,	временската	
рамка,	следење	на	индикаторите	за	евалуација	на	локалната	економија	и	на	ресурсите	што	
се	на	располагање	за	стратешките	настојувања.	Оваа	постапка	треба	да	ги	опфати	не	само	
резултатите,	 туку	 и	 процесот	 на	 спроведувањето,	 нивото	 на	 партиципација,	 динамиката	
на	 менувањето	 на	 локалните	 услови	 и	 динамиката	 на	 менувањето	 на	 економските	 (и	
политичките)	односи	на	локално	ниво,	во	рамките	на	регионот	или	во	рамките	на	државните	
и	меѓународните	пазари.	Препорачливо	е	општината	да	направи	финална,	односно	конечна	
оцена	 на	 стратешкиот	 план.	 Ова	 е	 веќе	 практика	 во	 претходните	 стратешки	 планови	 на	
општина	Илинден.	Дополнителна	препорака	е	конечната	оцена	да	ја	направат	независни	и	
надворешни	експерти,	со	што	би	се	избегнале	субјективноста	и	пристрасноста	во	оценувањето.	
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2. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ 
ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА
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2.1	Општи	податоци	за	Општина	Македонска	
Каменица
Македонска	Каменица	се	наоѓа	од	двете	страни	од	Каменичка	Река,	десна	притока	на	Брегалница,	
на	 надморска	 висина	 од	 околу	 570	 m.	 Таа	 е	 стара	 населба.	 Населбата	 забрзано	 почнала	 да	 се	
развива	од	1966	година	кога	е	отворен	рудникот	за	олово	и	цинк	„Саса“.	Како	град	е	прогласена	во	
2004	година.	Вкупниот	број	на	жители	согласно	последниот	попис	од	2002	година	изнесува	8.110	
жители,	но	според	последните	проценки	на	населението	(извор:	Државен	завод	за	статистика)	во	
Оштината	во	2019	 година	живеат	7.335	жители.	Во	поглед	на	етничката	 структура	 скоро	98%	од	
населението	 се	Македонци	 а	 останатите	 2%	 отпаѓаат	 на	 други	 национални	малцинства.	 Речиси	
подеднаква	е	застапеноста	на	населението	во	поглед	на	половата	структура.	Просечната	големина	
на	домаќинството	е	3,2	лица.

Општината	 се	 протега	 на	 површина	 од	 192	 км2	 и	 е	 ретко	 населена	 со	 просечна	 густина	 на	
населението	од	38	жители	на	км2.	Во	општината	има	вкупно	9	населени	места	од	кои	8	се	рурални	
и	 тоа:	 Тодоровци,	 Луковица,	 Костин	 Дол,	 Косевица,	 Моштица,	 Дулица,	 Саса	 и	 Цера	 и	 градот	
Македонска	Каменица	како	општински	центар.	Се	протега	на	надморска	висина	од	445	m	(на	вливот	
на	Каменичка	Река	во	езерото	Калиманци)		до	2252	m	(врвот	Руен	на	Осоговските	Планини).

Климата	 во	 Македонска	 Каменица	 е	 умерено	 -топла	 континентална	 со	 извесни	 влијанија	 на	
медитеранската	 клима	 која	 продира	 по	 јужната	 страна	 преку	 реката	 Брегалница.	 Просечната	
годишна	температура	на	воздухот	изнесува	10,4	оС.

Според	структурата	на	земјиштето,	општината	е	подрачје	каде	преовладуваат	земјоделско	земјиште,	
пасишта	и	шуми	со	повеќе	од	90%	од	вкупната	површина.
Реката	 Брегалница	 е	 главна	 водена	 артерија	 на	 територијата	 на	 општината.	 Таа	 навлегува	 во	
Пијанечката	котлина	од	југ,	преку	Разловечката	клисура	тече	на	север	до	Делчево,	од	каде	потоа	
оди	на	запад,	и	преку	клисурата	што	почнува	од	Очипала,	навлегува	на	територија	на	Македонска	
Каменица.
Езерото	Калиманци	претставува	вештачки	резервоар	формиран	одреката	Брегалница	и	Каменичка	
Река,	во	1969	година.	Браната	на	акумулацијата	е	камено-насипна	со	глинено	јадро,	има	висина	од	
92	m	и	должина	од	240	m.	Езерото	Калиманци	има	должина	од	14	km,	ширина	од	0,3	km	и	максимална	
длабочина	од	80	m.
Согласно	 статистичката	 поделба	 на	 Република	 Северна	 Македонија,	 Општината	 Македонска	
Каменица	е	сместена	во	Источниот	плански	регион.
Бруто	 домашниот	производ	по	 глава	на	жител	 во	Источниот	плански	регион	изнесува	 96,7%	во	
однос	на	просекот	во	Република	северна	Македонија	и	со	тоа	овој	регион	се	наоѓа	на	5-то	место	во	
државата	после	Скопскиот,	Југоисточниот,	Вардарскиот	и	Пелагониски	Регион.
Стапката	 на	 невработеност	 според	 последните	 проценки	 на	 пазрот	 на	 труд	 за	 2019	 година	 во	
Источниот	плански	регион	изнесува	45,7	%,	што	укажува	на	високо	ниво	на	невработеност.

2.2	Анализа	на	состојбата	во	Источниот	плански	
регион
Со	Законот	 за	рамномерен	регионален	развој	 (Службен	весник	на	РМ	бр.	 63/2007,	 бр.	 187/2013,	
бр.	43/2014,	бр.	215/2015	и	бр.	64/2018)	е	дефинирана	основната	рамка	за	водење	на	политиката	
на	рамномерен	регионален	развој	во	земјата	и	се	пропишуваат	планските	документи	за	нејзина	
реализација.

Законот	 го	 дефинира	 рамномерниот	 регионален	 развој	 како	 процес	 на	 идентификување,	
поттикнување,	управување	и	искористување	на	развојните	потенцијали	на	планските	региони		и	
подрачјата	 со	 специфични	 развојни	 потреби	 заради	 намалување	на	 диспаритетите	 во	 степенот	
на	 развој	 во	 и	 меѓу	 планските	 региони.	 Со	 членот	 5	 од	 Законот	 се	 пропишува	 воспоставување	
плански	региони	во	Република	Северна	Македонија,	како	функционално	територијални	единици	за	
потребите	на	планирањето	на	развојот	и	реализација	на	мерките	и	инструментите	за	поттикнување	
на	развојот.	

Планските	 региони	 се	 совпаѓаат	 со	 статистичките	 региони	 определени	 со	 номенклатурата	 на	
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територијални	единици	за	статистика	НТЕС	3	(Службен	весник	на	РМ	бр.	158/2007),	со	цел	да	се	обезбеди	
статистичка	основа	за	планирањето	на	развојот	на	регионите.

Според	 номенклатурата	 на	 територијални	 единици	 во	 Република	 Северна	 Македонија	 има	 8	 плански	
региони:	Вардарски,	Источен,	Југозападен,	Југоисточен,	Пелагониски,	Полошки,	Североисточен	и	Скопски	
плански	 регион.	 Согласно	 законската	 рамка,	 планските	 региони	 претставуваат	 основна	 единица	 за	
планирање	на	развојот	во	Стратегијата	 за	регионален	развој	на	Република	Северна	Македонија	2021	 -	
2031.

Како	 значајни	параметри	 кои	 ја	 отсликуваат	 демографската	 состојба	 во	Источниот	регион,	 треба	 да	 се	
напоменат:

•	 	Источниот	регион	е	еден	од	најретко	населените	региони	со	средна	густина	од	49,1	жители	на	km2	и	
72.248	живеалишта.	

•	 	Просечниот	број	на	членови	на	домаќинство	е	3,1	што	е	најниско	од	сите	региони.
•	 	Вкупното	население	во	Источниот	регион	бележи	намалување	од	176.877	во	2016	година	на	173.804	

во	2019	година,	што	е	намалување	од	1,74%.	Во	истиот	период,	учеството	на	населението	во	Источниот	
регион	во	вкупното	население	на	државата	се	намалило	од	8,54%	на	8,37%.

•	 Ако	 се	 спореди	 бројот	 на	 население	 во	 2019	 година	 во	 однос	 на	 2002	 година	 кога	 е	 направен	
последниот	попис,	Источниот	регион	бележи	намалување	во	вкупното	население	од	4,43%.

•	 Процентот	на	населението	0-14	години	од	13,6%	е	значително	помало	од	државниот	просек	од	16,3%	
(2019	година).

•	 Процент	 на	 население	 на	 возраст	 поголема	 од	 65	 години	 со	 16,8%	 е	 значително	 поголемо	 од	
државниот	просек	кој	изнесува	14,3%	(2019	година).

•	 Коефициент	на	старосна	зависност	на	Источниот	регион	е	43,7%	и	е	помал	од	државниот	просек	кој	
изнесува	44%	(2019	година).

•	 Просечна	старост	на	населението	изнесува	41,9	години	(2019	година).
•	 Во	2019	година	коефициентот	на	старост	на	Источниот	плански	регион	има	највисока	вредност	од	

24,1%	во	споредба	со	другите	региони.
•	 Вредност	на	развојниот	индекс	на	Источниот	плански	регион	изнесува	96,1,	односно	3,9	индексни	

поени	под	просекот	на	државата,	се	наоѓа	на	трето	место	по	развиеност	по	Скопски	и	Југоисточен	
плански	регион.	Загрижува	демографскиот	индекс	од	65,5	според	кој	Источниот	регион	се	наоѓа	на	
последно	место	од	сите	региони	и	се	наоѓа	во	највисок	стадиум	на	демографска	старост,	односно	е	
регион	со	претежно	старо	население	што	може	да	биде	ограничувачки	фактор	за	развој	на	локалната	
економија.

Источниот	 плански	 регион	 постигнува	 значајни	 резултати	 во	 економијата	 на	 Република	 Северна	
Македонија.	Источниот	регион	има	економско-социјален	индекс	од	136,4,	односно	36,4	индексни	поени	
над	државниот	просек	и	според	истиот	се	наоѓа	на	второ	место	после	Скопскиот	регион.	Во	структурата	
на	 регионалната	 економија	 застапени	 се	 сите	 стопански	 сектори	 од	 кои	 најзначајни	 се:	 Рударството,	
Преработувачката	 индустрија,	 Трговијата.	 Иако	 доминира	 индустријата	 исклучително	 динамичен	 раст	
имаат	и	услугите.	

Потенцијал	за	понатамошен	развој	има	туризмот.	Сепак,	Источниот	плански	регион	е	исто	така	земјоделско	
подрачје	 кој	 располага	 со	 значителна	 земјоделска	 површина	 и	 добри	 климатски	 и	 почвени	 услови	 за	
земјоделско	производство	кои	не	се	целосно	искористени.

Бруто	 Домашниот	 Производ	 (БДП)	 е	 најчесто	 употребуван	 показател	 за	 утврдување	 на	 нивото	 на	
економскиот	 развој	 на	 регионите	 и	 државите.	 Во	 следната	 табела	 претставени	 се:	 вкупната	 висина	на	
БДП	на	Република	Северна	Македонија	и	БДП	на	Источниот	плански	регион	во	милиони	денари,	како	и	
процентот	на	учество	на	Источниот	регион	во	вкупниот	БДП	на	државата.

Табела	бр.	1.	Бруто-домашен	производ	во	Република	Северна	Македонија	и	во	Источниот	регион,	2015	–	
2019Година	
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Година БДП на Република Северна 
Македонија во милиони денари

БДП на Источен плански регион 
во милиони денари

БДП (%)

2015 558.954 44.934 8,0

2016 594.795 46.975 7,9

2017 618.106 51.090 8,3

2018 660.878 54.501 8,2

2019 689.425 55.970 8,1

Извор:	Државен	завод	за	статистика,	макстат	датабаза

Од	Табелата	бр.	1	може	да	се	забележи	дека	во	2019	година,	8,4%	од	вкупниот	број	на	жители	на	Република	
Северна	Македонија	(од	Источниот	плански	регион),	создале	8,1%	од	БДП	на	државата.	Понатаму,	споредено	
со	вкупниот	БДП	на	државно	ниво,	во	Источниот	плански	регион,	во	периодот	од	2015	до	2019	година	
стапката	на	раст	многу	варира	во	однос	на	растот	на	националниот	бруто	домашен	производ.	Согласно	на	
ова	и	уделот	на	БДП	на	Источниот	регион	варира	од	8,0%	во	2015	година	до	8,3%	во	2017	година,	односно	
8,1%	во	2019	година.	Кај	учеството	на	БДП	на	Источниот	регион	може	да	се	забележи	благо	опаѓање	во	
периодот	од	2017	–	2019	година.	Износот	на	БДП	во	2019	година	е	55.970	милиони	денари.	Во	2019	година,	
БДП	на	државно	ниво	се	зголемил	за	4,14%	во	однос	на	претходната	година,	додека	во	Источниот	плански	
регион	во	истиот	период	се	зголемил	за	2,62%.	Според	учеството	на	БДП,	Источниот	регион	со	8,1%	во	2019	
година,	е	на	петто	место	после	Скопскиот,	Пелагонискиот,	Југоисточниот	и	Југозападниот	регион.

Табела	2:	Тренд	на	индексот	на	БДП	по	жител	во	периодот	2015	-	2019,	во	проценти	(Република	Северна	
Македонија	=	100)

БДП	по	жител 2015 2016 2017 2018 2019

Република	Северна	Македонија 100 100 100 100 100

Вардарски	регион 108 105,3 103,5 104,6 109

Источен	Регион 93,9 92,7 97,5 97,7 96,7

Југозападен	регион 78,9 77,4 80,2 78,8 78,1

Југоисточен	регион 116,9 119,1 117,4 112,2 107,5

Пелагониски 96,6 98,4 97,0 101,7 103,5

Полошки 45,1 46,2 47,2 46,7 47,7

Североисточен	плански	регион 60,8 58,6 58,5 57,9 56,5

Скопски	регион 143,3 143,4 141,8 142,0 141,8
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Во	2019	година,	Источниот	плански	регион	учествува	со	8,1%	во	БДП	на	Република	Северна	Македонија.	
Во	споредба	со	просечниот	БДП	по	жител	на	Република	Северна	Македонија	 (индекс	=	100),	Источниот	
плански	 регион	 има	 индекс	 96,7	 и	 е	 на	 петто	 место	 (ранг-5)	 после	 Скопскиот	 плански	 регион,	 кој	 има	
индекс	од	141,8,	Вардарскиот	со	индекс	109,	Југоисточниот	со	индекс	107,5,	Пелагонискиот	со	индекс	103,5.	
Единствено	овие	4	региони	имаат	индекс	на	БДП	по	жител	поголем	од	државниот.	Со	оглед	на	тоа	што	
овој	показател	ги	покажува	перформансите	на	економијата	и	економскиот	развој,	варирањето	на	БДП	на	
Источниот	плански	регион	укажувана	потребата	за	преземање	на	мерки	за	мобилизирање	на	економскиот	
сектор,	имајќи	во	предвид	дека	тој	е	постојано	под	националниот	БДП.

