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 ВОДИЧОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН е изработен во рамките на 
проектот на Министерството за локална самоуправа „Иновативни решенија за подобар 
пристап до услуги на локално ниво“ кој го спроведува Програмата за развој на 
Обединетите Нации (УНДП). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почитуван Инвеститору, 

 

Дозволете преку факти и броеви да Ви го претставиме Источниот 

плански регион на Република Македонија. 

Заложба и мисија на Центарот за развој на Источен плански регион, 

како и на сите активни чинители во истиот е создавање на 

конкурентен регион, отворен за водење бизнис, богат со млади 

креативни експерти од различни области. Ве покануваме да го 

посетите, да го доживеете и да донесете информирана одлука за раст 

и развој на Вашиот бизнис.  

За сите прашања и информации нашиот тим Ви стои на располагање.  

Ви посакуваме успешни деловни зделки,   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Г-ЃА ДРАГИЦА ЗДРАВЕВА 
Раководител на Центар за развој на Источен 

плански регион 

 

 Источниот плански регион на Република Македонија е регион со развиена 
инфраструктура и поволна клима за инвестирање. Близината на регионот до, и 
инфраструктурната поврзаност со Европската Унија го прави регионот атрактивна локација за 
бројни интернационални корпорации и интернационални бизниси. Источниот плански регион 
е атрактивен регион за инвестирање, со висок потенцијал, минимален ризик и деловно 
ориентиран, со развиена бизнис клима и одлични услови за водење бизнис.  
 Регионот се карактеризира со: 
 1. Добра економска и географска поставеност 
 2. Високо образована, ефикасна и мотивирана работна сила 
 
 Флексибилната, едуцирана и вешта работна сила обезбедува одлични услови за 
поставување на седиште на Вашата компанија во Источниот плански регион на Република 
Македонија. Препознатливи сме, како индустриски регион со традиција која датира од 
педесетите години на минатиот век, со партнери од Западноевропските земји. Согласно 
образовната политика, како и желбите да се биде во тек со деловните практики, поголемиот 
дел од работоспособното население, покрај професионалното знаење, солидно ги владее 
најчесто: Англискиот, Германскиот и Италијанскиот јазик.  
Ова претставува солидна основа и расположив потенцијал за отпочнување и водење на 
профитабилен бизнис за Вашата компанија.  
 

           Со почит, 
 

         Г-ѓа Драгица Здравева 
Раководител   

Центар за развој на Источен плански регион  
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Слика 1: Источен плански регион 

 
1.1. Источен плански регион 
Источниот плански регион е претежно планински регион и го опфаќа крајниот исток на Република 
Македонија. Се простира по течението на реката Брегалница, односно се протега низ Штипската, 
Малешевско-Пијанечката Котлина и Кочанското Поле. Регионот зафаќа 14.2% од вкупната територија на 
Република Македонија, 8.6% од вкупниот број на население (2014 година) и со густина на населеност од 
50.2 жители на км2. Природно-географските, климатските и хидролошките карактеристики даваат 
потенцијал за производство на ориз, особено во Кочанското Поле каде што се произведува ориз со 
познато географско потекло, додека Пијанечката и Малешевската Котлина се особено погодни за развој 
на овоштарството и градинарство. Поради специфичните геолошки карактеристики на планинските 
масиви во регионот, се врши експлоатација на олово-цинкова руда. Традиционално, во овој регион е 
развиена и текстилната индустрија и се лоцирани голем број на конфекциски капацитети. Планинските 
терени во регионот претставуваат солиден потенцијал за развој на зимскиот и алтернативниот туризам, 
иако зимскиот и алтернативниот туризам сé уште се во зачеток во Источниот плански регион.  
(извор: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Regioni2015.pdf)  

 
 
Регионот е поделен на 11 општини: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска 
Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип.  



 
 

 Општина 
жители/

км2 
Населени 

места 

1 Берово 22 9 

2 Виница 45 16 

3 Делчево 39 22 

4 Зрновци 55 3 

5 Карбинци 18 29 

6 Кочани 105 28 

7 Македонска Каменица 40 9 

8 Пехчево 24 7 

9 Пробиштип 47 36 

10 Чешиново-Облешево 54 14 

11 Штип 83 44 

 Вкупно 50 217 

Табела 1: Општини во Источен плански регион  (Извор: Програма за развој на Источниот плански регион (2015-2019)) 
 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Број на Општини 11 
Број на Населени места 217 
Вкупно население, Попис 2002 181.858 
Процена на населението, 2014 177.700 
Густина на населеност, 2014 50,2 
Вкупен број на живеалишта, Попис 2002 72.248 
Просечен број на членови на домаќинството, Попис 2002 3,1 
Живородени, 2014 1.616 
Доселени од други држави, 2014 127 
Отселени во други држави, 2014 56 
Стапка на писменост на населението на возраст над 10 години, Попис 2002 96,1 
Стапка на активност, 2014 63,6 
Стапка на вработеност, 2014 50,8 
Стапка на невработеност, 2014 20,1 
Просечно исплатена бруто плата по вработен (во денари), 2014 23.108 
Просечно исплатена нето плата по вработен (во денари), 2014 15.785 
Број на основни училишта 2014/2015 93 
Број на средни училишта 2014/2015 13 
Запишани ученици во основното образование 2014/2015 13.806 
Запишани ученици во средното образование 2014/2015 6.435 
Број на дипломирани студенти, 2014 954 
Број на активни деловни субјекти, 2014 5.675 
Број на новосоздадени претпријатија, 2013 575 
Број на згаснати претпријатија, 2011 537 
Бруто домашен производ по жител (во денари), 2012 215.627 
Број на легла, 2014 1.869 
Број на туристи, 2014 23.035 
Број на ноќевања, 2014 49.221 
Број на изградени станови, 2014 244 
Вредност на извршени градежни работи, 2014 (во илјади денари) 2.276.131 
Број на издадени одобренија за градење, 2014 316 

Табела 2: Основни податоци за Источен плански регион (извор: Државен Завод за Статистика на Р. Македонија) 
 
 
 



1.2. Клима 
Климата во Источниот плански регион е аридна, односно подрачјето во поголемиот дел е со аридно-
сушна. Карактеристика на овој вид на клима се долгите и сушни лета со честа појава на високи 
температури кои се движат и до +41°С и благи и влажни зими со ретка појава на екстремно ниски 
температури кои се спуштаат и до -22 °С. Ова е последица на судирот на влијанието на медитеранската и 
континенталната клима. Во делот на малешевијата преовладува континентална клима. Просечните 
годишни количини на врнежи се движат од 506мм во областа на Кочанско Поле, па се до 672 мм во 
Малешевијата. Врнежите се нерамномерно распределени, како по време така и по количини. 
Максимумот на врнежи е во месеците април-мај, а минимумот е во летните месеци јули-август. 
Просечната средна годишна температура во рамничарскиот дел е 12.9 °С , додека во Малешевијата е 8.7 
°С. Снегот се јавува од декември до март. Маглата ретко се појавува во регионот, освен во делот на 
Малешевијата, каде просечно годишно има од 3 до 5 магливи денови.  
 
Климатските услови во регионот се поволни за развој на земјоделството а особено за производство на 
ориз. Оризовите ниви од Источниот плански регион покриваат околу 95% од вкупното производство на 
ориз во Република Македонија. Ораниците и бавчите како дел од обработливите површини учествуваат 
со 84%. Земјоделското земјиште зафаќа површина од 165.639ha т.е. 14% од вкупната земјоделска 
површина во земјата, а дури 88.075ha т.е. 53.1% се пасишта. 
 
Воден ресурс со најголемо значење е реката Брегалница и двете високи брани на акумулациите 
Калиманци и Кочанско Езеро. Од особено значење се повеќето минерални извори како и термалните 
води во Виничко (Истибања) и Штипско (Кежовица). 
 
Шумската површина во регионот изнесува 135.378 ha односно 13% од вкупната шумска површина во 
Република Македонија, односно 38% од вкупната територија на регионот. 
 
Важно економско значење имаат олово-цинканите руди од рудниците Злетово, Добрево и Каменица. 
Годишното производство на руда во овие рудници изнесува 1.000.000 тони. Од неметалните 
оруднувања, најзастапени се азбестот, каолинските глини, опалска бреча, како и лежиштето на јаглен-
лигнит  Брик  во Берово чија годишна експлотација изнесува 100.000 тони. 
 
Доминантна земјоделска гранка во Источниот плански регион е поледелството и најважна житна 
култура - оризот. Освен оризот, добра застапеност бележи и јачменот, пченицата и пченката што 
покажува дека постои солидна основа за сточарско производство. Развиени се и раноградинарството, 
овоштарството и лозарството. 
 
Доминантна индустриска култура е и тутунот а, воедно Источниот плански регион е најголем 
производител на компир во државата.  
 
Дури 40% од свињарството во Република Македонија се реализира во регионот. 
 
Микро и малите претпријатија полека го превземаат приматот на најголем производител во 
нефинансискиот сектор. Во вкупниот број на компании во Источниот плански регион тие доминираат со 
97% и вработуваат најголем дел од вкупниот број вработени во регионот. 
 
Источниот плански регион е седиште на државниот универзитет „Гоце Делчев“ (www.ugd.edu.mk), кој 
брои 12 факултети: Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски факултет, Факултет за 
информатика, Педагошки факултет, Факултет за природни и технички науки, Електротехнички факултет, 
Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, Технолошко-технички факултет, Факултет за 
туризам и бизнис логистика, Машински факултет и 3 академии: Ликовна Академија, Музичка Академија 
и Филмска Академија. 
 
Регионот од источната страна се граничи со Р.Бугарија, а комуникацијата со соседната држава се 
остварува преку граничниот премин  Делчево во општина Делчево.  
 

 



1.3. Економски карактеристики на Источниот плански регион 
Во споредба со другите плански региони во Р. Македонија, Источниот плански регион е економски 
релативно добро развиен. Учеството на Источниот плански регион во Бруто домашниот производ на 
Република Македонија во 2012 година е на ниво од 8%.  

 

 2010 2011 2012 

Бруто домашен производ (милиони денари)  
Република Македонија  

434.112 459.789 395.335 

Бруто домашен производ (милиони денари)  
Источен плански регион  

37.171 37.092 31.560 

Учество на Источен плански регион во  
националниот Бруто домашен производ  

8.6% 8.1% 8% 

Табела 4: Преглед на Бруто домашен производ  на ниво на држава и на регион  
(Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија) 

 
Мерено по жител, Источниот плански регион во 2012 година имал бруто домашен производ од 215.624 
денари.  

 2010 2011 2012 

Бруто домашен производ по жител (во денари) 
Република Македонија 

 
212.795 

 
225.493 

 
226.440 

Бруто домашен производ по жител (во денари) 
Источен плански регион 

 
210.546 

 
224.455 

 
215.627 

Табела 5: Бруто Домашен Производ по жител (Извор: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/RegioniteVoRM2015.pdf) 

 
Всушност, за целиот претходен период карактеристичен е забрзан тренд на економската активност во 
регионот и постепено приближување на бруто домашниот производ во регионот до просекот на 
Република Македонија, што е поволен резултат и укажува на ревитализација и модернизација на 
стопанството.  
Гледано во целина, Источниот плански регион се развива релативно брзо, што и соодветно е одразено 
на степенот на неговата развиеност. Источниот плански регион денес има развоен индекс 0,67, економско 
социјален индекс 0,95 и демографски  индекс со 0,50.   
Според последната класификација за степенот на развиеност на планските региони, Источниот плански 
регион го завзема третото место,  после Скопскиот и Југоисточниот регион. (Извор: Одлука за класификација на 

планските региони според степенот на развиеност за периодот 2008-2012, Службен весник бр.162/2008) 
 
 

1.4. Производство и нови вработувања 
 

Бруто додадена вредности (милиони денари) 2010 2011 2012 

Република Македонија 381.148 402.392 395.335 

Источен плански регион 32.363 32.462 31.560 

Табела 6: Бруто додадена вредност  (Извор: Програма за развој на Источниот плански регион 2015 - 2019) 

 
Структурата на бруто додадената вредност за 2012 година според дејности е прикажана на следната 
табела. Во однос на структурата на бруто додадената вредност според дејности, учеството на 
земјоделието е на ниво на државниот просек, а учеството на индустријата е скоро двојно поголемо од 
просекот на државата. 
 

Бруто додадена вредност Република Македонија Источен плански регион 

Вкупно 395.335 31.560 

Земјоделство 
40.705 3.663 

10,30% 11,61% 

Индустрија 70.198 9.675 



17,76% 30,66% 

Градежништво 
31.166 2.999 

7,88% 9,50% 

Трговија 
85.261 4.297 

21,57% 13,62% 

Останати дејности 
168.005 10.926 

42,50% 34,62% 

Табела 7: Бруто додадена вредност по индустрии  (Извор: Програма за развој на Источниот плански регион 2015 - 2019) 

 
Источниот плански регион во 2014 година имал 5.675 активни деловни субјекти. Динамиката на бројот 
на активни претпријатија во Источниот плански регион во претходниот период (по години) изгледа вака: 

 

Активни деловни субјекти 2011 2012 2013 2014 

Република Македонија 73.118 74.424 71.290 70.659 

Источен плански регион  5.845 5.913 5.796 5.675 

Табела 8: Активни деловни субјекти (Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија) 

  
Во 2014 година, гледано според бројот на вработени во деловните субјекти, излегува дека најголем дел 
од нив (89%) се микро претпријатија со ниска акумулациона сила и формирани главно со мисија да 
обезбедат економска егзистенција на основачот и малкуте вработени во нив, а не и за посериозни и по 
волумен големи деловни потфати. Целиот регион имал само 182 фирми од средна големина и 19 
големи претпријатија.  Оттаму, односот микро и мали наспрем средни и големи претпријатија е 97% 
наспрем 3%. 

 
График 1: Преглед на компаниите од Источен плански регион според големината (Извор: Државен завод за статистика) 

 
Како најзначајни сектори на стопанската активност се земјоделието, прехранбена индустрија, месната 
индустрија, металната индустрија, текстилната и чевларската индустрија. Во поглед на инвестициите во 
основните средства во Источниот регион се истакнуваат инвестициите во градежништвото и 
индустријата. Инвестициите во градежништвото опфаќаат 39,92% од вкупните инвестиции во Источниот 
регион, додека пак инвестициите во индустријата 37,4% од вкупните инвестиции во регионот. 

 

Инвестиции  Република Македонија Источен плански регион 

Во земјоделство 2.557 2.43% 229 4,16% 

Во индустрија 26.428 25,06% 2.061 37,40% 

Во градежништво 34.679 32,89% 2.200 39,92% 

Во Трговија 15.860 15,04% 430 7,80% 



Останато 25.919 24,58% 591 10,72% 

Вкупно инвестиции во основни средства 105.443 100 5,511 100 
Табела 9: Преглед на инвестиции во Источен плански регион за 2012 година  

(Извор: Програма за развој на Источниот плански регион 2015 - 2019) 

 
Градежништвото бележи пораст мерено според вредноста на градежните работи. Во 2013 биле 
издадени 293 одобренија за градење, а вредноста на градежните работи била 1.614.495.000 денари. На 
следната слика прикажан е бројот на завршени станови во регионот. 
 

 
График 2: Динамика на градежни работи во Источен плански регион (Извор: Државен завод за статистика) 

 
 

1.5. Пазар на работна сила 
 

Работоспособното население во државата го сочинуваат сите лица на возраст од 15 до 79 години. 
Активното население (работна сила) го сочинуваат вработените и невработените лица. Промените кај 
работната сила ги мериме преку Стапката на активност (учество на работната сила во 
работоспособното население на возраст од 15 години и повеќе); Стапката на вработеност (учество 
на бројот на вработените во вкупното работоспособно население); Стапката на невработеност 
(учество на бројот на невработените во вкупната работна сила). Податоците за стапката на активното 
население, вработеноста и невработеноста во регионот се поповолни од националниот просек. 

 Република Македонија Источен плански регион 

Активно население 1.673.494 149.565 

Стапка на активност  57.3 63.6 

Стапка на вработеност  41.2 50.8 

Стапка на невработеност 28.0 20.1 
Табела 10: Преглед на работоспособно население во Источен плански регион во 2014 година  

(Извор: Државен завод за статистика) 

 
Продуктивноста на трудот мерена како БДП по вработен за час работа (2.184 часа годишно) покажува 
дека регионот во 2011 година имал 314,00 денари бруто домашен производ по час работа. 

Македонија 2011 

БДП (милиони денари) 459,789 

Вработени 709,689 

БПД по час работа 325 денари 

Источен плански регион 2011 

БДП (мил денари) 37,092 

Вработени -проценка 54,000 

Часови работа (милиони) 118 

Продуктивност 314,00 денари/работен час 

Табела 11: Продуктивност на трудот (Извор: Државен завод за статистика) 



Во приватниот сектор искористеноста на расположливата прекувремената работа е скоро потполна, па 
реалниот показател за продуктивноста е некаде на 80% од вака пресметаниот. Како и да е, глобалните 
показатели како општата продуктивност се добри индикатори на релативните односи.  
 
Споредбата на индексите на вработеност со индексите на бруто домашниот производ ја определува 
динамиката на продуктивноста на трудот во регионот. Индексот на продуктивноста растел во периодот 
2009/2010 поради високиот индекс на раст на бруто домашниот производ и стагнацијата на индексот на 
вработеност, за состојбите да се изедначат во наредниот период, 2010/2011, кога практично и БДП и 
вработувањето имаат еднаков тренд, па продуктивноста е повисока само за 0.4 индексни поени. 
 

 2009/2010 2010/2011 

                                                                                              Индекси на БДП 

Република Македонија 105.69 105.91 

Источен плански регион  121.15 99.79 

                                                                                               Индекси на вработеност 

Република Македонија 100.78 100.52 

Источен плански регион 99.19 99.39 

                                                                                               Индекси на продуктивноста 

Република Македонија 104.87 105.37 

Источен плански регион 122.13 100.40 

Табела 12: Индекси на БДП, вработеност и продуктивност (Извор: Програма за развој на Источниот плански регион 2015-2019) 

 
Структурата на невработените во регионот, споредено со просекот на државата и вкупно и според полот 
и местото на живеење укажува дека невработеноста и во урбаниот и во руралниот дел на регионот е 
под просекот на државата, посебно кај жените што се должи на големото присуство на текстилната 
индустријата. 

 
Структура на невработени по пол и место на 

живеење 
Република Македонија 

Источен плански 
регион 

Вкупно 28.0 20.1 

Мажи 27.6 22.2 

Жени 28.6 17.7 

Урбан дел 29.2 20.9 

Мажи 29.0 24.4 

Жени 29.4 16.5 

Рурален дел 26.5 19.1 

Мажи 26.1 18.8 

Жени 27.3 19.3 
Табела 13: Структура на невработени лица по пол и место на живеење во Р. Македонија и Источен плански регион за 2014 година 

(Извор: Државен завод за статистика) 

 
Стапката на невработност во Источен плански регион изнесува 20,1%, стапката на невработеност помеѓу 
мажите изнесува 22,2%, а помеѓу жените 17.7%. Во урбаните делови на регионот вкупната стапка на 
невработеност изнесува 20,9%, додека во руралните делови истата изнесува 19,1%, што споредено со 
просекот на национално ниво покажува дека регионот има помала стапка на невработеност од 
просечната. 

 
 
1.6. Социјален развој 
Состојбата во поглед на покриеноста на населението со здравствено осигурување во Источниот плански 
регион е околу 99%. Достапноста на здравствените услуги од примарната и секундарната здравствена 
заштита е на ниво еднакво на просечното национално ниво, додека повисоките степени на здравствена 



заштита се помалку достапни. Болничката нега е организирана преку мрежа на општи болници во 
градските центри.  
Во регионот постојат 9 јавни установи  за згрижување и воспитание на деца сместени во 29 објекти. 
Градинките се лоцирани во поголемите урбани средини, додека во руралниот дел има дисперзирани 
групи. Згриженоста на деца во детски градинки во регионот е подобра од просекот на државата. Додека 
опфатноста на деца до 5 годишна возраст на ниво на Република Македонија е 21%, опфатноста во 
Источниот плански регион е 34.4%.  
Во рамките на регионот работат 93 основни училишта, со 7.400 ученика. Средни училишта има 13 и во 
нив учат 7.700 ученика.  
На почетокот на учебната 2014/2015 година, во средното образование, односот ученици - наставник во 
Источниот плански регион изнесувал 9:1. 

 

Ученици во основните училишта 
 

2012/13 
 

2013/14 
 

2014/15 

Источен плански регион 14.589 14.173 13.806 

Ученици во средните училишта 
 

2012/13 
 

2013/14 
 

2014/15 

Источен плански регион 6.939 6.667 6.435 

Табела 14: Број на ученици во основни и средни училишта во Источен плански регион (Извор: Државен завод за статистика) 

 
 

Бројот на запишани студенти на додипломски студии во Источниот плански регион е прикажан во 
следната табела: 

Запишани студенти на додипломски студии 2011/12 2012/13 2013/14 

Република Македонија 57.451 55.715 56.094 

Источен плански регион 5.730 5.522 5.096 

Табела 15: Запишани студенти на додипломски студии во Р. Македонија и Источен плански регион (Извор: Државен завод за 

статистика) 

 
Во регионот работи еден од најголемите универзитети во државата, Универзитетот Гоце Делчев.  Бројот 
на дипломирани студенти по години во регионот, споредено со просекот за цела Македонија е 
прикажан во следната табела. 
 

Број на дипломирани студенти 2010 2011 2012 2013 

Република Македонија 9.807 9.707 10.210 9.166 

Источен плански регион 953 821 1.070 894 

Табела 16: Број на дипломирани студенти во Р. Македонија и Источен плански регион (Извор: Државен завод за статистика) 

 

 
1.7. Земјоделие  
Источниот плански регион ги опфаќа териториите на рамнините во Кочанско и Штипско и околните 
општини, како и планинските реони на Малеш и Пијанец. Според податоците од Државен завод за 
статистика, во 2014 година регионот има вкупно 177.171 hа земјоделско земјиште од кои 43,20% или 
76.490 хектари се обработливи површини, а 56,80% или 100.649 хектари се пасишта.  
Во регионот доминантни обработливите површини се ораници и бавчи со 62.501 hа, овоштарници има 
3.642 hа, лозја 1.486 hа и ливади 8.861 hа. Процентуалната застапеност на земјоделските површини е 
прикажана на следната слика: 
 



 

График 3: Обработливи површини во Источен плански регион за 2014 година (Извор: Државен завод за статистика) 

 
Последните официјални податоци објавени 2014 година даваат преглед на состојбата во 2013 година и 
според нив во Источен плански регион вкупно 53 претпријатија со претежна дејност земјоделие 
обработуваат 4.547 ha, додека 23.709  индивидуални земјоделски производители обработуваат 55.606 
хектари земјоделска површина. Според ова, просечната големина на обработувано земјиште по 
земјоделско претпријатие е ца. 85,8 хектари. Индивидуалните земјоделски производители во просек 
обработуваат 2,35 хектари површина, која е над националниот просек, 1,84 ha/индивидуален 
производител (извор: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/5.4.14.01_769.pdf). Земјоделството е значаен 
извор на приходи кај домаќинствата во Беровско-Делчевскиот микро регион.  

 
Површини под ораници и бавчи во хектари/ha 

 
Ораници 
и бавчи 

Жита 
Индус-
триски 

култури 

Фураж-
ни 

култур
и 

Мешун
касти 

култури 

Зеленчук, 
вкупно 

Компир 
Цвеќе и 
украсни 

растенија 

Семе 
и 

раса
д 

Угари 

Република 
Македонија 

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

Источен 
плански 
регион 

28 636 22 204 562 1 448 315 831 2 240 8 0 1 029 

% од Р. 
Македонија 

12,12% 14,02% 2,27% 6,15% 13,79% 6,53% 44,34% 22,84% 
1,34

% 
10,74% 

Извор: Државен завод за статистика 
Табела 17: Површини под ораници и бавчи 

 
Поледелското производство е доминантно во регионот, а приближно еднаквата застапеност на јачменот 
со пченицата и релативно високата застапеност на пченката укажува на добра база за сточарско 
производство. Од житните култури во овој регион најголемо значење има оризот, застапен на 4839 ha и 
има огромно значење за растителното производство во регионот. 99,45% од вкупното производство на 
ориз во земјата се одвива во Источниот плански регион. Доминантна фуражна култура е луцерката, а 
доминантна индустриска култура е тутунот. Овој регион е најголем производител на компир во 
државата, а најголема гордост е Беровскиот компир. Од овошните култури во регионот доминира 
сливата, а лозарството доминира во Штипскиот регион. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.8. Инфраструктура 
 

 

Слика 2: Патна инфраструктура на Источен плански регион 

 
1.8.1. Патна мрежа во Источен плански регион 
Главни патни правци кој што го поврзуваат регионот со другите региони во земјата се државниот пат А3 
(Велес - Штип - Кочани - Делчево - Граница со Бугарија) и државниот пат А4 (Свети Николе - Штип - 
Струмица). Во тек е изградба на автопат на дел од државниот пат А3 Свети Николе - Штип, со што овој 
регион ќе се поврзе со модерна патна врска со Скопје. Истовремено се врши реконструкција и 
надградба на делницата Велес - Кадрифаково од државниот пат А4. 
 

1.8.2. Железничка мрежа во Источен плански регион 
Во Источниот плански регион е лоциран дел од железничката линија Велес – Кочани. Вкупната должина 
на оваа железничка линија изнесува 70 км. Железничката мрежа е составена од едноколосечна пруга по 
која сообраќаат возови од двете насоки. Ширината на колосекот на севкупната мрежа изнесува 1.435 
мм. Железничката мрежа на Р. Македонија е поврзана со железничките мрежи на Р. Србија, Р. Грција и 
Р. Косово.  

 
Слика 3: Железничка мрежа во Источен плански регион 



 

1.8.3. Воздушен сообраќај 
Во Источниот регион постои еден спортски аеродром во близината на Штип и едно леталиште за 
стопанска авијација  „Лакавица“. Спортскиот аеродромот е оддалечен 4км северо-западно од градот  
Штип. Наменет е за воздухопловно-спортски активности. Полетно-слетна патека:  14/32 со димензии 
1000х100м. Пистата е тревната и не е опремена со светлосна сигнализација за употреба во ноќни услови. 
На  овој аеродром можат да оперираат воздухоплови со максимална тежина до 5700 кг. 
Комерцијални и карго летови се остваруваат преку двата национални аеродроми: Аеродром 
„Александар Велики“ - Скопје и Аеродром Св. Апостол Павле-Охрид.  
 

1.8.4. Енергетска инфраструктура 

 
 

Слика 4: Енергетска инфраструктура во Источен плански регион 

 
Во Источниот плански регион се лоцирани две хидро-електрични централи - Калиманци и Зрновци. Со 
изградба на хидро системот Злетовица создадени се услови за производство на електрична енергија 
преку планираните мали ХЕЦ на системот Злетовица, реката Брегалница и нејзините притоки: 
Оризарска, Зрновска и Кочанска река. Покрај ова, идентификувани се неколку локации за изградба на 
мали хидроцентрали. 

 
Слика 5: Хидроцентрални во Источниот плански регион 

 
 
 
 



 

 
Република 

Македонија 
Источен 

плански регион 

2012 1.913 MW 
17 MW 
(0,90%) 

2013 1.938 MW 
20 MW 
(1,03%)  

2014 1.997 MW 
23 MW 
(1,15%)  

Табела 20: Инсталиран капацитет за производство на електрична енергија во Р. Македонија и Источен плански регион (Извор: 

Државен завод за статистика) 

 
Според официјалните податоци за периодот од 2011-2013 година, вкупната просечна годишна 
потрошувачка на електрична енергија во индустријата во Источниот планински регион изнесувала 
72GWh односно 2,90% од вкупната потрошувачка на електрична енергија во индустријата во Република 
Македонија. 
 

 
Република 

Македонија 
Источен 

плански регион  

2011 2.693 GWh 70 GWh (2,60%) 

2012 2.365 GWh 71 GWh (3,00%) 

2013 2.401 GWh 
75 GWh  
(3, 12%) 

Табела 21: Годишна потрошувачка на електрична енергија во индустријата (Извор: Државен завод за статистика) 

 
Значајна улога во обезбедувањето на електрична и топлинска енергија во Источниот плански регион 
имаат и обновливите извори на енергија. Покрај хидроенергијата, тука се вбројуваат соларната енергија, 
геотермалната енергија, биомасата и ветерната енергија. Поради природните предуслови, регионот има 
можност за користење на соларната енергија, ветерот и биомасата. Геотермалната енергија може да 
биде од исклучително значење за развивање на земјоделството во Источниот плански регион.  
Во Кочанскиот регион постои можност за користење на геотермалната енергија за затоплување во 
зимскиот период и за загревање на раноградинарските земјоделски посеви под пластеници. 

 
1.9. Животна средина 
Цврст отпад 
Управувањето со цврстиот отпад во Источниот плански регион се сведува на негово собирање, 
транспорт и депонирање. За управувањето со цврстиот отпад одговорни се Општинските комунални 
претпријатија. Депонирањето на цврстиот комунален отпад во Источниот плански регион се врши на 
локалните општински депонии. Во регионот постојат 17 депонии евидентирани согласно Националниот 
план за управување со отпад, а кои според ризикот за загадување на животната средина се 
класифицирани на следниот начин: 3 депонии - висок ризик; 8 депонии - среден ризик и 6 депонии - 
низок ризик.  

Депонии во Источен плански регион 

Депонии со висок ризик: 

„Таринци” Општина Карбинци 

„Карбинци” Општина Карбинци 

„Радање” Општина Карбинци 

Депонии со среден ризик 

„Каменички рид” Општина Мак. Каменица 

в. Дуброво „Буцето” Општина Виница 

„Суви Дол” Општина Пехчево 

„Иљадин Валог” Општина Берово 

„Почивало” Блатец, Општина Виница 

„Прогон” Општина Чешиново-Облешево 

„Крстот” Општина Штип 

„Острец” Општина Делчево 



Депонии со низок ризик: 

в.Накази „Стрмос” Општина Пробиштип 

„Мелиште” Злетово, Општина Пробиштип 

„Крупиште” Општина Карбинци 

„Белски Пат” Општина Кочани 

„Бел Камен” Оризари, Општина Кочани 

в. Пенуш „Трестена Скала” Општина Штип 
Табела 22: Депонии во Источен плански регион 

Рециклирањето, односно селекцијата на рециклабилните фракции од комуналниот цврст отпад се врши 
на мал дел од отпадот и тоа преку селекција на отпадот во поставени садови за отпад во неколку 
општини. Неформалниот сектор ја собира отпадната пластика и метал директно од садовите за 
собирање на отпадот.  
Организирано собирање постои само за отпадот од пакување. Регионалниот план за управување со 
отпад е подготвен и основано е регионално претпријатие за управување со цврстиот отпад.   
Другите видови на отпад, како што се отпадни гуми, батерии и акумулатори, отпадни масти и масла, 
искористени возила и отпад од електрични и електронски апарати не се селектираат и завршуваат на 
депониите за комунален отпад.  
Во општина Штип одредени приватни претпријатија управуваат дел од овие видови на отпад, но во 
количини кои се релативно мали. Медицинскиот отпад само се собира одвоено и се третира соодветно 
(инсенерација).  
Согласно Националната стратегија за управување со отпад, проблемите во управувањето со цврстиот 
отпад може да се надминат преку воведување на регионално интегрално управување со цврстиот 
отпад, согласно директивите на ЕУ. Источниот плански регион е во фаза на воспоставување на систем  за  
интегрално управување со комуналниот отпад преку користење на средства од ЕУ преку ИПА 
програмата.  

 
1.10 Водостопанска инфраструктура 

 
Слика 6: Водостопанска инфраструктура во Источен плански регион 

 
 
1.10.1 Водоснабдување 
Снабдувањето со вода за пиење во Источниот плански регион се врши преку користење на вода од 
извори, подземни и површински води. Подземни води се користат за снабдување на градовите: Штип 
(со претходна обработка), Кочани, Пробиштип и Делчево. 
Површински води со претходен третман на суровата вода користат градовите Берово и Виница. 
Комбинација од површинска и подземна вода користат Делчево и Виница. Системите за 
водоснабдување во руралните области главно се обезбедуваат со изворски и подземни води, а 
повремено користат и површински води.  
Во Источниот плански регион лоцирани се 4 поголеми акумулациони езера: Градче, Калиманци, 
Мавровица и Ратево-Беровско езеро. Во сливот на реката Брегалница постојат помали акумулации: 
Петрашевец, Лошана, акумулација во с.Пишица и други помали. Од особено значење е акумулацијата 



Злетовица-брана Кнежево, со вкупна зафатнина од 23.500.000m3 вода која се користи за 
водоснабдување. 
Водоснабдувањето во општините кои се лоцирани во Источниот плански регион е обврска на локалните 
јавни претпријатија. Покриеноста на населението со системи за вода за пиење се движи од 90% во Штип 
до 100% во Виница, додека во руралните средини истиот индикатор се движи меѓу 10% и 80%. Во 
руралните населени места постојат издвоени системи за водоснабдување. Вкупната должина на 
водоводната мрежа во Источниот планински регион е 384 км и истата е претежно лоцирана во урбаните 
центри на општините.  
 

1.10.2 Отпадни води 
Отпадните комунални води се одведуваат преку системите за одведување на отпадни води кои се со 
вкупна должина од 250км. Колекторската и градска мрежа претежно се лоцирани во урбаните центри на 
општините. Во однос на покриеноста на населението со канализационата мрежа, во урбаните средини 
таа се движи од 80% до 100%, додека во руралните средини се движи до 80%.  
Покриеноста на населението со станици за пречистување на отпадните води во Источниот плански 
регион изнесува 7,7% (12,7 % на ниво на Република Македонија). Во регионот постои една 
пречистителна станица за отпадни води која е лоцирана во Берово со капацитет од 14.000 е.ж. 
(еквивалент жители) и прием на вкупна количина на отпадна вода од 6000м3/ден. Согласно студијата за 
подобрување на животната средина во Брегалничкиот слив, планирана е изградба на пречистителни 
станици за Штип, Кочани и Оризари, Виница, Македонска Каменица, Пехчево, Делчево, Зрновци, 
Карбинци, Лозово и Чешиново. 
 

1.10.3 Наводнување 
Во Источниот плански регион се лоцирани следниве системи за наводнување: 
1. Подрачје Горна Брегалница, реки Брегалница и Ратевска река со подземни води, опфаќа површина од 
1.334 ha и располага со количина на вода 7.258.000 м3 
2. Подрачје Средна и Долна Брегалница, река Брегалница, Злетовска, Иаковица и Мавровица кои 
опфаќаат површина од 25.758 ha и располага со 235.086.000 м3 вода. 
 

1.11. Туризам  
Источниот плански регион на ниво на држава претставува територијална целина која е во процес на 
туристички развој. Следната табела дава преглед на основните податоци за туризмот во Источниот 
плански регион. 

Год. 

Број на 
домашни 
туристи 
во ИПР 

Индекс 
база 
2012 

Број на 
странски 
туристи 
во ИПР 

Индекс 
база 
2012 

Вкупен број 
на туристи 

во регионот 

Индекс 
база 
2012 

Вкупен 
број на 

туристи во 
РМ 

Процентуално 
учество на 

вкупниот број на 
туристи 

2012 12.275 100 6.590 100 18.865 100 663.633 2,84 % 

2013 13.582 110,64 7.165 108,72 20.747 109,97 701.794 2,95 % 

2014 14.306 116,54 8.729 132,45 23.035 122,10 735.650 3,13 % 
Табела 23: Обем, динамика, структура и процентуален однос на туристичката посетеност во Источен плански регион  

(Извор: Државен завод за статистика) 

 

Бројот на туристички посети бележи континуиран пораст како од страна на домашните, така и од страна 
на странските туристи.  