Во	 2019	 година,	 во	 регионот	 најголемо	 учество	 во	 БДП	 има	 секторот	 Рударство	 и	 вадење	 на	 камен;	
Преработувачка	индустрија;	Снабдување	со	електрична	енергија,	гас,	пареа	и	климатизација;	Снабдување	
со	вода;	отстранување	на	отпадни	води,	 управување	со	отпадни	дејности	за	 санација	на	околината	 (во	
понатамошниот	 текст	 „Рударство,	Преработувачка	индустрија	и	останато“)	 со	19.130	милиони	денари	и	
сочинува	15,4%	од	овој	сектор	на	државно	ниво.	Генерално	на	ниво	на	држава	овој	сектор	во	структурата	
на	 БДП	 на	 Република	 Северна	 Македонија	 учествува	 со	 20,7%	 во	 2019	 година.	 Секторот	 „Рударство,	
Преработувачка	 индустрија	 и	 останато“	 учествува	 со	 значителни	 39,4%	 во	 БДП	 на	 Источниот	 регион.	
Истиот	пораснал	за	41%	во	однос	на	2015	година.

2.3	Податоци	за	локалната	економија
Доминантниот	 начин	 на	 обезбедување	 средства	 за	 живот	 во	 општина	Македонска	 Каменица	 доаѓа	 од	
ангажман	во	рудникот	за	олово	и	цинк	'Саса".	Земјоделската	активност	служи	како	додаток	кој	помага	за	
намалување	на	трошоците	на	домаќинството,	иако	има	и	семејства	кои	се	потпираат	на	земјоделството	
како	главна	дејност	за	обезбедување	средства	за	живот.

Повеќето	 од	 локалното	 население	 обезбедува	 средства	 за	 живот	 од	 плата	 и	 земјоделска	 дејност,	 како	
дополнителен	извор	на	егзистенција	во	домаќинствата.	Во	општината	е	развиено	овоштарството,	особено	
за	 одгледување	на	 орев,	 костен,	 круша,	 јаболко	и	 лешник.	Овој	 предел	изобилува	 со	 обоени	метали	и	
неметали.	 Така,	 на	 подрачјето	 на	Македонска	 Каменица	 се	 наоѓа	 поголемо	 количество	 олово-цинкова	
руда	(оловен	галенит	и	цинковенсфалерит)	кои	се	главно	концентрирани	во	рудниците	„Саса“.Подрачјето	
на	Македонска	Каменица	располага	и	со	јаглен	и	кварц	во	близината	на	Костин	Дол,	градежен	и	украсен	
камен,	песок	и	други	градежни	материјали	кои	имаат	локално	и	пошироко	стопанско	значење.
Економијата	на	Општина	Македонска	Каменица	особено	преку	секторот	рударство,	игра	значајна	улога	
во	економијата	на	Република	Македонија.	Во	општината	најзначаен	носител	на	стопанскиот	развој	е	еден	
голем	субјект	од	областа	на	рударството,	додека	останатите	носители	се	микро-	и	малите	претпријатија.	
Во	табелата	во	продолжение	се	дадени	активните	деловни	субјекти	по	големина	во	општина	Македонска	
Каменица.	

Табела	3:	-	Активни	деловни	субјекти	во	општина	Македонска	Каменица	по	големина	(состојба	31	декември	
2018	г.)

Големина	на	субјект Број	на	субјекти

Микро	претпријатија 150

Мали	претпријатија 55

Средни	претпријатија 1

Големи	претпријатија 1

Вкупно: 207
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Реден	број	 Стопански	сектор	
Број	на	

регистрирани	
субјекти

1 Земјоделство,	шумарство	и	рибарство	 5

2 Рударство	и	вадење	на	камен	 2

3 Преработувачка	индустрија	 17

4 Снабдување	со	електрична	енергија,	гас,	пареа	и	климатизација	 2

5 Снабдување	со	вода,	отстранување	на	отпадни	води,	управување	со	
отпад	и	дејности	за	санација	на	околината	 1

6 Градежништво	 11

7 Трговија	на	големо	и	трговија	на	мало,	поправка	на	моторни	возила	и	
мотоцикли	 63

8 Транспорт	и	складирање	 37

9 Објекти	за	сместување	и	сервисни	дејности	со	храна	 23

10 Информации	и	комуникации	 2

11 Финансиски	дејности	и	дејности	на	осигурување	 0

12 Дејности	во	врска	со	недвижен	имот	 0

13 Стручни,	научни	и	технички	дејности	 7

14 Административни	и	помошни	услужни	дејности	 1

15 Јавна	управа	и	одбрана,	задолжително	социјално	осигурување	 1

16 Образование	 3

17 Дејности	на	здравствена	и	социјална	заштита	 6

18 Уметност,	забава	и	рекреација	 10

19 Други	услужни	дејности 16

На	следната	табела	е	дадена	структурата	на	деловни	субјекти	во	општина	Македонска	Каменица.	

Табела	4:	-	Регистрирани	деловни	субјекти	во	општина	Македонска	Каменица	по	сектори	на	дејност	според	
Националната	класификација	на	дејностите	–	НКД	(состојба	31	декември	2018	г.)

Во	Општината	има	и	25	регистрирани	занаетчии.

Табела	5:	-Регистрирани	занаетчии	според	видови	занаети	во	Општина	Макдонска	Каменица
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Опис	на	дејноста Број	на	занаетчии

каменорежач 1

изработка	на	металски	работи 1

столар 1

бербер 2

фризер 5

производство	на	накит 1

производство	на	мебел 1

oдржување	и	поправка	на	моторни	возила 6

автоперална 4

преработка	на	млеко 0

поправка	на	електрична	опрема 3

2.3.1	Рударство
Рударството	 е	 доминантна	 стопанска	 гранка	 во	 Општината.	 На	 територијата	 на	 општина	 Македонска	
Каменица	 евидентирани	 се	 значајни	 депозити	на	метали	и	неметали,	 како	и	 енергетски	 суровини.	Од	
металите	доминираат	олово-цинковата	руда	која	се	експлоатира	во	рудникот	„Саса“.	Што	се	однесува	до	
неметалите,	 има	резерви	на	 кварц	 кои	 се	 евидентирани	во	 селото	Костин	Дол,	 декоративен	 градежен	
камен	во	селото	Дулица	и	значајна	количина	на	чакал	и	песок	во	речните	долини	на	Моштичка,	Луковичка	
и	Рибничка	река.	

Најголем	стопански	капацитет	на	 територијата	на	општината	е	рудникот	 за	олово	и	цинк	 „Саса“	 кој	 со	
неговото	рестартирање	во	2006	година	во	моментот	вработува	околу	700	работници,	и	околу	100	постојани	
соработници..	Рудникот	„САСА“	претставува	водечки	и	најзначен	правен	субјект	во	локалната	економија	
но	и	во	Регионот	и	пошироко.

Од	активните	капацитети	во	општината	кои	вработуваат	претежно	женска	работна	рака	се	текстилните	
погони:	ТАМАТЕКС,	МАТЕА,	ТЕКСТИЛ-	М,		НОВАТЕКС,		и	неколку	помали	капацитети	во	кои	се	вработуваат	
околу	 500	 лица.Во	 општината	 исто	 така	 активно	 работат	 80-90	 деловни	 субјекти	 и	 објекти	 од	 малото	
стопанство	во	приватна	сопственост.	Заради	чистата	еколошка	средина	во	која	се	наоѓа	општината	нуди	
можности	и	за	производство	на	еколошка	храна,	собирање	на	планински	плодови	и	билки	и	сл.

2.3.2	Земјоделие
Голем	дел	од	приходите	на	населението	во	Општина	Македонска	Каменица	се	остваруваат	од	земјоделството.	
Според	орографските	карактеристики,	општината	Македонска	Каменица	е	претежно	планинско	подрачје.	
Најголемиот	дел	од	обработливата	земја	во	Македонска	Каменица	се	користи	за	одгледување	јачмен	и	'рж.	
Свињите	и	козите	се	најзастапени	во	општина	Македонска	Каменица,	што	е	традиционална	дејност,	иако	
со	драстично	намален	фонд	за	разлика	од	половината	на	минатиот	век.	Козите	се	одгледуваат	во	мали	
стада,	а	живината	(речиси	100%	несилки)	е	сконцентрирана	на	повеќе	помали	фарми.	Бројот	на	пчелни	
семејства	 е	 стабилен,	 со	 комерцијални	потенцијали.	Воопшто,	 чистата	животна	 средина	на	општината	
нуди	можности	за	производство	на	здрава	еколошка	храна	(компир,	морков,	грав),	шумите	изобилуваат	
со	планински	плодови	и	билки,	а	пасиштата	укажуваат	на	можност	за	развој	на	сточарството.	Проблемите	
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во	земјоделството	се	исти	како	и	оние	идентификувани	на	ниво	на	целата	држава,	односно	најзастапено	е	
екстензивното	земјоделство,	а	природните	ресурси	се	користат	без	финална	преработка.	Парцелите	се	мали	
и	има	делумно	развиено	овоштарство	за	сопствени	потреби	на	населението.	Во	општината	отсуствуваат	
капацитети	 за	наводнување,	поорганизиран	пласман	на	производите	и	инвестиции	во	 земјоделството.	
Заради	чистата	еколошка	средина	во	која	се	наоѓа	општината	нуди	можности	и	за	производство	на	еколошка	
храна,	собирање	на	планински	плодови	и	билки	и	сл.	Погодни	предели	за	развој	на	земјоделството	има	
покрај	речните	долини	на	Каменичка	Река	со	притоките	и	покрај	Брегалница	што	дава	вкупна	земјоделска	
по	вршина	од	5406	ha.	Општите	климатски	и	почвени	услови	ја	прават	Македонска	Каменица	погодна	за	
развој	на	овоштарството,	особено	за	одгледување	на	орев,	костен,	круша,	јаболко	и	лешник	(особено	во	
селата:	Моштица,	Саса,	Цера,	Косевица,	Луковица	и	Костин	Дол).	

Табела	 6	 -	 Структура	 на	 користење	 на	 земјоделското	 земјиште	 според	 населени	 места	 во	 општина	
Македонска	Каменица	(Попис	на	земјоделие	2002	година)

Населено	место
Површина	на	
катастарска	

општина	во	km2

Намена	на	земјиште	во	ha

Земјоделско	
земјиште Пасишта Шуми Вкупно

Дулица 23,6 751 396 963 2110

Косевица 14,8 434 346 605 1385

Костин	Дол 13,6 305 263 704 1272

Луковица 8,0 364 164 244 772

Македонска	Каменица 14,3 396 138 742 1276

Моштица 24,0 571 446 1278 2295

Саса 46,1 961 1782 2565 5308

Тодоровци 6,9 196 82 181 459

Цера 27,9 690 532 1124 2346

Вкупно	општина	
Македонска	Каменица 179,2 	4688 4149 8406
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Табела	 7	 -	 Структура	 на	 користење	 на	 земјоделското	 земјиште	 според	 засадени	 култури	 во	 општина	
Македонска	Каменица	(просек	1991	-	2013	г.)

Намена на земјиште Површина во ha Земјоделска површина 
вкупно во ha

Ораници	и	бавчи 3159 	
	
	
	

5406

Овоштарници 117
Лозја 0
Ливади 253
Житни	култури 613

Обработлива	површина	вкупно 	
4142

Фуражни	култури 54

Пасишта 1210
 

Табела	8	-	Засеани	површини	на	житни	култури	во	2010	г.

Култура Површина во ha Годишно производство во t

Пченица 118 352
Јачмен 247 737
Пченка 87 74
Рж 133 327
Овес 28 60

Луцерка 51 102
Граор 3 7

 
Табела	9	-	Сточен	фонд	во	2011	г.

Опис Број на грла Број на фарми
Овца 3772 69
Коза 1926 451
Свиња 2688 нема	податоци
Живина 9586 нема	податоци
Пчелни	семејства 1349 	

 

2.3.3	Шуми	и	биолошката	разновидност

Разновидноста	 на	 биотопите	 условува	 богатство	 со	 растителни	 видови	 на	 територијата	 на	 општината.	
Специфичните	климатски	прилики	и	геолошката	разноликост	на	регионот	условуваат	појава	на	хетерогена	
природна	 вегетација	 и	 диференцирање	 на	 височинските	 појаси.Преовладуваат	 високи	 растенија.	 Во	
регионот	живеат	повеќе	разновидни	растителни	заедници.	Шумите	во	општината	Македонска	Каменица	
зафаќат	околу	9000	ha	(47,3%)	од	нејзината	територија,	со	шумовитост	од	над	12	%	од	републичкиот	просек.	
Општината	има	висок	процент	на	обраснато	шумско	земјиште	што	е	извонредно	поволно.
Шумскиот	 покривач	 има	 огромно	 влијание	 врз	 заштитата	 на	 водите,	 земјиштето	 и	 одржувањето	 на	
биолошката	 разновидност.	 Според	 структурата	 на	 шумите,	 високите	 шуми	 со	 најмногу	 дрвна	 маса	
учествуваат	 со	 60%,	 односно	 двапати	 повеќе	 од	 републичкиот	 просек,	 додека	 ниските	шуми	 зафаќаат	
површина	од	1700	ha	 (24%)	и	шумските	култури	учествуваат	 со	1.200	ha	 (16%).Чистите	шуми	 (лисјари	и	
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иглолисни)	 се	најзастапени	 (94%),	 а	мешовитите	шуми	 учествуваат	 со	 400	ha	 (6%).	Шумите	и	шумското	
земјиште	во	општината	Македонска	Каменица	заземаат	околу	65	%	од	вкупната	површина	на	општината.	
Фондот	на	дрвна	маса	изнесува	околу	1.500.000	m3	со	годишен	сечив	етат	од	10.000	m3.	Искористувањето	
на	шумите	во	општината	на	Осоговијата	се	врши	според	плански	документи.	Сепак,	во	текот	на	изминатиот	
период	се	уништени	значајни	девствени	шуми	кои	постоеле	до	пред	20	години	што	несомнено	укажува		
дека	е	присутна	и	илегална	сеча.

Во	Општината	се	застапени	следниве	земјишни	категории:	

•	 Обработливо	земјиште:	4.668	ha,
•	 Пасишта:	4.149	ha,	
•	 Шуми:	8406	ha,

Вкупно:	17.223	ha

2.4	Организација	на	општинска	самоуправа,	буџет	
на	Општината,	општински	услуги	и	меѓуопштинска	
соработка

2.4.1	 Организација	 на	 општинската	 самоуправа	 и	 структура	 на	
општински	буџет

Органи	на	општината	се:

•	 Совет	на	општина
•	 Градоначалник

Општинската	администрација	се	организира	во	следните	одделенија:

1.	Одделение	за	правни	и	општи	работи	и	јавни	дејности;
2.	Одделение	за	финансиски	прашања;
3.	Одделение	за	урбанизам,	комунални	работи,	заштита	на	животна	средина	и
локален	економски	развој;
4.	Одделение	за	внатрешна	ревизија;
5.	Одделение	за	управување	со	човечки	ресурси	и
6.	Територијална	противпожарна	единица.