 
График 4: Преглед на бројот на домашни и странски туристи во Источен плански регион (Извор: Државен завод за статистика)  



 
График 5: Преглед на ноќевања на туристи за Источен плански регион во 2013 година (Извор: Државен завод за статистика) 

 
1.11.1. Сместувачки капацитети во Источниот плански регион 

 
График 6: Сместувачки капацитети во Источниот плански регион на Р. Македонија (Извор: Државен завод за статистика) 

 
Од презентираните податоци може да се забележи дека Источниот плански регион пројавува 
зголемување на капацитетите за сместување. Во 2012 година бројот на соби изнесува 599, за во 2014 
година да изнесува 637. Паралелно со ова расте и бројот на легла во Источниот плански регион од 1.721 
во 2012 година на 1.869 легла во 2014 година. 
 

1.12. Јавни институции и финансиски субјекти во Источниот плански регион 
Во Источниот плански регион се лоцирани канцеларии и филијали на сите поважни јавни и финансиски 
инститтуции во Р. Македонија. Согласно Законот за работни односи (“Службен весник” на РМ, бр. 
16/2010), во Република Македонија работната недела трае пет работни дена, а работното време не 
смее да биде подолго од 40 часови неделно.  
Најголемиот број јавни институции и финансиски субјекти имаат работно време понеделник - петок во 
периодот  8.30 - 16.30 и пауза меѓу 12.00 - 12.30 часот.  
 

1.12.1. Судски систем во Источен плански регион 
Врховниот суд на Република Македонија (www.vsrm.mk) е највисок суд во државата и обезбедува 
единство во примената на законите од страна на судовите. 
Управниот суд (www.usskopje.mk) со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во 
судскиот систем на Р. Македонија, судската власт ја врши на целата територија на државата. Управниот 
суд Скопје одлучува во управен спор во тужби против управни акти на орган на државна управа или 
организација.  
Апелационен суд Штип (www.asstip.mk) - Според член 33 од Законот за судовите, е надлежен да решава 
по жалбите против одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од 
прв степен на своето подрачје. Апелациониот суд Штип е надлежен да решава по жалбите против 
одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен на 
своето подрачје.  
Основниот суд во Штип (www.osstip.mk) е првостепен суд со проширена надлежност кој покрај 
надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, 
одлучува и: во прв степен по кривичните дела и прекршоци, прв степен по граѓанските спорови, 



кривичните дела, граѓански спорови. Освен во Општина Штип, основни судови има и во општините 
Берово, Виница, Делчево и Кочани.  

Судска власт Општина Контакт 

Врховниот суд на Република Македонија  Скопје www.vsrm.mk 

Управниот суд  Скопје www.usskopje.mk 

Апелационен суд Штип  Штип www.asstip.mk 

Основен Суд Штип Штип www.osstip.mk 

Основен Суд Берово Берово www.osberovo.mk 

Основен Суд Виница Виница www.osvinica.mk 

Основен Суд Делчево Делчево www.osdelcevo.mk 

Основен Суд Кочани Кочани www.oskocani.mk 

Табела 24: Судска власт во Источен плански регион  

 

1.12.2. Нотари во Источниот плански регион  
Јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и 
други заинтересирани институции се врши од страна на овластени Нотари (www.nkrm.org.mk) 

НОТАРИ ВО ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

НОТАР  Општина Телефонски број Факс 

Јован Ѓорѓовски Берово 033/471-365, 070/272-253  

Татјана Миовска Берово 033/470-060, 070/542-288  

Стојмир Николов Виница  033/360-648, 071/211-133  

Горан Манов Делчево 033/511-048, 075/416-683 033/511-048 

Богданка Димитровска Делчево 033/413-130, 071/675-088  

Менче Златковска Кочани  033/ 271-995, 070/272-280  

Стоимен Трајчев Кочани 033/276-080, 070/946-774  

Чедо Иванов Кочани  033/272-080, 070/272-079  033/279-520 

Светлана Китановска Кочани 033/271-191, 071/334-676  

Весна Веселиновска Пробиштип  032/ 480- 280, 078/ 399- 360 032/ 480- 280 

Лидија Илиевска Штип 032/482-567, 070/264-167,  032/481-999 

Лидија Рибарева Штип  070/368-808, 075/368-808  032/380-807 

Лидија Симонова Трајчева Штип 032/391-070, 070/264-310  

Ленче Каранфиловска Штип 032/385-341  

Искра Кировска Штип  
032/609-477,  
070/210962, 075/368-962 

 

Соња Катранџиска - Кимова Штип 
032/382-165, 075/433-266,  
071/796-806 

 

Работно време: понеделник - петок,  08:30-16:30 часот 
Табела 25: Нотари во Источен плански регион 

1.12.3. Управа за јавни приходи 
Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk) оперативно ја спроведува даночната политика и врши 
наплата на даноци и други јавни давачки, им дава помош на даночните обврзници за исполнување на 
нивните даночни обврски, го следи и анализира функционирањето на даночниот систем и дава 
предлози за негово унапредување, соработува со даночни органи од други држави и дава меѓународна 
правна помош во даночни предмети. УЈП примарно е задолжена за управување (наплата) на: 
- Персоналниот данок 
- Данокот на добивка 
- Данокот на додадена вредност 
- Социјалните придонеси од задолжителното социјално осигурување 
- Парични казни, односно глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни 
постапки во корист на Р. Македонија 

http://93.104.211.124/~nkrmorg/index.php/2013-01-17-11-11-09/2013-02-28-13-03-14/12-contacts/11-2013-01-18-13-11-53


- Радиодифузна такса и на сите други јавни давачки за кои надлежноста се утврдува со закон или врз 
основа на склучен договор. 
 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ШТИП 
Плоштад Слобода бб, 2000 Штип 

тел. 032 397 818; факс 032 392 050 

Даночен шалтер Чешиново-Облешево 
ул. „Маршал Тито“ бб  
тел. 033 351 131 

Даночен шалтер Берово 
ул. „Димитар Влахов“ бр. 10, 2330 Берово 
тел/факс 033 471 232 

Даночен шалтер Пробиштип 
ул. „Јаким Спиров“ бр. 3, 2210 Пробиштип 
тел/факс 032 483 121 

Даночен шалтер Виница 
ул. „Бел камен“ бб, 2310 Виница 
тел/факс 033 361 626 

Даночен шалтер Делчево 
бул. „Македонија“ бб, 2320 Делчево 
тел. 075 402 646 

Даночен шалтер Кочани 
ул. „Теодосие Паунов“ бр.2, 2300 Кочани 
тел/факс 033 272 368 

Даночен шалтер Пехчево 
 

ул. „Борис Кидрич“ бр.40  
(зграда на општина Пехчево) 
тел. 076 464 545 

Даночен шалтер Македонска Каменица 
ул.„Каменичка“ бб, Македонска Каменица 
(општинска зграда) 
тел. 075 402 646 

Работно време: понеделник - петок 08.30 - 18.00 часот, сабота 08.30 - 14.00 часот 

Табела 26: Управа за јавни приходи - Дирекција и шалтери во Источен плански регион  

 
 
 

1.12.4. Централен регистар на Република Македонија 
Централен Регистар на Република Македонија е централна информативна база на правни и друг вид 
релевантни податоци. На веб страната www.crm.com.mk се прикачени и редовно ажурирани:  
- Трговски регистар и Регистар на други правни лица  
- Регистар на годишни сметки, Заложен Регистар  
- Регистар за лизинг  
- Регистар на вложувања во недвижности  
- Регистар на права врз недвижности  
- Регистар на директни инвестиции  
- Регистар за забрана за вршење дејност  
- Регистар за казни на правни лица  
- Регистар на задолжници.    
 

Канцеларии на Централен Регистар во Источен плански регион 

Централен Регистар - Штип 
Адреса: Васил Главинов 4-б, Штип 
Телефон: 032 391 028, 032 391 333 

Централен Регистар - Пробиштип 
Адреса: Јордан Стојанов б.б, Пробиштип 

Телефон: 032 483 161 

Централен Регистар - Кочани 
Адреса: 29-ти Ноември бр. 2, Кочани 

Телефон: 033 271 905 

Централен Регистар - Виница 
Адреса: Страшо Пинџур б.б., Виница 

Телефон: 033 362 309 

Работно време: понеделник - петок 08.30 - 16.30 часот 
Табела 27: Канцеларии на Централен Регистар во Источен плански регион 

 



1.12.5. Катастар на недвижности 
Право на сопственост, подоблици на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), 
други стварни права (право на службеност, право на залог -  хипотека, право на реален товар и право на 
стварноправен долготраен закуп на градежно земјиште), право на лизинг, фидуцијарна хипотека, како и 
други права и факти чие запишување е утврдено со закон се во надлежност на Катастарот на 
недвижности (www.katastar.gov.mk). 

СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Одделение за катастар на недвижности 
Берово 

Адреса: ул. Димитар Влахов бр.4, Берово 
Телефон/факс: 033-471-231 

Одделение за катастар на недвижности 
Виница 

Адреса: ул.Бел Камен, б.б., Виница 
Телефон/факс: 033-361-944 

Одделение за катастар на недвижности  
Делчево 

Адреса: ул. Методи Митевски Брицо бр.40, Делчево 
Телефон/факс: 033 411 435 

Одделение за катастар на недвижности 
Кочани 

Адреса: ул. Димитар Влахов бр. 7, Кочани 
Телефон/факс:  033 272 166 

Одделение за катастар на недвижности 
Пробиштип 

Адреса: ул. Јаким Стојковски бр.2, Пробиштип 
Телефон/факс:  032 482 070 

Одделение за катастар на недвижности - Штип 
Адреса: ул. Васил Главинов б.б., Штип 
Телефон/факс:  032-385-043 

Работно време: понеделник - петок,  08:30-16:30 часот 
Табела 28: Сектори за Катастар на недвижности за Источен плански регион 

 

1.12.6. Банки во Источен плански регион 

Име на Банка 
Работно време 

Контакт 
понеделник - петок сабота 

Стопанска Банка АД Скопје 08:30 - 16:30 09.00 - 13.30 www.stb.com.mk 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 08.00 – 16.00 09.00 – 13.00 www.nlbtb.com.mk 

ТТК Банка АД Скопје 08:00 - 17:00 09:00 - 13:00 www.ttk.com.mk 

Халкбанк АД Скопје 08:30-17:00 09:00-13:00 www.halkbank.com.mk 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 08:30 - 16:30 09:00 - 13:00 www.sparkasse.mk 

ПроКредит Банка АД Скопје 08:00 - 16:00 / www.procreditbank.com.mk 

Комерцијална Банка АД Скопје 07:30 - 17:00 08:00 - 14:00 www.kb.com.mk 

Централна Кооперативна Банка АД 
Скопје 

08:00 - 16:00 08:00 - 13:00 www.ccbank.mk 

    
Табела 29: Банки во Источен плански регион 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ШТО ГИ ПРАВИ ОПШТИНИТЕ ОД ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН ПОГОДНИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. ОПШТИНА ШТИП 
 

 
Слика 7: Општина Штип 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штип е познат индустриски центар препознатлив по развиената текстилна индустрија, чевларска, 
прехрамбена и преработувачка индустрија. Споредено со европските градови, Штип е еден од 
водечките, според бројот на вработени во текстилството. Општината е опкружена со вкупна аграрна 
површина од 31.757 ha, од кои 9.906 ha се обработливи површини. Карактеристика и благодет на 
земјоделството во Штип е тоа што во овој дел на Овчеполието протекуваат водите на ХС Брегалница и 
поголем дел од земјоделските површини се опфатени со системот за наводнување. Градот лежи на 
термоминерални води чии што извори Кежовица и Л’џи се ставени во функција на човековото здравје 
преку уредена бања со базени, како и центар за рехабилитација. Хемиската анализа потврдува дека 
температурата на водата е константно 58 степени целзиусови, а истата изобилува со мноштво на 
минерали што поволно влијаат врз човековото здравје. Огромен е потенцијалот за развој на здравствен 
и бањски туризам. Во општината е сместено и седиштето на Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ кој 
брои 12 Факултети и 3 академии. 
Познати домашни компании со седиште во  Општина Штип се: ”Актива” (www.aktiva.com.mk), МК 
„Линеа“ (www.linea.com.mk), МК „Астибо“ (www.astibo.mk), Баргала АД (www.bargala.mk), 
Брилијант (www.brilliant.com.mk), МК Милано (www.modena.com.mk). Успешен пример за Brownfield 
Инвестиција во Општина Штип е американски „Џонсон Контролс“ (www.johnsoncontrols.com), 
германски „Техникал Текстајлс“ (www.tech-tex.sk) и италијански „Кондево“ (www.condevo.com). 
  
Заинтересираните инвеститори ги имаат на располагање следните локации: 
 
Индустриската зона „Запад“  - се протега западно од магистралниот пат Скопје-Штип, има 
урбанизирано 15 парцели со вкупна површина од 30,7 ha. Од нив, недоделени се три парцели со вкупна 
површина од 8,500 м2 со вкупна корисна површина од 3,300 м2.  
 
Индустриска зона „Север" се наоѓа на магистралниот пат М-5 на одалеченост од 3 километри од 
централното градско подрачје. Индустриската зона Север располага со 15 уредени градежни парцели 
целосно покриени со електроенергетско напојување, патна, водоводна и канализациона 
инфраструктура.  Дел од овие градежни парцели се со изградени капацитети, дел се во фаза на изградба 
и три локации наменети за изградба на деловно стопански објекти се слободни. 
 
Урбанизирани парцели со градежно земјиште има на следниве локации во општината: 

 Населба Баби Работна зона 

 Индустриска зона Каленица 

 Дел од Индустриска зона Стококооп 



 Работна Зона Балканска 

 Индустриска зона Пребег 

 Комерцијална зона Баби 

 Поранешна ПИ Македонка 
 
 
Работна зона „Балканска" 
Работната зона „Балканска“ се наоѓа на одалеченост од околу 3 километри од централното градско 
подрачје со директна врска со Магистралниот пат М-5. Во работна зона „Балканска" егзистираат неколку 
поголеми индустриски капацитети, стоваришта, складишта, шпедиции и царински терминал. Согласно 
деталниот урбанистички план (ДУП) се дефинирани четири слободни локации. Електроенергетско 
напојување, патната, водоводната и канализационата инфраструктура се пристапни на околу 50 метри 
од локациите. 
 
Работна зона Населба „Баби" 
Населбата Баби се наоѓа на одалеченост од околу 5 километри од централното градско подрачје, на 
Регионалниот пат Р-601. Согласно деталниот урбанистички план (ДУП), дефинирани се четири слободни 
локации. Електроенергетско напојување, патна, водоводна и канализациона инфраструктура се 
пристапни на околу 50 метри од локациите. 
 
Индустриски комплекс „Македонка“ 
Овој индустриски комплекс е на оддалеченост од 5 километри од центарот на Општина Штип. Директно 
е поврзан со магистралниот пат М-5, до комплексот има издвоен крак на Железничка пруга Штип-
Кочани. Согласно деталниот урбанистички план, во овој индустриски комплекс се предвидени 14 
слободни локации. Комплексот има комплетна инфраструктура. Земјиштето е во државна сопственост,  
а изградбата може да започне веднаш.  
 
ТИРЗ Штип е со вкупна површина од 208 хектари се наоѓа северо-западно од градот Штип, на влезот од 
градот од правец на Скопје. ТИРЗ Штип има патна поврзаност со Скопје и Кочани преку магистралниот 
пат М5, а се најавува дека ќе биде поврзана и со планираниот карго аеродром во Штип преку 
магистралниот пат М6. На 2,5 километри се наоѓа железничката станица, а најблискиот меѓународен 
аеродром е Александар Велики во Скопје на 75 километри, додека Солунското пристаниште е 
оддалечено 225 км.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8: Мапа на ТИРЗ Штип 

 
 
 



ТИРЗ ШТИП 

Адреса  
Северо-западно од градот Штип (на влез од правец 
на Скопје, до индустриската зона) 

Сопственост  Државна 100 % 

Вкупна површина 208,00 hа 
Вид на земјиштето Гринфилд 
Инфраструктура: 

- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
90 км  
 
40 км  
2 км  
 
85 км Александар Велики - Скопје;  
230 км Св. Апостол Павле-Охрид 
30 км Кочани, 40 км Велес 

Компании кои работат во зоната „Johnson Controls“ 
„Кондево“ 

Табела 30: Основни информации за ТИРЗ ШТИП 
 

 
 

ОПШТИНА ШТИП 
Ул.Васил Главинов бр.4 Б, Штип 

++389 32 22 66 00 
info@stip.gov.mk 
www.stip.gov.mk  

Координати 
Географска ширина 41°44′15.01″N  
Географска должина 22°11′36.81″E 

Површина 893 км2 

Клима 
умерено - континентална клима,  
изменета медитеранска клима 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:    032 (Штип) 
Поштенски Код:      2000 

Популација 48.658 (31.12.2014) 

Активно работоспособно население 13.669 според Попис 2002 за Штип  

Полова структура 
(31.12.2014) 

жени - 50,125% 
мажи - 49,875% 

Празник на градот 
8ми Ноември - Ден на ослободување на градот 
19 Декември - Св. Никола - Заштитник на градот 

Основни училишта 

 ООУ„Ванчо Прќе“ 

 ООУ„Гоце Делчев“ 

 ООУ„Тошо Арсов“ 

 ООУ„Димитар Влахов 

 ООУ „ Славејко Арсов“ 



Табела 31: Општина Штип 

Средни училишта 

 СОУ Гимназија “Славчо Стојменски”  

 СОУ “Коле Нехтенин’’    

 СОУ “Димитар Мирасчиев”   

 СОУ “Јане Сандански”   

 ДМУЦ “Сергеј Михајлов”   

 Центар за специјално средно насочено 
образование ‘’Искра’’ 

Универзитет 

Универзитет Гоце Делчев (www.ugd.edu.mk) 

 Правен факултет 

 Економски факултет  

 Земјоделски факултет 

 Факултет за информатика 

 Педагошки факултет 

 Факултет за природни и технички науки 

 Факултет за медицински науки 

 Филолошки факултет 

 Ликовна Академија 

 Музичка Академија 

 Филмска Академија 

Постоечки банки (филијали) 