Согласно	 член	 2	 точка	 8	 од	 Законот	 за	 буџети	 („Службен	 весник	 на	 Република	Македонија	 број	 64/05;	
4/08;	103/08;	156/09;	95/10,	180/11,	171/12,192/15	и	167/16)	Буџетот	на	единиците	на	локална	самоуправа	
претставува	 годишен	 план	 на	 расходи	 и	 приливи	 и	 ги	 вклучува	 основниот	 буџет,	 буџетот	 на	 дотации,	
буџетот	на	донации,	буџетот	на	заеми	и	буџетот	на	самофинансирачки	активности.
Буџетот	на	општината	содржи:	општ,	посебен	и	развоен	дел.

1.Општиот	дел	ги	содржи	вкупните	приходи	и	другите	приливи	и	вкупните	расходи	и	другите	одливи	на	
буџетот	за	фискалната	година,	како	и	глобалните	проекции	на	приходите,	приливите,	расходите	и	одливите	
за	наредните	две	година	(вклучувајќи	го	и	планираниот	дефицит).

2.Посебниот	дел	содржи	план	за	одобрените	средства	по	програми	и	потпрограми.
3.Развојниот	 дел	 ги	 содржи	 плановите	 на	 програми	 за	 развој	 прикажани	 по	 развојни	 проекти.	 Во	
развојниот	 дел	на	буџетот	 се	прикажуваат	 среднорочни	планови	 за	програмите	 за	развој	 наменети	 за	
развојни	инвестиции	одобрени	од	Советот	на	општината.

Вкупниот	Буџет	на	општина	Македонска	Каменица	за	2021	година	изнесува	305.983.710,00	денари	од	кои	
215.504.710,00	денари	се	однесуваат	на	основниот	буџет	на	општината,	4.984.000,00	денари	се	средства	
планирани	во	сметката	за	самофинансирачки	активности,	84.695.000,00	денари	се	средства	одобрени	за	
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блок	дотација,	планирани	средства	од	сметката	за	донации	се	800.000,00	денари	и	сметка	за	кредити	0	
денари.
Согласнo	буџетски	циркулар	дотацијата	за	ДДВ	одобрена	од	Министерството	за	финансии	за	2021	година	
за	општина	Македонска	Каменица	изнесува	13.554.352,00	денари	
Најзначаен	 дел	 од	 приходите	 за	 2021	 година	 предвидени	 се	 за	 основенбуџет	 на	 општина	Македонска	
Каменица:

Табела	5:	Основен	буџет	2021	година

Основен	буџет	 2021	година
Даночни	приходи	 18.160.000
Неданочни	приходи	 16.451.709
Капитални	приходи	 128.200.000
Трансфери,	донации	и	домашно	задолжување	 52.693.001
Вкупно:	 215.504.710

Извор: Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица бр.38

Кај даночните приходи структурата по вид на данок во Буџетот за 2021 година е дадена во табелата што 
следува:

Табела 6: Структура на даночни приходи за 2021 година

Данок од доход , од добивка и од капитални добивки 1.720.000
Даноци на имот 2.300.000
Даноци на специфични услуги 14.140.000
Вкупно: 18.160.000

Од	анализата	евидентно	е	дека	даночните	приходи	се	8,4%	од	вкупните	приходи	на	Општината.	Со	оглед	
на	тоа	што	се	работи	за	изворни	приходи,	со	кои	Општината	самостојно	располага	може	да	се	констатира	
дека	истите	се	мали	и	не	се	доволни	за	имплементација	на	развојни	проекти	на	Општината.	Од	друга	страна	
Општината	остварува	приходи	по	други	основи	како	неданочни	приходи,	капитални	приходи		и	приходи	
од	трансфери,	донации,	при	што	капиталните	приходи	се	59.48%	од	вкупните	приходи	на	Општината.

За	2021	година	Општината	буџетирала	105.341.750	МКД	за	капитални	инвестиции	што	претставува	34,42%	
од	вкупниот	буџет	на	Оштината	што	е	индикатор	дека	значаен	дел	од	општинскиот	буџет	се	користи	за	
развојни	капитални	проекти	што	укажува	на	развојната	ориентација	на	Општина	Македонска	Каменица.

2.4.2	Општински	услуги

Општината	е	отворена	 за	 граѓаните,	 тала	што	 секој	 граѓанин	од	локалната	 самоуправа	може	да	добие	
навремени,	квалитетни	и	ефтини	услуги.	Месните	и	урбаните	заедници	се	опремени	со	технички	услови	и	
зајакнат	е	нивниот	правен	статус.	Граѓаните	ги	добиваат	сите	потребни	услуги	на	едно	место,	и	од	органите	
на	локалната	и	од	органите	на	централната	власт	со	современи	центри	за	услуги.

Во	Општината	е	воведен	електронски	систем	на	услуги	и	мобилни	канцеларии	кои	нудат	услуга	во	секое	
село.	 Локалната	 самоуправа	 е	 транспарентна	 и	 отчетна	 кон	 граѓаните,	 вклучувајки	 ги	 	 граѓаните	 во	
креирањето	на	буџетот,	во	носењето	одлуки	и	во	контролата	на	локалната	администрација.	

Буџетските	средства	се	користат	строго	наменски,	транспарентно	и	одговорно,	преку	редовно	известување	
за	сработеното.	Воведен	е	нов	модел	на	отворена	и	услужна	локална	самоуправа	–	 „Општина	за	сите“.	
Обезбеден	е	ефикасен	јавен	превоз,	пријатни	детски	градинки,	чисти	и	загреани	училишта.	Општината	е	
одговорна	кон	своите	граѓани	и	обезбедува	поддршка	и	помош	за	најзагрозените	семејства	и	за	лицата	со	
посебни	потреби.	

Како	демократски	ориентирана	и	Општина	која	негува	демократски	вредности	поддржува	и	поттикнува	
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демократски	 механизми	 како	 петиции,	 претставки,	 граѓански	 иницијативи,	 собири	 на	 граѓани	 и	
референдуми	со	цел	да	го	подобри	управувањето	со	локалните	ресурси	и	да	обезбеди	поквалитетен	живот	
за	своите	граѓани	и	подобри	услови	за	развој	на	локалната	економија.

2.4.3	Mеѓуопштинска	соработка

Општина	Македонска	Каменица	активно	учествува	во	меѓуопштинската	соработка	со	соседните	општини-
посебно	на	полето	на	зајакнување	на	капацитетите	на	бизнис	секторот.	Со	општините	од	Источниот	и	
плански	регион	општината	има	реализирано	регионални	проекти	во	делот	на	промоција	на	економските	
потенцијали,	 истражување	 на	 хидроенергетските	 потенцијали,	 создавање	 на	 база	 податоци	 за	 патна	
инфраструктура	во	двата	региона	и	регионален	Водич	за	инвеститори.	Во	рамките	на	активностите	на	
Центарот	 за	 развој	 на	 Источниот	 плански	 регион	 општината	 учествува	 во	 подготовка	 на	 заеднички	
регионални	проекти.	Општината	редовно	учествува	и	на	меѓународни	и	регионални	саеми.	Општината	
својата	меѓугранична	соработка	ја	изразува	и	низ	воспоставените	соработки	со	збратимените	општини:	
Белица	и	општина	Невестино,	Република	Бугарија,	Босилеград,	Република	Србија,	Општината	учествуваше	
во	проектот	4	во	рамки	на	Програмата	за	прекугранична	соработка	помеѓу	Р.	Македонија	и	Р.	Бугарија.	
На	овој	начин	 се	отвори	можност	општина	Македонска	Каменица	 заедно	 со	партнер-	општината	од	Р.	
Бугарија	да	аплицира	и	користи	средства	од	оваа	ЕУ	Програма	Општината	има	потпишано	Меморандуми	
за	збратимување	помеѓу	општините	општина	Белица,	Република	Бугарија.	2.	4.	Земјоделие	-	развиеност	и	
ресурси	Голем	дел	од	приходите	на	населението	во	Општина	Македонска

2.5.	Урбанизам	и	просторно	планирање
Планирањето	на	развојот	на	Македонска	Каменица	е	дефиниран	со	генерален	урбанистички	план	(ГУП),	
од	16.06.	2016	година	како	основа	за	измена	и	дополнување	на	деталните	урбанистички	планови	и	зафаќа	
површина	од	200,4	ha.	Во	текот	на	изминатите	години	од	страна	на	општина	Македонска	Каменица	извршена	
е	и	измена	и	дополнување	на	ДУП-овите	(согласно	новите	законски	услови).	Од	страна	на	заинтересираните	
правни	и	физички	лица	досега	е	извршена	измена	и	дополнување	на	помали	делови	од	ДУП-	овите,	како	и	
изработка	на	урбанистички	план	вон	населено	место	(УПВНМ)	за	одредени	локалитети	надвор	од	градежен	
реон,	а	оваа	година	(2019),	во	тек	е	изработка	и	на	урбанистички	планови	за	неколку	села	и	се	очекува	да	
се	донесат	во	текот	на	2020	година.	За	деловни,	станбени,	стопански	објекти	и	инфраструктурни	објекти	
на	кои	инвеститор	ќе	биде	општина	Македонска	Каменица	се	ослободуваат	од	надоместок	за	уредување	
на	 градежно	 земјиште,	 а	 за	 секој	 објект	 пред	издавање	на	 одобрение	 за	 градење	 Градоначалникот	на	
општина	Македонска	Каменица	носи	решение	за	ослободување	од	надоместок	за	уредување	на	градежно	
земјиште.	За	изградба	на	објекти	во	село	и	вон	населени	места	инвеститорите	на	стамбени	објекти,	јавни	
објекти,	деловни,	стопански	и	индустриски	објекти,помошни	простории,	гаражи	и	сл.	и	инфраструктурни	
објекти	 кои	 се	 градат	 во	 урбано	 подрачје	 на	 населените	места	 во	 општината,	 не	 се	 плаќа	 надоместок	
зауредување	на	градежно	земјиште,	но	планирањето,	урбанизацијата	и	уредувањето	на	земјиштето	сам	го	
врши	инвеститорот,а	за	секој	објект	пред	издавање	на	одобрение	за	градење	Градоначалникот	на	општина	
Македонска	Каменица	носи	решение	за	ослободување	од	надоместок	за	уредување	на	градежно	земјиште.
Овие	инвеститори	сами	си	го	уредуваат	градежното	земјиште	на	потесната	локација	и	си	обезбедуваат	
приклучок	на	комуналната	инсталација.

2.5.1	Индустриски	зони	

За	потребите	на	локалниот	економски	развој	на	општина	Македонска	Каменица,	локалната	самоуправа	
има	донесено	2	урбанистички	планови	за	развој	и	урбанизација	на	индустриски	зони	на	територија	на	
општината.	

Општината	 располага	 со	 две	 индустриски	 зони	 кои	 има	 се	 достапни	 на	 инвеститорите	 од	 областа	 на	
лесната	и	незагадувачката	индустрија,	сервисите	и	стовариштата:	

1.	Индустриска	зона	за	лесна	и	незагадувачка	индустрија,	стоваришта	и	сервиси	Локација:	МВ	Бачиите,	КО	
Каменица	и	КО	Луковица,	со	плански	опфат	од	10,9	ha.	

2.	Индустриска	зона	за	лесна	индустрија	и	сервиси	Локација:	Цинкара	 (во	близина	на	бензинска	пумпа	
Макпетрол)	со	вкупно	7	урбанистички	парцели.
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2.6	Локална	инфраструктура

2.6.1	Патна	инфраструктура
Преку	градот	поминуваат:	 -	магистралниот	пат	„М-5“:	делница	граница	со	Бугарија	 -	Делчево	 -	Кочани	 -	
Штип	-	регионалниот	пат	„Р-208“,	кој	е	врска	со	рудникот	Саса.

2.6.2	Енергетска	инфраструктура

Во	 општината	 Македонска	 Каменица	 енергетските	 потреби	 претежно	 се	 задоволуваат	 преку	
електроенергијата.	Македонска	Каменица	е	поврзана	со	електро	-	енергетскиот	систем	преку	далноводот	
110	kV	Кочани	–	Македонска	Каменица	-	Делчево	-	Берово	и	со	35	kV	далновод	ХЕ	,,Калиманци»	-	Македонска	
Каменица	-	Делчево	со	можност	за	резервно	напојување	од	35	kV	далновод	Кочани	-	ХЕ	,,Калиманци».	Во	
општината	постојат	и	трансформаторски	постројки	ТС	10/0,4	kV	со	моќност	од	11,78	МVA,	29	ТЦ	10/0,4	со	
моќност	од	12,490	МVA,	или	вкупно	99	ТЦ	10/0,4	kV	со	инсталирана	моќност	од	24,27	МVA.	Преку	локалниот	
електродистрибутивен	систем	се	обезбедува	високо	-	квалитетно	и	стабилно	снабдување	со	електрична	
енергија,	 во	 доменот	 на	 примарното	 напојување	 со	 електрична	 енергија.	 Сите	 населени	 места	 во	
општината	се	електрифицирани,	со	исклучок	на	неколку	индивидуални	објекти	во	населби	од	раштркан	
тип,	каде	нисконапонската	мрежа	е	со	несоодветен	степен	на	изграденост,	особено	од	аспект	на	испорачана	
електрична	енергија.	Просечната	годишната	потрошувачка	на	енергија	во	општината	изнесува	5	513	000	
kWh.

Енергетската	ефикасност	е	најбрз,	најевтин	и	најлесен	начин	за	на	малување	на	трошоците	за	електрична	
енергија	и	греење.	Општината	Македонска	Каменица	има	склучено	договор	со	Македонски	Телеком	како	
регистрирана	ESKO	Компанија	со	кој	за	уличното	осветлување	се	користат	LED	сјалици	со	што	Општината	
остварува	и	до	84%	заштеда	на	електрична	енергија	која	се	користи	за	уличното	осветлување.	Со	примена	
на	програма	за	енергетска	ефикасност	се	подобрени	и	внатрешните	услови	на	објектите	за	образование,	
култура,	спорт	и	општинска	администрација,	бидејки	е	Општината	има	поставено	фотоволтаични	панели	
на	Гимназијата,	Основното	училиште	во	градот	и	на	градинката	со	што	обезбедува	над	50%	заштеда	на	
електрична	енергија	за	загревање	на	објектите.	

За	 локалната	 власт,	 значаен	приоритет	 во	поглед	на	 енергетската	 ефикасност	 е	 да	 се	 има	образовани	
и	 информирани	 државни	 службеници	 кои	 ќе	 бидат	 во	 можност	 да	 ја	 имплементираат	 програмата	 за	
енергетска	ефикасност.	

Со	имплементацијата	на	овој	проект	се	намалува	потрошувачката	на	енергија	во	објектите	под	општинска	
надлежност	и	уличното	осветлување	во	општината,	а	со	тоа	се	заштедуваат	дополнителни	средства	кои	
можат	да	се	пренасочат	кон	задоволување	на	посуштествени	потреби	на	граѓаните.
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2.6.3	Комунална	инфраструктура

Водоснабдување

Населението	од	градот	Македонска	Каменица	се	снабдува	со	вода	за	пиење	од	атарот	на	село	Саса,	каде	
има	изградено	бунари	и	филтер	станица	со	капацитет	48	l/s,	а	дневната	потрошувачка	на	вода	во	градот,	
за	 потребите	 на	 населението,	 изнесува	 40	 l/s	 која	 се	 дистрибуира	 преку	 постојната	 водоводна	 мрежа.	
Квалитетот	на	водата	 за	пиење	од	 градскиот	водовод	е	 контролиран	од	Завод	 за	 здравствена	 заштита	
од	Кочани.	Потребата	од	вода	за	пиење	во	другите	населени	места	во	општината	 се	 задоволува	преку	
локални	рурални	водоводни	системи	и	бунари.	Постојната	водоводна	инфраструктура	не	ги	задоволува	
потребите	нанаселението	од	квалитетна	вода	за	пиење.	Во	општината	сеуште	е	присутен	проблемот	за	
обезбедување	континуиран	режим	на	снабдување	на	населението	со	квалитетна	вода	за	пиење	како	и	
загуби	на	вода	во	системот.	

Хидрографската	 мрежа,	 релјефот	 и	 геолошките	 и	 хидролошки	 услови	 се	 многу	 поволни	 од	 аспект	 на	
рационално	користење	на	продуктивни	води.	Потрошувачите	на	вода	се	лоцирани	главно	во	средните	
или	долните	текови	на	реките,	кон	кои	водата	може	да	се	доведе	по	гравитационен	пад,	или	со	помош	на	
пумпање	на	мали	висини.

Наводнување

Со	водите	на	реката	Брегалница	се	наводнува	најголемиот	дел	од	Пијанечката	Котлина,	а	низводно,	преку	
акумулацијата	Калиманци	и	големи	земјоделски	површини	во	Кочанско	Поле	и	Овче	Поле.	Наводнување	
има	само	локално	од	река	Косевичка	и	делумно	од	река	Моштичка.

Главната	намена	на	акумулацијата	Калиманци	претставува	наводнувањето	на	околу	28.000	ha	земјоделска	
површина,	како	што	се	оризовите	полиња	во	Кочанското	поле,	но	исто	така	и	за	дел	од	обработливата	
површина	во	Овче	Поле.	За	таа	цел	изградени	се	два	канала	за	наводнување,	од	кои	десниот	канал	е	долг	
98	km	и	служи	за	пренос	на	вода	до	Овче	Поле,	додека	левиот	канал	е	36	km	долг	и	служи	за	наводнување	на	
земјоделските	површини	во	Кочанското	Поле.	Вишокот	на	вода	се	користи	за	производство	на	електрична	
енергија	преку	вградената	мала	хидроцентрала	која	има	инсталиран	капацитет	од	13,8	MW.

2.7	Образование	
Образованието	 како	 надлежност	 на	 општината	 доделена	 со	 втората	 фаза	 на	 децентрализација.	 Како	
пренесена	општинска	надлежност	Општина	Македонска	Каменица	има	направено	многу	за	подобрување	
на	квалитетот	на	образовниот	систем	со	модернизирање	и	надградување	на	училиштата,	со	зајакнување	
на	 капацитетите	 на	 наставниците,	 со	 обезбедување	 на	 подобри	 услови	 за	 работа	 и	 подобрување	 на	
материјално-техничките	средства,	но	и	со	обезбедување	потребни	финансиски	средства	за	реализирање	
на	наведеното.

Предучилишно образование 

Во	општина	Македонска	Каменица	функционира	 јавната	општинска	установа,	детска	градинка	„Бамби“,	
која	работи	во	еден	објект.	Во	објектот	се	сместени	деца	од	јаслена	возраст,	градинска	возраст,	односно	5	
воспитни	групи	со	колку	115	деца.	

Основно образование 

Воспитно-образовниот	процес	за	деца	од	школска	возраст	се	одвива	во	1	општинско	училиште	-		ООУ	„Св.	
Кирил	и	Методиј“.	Наставата	во	ООУ	„Св.	Кирил	и	Методиј“	е		распоредена	низ	паралелки	од	1-5	одделение,	
6	 -	9	одделение,	во	училиште	кое	се	наоѓа	во	градот	Македонска	Каменица	и	во	3	подрачни	училишта	
кои	се	наоѓаат	во	селата:	Моштица,	Саса	и	Цера.	Во	составот	на	училиштето	постои	и	една	паралелка	за	
ученици	со	посебни	образовни	потреби.		

Средно образование 

Во	општина	Македонска	Каменица	функционира	Средното	општинско	училиште	„Миле	Јаневски	-	Џингар“	
со	еден	училишен	објект	-	гимназиска	зграда.	



Стратегија и акционен план за локален економски развој на ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАКАМЕНИЦА 25

2.8	Здравство	и	социјална	заштита
Во	општина	Македонска	Каменица	функционира	една	јавна	здравствена	установа:	здравствена	станица,	која	
работи	во	склоп	на	ЈЗУ	Здравен	Дом	“Гоце	Делчев”	Делчево.	Станицата	располага	со	неколку	здравствени	
обејкти	 во	 градот	 и	 една	 амбуланта.	 Сите	 населени	места	 во	 кои	 има	 пунктови	 на	 Здравствениот	 дом	
се	достапни	за	пациентите	и	истите	се	поврзани	со	локални	асфалтни	патишта.	Здравствената	станица	
овозможува	превентивна	специјалистичко	–	консултативна	здравствена	заштита,	има	организирано	итна	
медицинска	помош,	превентивна	и	здравствена	заштита	од	областа	на	медицината	и	стоматологијата,	а	
врши	и	лабораториски	и	рентген	услуги.	Исто	така	има	организирано	и	породување	со	стручна	помош	во	
која	се	ангажира	доктор	–	гинеколог

2.9	Спорт	и	култура	и	рекреација
Културните	активности	во	општината	се	реализираат	преку	Културно-информативен	центар	(КИЦ)	‘Романса”.	
Во	 КИЦ	 ‘Романса”,	 како	 најголема	 културна	 институција	 во	 општината,	 работат	 градска	 библиотека	 со	
кино,	а	во	рамки	на	културните	активности	во	Центарот	се	одвиваат	и	културно	–	уметнички	дејности	од	
страна	на	разни	организации	од	полето	на:	музиката,	фолклор	–	народен	оркестар	и	оркестар	на	изворни	
инструменти	КУД	‘Вера	Јоциќ”;	

Како	центар	на	сите	културни	настани	во	општината	и	организатор	на	многубројнисодржини	и	активности,	
КИЦ	‘Романса”	организира	и	манифестации	кои	прераснаа	во	традиција:	

•	 Каменичко	културно	лето	
•	 Ден	на	дијаспората
•	 Бабина	баница	

Во	градот	постои	објект	„Куќа	на	спортот“,	кој	располага	со	современи	соблекувални,	сала	за	состаноци,	
простории	 за	 технички	 персонал,	 фитнес	 центар	 и	 канцелариски	 простории.	 Овој	 фитнес	 центар	 е	 на	
располагање	на	сите	заинтересирани	граѓани	и	е	во	функција	на	промоција	на	здрав	живот	и	поттикнување	
на	 спортскиот	 дух	 кај	 Каменичани.	 Во	 градот	 настапува	 фудбалскиот	 клуб	 Каменица	 -	 Саса,	 кој	 сега	
се	натпреварува	во	регионалната	лига,	но	во	минатото	бил	дел	од	првата	македонска	фудбалска	лига.	
Градот	има	стадион	со	капацитет	за	2.000	гледачи	и	градски	парк.		Општината	има	женски	фудбалски	клуб	
„Каменица	–	Саса“	кој	е	претставник	во	Лигата	на	шампиони	и	првак	на	Македонија	во	женски	фудбал,	
машки	и	женски	кошаркарски	клуб	„Кам	Баскет“	кој	е	двоен	првак	на	Македонија	во	кошарка,	Шаховски	
клуб	„Саса“	и	Пинпонгарски	клуб„	Саса“.

2.10	Потенцијали	за	развој	на	туризмот
Општината	 има	 голем	потенцијал	 за	 развој	 на	 туризмот	и	 тоа	 пред	 се	 за	 развој	 на	 селективни	форми	
на	 туризам	 .	 Најоголемите	 туристички	 потенцијали	 се	 за	 развој	 на	 планинскиот,	 селскиот,	 езерскиот,	
манастирскиот,	 транзитниот	 и	 другите	 видови	 туризам	 кои	 засега	 се	 наоѓаат	 на	 многу	 ниско	 ниво	 на	
развој	поради	непостоечката	основна	инфраструктура.	Во	моментов	Македонска	Каменица	има	околу	70	
легла	во	сместувачки	капацитети	и	тоа,	во	мотелски	сместувачки	капацитети	во	градот	и	манастирските	
конаци	во	селото	Цера	(околу	10	легла).	Во	градот	има	исто	така	и	доволен	број	колонијални	продавници	
снабдени	 со	 задоволителен	асортиман	на	 стоки	 за	потребите	на	 туристите.	Во	поглед	на	 туристичката	
понуда,	Македонска	Каменица	има	стари	населби,	специфични	обичаи	и	начин	на	живот.	

Калиманско Езеро со	својата	положба,	разгранетости	и	околната	природа	е	многу	атрактивно.	Во	текот	на	
летото	температурата	на	езерската	вода	се	искачува	над	20°С	и	е	погодна	за	капење,	посебно	на	места	
кои	одговараат	 за	плажи.	Езерото	е	богато	и	 со	риба:	 крап,	 клен,	 сом,	 скобуст,	црвеноперка	и	др.,	што	
нуди	 одлични	 услови	 за	 спортски	 риболов.	 Долж	брегот	 на	 езерото,	 па	 и	 во	 самото	 езеро	има	повеќе	
археолошки	локалитети.	 Така,	 кај	 селото	Дулица	 (месност	Бегов	Даб)	 е	 откриена	 голема	базилика	од	V	
век	богата	со	керамика,	колони	и	капитоли.	Исто	така,	во	с.Илијово	кај	месноста	Црквиште	се	откриени	
предмети	и	остатоци	од	античка	градба,	на	која	потоа	била	изградена	и	постоела	еднобродна	црква	со	
гробови	од	крајот	на	XIV	или	почетокот	на	XV	век.	Езерото	Калиманци	има	одлична	местоположба.	Тоа	е	до	
градот	Македонска	Каменица,	на	10	km	од	Делчево,	20	km	од	Кочани	и	Виница.	Покрај	езерото	поминува	
живописен	магистрален	пат	 кој	 преку	Делчево	продолжува	 за	Бугарија.	 Сепак,	 без	оглед	на	одличните	
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погодности,	 езерото	 Калиманци	 речиси	 воопшто	 не	 е	 туристички	 искористено.	 Покрај	 него	 нема	 ниту	
еден	 сместувачко-угостителски	 објект,	 а	 за	 другите	 содржини	 не	 станува	 збор.	 Според	 изведените	
анализи,	езерото	и	неговата	околина	можат	да	привлечат	значителен	број	туристи	и	да	обезбедат	солидни	
средства	 од	 туризмот.	 Езерото	 Калиманци	 поседува	 повеќе	 туристички	 атрактивности:	 разгранет	 брег	
со	бројни	 заливи,	 полуострови	и	остров,	живописна	природа,	 разновиден	биодиверзитет,	 богатство	 со	
риба,	 археолошки	локации,	чиста	природа.	Потенцијални	 типови	 туризам	кои	можат	да	 се	развијат	на	
овој	локалитет	се:		кајакарство	и	риболовеЕзерото	има	можност	за	пловнa	рутa	во	должина	од	дури	25	km	
(Тодоровци	–	Луковица	–	Калата	–	Брана	–	Каменица).	Проблем	е	голема	осцилација	на	езерското	ниво	и	
силно	загадување	при	високи	води	или	излевање	на	реката	Брегалница.

Калата	е	остров	во	Калиманското	Езеро,	кој	се	наоѓа	во	западниот	дел	на	езерото,	на	почетокот	од	заливот	
вовлечен	 кон	 Македонска	 Каменица.	 Тоа	 е	 единствен	 остров	 во	 источниот	 дел	 на	 Македонија,	 иако	
повремено	на	истото	езеро	кај	с.	Тодоровци	се	појавува	сосема	мало	островче	со	површина	од	0,2	хектари.	
Остров Калата	 е	 издолжен	 околу	 300	 m	 во	 правец	 североисток	 и	 југозапад,	 со	 најголема	 широчина	
од	 75	m,	 а	 најголема	 височина	 15–	 25	m	 (во	 зависност	 од	нивото	на	 водата).	Површината	на	островот	
просечно	изнесува	1,5	хектари,	додека	должината	на	бреговата	линија	му	е	околу	550	m.	Островот	Калата	
од	копнениот	брег	е	оддалечен	околу	100	–	150	m	и	затоа	до	него	наједноставно	се	доаѓа	со	чамец.	Поради	
големите	флуктуации	на	водата	во	езерото,	во	летниот	(сушен)	период	Калата	обично	станува	полуостров	
поврзан	со	копнениот	дел	на	североисток.	Во	поглед	на	вегетацијата	е	покриен	со	дабова	шума	и	бујна	
трева,	а	животинскиот	свет	е	доста	разновиден	(водоземци,	влечуги	и	птици).	Инаку,	Калата	е	кратенка	од	
„градот	на	калајот“	бидејќи	од	ова	место	се	црпело	злато	и	калај.	Загревани	се	карпи	кои	имаат	златоносни	
жици	и	со	помош	на	длета	тие	жици	се	вадени	и	потоа	претопувани.	Највисоката	точка	од	некогашниот	
калајски	град	некогаш	била	на	200	m	над	вливот	на	Каменичка	Река	во	Брегалница.	Градот	природно	бил	
заштитен	од	три	страни	со	стрмните	долински	страни	на	двете	реки.	До	некогашното	зарамнето	плато	на	
врвот,	односно	денешниот	остров,	пристап	постоел	само	од	северната	страна.	Таа	страна	е	пресечена	со	
одбранбен	ров	издлабен	во	карпа.	Околу	него	се	распознаваат	контури	на	три	градски	порти	и	остатоци	
од	бројни	градби.	Природни	атрактивности	на	островот	Калата	се:	островски	пејсаж,	прекрасен	видик	кон	
Калиманско	Езеро	и	клисурата,	дива	недопрена	природа.	Потенцијални	типови	туризам	за	овој	локалитет	
се:	рибарење,	пешачење,	кајакарство.	Иако	островот	е	атрактивна	локација	тој	е	слабо	познат	и	локално	
и	пошироко.	