 Стопанска банка АД Скопје- Филијала Штип 

 Комерцијална банка АД Скопје- Филијала и 
експозитура Штип 

 НЛБ Тутунска банка АД Скопје –експозитура 
Штип 

 ТТК Банка-филијала Штип 

 Централно кооперативна банка АД Скопје-
екпозитура Штип 

 Шпаркасе бакна – екпозитура Штип 

 Halkbank АД Скопје –филијала Штип 

 Охридска банка –експозитура Штип 

 Еуростандарт банка АД Скопје-Штип 

 Прокредит банка Македонија-експозитура 
Штип 

 УНИ Банка експозитура Штип 

 Ал Коса Штедилница 

Осигурителни компании 

 „КЈУБИ” Македонија, 

 Друштво за осигурување АД Албсиг 

  Винер осигурување, 

 Евроинс осигурување 

 Еуролинк осигурување АД Скопје, 

 Друштво за осигурување Инсиг 

 АД Осигурителна полиса, 

 Сава Осигурување АД 

 Триглав осигурувањеАД Скопје 

 Уника осигурување 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Прим. м-р Илчо Захариев, 
Градоначалник на Општина Штип 
Тел.: 032 / 226 - 600  
E-mail: gradonacalnik@stip.gov.mk 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2. Општина Карбинци 
 
 

 
Слика 9: Општина Карбинци 

 
 
 
 
 
 



Општина Карбинци се карактеризира со релативно чиста животна средина, од причини што поголеми 
извори на загадување на воздухот, водите и почвата нема лоцирано во самата општина. Природните 
услови одат во прилог на можноста за одгледување на сите полјоделски структури-житни, индустриски, 
градинарски и фуражни, како и за подигање на овошни и лозови плантажни насади и развој на 
сточарството, за кое постојат изразити погодности имајќи ги предвид површините под пасишта. 
Општина Карбинци располага со вкупна аграрна површина од  19.936 ha, од која  9.078 ha се 
земјоделска површина, погодна за одгледување на сите видови  житни, градинарски и фуражни култури 
како и лозови и овошни насади, вкупна  површина под шуми 5.255 ha  и пасишта кои заземаат површина 
од 5.635 ha. Низ подрачјето на општината поминува река Брегалница со просечен годишен проток од 
17.9 м3/сек, а во југо-источниот дел од седиштето на Општината се наоѓа сливот на Козјачка  река 
(годишен проток од 0.28 м3/сек),  Аргуличка река (годишен проток од 0,102 м3/сек) и Раданска река 
(годишен проток од 0,10 м3/сек). Во однос на расположивоста со работоспособно население, општината 
Карбинци е во поволна положба со самиот факт дека 60% од населението е работоспособно (деца и 
младинци до 17 години има 27,52 % и 12,48% се стари лица над 65 години). 
Во општината успешно работи компанијата Фруктана (www.fruktana.com), Еко Оаза Самандов 
(www.ekooazasamandov.mk).   
 
Општината располага со следниве индустриски зони и локации за инвестирање: 

 Урбанистички план за Стопански комплекс БЛОК 2 - Карбинци, Општина Карбинци сместен  
покрај регионалниот пат Р601 (Штип-планина Плачковица) и пристапната улица за село 
Карбинци. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 10KV.  

 Урбанистички план вон населено место Таринци за Стопански комплекс во КО Таринци, 
Општина Карбинци сместен покрај регионалниот пат Р601 (Штип-планина Плачковица) и 
пристапната улица за село Таринци. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона 
мрежа и далекувод 10KV. 

 Урбанистички план вон населено место Таринци лоциран покрај локалниот пат село Таринци - 
село Долни Балван. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 
10KV. 

 
 

 
 
 



Урбанистички план за Стопански комплекс БЛОК 2 - Карбинци,  Општина Карбинци донесен со одлука бр. 0701-348/1 
од 06.09.2001 година 
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1 2.015,00 Г-2 лесна незагадувчка инд. 3134/1 977,2 2.931,60 48,50% 1.45 9,00 м 

2 3.404,00 Г-2 лесна незагадувчка инд. 3134/2 2.007,00 6.021,00 58,96% 1.77 9,00 м 

3 4.276,00 Г-2 лесна незагадувчка инд. 3134/3 2.621,10 7.863,30 61,30% 1.84 9,00 м 

5 5.387,00 Б2 Сточен пазар 3134/5 3.266,20 6.532,40 60,63% 1.21 5,00 м 

6 2.084,00 Б3 Ресторан 3134/6 1.011,50 3.034,50 48,54% 1.46 9,00 м 

7 1.972,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/7 1.123,80 3.371,40 56,99% 1.71 9,00 м 

8 2.045,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/8 1.104,00 3.312,00 53,99% 1.62 9 ,00м 

9 3.195,00 Г5 депо за тешки возила 3134/9 1.587,00 4.761,00 49,67% 1.49 9,00м 

10 1.917,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/10 843,70 2.531,10 44,01% 1.32 9,00 м 

11 1.536,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/11 561,50 1.684,50 36,56% 1.10 9,00 м 

12 1.499,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/12 540,70 1.622,10 36,07% 1.08 9,00 м 

16 899,00 Б1 Банка 3134/16 341,30 682,60 37,96% 0.76 6 ,00м 

18 766,00 В2 Здравстве. амбуланта 3134/18 307,60 615,20 40,16% 0.80 6,00 м 

19 732,00 Б1 услужни угостител.дејно. 3134/19 307,60 615,20 42,02% 0.84 6 ,00м 

20 
805,00 B1 

комерцијални и деловни 
дејности 3134/20 324,80 649,60 40,35% 0.81 6 ,00м 

21 879,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/21 324,20 648,40 36,88% 0.74 6 ,00м 

22 1.908,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/22 1.206,40 3.619,20 63,23% 1.90 9 ,00м 

23 2.685,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/23 1.479,00 4.437,00 55,08% 1.65 9 ,00м 

24 2.601,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/24 1.181,40 3.544,20 45,42% 1.36 9 ,00м 

26 1.587,00 Г2 лесна незагадувчка инд. 3134/26 886,30 2.658,90 55,85% 0.90 9 ,00м 

Табела 32: Урбанистички план за Стопански комплекс БЛОК 2 - Карбинци 
 

Урбанистички план вон населено место Таринци за Стопански комплекс во КО Таринци, Општина Карбинци 
донесен со одлука бр. 0701 – 999/3 од 28.10.2010 година 

 
Табела 33: Урбанистички план вон населено место Таринци за Стопански комплекс во КО Таринци, Општина Карбинци 



УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ТАРИНЦИ донесен со одлука бр. 0701 – 1052/13 од 31.11.2012 година 
Б

р
.н

а 
п

ар
ц
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Површина 
на 

парцела 
м2 

Површина  
за градба 

м2 

Вкупно 
изграде

на 
површи

на м2 

Процент 
на 

изграде
ност 

Коефициент 
на 

искористенс
от 

Класа на 
намена 

Кота на 
венец 

Катно
ст 

Бр.на 
парк. 

Место на 
паркирање 

1 2.113,00 888,00 1.154 42% 0.55 Г.2 10,00 м П про.док парц/објект 

2 2.107,00 892,00 1.160 42% 0.55 Г.2 10,00 м П про.док парц/објект 

5 2.169,00 855,00 1.112 39% 0.51 Г.2 10,00 м П про.док парц/објект 

6 1.779,00 882,00 1.147 50% 0.64 Г.2 10,00 м П про.док парц/објект 

10 2.229,00 1.107,00 3,321 50% 1.49 Б.1 12,00 м П+2 про.док парц/објект 

12 23.310,00 17.626,00 17.626 76% 0.76 
Е.2 соларна 
електрана 

2,70 м П / / 

13 25.883,00 16.990,00 16.990 66% 0.66 
Е.2 соларна 
електрана 

5,00 м П / / 

15 30,00 12,00 12 40% 0.40 
Е.2 

трафостаница 
тех.проц П / / 

16 35,00 12,00 12 34% 0.34 
Е.2 

трафостаница 
тех.проц П / / 

17 30,00 12,00 12 40% 0.40 
Е.2 

трафостаница 
тех.проц П / / 

18 30,00 12,00 12 40% 0.40 
Е.2 

трафостаница 
тех.проц П / / 

19 63,00 12,00 12 19% 0.19 
Е.2 

трафостаница 
тех.проц П / / 

20 1.962,00 783,00 1.018 40% 0.52 
Е.3 пречисти-
телна станица 

8.0 м П / / 

ВК 123.879,00 76.702,00 85.546,00 61.9% 0.69           

Табела 34: Урбанистички план вон населено место Таринци 
 

Општина Карбинци 
село Карбинци бб, 2207 Карбинци 

023 300 300 
els.karbinci@t-home.mk 

www.opstinakarbinci.gov.mk  

Координати 
Географска ширина 41° 46' 57.28" N 
Географска должина 22° 18' 13.03" E 

Површина  246 км²  
Клима континентална 

Повикувачки кодови 
 Меѓународен код: ++ 389 (Р. Македонија)  

 Национален код:   023 (Карбинци) 

 Поштенски код:     2207 

Популација 
 4.012 жители (Попис 2002) 

 4.015 (проценето за 2014) 
Активно работоспособно население 
(31.12.2014) 

1.331 лица (Државен завод за статистика) 

Полова структура 
 жени - 49,02%  

 мажи - 50,98% 

Основни училишта 
 ООУ “Страшо Пинџур“ - Карбинци до 9-то 

одделение  

 8 (осум) подрачни основни училишта 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Зоран Минов  
Тел: 072 / 222 070;  
Фах 032 / 300  022;  
E-mail: zirukarbinci@yahoo.com 

Табела 35: Општина Карбинци 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Општина Зрновци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 10: Општина Зрновци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Под падините на планината Плачковица, сместена меѓу Виница на исток, Чешиново-Облешево на запад 
и Кочани на Север се наоѓа Општина Зрновци. Три илијади осумдесет и два (3.082) жители, колку што 
брои општината, претежно се занимаваат со земјоделство, а присутни се и конзервната, дрвната и 
преработувачката индустрија. Низ селото Зрновци минува прекрасната планинска река Зрновка која 
изобилува со речен рак и пастрмка и е една од најголемите притоки на Брегалница. Општина Зрновци се 
наоѓа на само 8км од меѓународниот пат кон Бугарија, на само 8км од железниката пруга во Кочани и е 
на 8км од градот Кочани, а 6км од Виница. Има одлични патни врски, во низински дел е и е проодно во 
текот на целата година. Климата во Зрновци е специфична и благопријатна особено во летниот период 
кога е присутен познатиот Зрновски вечерен ветер. Општината е распослана на терен погоден за развој 
на туризмот, хотели, авантуристички паркови, камп паркинзи и слична инфраструктура. Во општината 
успешно работи компанија за преработка на зеленчук "Ларина", конфекциите „Мода - ДС“, „Рина“, 
„Мотекс 96“, „Вил-кох“.   
 
Во рамки на општината, веднаш на излезот од с.Зрновци кон с.Мородвис, функционира Зона за мало 
стопанство – Зрновци. Сочинета е од 3 слободни плаца на државно земјиште и десетина во приватна 
сопственост. Урбанизирана со пристапен пат и комуналии. Постоечки „greenfield“ инвестиции се 
млекара во зоната за мало стопанство и модерниот склад за брашно и житарици во зоната за мало 
стопанство.  
 

Зона за мало стопанство – Зрновци 

Адреса  Ул. Генерал Апостолски ( дел од блок 12) 

Сопственост  
Приватна 67 % 
Државна 33% 

Област / ГУП / ДУП 
Генерален урбанистички план (ГУП) и  
Детален урбанистички план (ДУП) (дел од блок 12) 

Вкупна површина 5,00 ha 
Површина на градежна парцела 780 – 3.800 м2 со можност за спојување 
Процент на изграденост 58% 
Намена на слободните локации за градба Мало стопанство 
Закуп/продажба продажба 

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 



Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
Регионален асфалтен пат 
9км  
 
80км  
8км  
 
125км од аеродром Александар Велики 
 
8км од Кочани и 6 км од Виница 

Компании кои работат во зоната 
Интернационал шпед, Зрновци  
Елпи мед, Грдовци 

Табела 36: Основни податоци за Зона за мало стопанство – Зрновци 
 

 

Табела 37: Карактеристики на слободните локации за градба за Зона за мало стопанство – Зрновци 

 
 

Општина Зрновци 
Илинденска бр. 185, 2305 Зрновци 

033/353 102, 033/ 353 105 
info@zrnovci.gov.mk 
www.zrnovci.gov.mk  

Координати 
Географска ширина 41.85°N 
Географска должина 22.45°E 

Површина 52 km² 
Клима медитеранска 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:    033 (Кочани)  
Поштенски код:      2305 

Популација 
3264 жители (Попис 2002) 
3018 жители (проценето за 2014) 

Основни училишта 

 ЦОУ Синиша Стоилов, с.Зрновци  
(1-9 одделение) 

 Во с. Мородвис: Подрачно училиште од  
(1-5 одделение) 

Контакт за потенцијални инвеститори  

Блаже Станков,  
Тел: 075423802,  
E-mail: blazestankov@yahoo.com 
Благој Данев,  
Тел: 078/401969,  
E-mail: blagojdanev@yahoo.com 

Табела 38: Општина Зрновци 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

М 1.06 1.741 1.557 8,50 61,00 ден/м2 615,00 ден/м2 
М 1.07 1.635 1.445 8,50 61,00 ден/м2 615,00 ден/м2 
М 1.08 1.769 1.617 8,50 61,00 ден/м2 615,00 ден/м2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Општина Чешиново-Облешево 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 11: Општина Чешиново-Облешево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Општина Чешиново-Облешево е рурална општина која се наоѓа во најнискиот дел на кочанската 
котлина, помегу Осоговските планини и Плачковица. Го зафаќа просторот во средното сливно подрачје 
на реката Брегалница. Таа се карактеризира со висок степен на стопанска развиеност и има основа за 
перспективен економски развој. На нејзината територија се лоцирани и стопанисуваат повеќе 
индустриски и преработувачки капацитети од различни стопански дејности. Општината располага со 
земјиште со најквалитетни алувијални почви кои се протегаат долж текот на реките Брегалница, 
Масалница, Кочанска и Злетовска Река. Општина Чешиново - Облешево на северо-запад граничи со 
општина Пробиштип, на источниот и североисточниот дел со општина Кочани, на југо-источниот дел со 
општина Зрновци, а на југо-запад со општина Карбинци. Преку главната сообраќајница Штип-Кочани-
Делчево, општината се поврзува со Р. Бугарија.  
Во општината работат фабриките за ориз и млиновите „Мак Млин“, „Млин Пајо-Оризарство“, „Млин 
Кула“, „Прогрес“, „Данбоз“, „Го-Мил“, „Еуро Производ“, „Млин Уларци“; погоните за лесна 
конфекција „Јани-текс“ и „Ро-Ма текс“, млекарата „Осогово-Милк“, фабриката за тули ГЗ 
„Брегалница“.  
 
Во општината деловни објекти можат да се позиционираат во следниве локации: 
 
Индустриска зона Облешево 
Лоцирана непосредно покрај магистралниот пат М5 на влезот во с.Облешево, кој Р. Македонија ја 
поврзува со Р. Бугарија, со површина од 8 ha. Индустриската зона е со намена Г2 - лесна незагадувачка 
индустрија. 
 
Индустриска зона Чешиново 
Се наоѓа непосредно покрај магистралниот пат М5 на влезот во с.Чешиново, со површина од 16,35 ha. 
Индустриската зона е со Г2 намена - лесна незагадувачка индустрија. Повеќето индустриски капацитети 
кои постојат вршат преработка на житни култури (фабрики за ориз, фабрики за брашно), а работи и 
фабрика за конзервирање и компанија од областа на текстилна индустрија. 
 
Локација за инвестирање м.в. Кривулица, н.м. Облешево  
Локацијата е со површина од 1,2 ha. 
 



Локација за инвестирање м.в. “Св. Атанас”, н.м. Спанчево.  
Се протега на површина од 25,50 ha во с.Спанчево. Од општинскиот центар Облешево е одалечен 4 км. 
Постои пристапен пат до оваа локација, а на 1,5 киломерти одалеченост е од регионалниот пат R2342. 
Во оваа локација е предвиден стопански комплекс со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија и Е2 
- комунална супраструктура. 

 
 

Индустриска зона - Облешево 

Адреса  
Непосредно до Магистрален пат А3  
(Дел од Урбан блок 4) 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП Детален урбанистички план (ДУП)  
Вкупна површина 8,00 ha 
Процент на изграденост 0% 
Намена на слободните локации за градба / 
Закуп/продажба продажба 

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
24 км  
 
57 км  
8 км  
 
93 км Александар Велики - Скопје;  
251 км Св. Апостол Павле-Охрид 
8 км од Кочани, 24 км од Штип,  31 км од 
Пробиштип 

Табела 39: Основни податоци за Индустриска зона - Облешево 
 

Индустриска зона во Чешиново 

Адреса  Улица Асном с.Чешиново 

Сопственост  Приватна 100 % 

Област / ГУП / ДУП Генерален урбанистички план (ГУП)  
Вкупна површина 16,35 ha 
Закуп/продажба продажба 

Почетна цена за земјиште во сопственост 
Приватна Сопственост  
Сопствениците ја одредуваат цената 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
22 км  
 
55 км  
13 км  
 
91 км Александар Велики Скопје,  
250 км Св Апостол Павле Охрид 
13 км од Кочани, 22 км од Штип, 26 км од 
Пробиштип 

Табела 40: Основни податоци за Индустриска зона - Чешиново 
 



 

Општина Чешиново-Облешево 
Ул.Маршал Тито бр.бб Облешево 

033/351-770 
cesinovooblesevo@t-home.mk 
ww.cesinovo-oblesevo.gov.mk 

 

Координати 
Географска ширина 41.9000° N 
Географска должина 22.3300° E 

Површина 133.5 km2 
Клима медитеранска 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:    033 (Кочани)  
Поштенски код:      2301 

Популација 
 7.490 жители (Попис 2002) 

 7. 033 (проценето за 2014) 
Активно работоспособно население 
(31.12.2014) 

 6.035 (Државен завод за статистика) 

Полова структура 
 жени - 48 ,23 % 

 мажи - 51,77 %  

Празник на градот 23 септември - Ден на општината 

Основни училишта 
 ОУ “Страшо Пинџур”  

 ОУ “Климент Охридски” 

 8 подрачни училишта 

Контакт за потенцијални инвеститори 
Вера Арсова 
Тел: 033/351-770; 033/351-933 
E-mail: veraarsova@yahoo.com 

Табела 41: Општина Чешиново-Облешево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.5. Општина Пробиштип 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 12: Општина Пробиштип 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Општина Пробиштип е типично индустриски град кој настанал како резултат на потребите на 
индустријата и функционира за потребите на индустријата. Познат е како рударски град поради неговата 
близина со рудникот за олово и цинк Злетово. Покрај рударството во градот постои и индустриски 
капацитет за производство на батерии и акумулатори. Општината располага со квалификувана работна 
сила, токму за потребите на постоечката индустријата. Општина Пробиштип е значаен индустриски, 
општествен, образовен, културен и административен центар. Сместен е во познатата Кратовско-
Злетовска област на површина од 325,57км2 и има густина на населеност од 47 жители/km2. 
Административниот центар - Градот Пробиштип е поврзан со сите 37 населени места во општината со 
локални патишта од кои 90% се асфалтирани.  
 