Спомен костурница во село Цера:	за	време	на	Втората	балканска	војна	во	близина	на	Македонска	Каменица,	
во	 месноста	 „Говедар“се	 водела	 една	 од	 најстрашните	 битки	 во	 која	 покрај	 големиот	 број	 загинати	
војници,	 многу	 претрпело	 и	 локалното	 население.	 Остатоците	 од	 убиените	 војници	 биле	 собрани	 во	
спомен	костурница	која	била	изградена	од	српските	власти	во	1933	година	на	20-годишнината	од	Втората	
балканска	војна.	Спомен	костурницата	е	лоцирана	во	подрумот	на	училишната	зграда.	Потенцијален	вид	
на	туризам	на	оваа	локација	е	културен	туризам.	

Споменик на народниот херој Вера Јоциќ	-	Македонска	Каменица.	Бронзениот	споменик	на	народниот	херој	
Вера	 Јоциќ	е	дело	на	познатиот	македонски	скулптор	Томе	Серафимовски	и	од	1982	година	е	поставен	
во	градскиот	парк	во	Македонска	Каменица.	Потенцијален	вид	на	туризам	е	културен	туризам	односно	
туризам	на	културно-историското	наследство.

Каменичко културно лето	 е	 една	 од	 поголемите	 културни	 манифестации	 во	 Источна	 Македонија,	
која	 се	 одржува	 секоја	 година	 на	 крајот	 на	 август	 во	 Македонска	 Каменица.	 Централниот	 настан	 на	
оваа	 манифестација	 е	 прославата	 на	 28	 август,	 кога	 воедно	 е	 Ден	 на	 општината	 и	 Ден	 на	 рударите.	
Манифестацијата	Каменичко	културно	лето	е	од	музичко-сценски	карактер	и	на	истата	досега	гостувале	
најголемите	македонски	и	балкански	ѕвезди.	Оваа	манифестација	овозможува	развој	на		манифестациски	
туризам.	

Бабина Баница	 е	 манифестација	 која	 традиционално	 се	 одржува	 во	 јуни,	 на	 манастирско-туристичкиот	
комплекс	 „Еленец“	 во	 село	 Цера,	 Македонска	 Каменица.	 Оваа	 манифестацијата	 е	 во	 организација	 на	
Здружениетона	пензионери	од	Македонска	Каменица,	 со	поддршка	на	општина	Македонска	Каменица	
и	 КИЦ	 „Романса“	 	 Македонска	 Каменица.	 Оваа	 манифестација	 на	 едно	 место	 собира	 повеќе	 илјади	
пензионери	од	цела	Македонија,	кои	покрај	богатата	културно-уметничка	програма,	се	натпреваруваат	во	
подготовка	на	баница	под	вршник.	Оваа	манифестација	овозможува	развој	на	манифестациски	туризам.
Музичкиот фестивал True Sound of Kamenica е	фестивал	од	урбан	карактер,	на	кој	гостуваат	најпопуларните	
македонски	 и	 балкански	 диџеи,	 изведувачи	 и	 бендови.	 Црквата Успение на Пресвета Богородица во	
Македонска	 Каменица	 е	 новоизграден	 храм	 лоциран	 во	 центарот	 на	Македонска	 Каменица.	 Храмот	 е	
неодамна	живописан	и	дава	можност	за	развој	на	манастирски	туризам.	

Манастирот Еленец - Покров на Пресвета Богородица	 е	 манастирски	 комплекс	 сместен	 длабоко	 во	
Осоговските	Планини,	на	илјада	метри	надморска	височина	и	на	12	километри	од	Македонска	Каменица	во	
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живописното	село	Цера.	На	ова	место	постоел	манастир	уште	од	римско	време,	а	денешниот	манастирски	
комплекс	потекнува	од	1880	година	во	кој	е	сместена	голема	централна	манастирска	црква,	посветена	на	
Покровот	на	Пресвета	Богородица.	Дел	од	манастирско-туристичкиот	комплекс	„Еленец“	е	реновиран	во	
2014	година,	со	средства	од	ИПА	Програмата	за	прекугранична	соработка,	и	изграден	е	и	нов	асфалтен	пат	
до	манастирот.	На	овој	реновиран	манастир	сместен	во	живописните	предели	на	Осоговските	Планини	
му	 недостасуваат	 	 планинарски	 домови	 или	 какви	 било	 објекти	 за	 сместување	 на	 туристи	 по	 пат	 на	
нивната	рута.	Дколку	наместо	еднодневни	досегашни	рути,	се	воспостави	мрежа	од	објекти	за	ноќевање	
кои	 ќе	 овозможат	 дводневни	 до	 тродневни	 тури,	 трекинг	 туризмот	 во	 општина	Македонска	 Каменица	
неколкукратно	ќе	се	зголеми.	Како	објекти	за	ноќевање,	во	почетокот	можат	да	бидат	дури	и	викендички,	
солидно	опремени	селски	куќи	и	домаќинства	спремни	за	прифат	на	туристи.	Следниот	проблем	е	недостиг	
на	информативни	табли,	маркации	и	патокази,	кои	би	требало	да	бидат	барем	на	македонски	и	англиски	
јазик.	Исто	така,	за	рутите	нема	соодветни	описи,	карти	и	информации	на	интернет	и	сл.	Сето	наведено	
условува	мала	посетеност	и	искористеност	на	трекингот	како	многу	добра	форма	на	туризам	во	општината.	

За Осоговските Планини, секако, најзначајна планинарска рута опфаќа искачување, односно освојување на 
највисокиот врв Руен (2252 m) или нешто понискиот Царев Врв (2085 m). Обично	тоа	се	изведува	од	правец	
на	с.	Саса	преку	изворишниот	дел	на	Каменичка	Река,	преку	планинарска	патека	долга	околу	9	km	(4–	5	
часа).	Втора	можност	е	од	правец	на	с.	Горна	Цера,	преку	Царев	Врв	до	Руен	во	должина	од	15	km	(7–	8	
часа).	Значително	подалечен	пристап	е	од	Пониква	со	растојание	од	20	km,	при	што	повратната	тура	треба	
да	биде	дводневна	(освен	ако	не	се	пристапи	со	теренско	возило	преку	Лопенско	Било).	Голем	недостаток	
за	планинарење	на	Осогово	е	непостоење	соодветен	планинарски	дом	во	близина	на	највисоките	врвови,	
ниту	 пак,	 соодветна	 сигнализација	 долж	 патеките	 или	 на	 врвовите.	 Исто	 така,	 не	 постои	 можност	 за	
сместување	на	споменатите	почетни	точки	кај	с.	Саса,	с.	Горна	Цера,	а	современ	сместувачки	објект	нема	
ниту	во	Македонска	Каменица.	Инаку	добар	центар	на	екотуризмот	може	да	биде	 с.Цера	 со	околината	
бидејќи	поголем	дел	од	инфраструктурата	веќе	е	создаден.

2.10.1	Можности	за	развој	на	селективен	туризам
Општината	нуди	можности	за	развој	на	селективен	туризам	на	своите	локации	со	природни	атрактивности	
како	и	на	културните	манифестации	кои	се	одржуваат	во	Општината.	

Од	селективните	форми	на	туризам	се	препорачува	развој	на	манастирски	туризам,	планински	туризам,	
ловен	туризам	и	риболовен	туризам,	спортски	и	рекреативен	туризам

2.10.2	Занаетчиство
Според	собраните	податоци,	занаетчиството	е	многу	малку	застапено	и	со	него	се	занимаваат	претежно	
возрасни	 лица.	 Организирана	 продажба	 и	 изложување	 може	 единствено	 да	 се	 најде	 при	 одржување	
на	 одредени	 манифестации.	 Не	 постојат	 организирани	 продажни	 места,	 ниту	 едукација	 на	 локалното	
население	за	придобивките	и	можностите	од	занаетчиството.	Во	Македонска	Каменица	не	постои	посебно	
општинско	здружение	на	занаетчии	и	е	неопходна	институционална	поддршка,	едукација	и	вмрежување.	
Според	истражувања	традиционални	занаети	кои	се	карактеристични	за	општината	се:	

•	 изработка	на	бочви,	
•	 ткаење	на	разбој,	
•	 везење	и	плетење,	
•	 производство	на	ракија	на	традиционален	начин

2.11	Граѓански	сектор
Развиениот	граѓански	сектор	во	една	заедница	е	првиот	индикатор	дека	процесот	на	демократизација	на	
заедницата	е	успешен.	Учеството	на	граѓанскиот	сектор	во	одлучувањето	и	во	решавањето	на	проблемите	
подразбира	вклученост	на	поединци	и	групи	кои	застапуваат	различни	интереси,	експертизи	и	ставови,	и	
кои	дејствуваат	за	доброто	на	сите	чинители	засегнати	со	таа	одлука	и	со	активностите	кои	произлегуваат	од	
неа.	Со	други	зборови	тоа	е	процес	на	одлучување	кој	му	овозможува	на	локалното	население	да	спроведе	
сопствена	анализа,	да	ја	преземе	командата,	да	се	стекне	со	доверба,	и	да	носи	сопствени	одлуки.	Таквиот	
процес	ги	поддржува	развојот	и	промената,	како	одговор	на	барањата	на	локалната	заедница,	при	што	се	
иницираат	активности	кои	можат	да	доведат	до	остварување	на	заедничките	цели	така	што	одговорноста,	
власта	и	отчетноста	за	остварените	резултати	се	поделени	меѓу	различните	чинители.	Општината	Македонска	
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Каменица	прави	напори	да	соработува	со	локалните	невладини	организации.	Имено,	Општината	секоја	
година	утврдува	средства	во	буџетот	наменети	за	реализација	на	проекти	на	невладините	организации	кои	
се	распоредуваат	во	програмите	за	спорт,	културни	дејности,	екологија	и	туризам.	Проблемот	на	капацитет	
е	присутен	и	во	овој	сектор.	Имено,	невладините	организации	немаат	свои	канцеларии,	ниту,	пак,	доволно	
финансиски	средства	за	непречено	функционирање,	а	камоли	за	развој.	Непознавањето	на	странски	јазици	
е	дополнителен	проблем	кој	ја	отежнува	комуникацијата	и	вмрежувањето	со	други	европски	невладини	
организации,	а	кај	населението	се	забележува	и	незаинтересираност.	Локалните	невладини	организации	
можат	да	и	помогнат	на	општината	да	ги	спроведе	активностите	идентификувани	во	оваа	стратегија,	и	
тоа	на	повеќе	нивоа.	Прво,	може	да	го	ублажи	проблемот	на	отсуство	на	капацитет	во	општината	и	да	
преземе	одредени	активности	да	ги	врши	за	самата	општина.	Второ,	голем	дел	од	првичните	сондажи	на	
јавното	мислење	може	да	му	се	препушти	на	граѓанскиот	сектор.	Трето,	заедничкиот	настап	на	локалната	
самоуправа	со	граѓанското	општество	е	поголема	гаранција	за	успех	при	настапот	пред	централната	власт,	
но	и	при	напорите	да	се	изнајдат	донаторски	средства	за	одредени	проекти.
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SWOT Анализа
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3. SWOT Анализа

SWOT Анализа

Интерни	
фактори

Силни страни Слаби страни

•	 Богатство	 на	 природни	 ресурси	 (олово-
цинковна	 руда,	 шуми,	 земјоделски	
површни,	бидиверзитет)

•	 Богатство	 со	 водни	 ресурси	 (Калименско	
езеро,	Каменичка	река	и	нејзините	притоки)

•	 Еколошки	чиста	почва
•	 Солидни	 финансиски	 приходи	 на	

Општината
•	 Постои	 нов	 ДУП	 од	 2019	 кој	 овозможува	

плански	развој	на	градот,
•	 Постојат	 2	 индустриски	 зони	 за	 лесна	 и	

незагадувачка	индустрија
•	 Лесен	пристап	на	граѓаните	до	општинските	

услуги,
•	 Енергетски	ефикасна	општина
•	 Постои	дуално	образование	во	Гимназијата,
•	 Oпштината	 располага	 со	 рекреативни	

локалитети,	природни	атрактивности;
•	 Добра	меѓуопштинска	соработка

•	 Население	 со	 висока	 стапка	 на	
демографска	старост	

•	 Не	 постои	 соодветна	 поврзаност	 со	
квалитетни	 регионални	 птаишта	 со	
останатите	општини	во	Регионот,

•	 Нема	 соодветна	 патна	 поврзаност	 со	
населените	места	во	Општината

•	 Лоша	сосотојба	во	која	се	наоѓа	базната	
инфраструктура	

•	 Не	 постојат	 соодветни	 капацитети	 за	
сместување	на	туристи	на	подолг	престој	
во	Општината,

•	 Дотраени	 водоводни	 системи	 во	
Моштица;

•	 Не	постои	редовна	пракса	на	 соработка	
на	 Општината	 со	 малите	 и	 средните	
претпријатија;

•	 Недостиг	 на	 добра	 информираност	 на	
локалната	 администрација	 за	 програми	
поврзани	 со	 МСП	 и	 претприемништво	
предвидани	на	централно	ниво

•	 Недостиг	 на	 инормации	 за	
претприемачите

Можности Закани

Екстерни	
фактори

•	 Можности	 за	 развој	 на	 еколошки	 здрава	
храна	 и	 развој	 на	 одржливо	 земјоделско	
производство,

•	 Можности	 за	 развој	 на	 селективни	 форми	
на	 туризам	 (планински,	 манастирски,		
транзитен,	 спортски	 и	 манифестациски	
туризам),

•	 Можности	за	отварање	на	домови	за	стари	
лица	

•	 Можност	за	развој	на	спортот	
•	 Можности	за	отварање	на	бизнис	центар	и	

бизнис	хаб	за	подршка	на	занаетчиството,	
микро	и	мали	претпријатија,

•	 Дуалното	 образование	 дава	 можности	 за	
создавање	на	 кадри	кои	и	 се	потребни	на	
локалната	 индустрија	 и	 дава	 можност	 за	
поголема	вработливост

•	 Можност	 за	 развој	 на	 зимски	 туризам	 и	
изградба	 на	 ски	 центар	 на	 Осоговските	
планини	преку	ЈПП,

•	 Не	 постои	 пречистителна	 станица	 за	
отпадни	води	од	 комуналната	мрежа	во	
Градот	со	што	постои	ризик	од	загадување	
на	 Каменичка	 река,	 која	 понатаму	 се	
влева	во	Калиманско	езеро,

•	 Не	 постои	 соодветна	 институционална	
подршка	за	развој	на	претприемништвото	
во	Општината,
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4. Визија и мисија 
Визија

Визијата	на	Општината	е	да	поттикнува	процес	на	претприемничка	едукација		кај	постојните	мали		и	средни	
претпријатија	 	и	кај	 	потенцијалните	претприемачи	со	цел	да	 ја	подобри	вработливоста	и	да	обезбеди	
подобра	економската	иднина	и	животниот	стандард	на	своите	жители.	

Мисија

Реализацијата	 на	 зацртаната	 визија	 ќе	 се	 реализира	 со	 максимално	 залагање	 на	 Градоначалникот	 и	
општинската	администрација,	со	цел	да	се	обезбедат	благосостојба	на	граѓаните	кои	живеат	на	територија	
на	Општината	како	и	нивно	залагање	(до	повисоките	нивоа	на	власт	и	кај	меѓунардните	организации	и	
донаторите)	за	создавање	на	предуслови	за	поттикнување	и	развој	на	претприемништвото	во	Општината,	
изградба	на	базната	изнфраструктура	и	други	капацитети	за	подршка	на	претприемништвото,	туризмот	и	
одржливо	земјоделско	производство.

5. Стратешки цели
За	да	се	достигне	посакуваната	состојба	преточена	во	визијата	на	оваа	Стратегија	за	локален	економски	
развој	за	развој	на	Општината	во	периодот	2021	–	2025,	потребно	е	да	се	исполнат	неколку	предуслови,	
односно	да	се	постигната	неколку	стртатешки	цели:

	X Подршка за развој на претприемништвото и подршка на МСП во Општината
1. Зголемување	на	вработеноста	и	развој	на	човечкиот	капитал	во	секторот	на	претприемништво	и	

МСП;
2. Стимулирање	(поттикнување)	на	креативноста	и	иновативноста
3. Подобрување	на	пристапот	до	финансии	и	унапредување	на	условите	за	работа	на	претприемачите	

и	МСП	(амбиент,	инфраструктура);

4. Ревитализација	на	старите	занаети.

	X Доизгрдба на базната инфраструктура – доизградба на локални и регионални патишта со цел 
подобра поврзаност на населените места во Општината;

	X Обезбедување на квалитетни комунални услуги 
1. Обезбедување	на	чиста	вода	за	пиење	(бактериолошки	незагадена)	на	цела	територија	на	

Општината,	доизгрдба	на	фекалната	канализација	и	ПС	за	фекални	води;

	X Подршка за развој на земјоделството
1. Едукација	на	локалното	население	за	примена	на	добри	земјоделски	практики	за	производство	на	

органски	производи;
2. Подршка	за	развој	на	пчеларство;

	X Подршка за развој на селективни форми на туризам
1. Обезбедување	на	сместувачки	капацитети	за	туристи;
2. Обезбедување	на	други	предуслови	за	развој	на	селективните	форми	на	туризам	како:	планински,	

езерски,	манастирски,	манифестациски	и	спортски	туризам;
3. Изградба	на	ски	центар	преку	ЈПП	на	Осоговските	планини;



32 Стратегија и акционен план за локален економски развој на ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА



Стратегија и акционен план за локален економски развој на ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАКАМЕНИЦА 33

6. АКЦИОНЕН ПЛАН
Во	Акциониот	план	детално	се	разработени	сите	предвидени	мерки	и	активности,	проекти,	иницијативи	
или	програми	поделени	според	претходно	наведените	стратешки	цели.	

	X Подршка за развој на претприемништвото и подршка на МСП во Општината

•	 Зголемување	на	вработеноста	и	развој	на	човечкиот	капитал	во	секторот	на	претприемништво	и	
МСП;

•	 Стимулирање	(поттикнување)	на	креативноста	и	иновативноста.
•	 Подобрување	на	пристапот	до	финансии	и	унапредување	на	условите	за	работа	на	претприемачите	

и	МСП	(амбиент,	инфраструктура)
•	 Ревитализација	на	старите	занаети

Проект	1.1
Назив	на	проектот Развој на систем за континуирана обука и тренинг, во делот на 

менаџментот и маркетингот  како и подобрување на кадровската 
екипираност на МСП 

Краток	опис	на	проектот Преку	систем	на	обуки	и		семинари	постоечките	вработени	во	МПС	
да	се	едуцираат	за	значењето	и	економските	ефекти	што	можат	да	се	
остваруваат	преку	формирање	на	МПС	а	посебно	на	менаџерските	тимови	
кои	би	требало	да	бидат	двигател	на	идеи	за	развој	на	разни	бизниси	преку	
МПС	

Очекувани	резултати Преку	обуки	да	се	зголеми	бројот	на	новоформирани	на	МПС	а	од	друга	
страна	постоечките	МПС	да	покажат	подобри	бизнис	резултати

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,		Комората	на	занаетчии	на	Град	Скопје

Период	
наимплементација	

Континуирано	

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Фондации,	донатори	и	други	извори

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Зголмен	број	на	новоформирани	МСП
Зголемен	профит	на	постоечките	МСП	

Апроксимативен	буџет 10.000	Евра	годишно

Проект	1.2
Назив	на	проектот Основање на едукативен бизнис центар за претприемачи
Краток	опис	на	проектот Основање	 на	 едукативен	 бизнис	 центар	 за	 	 претприемачи.	 Центарот	 на	

почеток	 би	 ја	 вршел	 својата	 едукативна	 функција	 преку	 ангажирање	 на	
консултанти,	професори	и	експерти	во	специфични	области.

Очекувани	резултати •	 Преку	обуки	да	се	зголеми	свеста	и	потребата	за	формирање	на	МСП.	
•	 Специјализирани	обуки	од	различни	области	кои	би	им	помогнале	на	

стручното	усовршување	на	претприемачи
Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	на	
имплементација

	Континуирано

Апроксимативен	буџет	за	
реализација	(во	денари	
или	евра)

20.000	евра	годишно
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Извори	на	негово	
финансирање

Буџет	на	Општината
Фондации,	Донации	и	други	извори	

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

•	 Зголемување	на	бројот	на	новоформирани	МСП,
•	 Зголемување	на	добивката	на	постоечките	МСП
•	 Инвестирање	во	нови	видови	на	активности	на	МПС
•	 Развивање	на	нови	форми	на	соработка	на	постоечките	МПС	заради	

проширување	и	унапредување	на	бизнисот	

Проект	1.3
Назив	на	проектот Самовработување
Краток	опис	на	проектот Организирање	на	обуки	и	курсеви	за	самовработување	во	траење	од	

по	5	дена	(групи	до	20	лица),	како	и	средби	со	сопственици	и	менаџери	
на	компании	за	споделување	на	искуствата	од	начинот	на	раководење	
со	МСП,	почетоците,	потешкотиите	и	можностите.	На	истите	ќе	бидат	
презентирани	можностите	и	модусите	за	отворање	бизнис,	начините	
на	обезбедување	средства,	менаџирањето	со	финансиите,	маркетингот,	
вработените,	процесите,	и	слично,	од	страна	на	компетентни	лица	од	таа	
област

Очекувани	резултати После	активната	обука	на	потенцијалните	претприемачи,	се	очекува	
формирање	на	мали	бизниси,	каде	претприемачите	ќе	имаат	почетни,	но	
доволни	знаења,	за	да	се	охрабрат	и	впуштат	во	“авантурата”	наречена	
бизнис

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица;	Фондација	за	поддршка	на	мали	и	средни	
претпријатија

Останати	учесници	
(институции/организации)

Агенција	за	вработување	на	Град	Скопје;	Вработување.ком;	Гости-
предавачи	од	бизнис	секторот,	консултанти.

Период	на	
имплементација

Континуирано	

Апроксимативен	буџет	за	
реализација	

До	30,000		евра	годишно

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Зголемување	на	бројот	на	ново	формирани	мали	бизниси	во	Општината	
(од	20	лица	во	група,	барем	50%	да	се	охрабрат	и	формираат	нов	бизнис)

Проект	1.4
Назив	на	проектот Поддршка на креативното претприемништво
Краток	опис	на	проектот Донесување	на	мерки	со	кои	ќе	се	стимулира	развојот	на	мали	и	средни	

претпријатија	кои	влегуваат	во	делот	на	креативните	индустрии.	
Активности	кои	треба	да	се	превземат	за	имплементација	на	проектот:
Доделување	годишни	грантови	на	претпријатија	за	развој	на	нов	производ
Воведување	на	награда	за	најдобар	претприемач
Стимулирање	на	жени	претприемачи,	кои	во	областа	на	креативните	
индустрии	се	застапени	во	голем	број.

Очекувани	резултати Развој	на	мали	иницијативи	за	производство	од	областа	на	креативното	
занаетчиство,	дизајнот	и	воопшто	креативните	индустрии

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Останати	учесници	
(институции/организации)

АППРМ,	Занаетчиска	комора	

Период	на	
имплементација

Континуирано,	започнувајќи	од	2022

Апроксимативен	буџет	за	
реализација	(во	денари	
или	евра)

До	30.000	евра		годишно
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Извори	на	негово	
финансирање

•	 Општина	Македонска	Каменица
•	 меѓународни	фондови	и	други	извори

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

•	 Најмалку	 50	 новововедени	 производи	 на	 пазарот	 во	 делот	 на	
креативните	индустрии	годишно,	

•	 10-15	нови	жени	претприемачи	на	годишно	ниво.

Проект	1.5
Назив	на	проектот Консултантски услуги за втора шанса за нов почеток
Краток	опис	на	проектот Консултантските	услуги	би	допринеле	до	подобрување	на	дел	од	тековните	

проблеми	со	кои	се	соочуваат	малите	и	средните	претпријатија	на	
територијата	на	Општината	Каменица.	Со	овој	проект	се	предвидува	
обезбедување	на	услугите	на	консултанти	од	различни	области	(финансии,	
маркетинг,	правни	акспекти,	меѓународна	трговија,	електронски	бизнис	
итн.)	без	надоместок	од	страна	на	претпријатијата	во	првата	година	од	
нивното	користење,	а	кои	се	формирани	од	основачи	кои	претходно	
имале	сопствен	бизнис	кој	доживеал	неуспех.	Консултантските	услуги	би	се	
нуделе	континуирано,	во	периодот	на	траење	на	стратегијата,	а	би	требало	
ди	продолжат	и	потоа.	
Исто	така,	проектот	предвидува,	доколку	на	годишен	повик		не	се	јават	
доволен	број	на	заинтересирани	МСП	чии	сопственици	во	минатото	со	
друг	бизнис	доживеале	неуспех,	консултатнски	услуги	да	им	се	обезебдат	
на	луѓе	кои	за	прв	пат	се	соочуваат	со	процесот	на	формирање	и	водење	на	
претпријатие/бизниси.
Малите	и	средните	претпријатија	би	доставувале	пријави	за	потреба	
од	консултантски	услуги	(заедно	со	доказ	за	неуспешен	бизнис-потфат	
на	неговиот	основач	најмалку	6	месеци	пред	отворањето	на	МСП	кое	
аплицира	за	оваа	услуга)	и	притоа	на	истите	би	им	се	доделувал	ваучер	
за	искористување	на	одредено	количество	на	часови	консултантски	
услуги	кои	би	можеле	да	ги	искористат	во	текот	на	една	година.	Доколку	
претпријатието	би	имало	потреба	од	дополнителни	консултантски	услуги	
во	текот	на	истата	година,	а	веќе	ги	потрошило	часовите	за	консултатски	
услуги	предвидени	со	ваучерот,	истото	би	требало	да	плати	одреден	
надоместок.	
Годишно	би	се	доделувале	по	15	ваучери,	а	секој	ваучер	би	нудел	по	30	
часови	консулатативна	работа	поделени	во	5	дена.		
Проектот	има	за	цел	да	помогне	на	сопствениците	на	МСП	кои	се	соочиле	
со	неуспех	во	претходното	раководење	на	претпријатие.	Со	консултатските	
услуги	тие	би	можеле	да	го	подобат	нивното	раководење	и	менаџирање	и	
да	ги	надминат	проблемите	со	кои	се	соочиле	во	нивниот	претходен	обид	
за	раководење	со	претпријатие.	

Активности	за	имплементација	на	проектот:

1.	 Изготвување	на	листа	за	консултанти
2.	 Прибирање	на	барања	за	добивање	на	ваучери	од	страна	на	МСП
3.	 Доделување	на	ваучери	за	искористување	на	консултатнски	услуги	на	

МСП	кои	аплицирале	за	ваучери
Очекувани	резултати •	 Намалување	 на	 стапката	 на	 морталитет	 на	 МСП	 на	 територија	 на	

Општината;
•	 Подобрување	на	растот	и	развојот	на	постоечките	МСП	на	територијата	

на	Општината.	
Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,	донатори,	фондации

Останати	учесници	
(институции/организации)

АППРМ,	консултантски	здруженија	и	организации

Период	на	
имплементација

Опција	1:	Континуирано,	почнувајќи	од	2022	година
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Апроксимативен	буџет	за	
реализација	(во	денари	
или	евра)

18.00000	евра	годишно		

Извори	на	негово	
финансирање

Буџет	на	Општината,	Фондации,	Донации

Проект	1.6
Назив	на	проектот Стари занаети - нови можности
Краток	опис	на	проектот Проектот	предвидува	поддршка	на	заинтересирани	поединци	

(невработени	лица)	за	изучување	и	започнување	со	работа	со	некои	од	
старите	изумрени	занаети.	Поддршката	ќе	се	состои	од	одржување	на	
практична	обука	во	траење	од	3	месеци,	како	и	доделување	на	ваучери	
за	купување	на	соодветен	алат	и	плаќање	на	едногодишни	режиски	
трошоци	за	бавење	со	соодветниот	занает.	Исто	така,	на	веб-локацијата	на	
Општина	Македонска	каменица	ќе	се	направи	посебна	страна	на	која	ќе	се	
промовираат	производите	направени	од	овие	нови	занаетчии.

Активности	за	имплементација	на	проектот:
•	 Избор	на	стари	знаети,	подготовка	на	програма	за	обука	и	избор	на	

обучувачи
•	 Повик	за	пријавување	за	обуки	и	избор	на	кандидати
•	 Одржување	на	обуките
•	 Купување	на	потребниот	алат
•	 Изработка	на	веб-страна	за	промоција	на	производите

Очекувани	резултати •	 Зголемување	на	интересот	за	изучување	на	старите	занаети
•	 Зголемување	на	вработувањата

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица	и	Занаетчиска	комора

Останати	учесници	
(институции/организации)

Општина	Македонска	Каменица,	АВРМ,	Агенција	за	поддршка	на	руралниот	
развој

Период	на	
имплементација

	Континуирано,	започнувајки	од	2022	год.

Извори	на	негово	
финансирање

Општина	Македонска	Каменица,
Бизнис	сектор

Апроксимативен	буџет До	5.000	Евра
Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

•	 20	обучени	лица	за	стари	занаети
•	 Најмалку	10	отворени	заетчиски	работилници	
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Проект	1.7
Назив	на	проектот Поддршка на извозот и пристап до странски пазари
Краток	опис	на	проектот Проектот	предвидува	доделување	помош	на	МСП	од	Општина	Македонска	

Каменица	да	дојдат	до	пазари	од	регионот	и	надвор	од	него	преку	поддршка	
за	 учество	 на	 саеми	 (под	 покровителство	 на	 Општината	 Македонска	
Каменица),	изработка	на	промотивни	материјали,	соработка	со	економски	
промотори,	организација	на	Б2Б	настани	со	збратимени	градови.