Фабриката за акумулатори ТАБ-МАК претставува успешна приказна на ,,brownfield” инвестиција во 
општина Пробиштип. Фабриката функционира во просториите на некогашната фабрика за 
акумулатори ,,Злетово”. Претставува еден од најзначајните вработувачки капацитети во градот, кој 
вработува повеќе од 270 лица. Фабриката е дел од маѓународното акционерско друштво ТАБ а.д. со 
седиште во Межице, Словенија. Долгогодишни успешна приказна е и компанијата „РОЈАЛ Васе“  за 
изградба и реконструкција на објекти од високоградба (www.rojalvase.com.mk). 
 
Во рамки на општината постојат 2 индустриски зони во кои општината има изградено комплетна 
инфраструктура. Општината има донесено детални урбанистички планови за следниве локации кои се 
наменети за индустриски објекти и тоа: 
 
Урбан Блок (УБ) 2.1. со површина од 10,45 хектари, со вкупно 20 парцели од кои слободни се уште 10 
парцели за продажба. Цената на парцелите за електронскот јавно наддавање е 61.50 ден/м2 (1,00 ЕУР/ 
м2).  Намена на парцелите е Г1 тешка и загадувачка индустрија и Г2 лесна и незагадувачка индустрија; 
 
Урбан Блок (УБ) 12.1 со површина од 18,8 хектари со предвидени вкупно 45 парцели, од кои 6 се 
слободни со намена Г2 - лесна и незагадувачка идустрија и Г3 - сервиси. Цената на парцелите е 61.50 
ден/м2   (1,00 ЕУР/м2). 
 
Во постапка на донесување е детален урбанистички план за урбан блок (УБ) 7.5 со површина од 6,45 
хектари. Цената на парцелите на електронското јавно наддавање ќе биде 61.50 ден/м2.  Намената на 
локациите ќе биде за производство, дистрибуција и сервиси. Локацијата за инвестирање ќе биде 
целосно инфраструктурно решена. 



Детален урбанистички план за урбан блок (УБ) 2.1 

Адреса  Пробиштип 

Сопственост  
Приватна 63 % 
Државна 37 % 

Област / ГУП / ДУП 
Генерален урбанистички план (ГУП) и  
Детален урбанистички план (ДУП) за УБ 2.1 

Вкупна површина 48.307 м2 
Површина на градежна парцела  7.421 м2  
Процент на изграденост 30% 

Намена на слободните локации за градба 
Г1- тешка и загадувачка индустрија;  
Г2 – лесна и незагадувачка индустрија;  
Е2 – комунална инфраструктура 

Закуп/продажба продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 
за Г1 = 61,00 ден/м2 
за Г2 = 373, 00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
36 км  
 
17км  
17км  
 
100км од аеродром Александар Велики 
 
36км од Штип; 41км од Кочани; 16км од Кратово 
30км од Свети Николе 

Компании кои работат во зоната АД Стрмош, МК Линеа Прима 
Табела 42: Основни податоци за Урбан блок 2.1 

 

Табела 43: Карактеристики на слободните локации за градба за Урбан блок 2.1 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна цена 
на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

ГП 1 2.003  533 7,50 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП2 2.044 683 7,50 373,00 ден/м2 33500 ден/м2 
ГП3 1.974  698 7,50 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП4 1.793 688 7,50 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП5 2.273 800 7,50 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП6 2.105 785 7,50 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП7 1.266 375 7,50 373,00 ден/м2 650,00 ден/м2 
ГП8 18.549  11.275 7,50 373,00 ден/м2 0,00  ден/м2 
ГП9 1.554 574 7,50 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 

ГП19 3.861 966 7,50 61,00  ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП21 6.628 2.178 7,50 61,00  ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП22 2.503 863 7,50 61,00  ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП23 1.754 456 7,50 61,00  ден/м2 670,00  ден/м2 



Детален урбанистички план за урбан блок (УБ) 12.1 

Адреса  Ул. Миро Барага Пробиштип, м.в. Јаловиште 

Сопственост  
Приватна 48 % 
Државна 52 % 

Област / ГУП / ДУП 
Генерален урбанистички план (ГУП) и  
Детален урбанистички план (ДУП) за УБ 12.1 

Вкупна површина 18.947 м2 
Површина на градежна парцела  7.090м2  
Процент на изграденост 30% 

Намена на слободните локации за градба 
Б1 комерцијални намени     
Г2 лесна и незагадувачка индустрија 

Закуп/продажба продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 
за Б1 = 1.600,00 денари/м2 
за Г2 = 373,00 денари м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
36 км  
 
17км  
17км  
 
100км од аеродром Александар Велики 
 
36км од Штип; 41км од Кочани; 16км од Кратово 
30км од Свети Николе 

Компании кои работат во зоната 

ЕВН КЕЦ Кочани, ЈКП Илинден, АМД Пробиштип, 
Сервис Мирче, Зендолино Комерц, Индо Минерали 
и Метали, Делта Текстил, Даматекс, Аерус, Мартин 
Комерц-Дар, Продизајн, Слајон Комерц, Агро 
Стрисовци, Млин Мане, АМТ Марјан Тасев, Бучиште 
ДОО, Агро Жито, Таб –Мак,  ДООЕЛ Александар 98, 
ДПТУ Мартекс, Фамилија Тодеви, АКДИЗ Јордана. 

Табела 44: Основни податоци за Урбан блок 12.1 
 

Табела 45: Карактеристики на слободните локации за градба за Урбан блок 12.1 
 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максима
лна 

висина на 
градба 
(метри) 

Почетна цена 
на земјиштето 

(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

ГП 121.10 2.615 696 7,00 1.600,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП 121.12 1.873 521 6,00 373,00 ден/м2 335,00  ден/м2 
ГП 121.13 5.120 2.956 6,00 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП 121.38 3.034 1.010 7,00 1.600,00 ден/м2 335,00  ден/м2 
ГП 121.39 2.658 576 6,00 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП 121.40 1.726 576 6,00 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 
ГП 121.41 1.489 629 6,00 373,00 ден/м2 335,00 ден/м2 



Индустриски комплекс Неокази 

Адреса  Село Неокази, Пробиштип 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП 
Државна урбанистичка планска документација 
(ДУПД) за катастарски парцели КП 45/1, КП45/3, 
КП566/1 и дел од КП1/2 КО Неокази 

Вкупна површина 203.200 м2 
Површина на градежна парцела 102.182м2  
Процент на изграденост 50% 
Намена на слободните локации за градба Г1- тешка и загадувачка индустрија; 
Закуп/продажба продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден /м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
35 км  
 
16 км  
16 км  
 
103км од аеродром Александар Велики 
 
35км од Штип; 40км од Кочани; 18км од Кратово 
28км од Свети Николе 

Табела 46: Основни податоци за Индустриски комплекс Неокази 
 

Табела 47: Карактеристики на слободните локации за градба за Индустриски комплекс Неокази 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

ГП 1 203.200 102.182 
Ќе биде 

дополнително 
утврдена  

61,00  
ден/м2 

0,00  ден/м2 



Општина Пробиштип 
Ул.Јаким Стојковски бр.1 

032/483-131 
info@probistip.gov.mk 
www.probistip.gov.mk 

 

Координати 
Географска ширина 42° 0′ 36″ N 
Географска должина 22° 9′ 0″ E 

Површина 325.57 km2 

Клима 
умерено континентална,  
изменето-средоземна и планинска клима 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:    032 (Штип)  
Поштенски код:       2210 

Популација 
16.193 жители (Попис 2002) 
15.301 жители (проценето за 2014) 

Полова структура 
 жени - 48,98 % 

 мажи - 51,02 %  

Основни училишта 

 ООУ Никола Карев  
( Подрачното училиште во село Стрмош) 

 ООУ Браќа Миладиновци  
(Полно основно училиште “Кирил и 
Методиј” во Злетово, Подрачното 
училиште “Ванчо Трајков” во село 
Пробиштип и Подрачните училишта во 
село Ратавица и село Добрево) 

Средни училишта  СОУ ,,Наум Наумовски- Борче”  

Универзитет 
 Техничко - технолошки факултет при  

Универзитет Гоце Делчев  

Постоечки банки (филијали) 

 Филијала на Стопанска банка АД Скопје 

 Филијала на Централна кооперативна 
банка 

 Филијала на ТТК банка 

Осигурителни компании 
 Винер Осигурување-Пробиштип 

 Осигурување Македонија-Пробиштип 

 Сава Осигурување- Пробиштип 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Александра Николовска 
Одделение за Локален Економски Развој  
Телефон:078-319-511 
Факс: 032/483-047 
E-mail: aleksandra@probistip.gov.mk 

Табела 48: Општина Пробиштип 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.6. Општина Кочани 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 13: Општина Кочани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Општина Кочани претставува развиен индустриско - земјоделски град во кој работат бројни индустриски 
капацитети. Повеќето капацитети кои се формирани пред осамостојувањето на Република Македонија 
се лоцирани во индустриската зона со површина 47,5 ha, во источниот дел од градот покрај патот за 
Виница. Останатите капацитети создадени исклучиво од приватна иницијатива, се лоцирани на излезот 
од градот, непосредно до патот Кочани-Штип, каде е создадена нова деловна зона – мало стопанство со 
површина од 38 ha.  
Кочани лежи на најголемиот геотермален басен на Балканскиот полуостров. Кочанскиот геотермален 
регион, т.н. лежиште Подлог-Бања е верифицирано како едно од најголемите светски немагматски 
лежишта на геотермална  вода со вкупни резерви од 150 милиони м3 и средна температура од 75 
Целзиусови  степени.  
На 20 км северно од Кочани, во прегратките на Осоговските Планини, на 1.580 м надморска височина, 
во предел со густа букова шума и разновидна вегетација, се наоѓа туристичкиот локалитет Пониква, со 
повеќе сместувачки капацитети и спортски објекти. 
Успешен пример за brownfield во оваа општина е инвестицијата на американска команија „Амфенол“ 
која се занимава со производство на кабли за автомобилската индустрија и антенски структури за 
базните станици за мобилна телефонија.  Успешен пример за greenfield инвестиција е холандска 
компанија „Антура“  која се занимава со производство на семенски материјал и растенија.  
 
Општина Кочани ви ги става на располагање следниве локации за инвестирање:  
 
1.  Зона лесна индустрија и мало стопанство  
Непосредно до патот Кочани-Штип, новосоздадена деловна зона – мало стопанство со површина од 38 
ha. 
  
2. Зона индустрија   
Во источниот дел од градот покрај патот за Виница располагаме со локација со површина од 47,5 ha.  
 
3.   м.в Керамидница „Агро берза“  
Локацијата е урбанизирана површина со димензии од 25 ha. Просторот е наменет за изградба на 
откупен центар за земјоделски производи, објекти за примарна и финална обработка на земјоделски 
производи и цвеќиња.  
 
На север од парцелите минува магистралниот пат, а до парцелите е топловодот со геотермална вода.   
 



Зона за лесна индустрија и мало стопанство 

Адреса  КО Кочани (м.в. Белски дол) 

Сопственост  
Приватна 95 % 
Државна 5 % 

Област / ГУП / ДУП Детален урбанистички план (ДУП)  
Вкупна површина 477.600 м2 
Површина на градежна парцела 4.247 м2  
Процент на изграденост 70% 
Намена на слободните локации за градба Г2 – лесна и незагадувачка индустрија 
Закуп/продажба корисничко право  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
30км 
 
50км  
4,21км 
 
130км  од Александар Велики 
 
30км од Штип, 10км од Виница  

Компании кои работат во зоната 70 компании работат во зоната  
Табела 49: Основни податоци за Зона за лесна индустрија и мало стопанство 

 

 
Табела 50: Карактеристики на слободните локации за градба за Зона за лесна индустрија и мало стопанство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

7.15 2.906 1.697 12,20 (п+2) 
61,00 ден/м2 

2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
7.10 1.341 998 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 



Зона индустрија   (УЕ 11 блок целулоза) 

Адреса  КО Кочани ул. Тодосија Паунов 

Сопственост  
Приватна 60 % 
Државна 40 % 

Област / ГУП / ДУП Детален урбанистички план (ДУП)  
Вкупна површина 300.000 м2 
Површина на градежна парцела 128.700 м2  
Процент на изграденост 70% 
Намена на слободните локации за градба Г2 - лесна и незагадувачка индустрија и Г3-сервиси 
Закуп/продажба корисничко право  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
30км 
 
50км  
4,21км 
 
130км  од Александар Велики 
 
30км од Штип, 10км од Виница 

Компании кои работат во зоната 20 компании работат во  зоната 
Табела 51: Основни податоци за Зона индустрија   (УЕ 11 блок целулоза) 

 

Табела 52: Карактеристики на слободните локации за градба за Зона индустрија (УЕ 11 блок целулоза) 
 
 
 
 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

1.10 2.883 1.919 12,20 (п+2) 
61,00 ден/м2 

2.360,00ден/м2 

(х0,05) 
1.9 5.245 3.043 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.8 2.073 1.239 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.11 2.907 1.925 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.12 2.598 1.670 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.13 2.563 1.635 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.14 2.598 1.670 12,20 (п+2) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 



м.в Керамидница 

Адреса  КО Кочани  

Сопственост  
Приватна 65 % 
Државна 35 % 

Област / ГУП / ДУП Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) 
Вкупна површина 250.000 м2 
Површина на градежна парцела 54.246 м2  
Процент на изграденост 34% 
Намена на слободните локации за градба Г2 - лесна и незагадувачка индустрија  
Закуп/продажба корисничко право  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61, 00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
30км 
 
50км  
4,21км 
 
130км  од Александар Велики 
 
30км од Штип, 10км од Виница 

Табела 53: Основни податоци за м.в Керамидница 
 

Табела 54: Карактеристики на слободните локации за градба за м.в Керамидница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

1.3 9.844 7.647 12 (П) 
61,00 ден/м2 

2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.4 11.404 8.613 12 (П) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.5 21.032 17.971 12 (П) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.6 364 44  

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 
1.9 11.602 9.259 12 (П) 

61,00 ден/м2 
2.360,00 ден/м2 

(х0,05) 



Општина Кочани 
Ул.Раде Кратовче бр.1 

033 274 001 
info@kocani.gov.mk 
www.kocani.gov.mk  

Координати 
Географска ширина 41°55′0″N 
Географска должина 22°25′0″E 

Површина 382 км2 

Клима медитеранска 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:   ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:     033  
Поштенски код:       2300 

Популација (податок: Државен завод за 
статистика ) 

38.092 жители (Попис 2002) 
37.856 жители (проценето за 2014) 

Активно работоспособно население 
(31.12.2014) 

24.757 жители (Државен завод за статистика)  

Полова структура 
 жени - 49,90 % 

 мажи - 50,09 %  

Празник на градот 12 Јули - Петровден - Заштитник на градот 

Основни училишта 

 ОУ „Св. Кирил и Методиј“ 
со подрачни училишта во с. Бели и с. Долни 
Подлог,  

 ОУ „Никола Карев“ 
со подрачни училишта во с.Грдовци, с.Тркање,  

 ОУ „Малина Попиванова“ 

 ОУ „Раде Кратовче“ 
со подрачно училиште во с.Нивичани, 

 ОУ „Крсте Мисирков“  

 Основно музичко училиште „Ристо Јуруков“ 

 ОУ ,, Крсте Петков Мисирков,, - Оризари 
 со подрачно училиште во с.Прибачево. 