Активности	кои	треба	да	се	превземат	за	имплементација	на	проектот:
1.	 Аплицирање	на	МСП	за	доделување	помош	и	поддршка	за	учество	на	

саеми
2.	 Изработка	 на	 промотивни	 материјали,	 соработка	 со	 економските	

промотори	 и	 однапред	 договарење	 на	 Б2Б	 настани	 со	 збратимени	
градови

3.	 Настап	на	саеми	и	воспоставување	на	бизнис	контакти
Очекувани	резултати Зголемување	на	извозот	и	отворање	на	нови	пазари	и	промоција	на	

Македонска	Каменица
Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Македонска	Каменица

Останати	учесници	
(институции/организации)

Стопанските	комори,	Министерство	за	економија	на	РМ,	Економски	
промотери

Период	на	
имплементација

Континуирано,	започнувајќи	од	2023

Апроксимативен	буџет	за	
реализација	(во	денари	
или	евра)

До	15.000	годишно

Извори	на	негово	
финансирање

Буџет	на	Македонска	Каменица

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Зголемен	извоз
Отворање	на	нови	работни	места
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Проект	1.8
Назив	на	проектот Бизнис инкубатор во Општина Македонска Каменица 
Краток	опис	на	проектот Бизнис	инкубатор	(со	поширок	регионален	опфат)	во	Општина	Македонска	

Каменица.	 Постои	 потребата	 од	 формирање	 на	 бизнис	 инкубатор	 со	
различен	 профил	 на	 бизниси	 на	 територијата	 на	 Општина	 Македонска	
Каменица	 и	 општините	 од	 Источниот	 регион,	 каде	 се	 лоцирани	 поголем	
број	 на	 компании.	 Обезбедување	 на	 простор	 за	 бизнис	 инкубаторот	 ќе	
се	 врши	 или	 со	 адаптација	 на	 општински	 простории	 или	 преку	 закуп	 на	
простор,	соодветен	за	инсталирање	на	современ	инкубатор,	обезбедување	
на	 останати	 инфраструктурни	 услови	 по	 бенефицирани	 цени,	 како	 и	
снабдување	 со	 останатите	 услуги	 кои	 ги	 пружа	 инкубаторот,	 ќе	 создадат	
многу	поволни	можности	за	зголемување	на	бројот	на	новоотворени	МСП	
на	територијата	на	Општина	Македонска	Каменица	и	во	регионот.

Доколку	општината	има	свои	простории,	истите	би	можеле	да	се	отстапат	за	
целите	на	формирање	на	бизнис	инкубатори	на	општинско	или	регионално	
ниво.	Со	бизнис	инкубаторот,	ќе	им	се	помогне	на	ново	создадените	бизниси	
преку:	помали	давачки	за	најмување	на	деловен	простор,	помали	давачки	
на	фирмите	 за	 режиски	 трошоци	 (струја,	 вода,	 телефон,	 интернет	 и	 итн.),	
бесплатни	книговотствени,	правни	и	други	консалтинг	услуги	во	рамките	на	
инкубаторот,	итн	во	ограничен	временски	период	до	2	години.	Просторот	на	
ново	формираните	компании	би	им	се	доделувал	после	успешно	изработен	
бизнис	план.	Со	тоа	би	се	поттикнал	и	претпреимачкиот	дух	на	сите	луѓе	на	
територијата	на	Општина	Македонска	Каменица	или	пошироко,	кои	сакаат	
да	 основаат	 свој	 бизнис,	 а	 немаат	 доволно	 средства	 за	 таа	 намена.	Овие	
улуги	би	биле	достапни	само	во	текот	од	првите	2	години	од	формирањето	на	
претпријатието.	Потоа	претпријатието	би	си	ги	сносело	целосните	трошоци	
за	опстојување	и	дејствување.	
Активности	за	имплементација	на	проектот

Носење	 на	 предлог	 за	 констурирање	 на	 бизнис	 инкубатор	 на	 ниво	 на	
Општина	Македонска	Каменица	
Оспособување	на	имотот	на	Општина	Македонска	Каменица	за	формирање	
на	 бизнис	 икубатор.	 Во	 спротивно	 закуп	 на	 простор	 соодветен	 за	 бизнис	
инкубатор	и	негово	оспособување	
Изготвување	 на	 понуда	 за	 одржување	 на	 обуки	 на	 општинско	 ниво	 за	
пишување	на	бизнис	план	(не	задолжителна	активност)	
Прибирање	 на	 изготвените	 бизнис	 планови	 и	 евалуација	 на	 бизнис	
плановите	за	избирање	на	најдобар	бизнис	план
Избор	на	најдобар	бизнис	план	и	потпишување	договори	со	станарите	на	
бизнис	инкубаторите

Очекувани	резултати Формирани	бизнис	инкубатори	во	Општина	Македонска	Каменица	
Зголемување	на	бројот	на	новоосновани	бизниси
Овозможување	 на	 полесна	 транзиција	 од	 моментот	 на	 основање	 и	
заживување,	до	моментот	на	самоодржливост	на	бизнисот.	

Носител	 на	 активностите	
( и н с т и т у ц и ј а /
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Останати	 учесници	
(институции/организации)

Влада	на	РМ,	Министерство	за	економија	на	РМ,	меѓународни	организации,	
невладини	организации,	здруженија	и	други	заинтересирани	од	областа	на	
МСП	и	претприемништвото

Период	на	имплементација Континуирано,	започнувајќи	од	2023	г.
Апроксимативен	 буџет	 за	
реализација	 (во	 денари	
или	евра)

25.000	евра	годишно

Извори	 на	 негово	
финансирање

Општина	Македонска	Каменица
меѓународни	фондови	или	други	извори	(влада	на	РМ)
Донации
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Показатели	 (индикатори)	
за	 успешност	 на	 проектот	
и	нивни	вредности

Отвирени	бизнис	инкубатори	во	град	Скопје	и	сите	скопски	општини
Целосна	исполнетост	на	капацитетот	на	инкубаторите
Одржани	најмалку	по	6	обуки	во	секој	инкубатор	годишно
Степен	на	преживување	и	оддржливост	на	инкубираните	претпријатија	од	
90%	

	X Доизгрдба на базната инфраструктура – доизградба на локални и регионални патишта со 
цел подобра поврзаност на населените места во Општината;	
	

Проект	2.1
Назив	на	проектот Доизградба на локални улици и патишта и сообраќајна 

инфраструктура во Македонска Каменица
Краток	опис	на	проектот Еден	од	приоритетите	на	Општината	е	целосна	реконструкција	на	

постоечките	оштетени	улици	во	градското	подрачје	на	Македонска	
Каменица.	Голем	дел	од	овие	активности	се	реализирани	но	останува	да	се	
заврши	реализацијата	на	уште	неколку	локални	улици	и	тоа:

•	 -Реконструкција	 на	 дел	 од	 Церски	 пат	 (Македонска	 Каменица	 до		
Стипцарско	маало)	за	што	е	веќе	изберен	изведувач;

•	 -Асфалтирање	 на	 улици	 во	 месноста	 Ливада,	 дел	 од	 улицата	 Миле	
Јаневски	 	 Џингар,	 улица	 Питу	 Гули,	 улица	 Карпошова	 и	 	 улица	
Новопроектирана;

•	 -Нови	паркинзи	и	тротоари	за	потребите	на	граѓаните.
Целосна	реконструкцијата	на	оштетените	улици	во	градското	подрачје	што	
ќе	придонесе	за	побезбедна	и	пофункционална	сообраќајна	комуникација.	

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	
Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

2	години	(2022-2023)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	реконструирани	улици

Проект	2.2
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта и водовод во Село 

Тодоровци
Краток	опис	на	проектот 1.	 Изградба	на	Водовод	

2.	 Спојување	на	патот	с.	Луковица	и	с.	Тодоровци	за	кој	е	изготвен	проект
3.	 Поставување	на	контејнери	од	затворен	тип	на	повеќе	локации	

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	
Изграден	водовод
Спојување	на	патот	с.	Луковица	и	с.	Тодоровци

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

3	години	(2023-2026)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	реконструирани	улици
Должина	на	цевководи	
Уреден	партер	на	гробиштата
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Проект	2.3
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта и водоводна мрежа 

во Село Луковица
Краток	опис	на	проектот 1.	Асфалтирање	на	крак	до	Дрaкарска	Маала	за	што	е	склучен	договор	за	

изградба.
2.Реконструкција		на	водовод	
3.Асфалтирање	до	Ефендиско	маало

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	
Реконструиран	водовод

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2023)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	реконструирани	улици
Должина	на	цевководи	

Проект	2.4
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта во Село Костин Дол
Краток	опис	на	проектот 1.	 Тампонирање	на	пат	со	кој	се	поврзува	село	Костин	дол	со	село	

Косевица;
2.	 Реконструкција	на	патот	од	главниот	А	-	3	до	штабот	има	оновен	проект	

за	2,5	км
3.	 Изградба	на	патот	од	Штабот	до	Чобанци	
4.	 Изградба	на	патот	од	Зимовници	до	Папурица	
5.	 Поврзување	до	маалите	Осојанци	и	Умата

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2024)

Извори	на	негово	
финансирање

Буџет	на	Општината
Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	изградени	локални	патишта	

Проект	2.5
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта во Село Косевица
Краток	опис	на	проектот 1.	 Тампонирање	на	патот	од	Школото-Бошначка	маала	до	Костин	Дол	

2.	 Асфалтирање	од	Врбачка	маала	до	Паровска	маала,	има	готов	основен	
проект

3.	 Поврзување	од	Горанско	Маало	до	с.	Моштица	
4.	 Асфалтирање	на	патот	до	Пашите	и	Караџевци	
5.	 Тампонирање	до	Чукаревска	маала	и	Штукарци	

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	
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Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2024)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	изградени	локални	патишта	

Проект	2.6
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта и водовод во Село 

Моштица 
Краток	опис	на	проектот 1.	 Асфалтирање	на	патот	Далевско	маало	

2.	 Обезбедување	на	водоводна	мрежа	до	Ваинско	маало	
3.	 Подобрување	на	водоводната	мрежа	
4.	 Доизградба	на	фекална	канализација	во	Моштица	
5.	 Детско	игралиште	во	Моштица	
6.	 Поврзување	на	с.	Моштица	со	с.	Косевица	

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	
Новоизградена	и	обновена	водоводна	мрежа

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2024)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	изградени	локални	патишта	
Должина	на	новоизградена	и	реконструирани	водоводна	мрежа

Проект	2.7
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта во Село Саса
Краток	опис	на	проектот 1.	 Поврзување	на	с.Саса	со	с.Цера	за	што	е	изработен	проект		

2.	 Тампонирање	на	локален	пат	Алебаци

Очекувани	резултати Обновена	патна	инфраструктура	
Новоизградена	и	обновена	водоводна	мрежа

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2025-2026)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	Фондации,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	изградени	локални	патишта	
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Проект	2.8
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта, водоснабдување и 

изградба на трафостаница во Село Цера
Краток	опис	на	проектот 1.	 Пат	од	Побиен	Камен	до	Гребење	за	кој	е	изработен	проект

2.	 Пат	до	Стамболиите	
3.	 Тампонирање	на	пат	до	Станковци	и	Станчовци	
4.	 Барање	за	изградба	и	изгрдадба	на	трафостаница	на	месноста	

Туристичкиот	комплекс	Еленец,	кој	треба	да	го	спроведе	ЕВН.
5.	 Подобрување	на	водоснабдувањето	до	секоја	куќа		

Очекувани	резултати Новоизградена	патна	инфраструктура	
Новоизградена	и	обновена	водоводна	мрежа
Изградена	трафостаница

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2025-2026)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	Фондации,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	изградени	локални	патишта	

Проект	2.9
Назив	на	проектот Реконструкција и изградба на локални патишта во Село Дулица
Краток	опис	на	проектот 1.	 Изградба	на	пат	до	маало	Догрии	за	што	веќе	постои	склучен	договор	

за	изградба.
2.	 Пробивање	и	тампонирање	на	пат	до	Црвениковска	маала	
3.	 Пробивање	и	тампонирање	на	пат	до	Јуковска	маала	
4.	 Изградба	на	пат	до	маало	Катанци

Очекувани	резултати Новоизградена	патна	инфраструктура	
Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2023-2024)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	Фондации,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Должина	на	изградени	локални	патишта	

	X Обезбедување на квалитетни комунални услуги 

Проект	3.1
Назив	на	проектот Изградба на пречистителна станица за отпадни води во индустриска 

зона на Македонска Каменица.

Краток	опис	на	проектот Потребата	од	изгрдба	на	ПС	за	отпадни	води	ќе	придонесе	за	намалување	
на	загаденоста	на	водотеците	од	фекални	и	отпадни	води	од	лесната	
индустријата	сместена	во	индустриската	зона

Очекувани	резултати Изградена	ПС	за	отпадни	води	
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Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2023-2024)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	Фондации,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Подобар	квалитет	на	отпадните	води	кои	се	сливаат	во	кменичка	река	и	
Калиманско	езеро.

Проект	3.2
Назив	на	проектот Изградба на нова филтер станица за водоснабдување која би ги 

покрила сите домаќинства во градот, односно во населбите кои се 
снабдуваат од општинскиот водовод: Дулица, Македонска Каменица 
и Стара Каменица. (стр 26)

Краток	опис	на	проектот Поради	нецелосна	покриеност	на	територијата	на	Општината	со	
водоснабдување	и	проблеми	со	снабдување	со	квалитетна	водата		
за	пиење	потребно	е	замена	на	постојната	филтер	станица	за	
водоснабдување	која	покрива	само	1/3
од	зафатите	од	кои	со	вода	се	снабдува	градот.
Целта	на	Проектот	е	намалување	на	загубите	на	вода	во	системот	за	
водоснабдување	и	подобрување	на	квалитетот	на	водата	и	елиминирање	
на	проблемот	со	бактериолошка	неисправоност	на	водата	за	пиење	со	
изградба	на	нова	филтер	станица	за	водоснабдување	со	која	целосно	
ќе	се	опфатат	населените	места:	Дулица,	Македонска	Каменица	и	Стара	
Каменица.

Очекувани	резултати Изведени	водоводи	во	
предвидениот	рок;
Метри	должни	на	изградени	
водоводни	мрежи.
Изградена	филтер	станица	за	водоснабдување

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2024-2026)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	Фондации,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Подобрување	на	квалитететот	на	водоснабдувањето	во	Општината	

Проект	3.3
Назив	на	проектот Изградба на пречистителната станица за комуналните отпадни води 

од градот Македонска Каменица.