Средни училишта 
 СОУ „Љупчо Сантов“  

 СОУ  „Гошо Викентиев“  

Универзитет 
Универзитет Гоце Делчев 

 Правен Факултет 

Постоечки банки (филијали) 

 Стопанска банка- филијала Кочани 

 Комерцијална банка - филијала Кочани 

 Тутунска банка 

 Поштенска штeдилница 

 Инвистиционо кредитна банка 

 Уни банка 

 Тетекс кредитна банка 

 Штедилница БС 

 Фондација Можности 

 Шпаркасе банка 

 Халкбанк 



Табела 55: Општина Кочани 
 
 
 
 
 
 

Осигурителни компании 

 Кјуби Македонија 

 ИНСИНГ  

 Триглав Осигурување 

 Табак Осигурување 

 Сигма 

 Албсиг 

 Уника  

 Еуролинк 

Институции  / Организации за поддршка на 
Бизнис Секторот 

 Регионална стопанска комора - Кочани 
Контакт лице: Ванчо Спасовски 

 Стопанската комора на Македонија    
Тел: (02) 3244095 
Факс:(02) 3244088 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Елена Димитровска 
Сектор за планирање и развој  
Тел: 070/249-370 
E-mail: elena.dimitrovska@kocani.gov.mk 



 
 
 
 
 
 
 
2.7. Општина Македонска Каменица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 14: Општина Македонска Каменица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Општината Македонска Каменица се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија во 
подножјето на Осоговскиот масив. Општина Македонска Каменица има стратешка географска положба 
и одлични транспортни пристапни можности. Низ неа поминува магистралниот пат А3, кој ги поврзува 
централните со источните делови на Републиката. Во текот на 2015 година треба да започне изградбата 
на нов регионален пат помеѓу Македонска Каменица и Крива Паланка, со што ќе дојде до поврзување 
на источните со североисточните делови на Републиката. Општина Македонска Каменица располага со 
ефикасна локална администрација и нуди најниски локални даноци во регионот. Во неа живее млад, 
образован и прилагодлив работен кадар.  
Општината располага со две индустриски зони кои има се достапни на инвеститорите од областа на 
лесната и незагадувачката индустрија, сервисите и стовариштата:  
 
01. Индустриска зона за лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси 
Локација: Каменички рид 
Урбанистички парцели: 47 
 
02. Индустриска зона за лесна индустрија и сервиси 
Локација: Цинкара (во близина на бензинска пумпа Макпетрол) 
Урбанистички парцели: 7 
 
Во рамки на општината е вештачката акумулација “Калиманци” чиј рибен фонд може да се користи за 
комерцијални цели. Дополнително, Општината располага и со неискористен хидро - енергетски 
потенцијал кој може да се искористи за производство на електрична енергија.     
 
Рудник за олово и цинк “САСА” (www.sasa.com.mk), ХЕЦ Калиманци и Гаматроникс се примери за 
успешни постоечки ,,brownfield” инвестиции во општината.    
 
 
 
 
 
 



Индустриска зона „Индустриска зона за лесна и незагадувачка индустрија“ 

Адреса  село Луковица (м.в Бачиите) 

Сопственост  
Приватна 63,8% 
Државна 23,4 % 
Мешовита 12,8% 

Област / ГУП / ДУП Урбанистчки план вон населено место (УПВНМ)  
Вкупна површина 65.718,08 м2 
Површина на градежна парцела 27.349,01 м2  

Намена на слободните локации за градба 
Г2-лесна и незагадувачка индустрија 
Г3-сервиси 
Г4-стоваришта 

Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
 

- Растојание од околни градови 

 
 
148 км  
 
103 км  
63 км  
 
128 км од Александар Велики, 
285 км од Св.Апостол Павле 
 

29.8 км од Кочани, 27 км од Виница, 23.8 км од 
Делчево 

Табела 56: Основни податоци за Индустриска зона за лесна и незагадувачка индустрија 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

1 419,91 168.64  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
2 1.066,41 451.61  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
3 1.347,53 740.63  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
4 1.182,20 500,17  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
5 2.517,33 1.457,28  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
6 2.977,27 1.823,46  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
7 1.408,44 738.32  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
8 1.274,25 656,90  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
9 1.198,88 556.47  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 

10 2.084,05 1.210,93  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
11 814,66 320.32  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
12 949,74 440,06  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
13 879,93 428.55  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
14 880,27 376.37  61,00 ден/м2 0,00  ден. / м2 
15 1.157,39 563.10  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
16 782,99 288.70  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
17 2.060,01 1.155,43  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
18 4.078,02 1.533,58  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
19 1.669,81 1.048,70  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 



Табела 57: Карактеристики на слободните локации за градба за Индустриска зона за лесна и незагадувачка индустрија 

 
 

Индустриска зона „Индустриска зона за лесна индустрија и сервиси“ 

Адреса  Ул:Индустриска бб 

Област / ГУП / ДУП Детален урбанистички план (ДУП) 

Закуп/продажба Продажба  
Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 
Инфраструктура: 

- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
148 км  
 
103 км  
63 км  
 
128 км од Александар Велики,  
285км од Св.Апостол Павле 
 
29.8 км од Кочани, 27 км од Виница, 23.8 км од 
Делчево 

Компании кои работат во зоната Гаматроникс, д.о.о. Виор, Модна конфекција Матеа, 
Макпетрол 

Табела 58: Основни податоци за Индустриска зона за лесна индустрија и сервиси 
 
 

20 4.075,59 2.797,15  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
21 3.903,33 2.713,01  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
22 1.599,75 895,96  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
23 1.717,08 977,16  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
24 3.883,21 2.611,04  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
25 2.632,51 1.226,64  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
26 4.081,18 2.152,59  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
27 4.121,65 2.534,50  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
28 2.343,39 1.364,25  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
29 3.405,52 2.258,23  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
30 2.295,66 1.462,22  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
31 1.728,17 922,31  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
32 1.441,67 324,21  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
33 974,72 249,34  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
34 1.282,69 517,87  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
35 1.219,78 706,20  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
36 840,43 467,13  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
37 1.244,35 704,51  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
38 826,21 443,37  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
39 1.846,27 1.260,42  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
40 1.258,86 789,22  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
41 1.472,78 965,72  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
42 2.15,04 1.506,05  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
43 1.157,73 695,61  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
44 853,56 488,42  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 
45 543,83 206,28  61,00 ден/м2 0,00  ден./м2 



 
 

Општина Македонска 
Каменица 

Улица Каменичка бб, 2304 
Македонска Каменица 

033/432-741 
opstina@makedonskakamenica.gov.mk 

www.makedonskakamenica.gov.mk  

Координати 
Географска ширина 42.0197° N 
Географска должина 22.5917° E 

Површина 189 км2 
Клима умерено континентално-планинска 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:    033 (Кочани)  
Поштенски код:      2304 

Популација 
5.147 жители (Попис 2002) 
7.649 (проценето за 2014) 

Полова структура 
 жени - 47,72 % 

 мажи - 52,28 %  
Основни училишта ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица 

Средни училишта 
СОУ Миле Јаневски - Џингар  
општа гимназија, текстилна и рударска насока  

Постоечки банки (филијали) 
 Комерцијална Банка 

 Стопанска Банка 

Осигурителни компании 
 Триглав Осигурување 

 Винер Осигурување 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Андреј Стојчевски   
E-mail: andrej_stojcevski@makedonskakamenica.gov.mk 
Ивана Веселиновска  
E-mail: ivana.veselinovska@makedonskakamenica.gov.mk 

Табела 59: Општина Македонска Каменица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Општина Виница 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 15: Општина Виница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виница се наоѓа во подножјето на планината Плачковица, помеѓу планините Голак и Обозна, во 
југоисточниот дел на Кочанско-виничката котлина, на северниот брег на реката Брегалница. Градот е 
познат како производител на текстил и трикотажа, а во поново време и развојот на дрвната индустрија 
оди во нагорна линија. Неколку локални извозно ориентирани фирми имаат погони за производство на 
мебел и пилани кои произведуваат граѓа. Во општина Виница постојат одлични природни и 
агротехнички услови за развој на земјоделие. Почвата е плодна, од алувијално потекло, а најголем дел 
од селскиот атар е обработлива површина. Поволната сообраќајна местоположба, квалитетот и 
структурата на економските капацитети, реалниот потенцијал за индустриски прогрес, високостручната 
и квалификувана работна сила се објективни индикатори и компоненти кои упатуваат на развојните 
стратегии на општината. Виница е богата со природни, историски и археолошки локалитети. Белег на 
градот му дава спортско рекреативниот комплекс, составен од  спортската сала, градскиот стадион, 
современиот градски парк и олимпискиот базен. 
Во поглед на локалниот економски потенцијал и расположивите стопански капацитети, Општина Виница 
се вбројува во категорија општини во развој. Индустрискиот раст се интензивираше во последните 10 
години како резултат на домашни и странски инвестиции. Во општината се лоцирани повеќе 
производствени капацитеит од различна природа. Како поголеми капацитети се издвојуваат: фабрика 
за призводство на земјоделска механизација „Агро Бар“, фабрика за покривен цреп „Тондах“ 
(www.tondach.com.mk), „Виничанка“, „Макпрогрес“ (www.makprogres.com.mk) и „Мебел-Ви“ 
(www.mebel-vi.com.mk). 
 
Општина Виница ви става на располагање две индустриски зони и девет слободни локации за 
инвестирање:  
1.ТИРЗ-ВИНИЦА, вкупно  површина од 21,04ha со намена: Г2, Г3, Г4 - лесна и незагадувачка индустрија, 
сервиси, стоваришта: 

Локации:  2.1   П=18.383 м2;            

  2.2   П=15.603 м2; 

                    2.3   П=21.144 м2;            

  2.4   П=18.342 м2; 

  2.5   П=15.332 м2;    

  2.6   П=19.416 м2;     

  2.7   П=21.115 м2.         

 

 
 

       Слика 16: Мапа на ТИРЗ-ВИНИЦА 



2. Блок „4“ во Виница,  со намена: Е2-комунална супраструктура 
     Локации: 1.51   П=8.749 м2;  
          1.52   П=8.542 м2. 

Технолошка индустриска развојна зона „ВИНИЦА“ 
м.в.Поповец 

Адреса  КО Виница, Општина Виница 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП 
Државно урбанистичко планска документација 
(ДУПД) 

Вкупна површина 129.335 м2 
Површина на градежна парцела  90.532 м2  

Намена на слободните локации за градба 
Г2-лесна и незагадувачка индустрија 
Г3-сервиси 
Г4-стоваришта 

Закуп/продажба 
Закуп/Продажба  
(преку Дирекцијата за ТИРЗ-Скопје) 

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
30км 
 
75 км 
10 км  
 
100 км од Александар Велики - Скопје 
 
10 км од Кочани 

Табела 60: Основни податоци за Технолошка индустриска развојна зона „ВИНИЦА“ 
 

Табела 61: Карактеристики на слободните локации за градба за Технолошка индустриска развојна зона „ВИНИЦА“ 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

2.1 18.383 12.868 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 

2.2 15.603 10.922 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 185,00 ден/м2 

2.3 21.144 14.800 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 185,00 ден/м2 

2.4 18.342 12.839 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 
185,00 ден/м2 

2.5 15.332 10.732 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 
185,00 ден/м2 

2.6 19.416 13.591 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 
185,00 ден/м2 

2.7 21.115 14.780 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 
185,00 ден/м2 



 

Блок „4“ 

Адреса  ул. „Пролетерски пат“, Виница 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП Генерален урбанистички план (ГУП) 
Вкупна површина 17.291 м2 
Површина на градежна парцела  8.630 м2  
Намена на слободните локации за градба Е2-комунална супраструктура (станица за гас) 
Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
30км 
 
75 км 
10 км  
 
100 км од Александар Велики - Скопје 
 
10 км од Кочани 

Компании кои работат во зоната 
Макпрогрес-Виница, Вик-Анџело-Виница, АБ-
градба-Виница, Фаланга-Виница, Јуроп-92-Виница, 
Стакло-Обнова-Виница, Бага-пром-Виница 

Табела 62: Основни податоци за Блок „4“ 
 

Табела 63: Карактеристики на слободните локации за градба за Блок „4“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

1.51 8.749 4.450 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 

1.52 8.542 4.180 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 



Општина Виница 
ул. Бел Камен бр.13, 

033/361-945 
ovinica@t-home.mk 

www.opstinavinica.gov.mk 
 

Координати 
Географска ширина 41°52′N 
Географска должина 22°30′E 

Површина 432 км2 
Клима умерено континентална 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија) 
Национален код:     033 (Кочани) 
Поштенски код:       2310 

Популација 
 19.938 жители (Попис 2002) 

 19.427 жители (проценето за 2014) 

Полова структура 
 жени - 48.88% 

 мажи - 51.12% 

Основни училишта 

 ОУ Гоце Делчев , 

 ОУ Славчо Стојменски, 

 ОУ Кочо Рацин – с.Блатец, 

 ОУ Никола Парапунов – с.Драгобраште 
Средни училишта  СОУ "Ванчо Прке" 

Универзитет 
 Машински факултет при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ – Штип 

Контакт информации за Институции / 
Организации за поддршка на Бизнис 
Секторот 

 Здружение на жени земјоделки 
АгроВинка – Виница 

        Олга Стоименова ,тел.078/390-153 

 ИНИ – Иницијатива на невработени 
интелектуалци – Виница 

        Тодор Цонев , тел.076/345-365 

 Бизнис Центар – општина Виница 
        Даниела Јаковлеска , тел.071/240-138 
        Луиза Алексова , тел.075/320-449 

Постоечки банки (филијали) 
 Стопанска банка 

 Комерцијална банка 

 ТТК банка 

Осигурителни Компании 

 Сава Табак Осигурување; 

 QBE Македонија; 

 Вардар осигурување; 

 СИГМА осигурување; 

 АЛБСИГ осигурување; 

 Еуролинк; 

 Осигурителна полиса. 

Контакт за потенцијални инвеститори 
Благој Стаменков 
Тел/фах: 033/361-945, 072/268-724 
Е-mail: ovinica@t-home.mk 

Табела 64: Општина Виница 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. Општина Делчево 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 17: Општина Делчево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 164 км источно од Скопје, во подножјето на планината Голак, распослан на двата брега на реката 
Брегалница лежи градот Делчево. Тоа е најголемо населено место во областа Пијанец, која се протега 
на површина од 585 км2, сместена помеѓу Осоговските планини на север и Малешевските на југ. 
Општина Делчево се наоѓа во најисточнот дел од државата и претставува крстосница за источна 
Македонија. Доминантно место во стопанскиот развој на општината има индустријата, по што следат 
земјоделството и градежништвото, со нагласено учество на терцијарниот сектор: трговија, угостителство 
и мало стопанство. Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот развој на општината 
посочувајќи ги економските потреби заради побрз стопански развој, привлекување на нови и 
зачувување на постојаните бизниси. Во општината успешно работат АД Палтекс (www.paltex.mk), 
Алпинком (www.alpinkom.mk) и полската гринфилд инвестиција Арлем.  
На заинтересираните инвеститори, домашни и странски, Општината ја става на располагање 
Индустриско развојна зона Делчево лоцирана во близина на град Делчево, лево од патот кон селото 
Габрово, Блатиште, КО Делчево, општина Делчево. Зоната се протега на површина од вкупно 20,8 ha.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 18: Мапа на ТИРЗ Делчево     Слика 19: Слика на ТИРЗ Делчево 
 
 



Технолошка индустриска развојна зона „Делчево“ КО Делчево 

Адреса  Делчево 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП 
Државна урбанистичка планска документација  
(ДУПД) 

Вкупна површина 153.106 м2 
Површина на градежна парцела 97.703 м2 

Намена на слободните локации за градба 

Г -  Производство, дистрибуција и сервиси (лесна и 
незагадувачка индустрија, сервиси, стоваришта) 
В -  јавни институции (образование и наука, 
здравство и социјална заштита, култура, верски 
институции) 
Е - комунална супраструктура  

Закуп/продажба Закуп 

Почетна цена за земјиште во сопственост / 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
 
 
120 км 
45 км  
 
155 км од Александар Велики Скопје, 
 
38 км од Берово, 48 км од Кочани, 88 км од Штип, 
165 км од Скопје  

Табела 67: Основни податоци за Технолошка индустриска развојна зона „Делчево“ КО Делчево 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

1,1 19.601 13.721 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

2,1 30.406 21.284 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

2,2 30.007 21.005 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

3,1 10.968 5.484 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

3,2 29.328 15.847 
Архитектонско-
урбанистички 
проект (АУП) 

61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

3,3 3.457 975 
Не се 

утврдува 
61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

3,4 2.164 365 
Не се 

утврдува 
61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 

4,1 27.174 19.022 
Архитектонско-
урбанистички 61,00 ден/м2 100,00 ден/м2 



Табела 68: Карактеристики на слободните локации за Технолошка индустриска развојна зона „Делчево“ КО Делчево 
 

 

Индустриска зона – Долни Бавчи 

Адреса  Делчево 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП Архитектонско-урбанистички проект (АУП) 
Вкупна површина 79.660 м2 
Површина на градежна парцела 41.232 м2 

Намена на слободните локации за градба 
Г2 - лесна и незагадувачка индустрија 
Г4 - стоваришта 

Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
 
 
120 км 
45 км  
 
155 км од Александар Велики Скопје, 
 
38 км од Берово, 48 км од Кочани, 88 км од Штип, 
165 км од Скопје 

Табела 65: Основни податоци за Индустриска зона – Долни Бавчи 

проект (АУП) 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден. / м2) 

6090/19 495 218 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/18 593 370 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/17 590 310 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/16 1.067 583 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/21 100 15 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/15 1.049 5.750 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/14 1.098 607 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/13 
6090/25 

1.239 697 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 

6090/20 1.067 583 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/12 
6090/24 

2.274 1.347 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 

6090/15 1.049 5.750 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/14 1.098 607 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/13 
6090/25 

1.239 697 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 

6090/20 1.067 583 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/12 
6090/24 

2.274 1.347 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 



Табела 66: Карактеристики на слободните локации за Индустриска зона – Долни Бавчи 
 
 

Општина Делчево 
Ул.Светозар Марковиќ бр.1, 

033/411-550 
info@delcevo.gov.mk 
www.delcevo.gov.mk 

 

Координати 
Географска ширина 41°58′N 
Географска должина 22°46′E 

Површина 422,39 km2 
Клима умерено континентална 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:  ++ 389 (Р. Македонија) 
Национален код:    033 (Кочани) 
Поштенски код:      2320 

Популација 
 17.505 жители (Попис 2002) 

 16.394 жители (проценето за 2014) 

Полова структура 
 жени - 49,37 % 

 мажи - 50,63 % 

Основни училишта 
 ООУ „Ванчо Прке“ - Делчево 

 ООУ „Климент Охридски“ - Делчево 
Средни училишта  СОУ „М.М.Брицо“ - Делчево 
Контакт информации за Институции / 
Организации за поддршка на Бизнис 
Секторот 

Бизнис центар при Општина Делчево 
Тел.:  033/411-550 

Постоечки банки (филијали) 
 Стопанска банка 

 Комерцијална банка 

 Уни банка 

6090/11 2.569 1.481 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
6090/10 1.473 2.452 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/23 
6090/9 

2.750 1.717 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 

5009/22 2.533 1.508 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/21 2.589 1.589 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/19 2.180 1.058 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/20 2.652 1.686 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/18 2.406 `1.448 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/17 2.899 1.501 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/26 78 15,00 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/16 4.436 2.739 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/15 4.705 3.325 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/25 102 15 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/14 5.127 3.674 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/13 5.551 4.036 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/24 145 15 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/12 9.967 7.874 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/27 145 15,00 П 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 
5009/11 11.054 8.657 П+2 61,00ден/м2 100,00 ден/м2 



 Поштенска банка 

Осигурителни Компании 

 Сава Табак Осигурување; 

 QBE Македонија; 

 Вардар осигурување; 

 Сигма осигурување; 

 Албсиг осигурување; 

 Еуролинк; 

 Осигурителна полиса 

 Винер осигурување 

 Уника осигурување 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Дарко Шехтански 
Градоначалник на Општина Делчево,  
Тел.: 033 / 411 - 550,  
E-mail: info@delcevo.gov.mk 

Табела 69: Општина Делчево 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10. Општина Пехчево 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 20: Слика на Општина Пехчево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Во пазувите на Малешевската котлина на површина од 206,88 км2 е сместена општина Пехчево, 
административниот центар на поширокиот регион на Малеш и Пијанец, а од 1952 година и седиште на 
Малешевската околија. 
Територијата на Општина Пехчево изобилува со голема разновидност на животински, растителни 
ендемични видови, со одлични можности за лов и риболов. Меѓу пространите шумски комплекси се 
наоѓаат бројни острови на ливади, пасишта прошарани со сочни малини и други шумски бобинки: 
шумски јагоди, капини, малини, аронија, дренки. Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на 
Малешевските Планини со години ги криела седумте водопади кај изворите на Брегалница, најголемата 
река во Источна Македонија. Ваквото природно богатство ја прави Општината пожелна туристичка 
дестинација. Покрај можноста за развој на авантуристичкиот и руралниот туризам, општината има 
развиена дрвна индустрија и индустрија за производство на огноотпорни материјали. Во општината е 
сместена и локалната канцеларија на Програмата за зачувување на природата  во Република 
Македонија (www.bregalnica-ncp.mk). Во општина Пехчево е лоцирана компанијата Бомекс 
рефрактори (www.bomexholding.com). 
 
Општина Пехчево во моментот има две индустриски зони: 
1. Индустриска зона „Подуово“; 
2. Индустриска зона „Грозил“; 
 
На индустриската зона Подуово се продадени речиси сите парцели предвидени за таму (освен една), 
додека уредувањето на индустриската зона Грозил е во тек. Во општина Пехчево има неколку објекти од 
кои дел се општинска сопственост, дел - приватна сопственост, кои во иднина можат да се искористат 
како потенцијал за „brownfield“ инвестиции и тоа:  
 

1. Објектот на поранешната фабрика за производство на плочки во Пехчево која во моментот се 
наоѓа во приватна сопственост и е со вкупна површина од 14.000м2; 
 

2. Објектот на поранешната „Караула“ во Пехчево која се наоѓа на Ченгино Кале. Овој објект е во 
општинска сопственост – целината е сочинета од три објекти: едниот со површина од 37м2, 
другиот со површина од 158м2, а третиот со површина од 141м2 и земјиште со површина околу 
30.517м2; 
 



3. Објектот на поранешната конфекција „Комуна“ – Пехчево со површина од 2.000м2, кој е во 
приватна сопственост; 
 

4. Домови на културата во сите села во општина Пехчево кои се наоѓаат во општинска сопственост 
со површина од околу 200-300м2 секој и кои можат да бидат потенцијални мали фабрики за 
развој на текстилната индустрија. 
 

Индустриска зона Чуката - „Подуово“ 

Адреса  Општина Пехчево 

Сопственост  
Приватна 95% 
Државна 5 % 

Област / ГУП / ДУП Детален урбанистички план (ДУП) 
Вкупна површина 16.651,22 м2 
Површина на градежна парцела  10.101,01 м2  
Намена на слободните локации за градба Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 
Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 
Државно - 61,00 ден/м2 
Приватно 300, 00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
170 км 
 
110 км 
50 км  
 
160 км од Александар Велики  
 
10 км од Берово; 37 км од Виница; 28 км од 
Делчево 

Компании кои работат во зоната Mивабо, Стела, Ино - Слај 

Табела 70: Основни податоци за Индустриска зона „Подуово“ 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден/м2) 

1,01 1.107,41 551,92 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,02 694,81 339,30 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,03 1.031,49 612,81 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,04 936,88 543,78 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,05 1.069,83 653,86 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,06 1.287,48 773,57 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,07 1.200,65 768,19 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,08 1.148,95 723,02 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,09 880,04 401,39 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,10 3.625,22 2.389,47 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,11 1.669,03 1.078,85 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
1,12 1.999,43 1.264,85 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
2,01 7.289,09 4.924,87 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 



Табела 71: Карактеристики на слободните локации за Индустриска зона „Подуово“ 
 
 

Индустриска зона „Грозил“ 

Адреса  Општина Пехчево 

Сопственост  Приватна 100% 

Област / ГУП / ДУП Генерален урбанистички план (ГУП)  
Вкупна површина 90.200 м2 
Површина на градежна парцела  90.200 м2 
Намена на слободните локации за градба Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 
Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 360,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
170 км 
 
110 км 
50 км  
 
160 км од Александар Велики  
 
10 км од Берово; 37 км од Виница; 28 км од 
Делчево 

Компании кои работат во зоната Фагус дооел, Нова Рефрактори, Џузе – Пром. 

Табела 72: Основни податоци за Индустриска зона „Грозил“ 
 

2,03 904,38 469,94 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
2,06 1.979,64 795,72 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
2,07 1.715,46 1.115,45 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
2,08 4.043,93 2.763,47 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
3,01 1.502,06 779,33 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
3,02 2.286,38 1.577,76 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
3,03 2.165,12 1.471,07 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
3,04 761,36 245,86 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,01 3.572,64 2.482,22 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,02 2.320,43 1.590,50 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,03 1.876,55 1.311,75 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,04 1.650,53 1.117,48 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,05 1.463,50 927,80 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,06 1.779,00 1.177,74 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
4,07 1.850,31 1.224,02 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
5,01 2.346,29 1.570,99 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
5,02 2.404,69 1.597,33 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
5,03 3.596,81 2.508,09 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
6,01 2.245,87 1.540,47 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
6,02 1.264,76 819,46 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
6,03 3.381,57 1.628,51 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
6,04 1.481,03 968,46 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
6,05 1.303,20 725,90 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 
6,06 3.389,85 2.281,29 8,50 320,00ден/м2 6.000,00  ден/м2 



 
 

Општина Пехчево 
Бул. „Борис Кидрич“ бр.8  2326 Пехчево 

033-441-321 
opstina_pehcevo@t-home.mk 

www.pehcevo.gov.mk 
 

Координати 
Географска ширина 41°45′46.8″N 
Географска должина 22°53′16.8″E 

Површина 206km2  

Клима 
континентална, со умерено топли лета и 
долги студени зими 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код:   ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:     033 (Кочани)  
Поштенски код:       2326 

Популација 
5.517 жители (Попис 2002) 
4.993 жители (проценето за 2014) 

Празник на градот 
7ми Септември - Ден на ослободувањето на 
Пехчево 

Полова структура 
 жени -49,12 % 

 мажи - 50,89 %  
Основни училишта  ООУ „Ванчо Китанов“ 

Средни училишта 
 Дисперзирани паралелки на средното 

училиште „Ацо Русковски“ од Берово во 
Пехчево  

Постоечки банки (филијали) 
 Филијала на Комерцијална банка; 

 Филијала на Стопанска банка; 

Осигурителни компании 

 АД Осигурителна полиса 

 Инсинг – Осигурување; 

 Макeдонија осигурување; 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Игор Поповски 
Градоначалник на Општина Пехчево 
Тел: 033 / 441 321 
E-mail: gradonacalnik_pehcevo@yahoo.com 
opstina_pehcevo@t-home.mk 

Табела 73: Општина Пехчево 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
2.11. Општина БЕРОВО 
 

 
 

Слика 21: Слика на Општина Берово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Малата погранична општина Берово  е синоним за еколошки чиста средина. Тоа е општина со воздух со 
најголема концентрација на кислород во Република Македонија. Општината сместена на надморска 
височина меѓу 670 и 1050 метри ја карактеризира претежно ридско-планинскиот релјеф. Рамничарски 
се единствено терените околу речното корито на реката Брегалница која минува долж општината. 
Општината изобилува со природни услови за развој на земјоделство и сточарство и производство на 
чисти еколошки производи. Во последно време сѐ повеќе се создаваат услови за развој на туризмот со 
изградбата на нови приватни сместувачки капацитети за рурален туризам. Општина Берово има 
потенцијал од стручни кадри од сите профили со високо образование кои можат да одговорат на сите 
предизвици на потенцијалните инвеститори.  
Во општината има една технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ), неколку индустриски зони и 
слободни зони за инвестиции:  
 

1. ТИРЗ-Шушлевец која се протега на површина од 17,38  ha на патот Берово-Струмица. 
Согласно државната планска документација за ТИРЗ Берово, Министерството за транспорт и 
врски и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се започна со реализација на 
проектот „Технолошко индустриска развојна зона – Берово“. Местоположбата на ТИРЗ Берово е 
на м.в. „Шушлевец“, непосредно до Зоната за мало стопанство и лесна индустрија согласно 
генералниот урбанистички план на Општина Берово. ТИРЗ-Берово опфаќа површина од 15,5 
хектари во близина на регионалниот пат Берово-Струмица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 22: Мапа на „Шушлевец“ 

 
 

      Слика 23: Мапа на „Шушлевец“ 



Индустриски Зони и локации за Инвестирање во Општина Берово 
1. Индустриска зона за мало стопанство и лесна индустрија  со површина од 10 хектари која се 

наоѓа на патот Берово-Смојмирово од левата страна. 
 

2. Зона за мало стопанство и сервиси со површина 5 ha кај поранешна Исхрана-Берово. 
 

3. Градска зона за мало стопанство 13 ha спроти објектот на поранешен ,,Огражден,,-Берово 
 

4. Зона за лесна индустрија и призводство со површина од 10 ha кај фабриката ,,Алкалоид“ во 
Берово. 

Примери за успешни green fileld инвестиции се туристичките комплекс Аурора (www.auroraresort.mk), 
туристички комплекс Бела Вода (www.facebook.com/kompleksbelavoda) и хотел Манастир 
(www.hotelmanastir.com.mk). Успешна brownfield инвестиција е Агромах (www.agromax.mk) - фабрика 
за сушено овошје и зеленчук, Полотекс –Берово (http://www.clubeconomy.com.mk/detali.aspx?id=946) 
– погони за текстил.   
 
 

Технолошка индустриска развојна зона Берово 

Адреса  Место Шушлевец 

Сопственост  Државна 100 % 

Област / ГУП / ДУП 
Планскиот опфат се наоѓа на регионалниот пат Р 523 
Берово-Дабиле 

Вкупна површина 173.875,3 м2 
Површина на градежна парцела  88.345,8 м2 
Процент на изграденост 40 - 70% 

Намена на слободните локации за градба 
Лесна и незагадувачка индустрија, сервиси , 
стоваришта, државни инстутиции 

Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
 
80 км  
 
120 км  
180 км  
 
170км од Александар Велики  
 
50 км од Кочани,  50 км од Струмица, 80 км од 
Штип,  50 км од Делчево 

Табела 74: Основни податоци за Технолошка индустриска развојна зона Берово 
 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа 

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден/м2) 

1.1  Г2,Г3,Г4 8.612,4 м2 6.028,7 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
1.2  Г2,Г3,Г4 7.861,4 м2 5.503,0 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
1.3  Г2,Г3,Г4 8.828,8 м2 5.798,0 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 



 Табела 75: Карактеристики на слободните локации за Технолошка индустриска развојна зона Берово 
 
 

Градска Зона за мало стопанство блок 1 

Адреса  
Покрај улицата Маршал Тито до магистралниот пат 
Р 523 Струмица Берово 

Сопственост  
Приватна 10 % 
Државна 90 % 

Област / ГУП / ДУП 

Новопредвидениот опфат се движи на 
северозападната страна по надворешната страна на 
тротоарот од новопроектираната индустриска 
улица 1. На Североисток оди по осовината на 
магистралната улица „Маршал Тито“. Од 
југозападната страна граничи со осовината на 
реката Брегалница, а на југоисточната страна 
граничи со осовината на магистралниот пат ,,Р-523 
Струмица Берово“. 

Вкупна површина 10.90 ha 
Површина на градежна парцела   8.89 ha 
Процент на изграденост 40 - 70% 
Намена на слободните локации за градба Лесна и незагадувачка индустрија 
Закуп/продажба Продажба  

Почетна цена за земјиште во сопственост 61,00 ден/м2 

Инфраструктура: 
- Линиска инфраструктура 
- Оддалеченост од главни 

транспортни центри 
- Оддалеченост од Главен автопат 
- Оддалеченост од Железничка 

станица 
- Оддалеченост од Меѓународни 

аеродроми 
- Растојание од околни градови 

 
 
 
80 км  
 
120 км  
180 км  
 
170км од Александар Велики  
 
50 км од Кочани,  50 км од Струмица, 80 км од 
Штип,  50 км од Делчево 

Табела 76: Основни податоци за Градска Зона за мало стопанство блок 1 

1.4  Е2 208,8 м2 83,5 м2 4,50 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
2.1  В4 9.808,7 м2 4.904,4 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
2.2  Г2,Г3,Г4 31.010,5 м2 21.707,4 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
2.3  Г2,Г3,Г4 19.387,5 м2 13.571,3 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
2.4  Е2 1.722,1 м2 688,8 м2 4,50 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
3.1  Г2,Г3,Г4 25.189,0 м2 17.632,3 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 
3.2  Г2,Г3,Г4 17.754,8 м2 12.428,4 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 185,00  ден/м2 

Број на 
градежна 
парцела 

Површина 
на земјиште 

(м2) 

Површина 
за градба 
во основа  

(м2) 

Максимална 
висина на 

градба 
(метри) 

Почетна 
цена на 

земјиштето 
(за м2) 

Надоместок за 
уредување на 
градежното 

земјиште - цена 
(ден/м2) 

1.1.1  Г2 1.842 м2    818  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.2  Г2 2.457 м2    960  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 



Табела 72: Карактеристики на слободните локации за Градска Зона за мало стопанство блок 1 
 
 

Општина Берово 
Ул,,Димитар Влахов,,бр. 10 

033 471 057 
so.berovo@t-home.mk 

www.berovo.gov.mk 

 

Координати 
Географска ширина 41°42′36″N 
Географска должина 22°51′0″E 

Површина 595 km2 
Клима умерено-континентална клима 

Повикувачки кодови 
Меѓународен код: ++ 389 (Р. Македонија)  
Национален код:    033 (Кочани)  
Поштенски код:      2330 

Популација 
13.941 жители (Попис 2002) 
13.003 (проценето за 2014) 

Полова структура 
 жени - 49,37 % 

 мажи - 50,63 %   

1.1.3  Г2 1.120 м2    573  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.4  Е3     534 м2    200  м2  4,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.5  Г2 1.612 м2 1.034  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.6  Г2 2.568 м2 1.515  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.7  Г2 1.128 м2    613  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.8  Г2     814 м2    569  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.9  Е3     967 м2    667  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.10 Г2     840 м2    482  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.11 Г2     833 м2     534 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.12 Г2 2.834 м2     965 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.13 Г2 2.858  м2 1.787 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.14 Г2 1.906  м2 1.105 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.15 Г2 2.854 м2 1.824 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.16 Г2 1.773 м2 1.037  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.17 Г2 1.360 м2     828 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.18 Г2 1.517 м2     846 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.19 Е2       87 м2       40 м2 4,50 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.20 Г2     332 м2     196 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.21 Е3 8.479 м2 2.763 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.22 Г2 2.066 м2     761 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.23 Е2 5.533  м2 3.693 м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.24 Г3 2.800  м2 1.522  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.25 Г3 2.176 м2 1.028  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.26 Г3 2.373  м2 1.227  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.27 Г3 2.162  м2 1.095  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.28 Г3 2.123  м2 1.182  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.29 Г3 1.885 м2 1.149  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.30 Г3 2.210  м2 1.135  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.31 Г3 2.557  м2 1.236  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 
1.1.32 Г3 2.050 м2 1.110  м2 12,00 м 61,00 ден/м2 1.550,00  ден/м2 



Основни училишта  ОУ ,,Дедо Иљо Малешевски“ 

Средни училишта  ЦСО,,Ацо Русковски“ 

Постоечки банки (филијали) 
 Стопанска Банка АД Скопје,  

 УНИ Банка 

Осигурителни компании 
 Вардар Осигурување 

 Кјуби Осигурување 

Контакт за потенцијални инвеститори 

Драги Наџински  
Градоначалник на општина Берово 
Тел. 070 / 213 175, 033 / 471 057 
Ѓорѓи Пеовски  
Раководител на Одделение за ЛЕР   
Тел. 071 / 302 604 

Табела 73: Општина Берово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.12. Планирани инвестициони активности во Источниот 
плански регион 
 
 
 
На регионално ниво, во годините што следуваат се планирани следните активности во Источниот 
плански регион: 
 

Област Планирани активности 

1. Развој на зимски планински туризам - Осогово 

Изградба на скијачки патеки  

Изградба на жичари, ски лифтови и патеки 

Изградба на сместувачки капацитети - хотели 

2. Спортови на отворено - Осогово 

Изградба на голф игралиште 

Изградба на хиподром 

Изградба на тениски игралишта 

Изградба на трим патеки 

3. Искористување на геотермалната енергија  

Реконструкција и доградба на бања Кежовица 

Реконструкција и доградба на болничко-
терапевтски центар при Клиничка болница Штип 

Реконструкција и доградба на бања Бања, с. Бања 

Изградба на постројки за добивање електрична 
енергија од геотермална вода 

Поставување на систем за загревање на јавните 
објекти со геотермална енергија во општините 
Штип, Кочани и Виница 

4. Гасификација на Источен плански регион Гасификација на Општина Штип и ТИРЗ Штип  

5. Акумулации 

Изградба на брана на река Отиња, Штип 

Изградба на брана на Козјачка река, Карбинци 

Изградба на брана на Јагмулар (река Брегалница), 
Штип 

Изградба на брана на Оризарска река, Кочани 

6. Изработка на ГИС систем - електронски 
подземен катастер 

Воспоставување на Електронски подземен 
Катастер во Источен плански регион  

Табела 74: Планирани активности во Источниот плански регион 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
2.13. РЕЗИМЕ  

на можности за инвестирање во Источниот плански регион 
 

 
 

Општина Број на ТИРЗ 
Број на слободни 

индустриски зони 

Број на локации 

за инвестирање 

Број на 

“greenfield” и 

“brownfield” 

инвестиции 

Штип 1 2 7 3  

Карбинци / 3 / / 

Зрновци / 1 / 2 

Чешиново-

Облешево 
/ 2 2 / 

Пробиштип / 3 / 1 

Кочани / 3 / 2 

Македонска 

Каменица 
/ 2 / 3 

Виница 1 1 9 / 

Делчево 1 1 / 1 

Пехчево / 2 4 / 

Берово 1 1 3 5 

ВКУПНО 4 21 25 17 

Табела 75: Сумиран приказ на можностите за инвестирање во Општините од Источниот плански регион  
 

 
Сумирано, Источниот плански регион на Р. Македонија поседува одличен потенцијал за инвестирање.  
Брои вкупно 4 технолошко индустриски развојни зони, 21 слободни индустриски зони за инвестирање и 
25 локации за инвестирање.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ШТО ЈА ПРАВИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОГОДНА ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мапа на Централна Европа и положбата на Република Македонија на континентот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 24: Позиционираност на Р. Македонија во Европа 

 
Република Македонија се наоѓа во југоисточниот дел на Европа, завземајќи го централниот дел на 
Балканскиот полуостров. Таа е значајна крстосница - ја поврзува Европа со Азија, Мала Азија и 
Африка. 
 