Краток	опис	на	проектот Со	овој	проект	се	предвидува	изработка	на	Проект	за	изградба	на	ПС	за	
отпадни	води.	А	во	втора	фаза	изградба	на	колектор	за	фекални	води	и	
негово	изведување	надвор	од	градот	до	пречистителна	станица	за	отпадни	
води	и	со	тоа	заштита	на	Каменичка	река	и	на	акумулацијата	Калиманци

Очекувани	резултати Изготвен	Проект	за	собирање,	одведување	и	пречистување	на		отпадни	
води	од	Градот	до	пречистителна	станица	за	отпадни	води
Проект	заПС	за	фекални	води
Изградена	ПС	за	отпадни	води	
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Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица

Период	
наимплементација	

1	година	(2023-2026)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Трансфери	од	централната	власт,	Фонд	за	патишта,	Фондации,	МТВ.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Изграден	колектор	за	собирање	на	отпадни	води	од	Градот
Изградена	ПЦ	за	отпадни	води	
Намалено	ниво	на	загаденост	на	Каменичка	река	и	Калиманско	езеро	од		

	X Подршка за развој на земјоделството
•	 Едукација	 на	 земјоделските	 производители	 за	 примена	 на	 добри	 земјоделски	 практики	 за	

производство,	преработки	и	продажба	на	органски	производи;
•	 Подршка	за	развој	на	пчеларство;
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Проект	4.1
Назив	на	проектот Поттикнување на органско и иновативно земјоделство на 

територијата на Општина Македонска каменица

Краток	опис	на	проектот Проектот	предвидува	промовирање	и	воведувањена	органско	и	
иновативно	земјоделие	на	територија	на	Општина	Македонска	Каменица.	
Проект	вклучува	едукација	и	сензибилизација	на	земјоделските	
производители,	индивидуални	фармери	за	користење	на	добри	
земјоделски	практики	во	земјоделското	производство	Населението	главно	
од	руралните	делови	на	Општината	кои	имаат	желба	или	се	бават	со	
земјоделие	ќе	се	едуцираат	за:

•	 Регистрирање	како	индивидуален	земјоделец
•	 Органско	производство
•	 Напредни	агротехнички	средства	и	мерки
•	 Маркетинг	во	земјоделството
•	 Иновативност	во	земјоделството

Проектот	има	за	цел	организирање	на	работилници	за	земојделските	
стопанства	и	индивидуалните	фармери	за	подигнување	на	јавната	свест	
на	земјоделските	производители	за	правилна	употреба	на	препарати	
во	земјоделството	(пестициди,	фунгициди,	фертилизери,	хербициди,	
родентициди	и	сл.),
Сензибилизација	земјоделските	производители		за	користење	на	добри	
земјоделски	практики	и	производство,	преработки	и	продажба	на	органска	
храна.

Обуката	кај	земјоделците	треба	да	обезбеди	знаења	и	компетенции	за	
бавење	со	органско	производство,	контрола	на	употребата	на	пестициди,	
иновативност	во	призводството	и	канали	за	пласман	на	своите	производи	
на	пазарите.

Проектот	предвидува	и	мерки	за	зголемување	на	искористеноста	на	
земјоделското	земјиште	на	територијата	на	Општината.	Со	овој	проeкт	
се	предвидува	намалување	на	необработуваното	плодното	земјиште	на	
територијата	на	Општината.	Преку	соодветни	ослобдувања	од	данок	на	
имот	или	намалување	на	основицата	на	донок	на	имот	за	земјоделците	кои	
го	обработуваат	земјиштето	би	се	допринело	за	зголемување	на	бројот	на	
жители	во	Општината	кои	ќе	се	бават	со	емјоделство.	

Активности	кои	треба	да	се	превземат	за	имплементација	на	проектот:	
•	 Ажурирање	 на	 постојаните	 податоци	 од	 катастар	 за	 површините	 со	

обработливо	земјоделско	земјиште	на	територијата	на	Град	Скопје
•	 Теренски	посети	и	увид	во	процентот	на	искористеност	на	обработливо	

земјиште	за	земјоделие
•	 Донесување	 на	 одлука	 (мерка)	 за	 намалување	 на	 основицата	 на	

данокот	 на	 имот	 за	 земјоделско	 земјиште	 кое	 е	 користено	 според	
соодветната	намена

•	 Изготвување	на	едукативни	програми	за	обука	на	земјоделците
•	 Избор	на	заинтересирани	кандидати	и	спроведување	на	обуките.

Очекувани	резултати •	 Зголемување	на	искористеноста	на	земјоделското	земјиште
•	 Зголемување	 на	 бројот	 на	 земјоделци	 кои	 се	 бават	 со	 органско	

производство
•	 Зголемени	количини	на	органско	производство	на	храна	и	преработки,	

мерено	 преку	 остварени	 приходи	 од	 продажба	 кај	 земјоделските	
производители;

•	 Намалување	на	нивото	на	концентрации	на	хемикалии	од	земјоделски	
препарати	 во	 почвата	 и	 подземните	 води	 и	 правилно	 корстење	 на	
пестициди,	 фунгициди,	 фертилизери,	 хербициди,	 родентициди	 и	 сл.	
во	земјоделското	производство.
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Носител	на	активностите	
(институција/
организација)	и	други	
потенцијални	учесници

Општина	Македонска	Каменица,	Бизнис	сектор,
Консултанти,	Агенција	за	катастар	на	недвижности	на	Република	
Македонија,	Министерство	за	земјоделие	на	РМ

Период	
наимплементација	

континуирано

Апроксимативен	буџет	 До	7,000	Евра	
Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 МЗШВ,	донации.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Број	на	опфатени	земјоделски	производители;
Број	на	спроведени	обуки;
Најмалку	5	нови	регистрирани	земјоделци	на	територија	на	Општината	
Македонска	Каменица	годишно.

Проект	4.2
Назив	на	проектот Проект за одржливо пчеларство

Краток	опис	на	проектот Проектот	предвидува	примена	на	едукативни	и	консултативни	
работилници	со	пчечарите	со	цел	постигнување	на	одржливо	пчеларство,	
производство	на	квалитетен	мед	за	што	постојат	одлични	природни	
услови.
Умрежување	на	пчеларите	заради	организирана	продажба	на	пчелните	
производи;
Брендирање	на	производите.

Очекувани	резултати Зголемен	број	на	производители	на	мед;
Зголемено	производство	и	продажба	на	мед	од	Македонска	Каменица;
Бредирање	на	пчелните	продукти	од	Македонска	Каменица

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,
консултанти

Апроксимативен	буџет До	5,000	Евра
Период	
наимплементација	

континуирано

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 МЗШВ,	ИПАРД	програмадонации.
•	 Донации

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Број	на	производители	на	пчелни	продукти;
Број	на	спроведени	работилници;

	X Подршка за развој на селективни форми на туризам

•	 Обезбедување	на	сместувачки	капацитети	за	туристи	во	Македонска	Каменица;
•	 Обезбедување	на	други	предуслови	за	развој	на	селективните	форми	на	туризам	како:	планински,		

манастирски,	манифестациски	и	спортски	туризам;
•	 Подршка	 на	 спортот	 и	 рекреативни	 содржини	 со	 цел	 зголемување	 на	 бројот	 на	 посетители	 во	

Општината	 и	 задржување	 на	 младите	 од	 Општината,	 преку	 подршка	 на	 спортските	 клубови	 во	
Општината;

•	 Изградба	на	ски	центар	преку	ЈПП	на	Осоговските	планини;
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Проект	5.1
Назив	на	проектот Обезбедување на хотелско-угостителски капацитети за сместување 

на туристите во градот Македонска Каменица

Краток	опис	на	проектот Проектот	предвидува	пренамена	на	постојната	општинска	зграда	во	
хотелско-угостителски	објект	кој	се	наоѓа	во	центарот	на	градот.	Со	
реконструкција	и	пренамена	на	овој	објект	Македонска	Каменица	ќе	може	
да	го	надмине	проблемот	за	развој	туризот	во	Оштината,	имајќи	предвид	
дека	во	Општината	нема	ниту	еден	објект	кој	може	да	прими	и	опслужи	
поголем	број	на	туристи.	Имено,	соодветната,	модерна	опременост	на	
Спортската	сала	може	да	обезбеди	развој	на	спортски	туризам	.	Досега	
Општината	не	можеше	да	одговори	на	барањата	на	многу	спортски	
клубови,	спортски	асоцијации	и	други	потенцијални	посетители	во	
Општината	за	организирање	на	припреми,	спортски,	културни	и	други	
манифестации	поради	недостаток	на	сместувачки	капацитети.
Со	пренамена	на	овој	објект	во	хотелско-сместувачки	капацитет,	
преку	јавно-приватно	партнерство	или	друга	финансиска	конструкција	
Општината	ќе	може	да	обезбеди	услови	за	повеќедневен	претој	на	
туристите	во	Општината.
Општинската	администрација	се	предвидува	да	се	пресели	во	друг	објект	
кој	е	предвиден	со	ДУП-от	на	Општината

Очекувани	резултати Пренамена	на	постојната	општинска	зграда	во	центарот	на	Градот	во	
хотелско-угостителски	објект;
Изградба	на	нова	Општинска	зграда

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,
				Бизнис	сектор

Период	
наимплементација	

(2023-2026)

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Донации,	ЈПП

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Изграден		хотелско-угостителски	објект;
Изградена	Општинска	зграда;
Број	на	легла	и	остварени	ноќевања.

Проект	5.2
Назив	на	проектот Проект за одржлив туризам преку развој на селективни форми на 

планински, манастирски, агротуризам, манифестациски и спортски 
туризам и промоција на туристичките потенцијали и создавање на 
подобри услови за посетителите.
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Краток	опис	на	проектот Се	работи	за	комплексен	проект	кој	паралелно	ќе	се	одвива	во	2	фази,	
односно	носителите	ќе	бидат	индивидуални	сопственици	на	стари	селски	
куќи	и	Општината.	Проектот	предвидува	информирање	и	едукација	
на	локалното	население	за	користење	на	лукретивните	својства	на	
природните	атрактивности	во	функција	на	развој	на	селективни	форми	на	
туризам.	

Населението	ќе	има	можност	да	преку	ревитализација	на	старите	селски	
куќи	кои	се	во	близина	на	природните	атрактивности	во	Општината	да	
ги	пренамени	во	автентични	сместувачки	капацитети	за	потенцијалните	
туристи.

Општината	како	партнер	во	овој	проект	ќе	обезбеди	инфраструктура,	
урбана	опрема	и	пристапност	до	туристички	атрактивни	локации	кои	се	
сместени	на	Осоговските	планини	кои	пружаат	можности	за	развој	на	
туризам.

За	таа	цел	ќе	се	спроведат	активности	од	страна	на	Општината,	која	ќе	го	
доуреди	Манастирско	туристичкиот	комплекс	Еленец	во	с.Цера	
Заради	потребата	од	поголема	промоција	на	туристичките	потенцијали	
на	комплексот	Еленец	во	с.Цера,	ќе	се	изградат	конаци	за	ноќевања	на	
посетителите,	како	и	комплетно	доуредување	на	инфрастуктурата.	Посебно	
треба	да	се	реши	проблемот	со	напонот	на	електрична	енергија,	за	да	
може	непречено	да	се	одвиваат	манифестациите	од	различен	карактер.	
Посебна	компонента	на	овој	Проект	е	промоција	на	туристичките	
потенцијали	и	создавање	на	подобри	услови	за	посетителите	и	
умрежување	на	туристичката	понуда	на	Македонска	Каменица	на	мапата	
на	туристички	дестинации	во	регионот	и	пошироко.

Очекувани	резултати Изградба	на	туристичка	населба	–	Еленец	во	с.	Цера.
Зголен	број	на	туристички	посети	во	Општината;
Промоција	на	туристичката	понуда	на	Македонска	Каменица	и	
препознавање	на	истата	како	нова	туристичка	дестинација.

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,
Локално	население,	
Бизнис	сектор

Период	
наимплементација	

	2022-2024

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 ИПАРД	програма;
•	 Бизнис	сектор

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Број	на	остварени	ноќевања;
Доуреден	Манастирско	–	туристички	комплекс	Еленец	во	село	Цера;
Број	на	ревитализирани	селски	куќи

Проект	5.3
Назив	на	проектот Проект за подршка на спортот и рекреативни содржини со цел 

зголемување на бројот на посетители во Општината и задржување 
на младите од Општината, преку подршка на спортските клубови во 
Општината;

Краток	опис	на	проектот Со	овој	Проект	се	предвидува	поставување	на	урбана	и	спортска	опрема	
на	повеќе	локации	во	Општината	кои	се	во	близина	на	природни	
атрактивности	и	созадвање	на	уредени	рекреативни	простори	како	и	
поддршка	на	спортките	клубови	во	Оштината	а	тоа	се	женскиот	и	машкиот	
фудбалски	и	кошаркарски	клуб,	шаховскиот	клуб	со	цел	задржување	на	
младите	лица	во	Општината	и	обезбедување	услови	за	развој	на	спортот.
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Очекувани	резултати Повеќе	уредени	рекреативни	локалитети	на	територија	на	Општина	
Македонска	Каменица
Подобар	пласман	на	спортските	клубови	
Повеќе	посетители	на	спортските	натпревари	и	на	рекреативните	
локалитети	во	Општината

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,
Спортските	клубови	во	Општината

Период	
наимплементација	

	2022-2026

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 Бизнис	сектор,	Фондации
•	 Бизнис	сектор

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Подобар	пласман	на	спортските	клубови
Број	на	посетители	на	спортските	натпревари
Број	на	уредени	рекреативни	локалитети

Проект	5.4
Назив	на	проектот Изградба на Ски центар на Осоговските планини

Краток	опис	на	проектот Проектот	предвидува	Изградба	на	туристички	комплекс	–	ски	центар	на	
Осоговски	планини.	За	таа	цел	обезбедени	се	средста	за	изработка	на	
Физибилити	студија	за	изградба	на	центарот.	
Физибилити	студијата	е	изработена	со	средства	од	фондовите	за	
прекугранична	соработка.	Во	моментот	средства	од	државниот	буџет	се	
одобрени	за	мастер	план	и	патна	инфраструктура	на	Осоговските	планини.
Проектот	може	да	се	реализира	преку	прогрми	за	меѓугранична	соработка	
со	Бугарија,	имајќи	предвид	дека	целиот	комплекс	ќе	се	простира	на	
територија	на	двете	држави.
Во	следна	фаза	Општината	ќе	бара	партнер	за	да	може	преку	концесија	
или	јавно-приватно	партнерство	да	обезбеди	финансиска	конструкција	на	
целиот	проект.

Очекувани	резултати Изработка	на	Физибилити	Студија;
Изработка	на	Проектна	документација;
Изградба	на	базна	инфраструктура	за	пристап	до	ски	центарот;
Подготовка	на	тендерска	документација	за	обезбедување	на	приватен	
партнер.

Носител	на	активностите	
(институција/
организација)

Општина	Македонска	Каменица,
Бизнис	сектор,ИПАРД	програма	и	други	програми	за	прекугранична	
соработка

Период	
наимплементација	

2023-2026

Извори	на	негово	
финансирање

•	 Буџет	на	Општината
•	 ИПАРД	програма,	донации,	бизнис	сектор,	ЈПП.

Показатели	(индикатори)	
за	успешност	на	проектот	
и	нивни	вредности

Изработена	Физибилити	Студија;
Изготвена	Проектна	документација;
Проект	и	изградба	на	базна	инфраструктура	за	пристап	до	ски	центарот;
Подготвена	на	тендерска	документација	за	обезбедување	на	приватен	
партнер.
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