3.1. Република Македонија 
Република Македонија е земја со нагласена европска ориентација, кандидат за членство во ЕУ, 
реформски ориентирана. Македонската економија е тесно поврзана со Европа како клиент за извоз и 
извор на инвестиции. Македонија одржува макроекономската стабилност и покрај глобалната 
финансиска криза преку спроведување разумна монетарна политика, која ја задржува домашната 
валута фиксирана во однос на еврото и преку ограничување на буџетскиот дефицит. Владата 
континуирано ја олеснува фискалната политика. И покрај тоа што буџетскиот дефицит се прошири на 
4,2% од БДП во 2013 година, Македонија постигна скромен раст на БДП во 2013 година по малиот пад 
во 2012 година. Инфлацијата во државата е под контрола. (извор: 
http://www.forbes.com/places/macedonia/) 

Република Македонија 

Раст на Бруто Домашен Производ  $ 11 Милиони   

Бруто Домашен Производ по глава на жител $ 10.800 

Трговски биланс - 1.8% 

Население  2.1 Милиони 

Висина на јавен долг како процент од БДП 34% 

Стапка на невработеност 28.6% 

Инфлација 2.8%   

Табела 76: Индикатори за Р. Македонија заклучно со декември 2014 (Извор: Државен завод за статистика)  

 



3.2. Економска Дипломатија - Поттикнување на извозот на македонски производи 
Економската дипломатија со посебно внимание ги поддржува активностите на македонските извозници 
како двигатели на растот на здрава економија - економија што се заснова врз производство, создавање 
нови работни места, истражување и иновации.  
Трговската размена со странство се врши во услови на либерализација на трговијата врз основа на 
билатерални договори за слободна трговија со Турција и Украина и со земјите-членки на ЕФТА и ЦЕФТА 
и согласно со Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и земјите-членки 
на Европската унија.  
Во последните години, трговската размена со странство бележи пораст.  

 Во извозот, најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни 
соединенија, фероникелот, производите од железо и челик (валани производи), облеката и 
преработките од нафта.  

 Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали 
(освен сурови), платината и легурите на платина, необработени или во прав, електричната 
енергија и моторни возила за превоз на лица. 

Најголемо учество во извозот на стоки имаат земјите-членки на ЕУ (72,6%) и земјите од Западен Балкан 
(17.,9%), а во увозот на стоки најголемо учество имаат земјите-членки на ЕУ (62,4%) (извор: 
www.stat.gov.mk).  
 
3.2.1   Промовирање на Македонија како високоповолна земја за странски инвестиции 
Владата на Република Македонија континиуирано работи на имплементација на мерки за подобрување 
на бизнис климата и зголемување на конкурентноста на македонската економија. Во овие мерки се 
инкорпорирани најдобрите искуства на многу европски земји и препораки на Светската Банка и 
меѓународните финансиски институции. Мерките се насочени кон намалување на бирократијата и 
намалување на трошоците и процедурите за добивање административни документи, преку електронско 
аплицирање и добивање на дозволи и лиценци и понатамошно намалување на трошоците за фирмите. 
Ќе се реализираат и мерки за подобрување на конкурентноста на македонската економија со 
поврзување на фирмите со универзитетите и иноваторите, преку имплементација на истражувачки и 
развојни проекти. Подобрувањето на постојните и имплементирањето на нови технологии ќе придонесе 
за намалување на технолошкиот јаз кој Македонија го има во однос на земјите членки на ЕУ.  
Една од главните мерки во оваа насока е и ангажирањето на економски промотори низ повеќе земји во 
светот, со главна цел да ги информираат големите корпорации во тие земји за одличните можности за 
инвестирање во Македонија. Листата Македонски економски промотори ја сочинуваат:  
 

Име и презиме Позиција e-mail Земја 

Фатос Мустафа Тирана fatos.mustafa@investinmacedonia.com 
Албанија, 

Косово 

Ева Вељановска Виена eva.veljanovska@investinmacedonia.com Австрија 

Крешник Бектеши Брисел kreshnik.bekteshi@investinmacedonia.com Белгија 

Радош Вукичевиќ Софија rados.vukicevic@investinmacedonia.com 
Бугарија, 

Србија 

Ангел Цветков Гванџу angel.cvetkov@investinmacedonia.com Кина 

Мирјана Наумоска Копенхаген mirjana.naumoska@investinmacedonia.com 
Данска, 

Шведска 

http://investinmacedonia.com/list-all-contacts/international-office/30-fatos-mustafa
mailto:fatos.mustafa@investinmacedonia.com
http://investinmacedonia.com/list-all-contacts/international-office/36-eva-veljanovska
mailto:eva.veljanovska@investinmacedonia.com
mailto:kreshnik.bekteshi@investinmacedonia.com
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Игор Николов Париз igor.nikolov@investinmacedonia.com Франција 

Афродита Кермичиева 

Пановска  
Бон afrodita.panovska@investinmacedonia.com Германија 

Огнен Као  Минхен ognen.kao@investinmacedonia.com Германија 

Бојан Милиновиќ  Штутгарт bojan.milinovikj@investinmacedonia.com Германија 

Ѓорѓи Јовановски  Хамбург gjorgji.jovanovski@investinmacedonia.com Германија 

Тања Белчовска  Франкфурт tanja.belchovska@investinmacedonia.com Германија 

Иван Илиев  Милано ivan.iliev@investinmacedonia.com Италија 

Ведат Рушид  Хаг vedat.rushid@investinmacedonia.com Холандија 

Марија Ѓошева 

Ковачевиќ  
Осло marija.kovacevic@investinmacedonia.com Норвешка 

Љупчо Михаиловски  Варшава ljupco.mihailovski@investinmacedonia.com Полска 

Светлана Биловска  Москва svetlana.bilovska@investinmacedonia.com Русија 

Мирослав Тренчевски  Ст. Петерсбург miroslav.trenchevski@investinmacedonia.com Русија 

Арлинд Зекири  Берн arlind.zeqiri@investinmacedonia.com Швајцарија 

Филиз Вели  Истанбул filiz.veli@investinmacedonia.com Турција 

Хабил Мустафаи  Анкара habil.mustafai@investinmacedonia.com Турција 

Алев Сулејман  Измир alev.sulejman@investinmacedonia.com Турција 

Горан Силјановски  Манчестер goran.siljanovski@investinmacedonia.com 
Обединето 

Кралство 

Оливер Сем  Лондон oliver.sam@investinmacedonia.com 
Обединето 

Кралство 

Маре Ушковска  Единбург mare.ushkovska@investinmacedonia.com 
Обединето 

Кралство 

Дејан Величков  Чикаго dejan.velickov@investinmacedonia.com САД 
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Табела 77: Листа на Економски Промотори 
 

3.2.2. Промовирање на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација  
Напорите на економската дипломатија се насочени и кон промовирање на туристичките можности на 
Македонија. Кaко резултат на активна промоција, во последните години бројот на странски туристи и 
бројот на ноќевањата е двојно зголемен. Убавините и туристичките можностите на Република 
Македонија се огромни и вреди да се откријат. Во насока на промоција на туристичките можности на 
Македонија се основани туристички развојни зони кои што се наменети за изградба на хотелски 
капацитети од висок ранг. 

 
3.3. Определби на Република Македонија 
3.3.1. ЕУ - членство 
Со Европската Унија, Република Македонија воспостави дипломатски односи во декември 1995 година,  
ја склучи „Спогодбата за соработка“ во 1997 година, „Спогодбата за стабилизација и асоцијација“ во 
2001 година, а во 2005 година се стекна со кандидатскиот статус за членство во Европската Унија.  
 
Агендата за пристапување на државата во ЕУ јасно се рефлектира во Националната програма за 
усвојување на правото на ЕУ (законодавни измени и мерките за институционално зајакнување на краток 
и на среден рок), во Претпристапната економска програма (мерки за исполнување на Копенхашките 
економски критериуми) и во Националниот план за развој (инвестициски приоритети за остварување на 
развојните цели на државата) - документи кои редовно, на годишна основа, се приспособуваат согласно  
препораките на Европската комисија. 

 
3.3.2. НАТО - членство 
Определбата за Евро-атлантско интегрирање на Република Македонија датира од 1993 година, кога 
Собранието ја усвои Резолуција за влез на земјата во НАТО. На 15 ноември 1995 г. Република 
Македонија го потпиша Рамковниот документ за пристапување кон програмата Партнерство за мир. Во 
тоа време, Република Македонија е примена и во Северно-атлантскиот совет за соработка, подоцна 
Евро-атлантски партнерски совет. Во април 1999 година на Самитот на НАТО во Вашингтон, Република 
Македонија се стекнува со статус кандидат за членство во Алијансата, со што започнува со подготовка и 
реализација на Акциониот план за членство.  

 
3.3.3. Организација за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) 
Република Македонија стана членка на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) на 
12 октомври 1995 година.  
 

3.3.4. Организација на Обединетите Нации 
Република Македонија стана членка на Обединетите нации на 8 април 1993 година (Резолуција на 
Генералното собрание A/RES/47/225).  
 

3.3.5. Меѓународна организација на Франкофонијата 
Република Македонија стана полноправна членка на Меѓународната организација на Франкофонијата 
на 28 септември 2006 година.  

Васко Давидовски  Лос Анџелес vasko.davidovski@investinmacedonia.com САД 

Оливер Ристиќ  Вашингтон ДЦ  oliver.ristic@investinmacedonia.com САД 

Зорица Илин  Далас zorica.ilin@investinmacedonia.com САД 

Златко Попоски  Конектикат zlatko.poposki@investinmacedonia.com САД 

Александар Алчев  Минеаполис aleksandar.alchev@investinmacedonia.com САД 
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3.3.6. Совет на Европа 
Република Македонија стана членка на Советот на Европа на 9 ноември 1995 година. Република 
Македонија активно соработува со сите тела на Советот на Европа (Комитетот за превенција на тортура, 
Венецијанската комисија, ЕКРИ, Комесарот за човекови права) и интензивно ги исполнува своите 
обврски што произлегуваат од членството во Советот на Европа и Конвенциите на Советот на Европа кон 
кои има пристапено.  
 

3.4. Меѓународни организации присутни во Република Македонија 
Во Источниот плански регион и Република Македонија присутни се голем број на меѓународни 
организации кои во досегашното постоење на Републиката го помагаат нејзиниот економски и 
социјален развој и го стимулираат процесот на зачленување на Македонија во големото Европско 
семејство. Листата на меѓународни организации кои функционираат во Р. Македонија е дадена во 
електронската верзија на Водичот за инвестиции во Источен плански регион која можете да ја 
најдете на CD-то во прилог на печатената верзија на Водичот и на веб страната 
www.investineastregion.mk. 
 

3.5. Дипломатски и конзуларни претставништва во Република Македонија 
Општина Штип е административен центар на Источниот плански регион. Овде се сместени сите поважни 
институции и организации од широка важност за општата популација. 
Имајќи во предвид дека во текот на претстојувањето и работењето, би имале потреба од информации, 
совети и поддршка во процесот на акомодирање на овдешните услови на живеење и работење, 
обезбедивме листа на дипломатски претставништва, амбасади и конзулати кои Ви се на дофат. 
Повеќето од нив, се сместени во главниот град на државата, што значи дека се на оддалеченост од 
општините од Источниот плански регион на просечно 150 километри. Деталните листи на 
дипломатските и конзуларни претставништва присутни во Р. Македонија се дадени во 
електронската верзија на Водичот за инвестиции во Источен плански регион која можете да ја 
најдете во CD-то во прилог на печатената верзија на Водичот и на веб страната 
www.investineastregion.mk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ШТО ДОБИВААТ ИНВЕСТИТОРИТЕ? 
 
4.1. Цели на Владата на Република Македонија 
Врвен приоритет на Владата на Република Македонија е економскиот напредок на земјата. 
Министерството за надворешни работи и нејзините дипломатски претставништва, преку економска 
дипломатија,  во секојдневното работење се фокусираат на: 

 претставување на Република Македонија како привлечна дестинација за странски инвестиции 
преку промоција на предностите за водење бизнис 

 активности за поттикнувањето на извозот на македонски производи со што се зајакнува 
позицијата на земјата како доверлив бизнис-партнер и дестинација. 

 активности за промовирање на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација 
и зголемување на бројот на туристи што ја посетуваат земјата. 

 
Во земјата работат голем број реномирани странски фирми, како што се: Johnson Controls, Johnson 
Mattey, Kromberg & Schubert, Kemet Corporation, Van Hool, Dräxlmaier, Amphenol, Endava и многу други. 
 
Компаративните предности што ги нуди Република Македонија: 

 Економична квалификувана работна сила; 
 Пријателски настроена Влада кон странски инвестиции;  
 Ниски трошоци за водење бизнис;  
 Едношалтерски систем;  
 Даночни поволности и субвенции;  
 Добра инфраструктура  

го прават опкружувањето поволно за основање и водење бизнис.  

 
4.2. Макроекономија на Република Македонија 

Макроиндикатори 

2014 

Јануар
и 

Февр
уари 

Март Април Мај Јуни Јули Август 
Септе
мври 

Октом
ври 

Ноемв
ри 

Декем
ври 

Индустриско производство 6,4 4,1 0,6 2,2 9,7 4,9 5,9 1,3 9,1 7,5 5,8 0,7 

Индекс на трошоци на 
живот 

0,9 0,6 0,2 -1,1 -0,6 -1,1 0,3 -0,5 -0,7 -0,4 -0,3 -0,5 

Индекс на цени на 
производители на 
индстриски производи 

-2,3 -2,6 -1,6 -1,8 -0,2 -0,7 -0,7 0,4 -1,3 0,1 0,6 -3,8 

Извоз на стоки - ФОБ (во 
милиони САД $) 

318,6 376,5 408,6 394,6 422,3 400,8 432,7 371,9 454,7 443,3 396,2 360,7 

Увоз на стоки - ЦИФ (во 
милиони САД $) 

506,4 558,3 613,0 616,5 547,3 564,9 676,7 555,4 610,4 557,5 562,6 614,0 

Трговски дефицит (во 
милиони САД $) 

187,8 369,6 574,0 795,9 1.020,9 1.185,0 1.429,0 1.612,5 1.768,2 1.982,4 2.148,8 2.402,1 

Извоз на стоки - ФОБ  4,0 22,3 21,4 9,2 27,9 11,8 6,1 14,4 26,2 15,4 4,4 -11,6 

Увоз на стоки - ЦИФ  1,7 14,9 18,5 2,9 -15,3 7,8 14,7 14,6 16,2 8,7 -5,1 -0,4 

Готовина во оптек 7,4 11,7 3,0 3,6 7,4 5,4 7,0 9,0 9,6 11,2 13,1 12,1 

М0 3,4 6,9 -2,8 0,3 4,2 4,1 7,7 9,5 9,6 6,7 15,7 17,1 

М1 8,4 10,8 8,6 12,7 12,4 11,6 12,5 12,6 15,4 15,7 18,0 22,2 

М2 0,6 1,0 1,0 4,9 4,1 4,2 4,5 4,7 5,8 5,6 5,3 7,2 

М2 денар 3,4 5,1 4,4 7,0 6,7 6,2 7,4 8,0 8,8 8,9 9,8 12,3 

М4 5,7 6,0 5,8 9,0 8,4 8,0 8,1 8,1 8,9 8,8 8,9 10,5 

М4 денар 8,9 10,3 9,4 11,4 11,0 10,0 10,8 11,1 11,6 12,0 13,1 15,3 

Депозити на приватен 
сектор 

6,3 6,1 6,9 9,4 8,5 8,3 8,1 8,1 8,7 8,5 8,5 10,4 

Депозити на население 7,3 8,0 7,2 7,6 7,6 7,4 7,4 7,9 8,0 8,5 8,4 9,0 

Корпоративни депозити 3,0 -0,1 6,5 15,6 11,2 13,2 11,9 10,5 12,9 10,1 10,0 15,7 

Кредити на приватен 
сектор 

6,7 7,0 7,5 7,1 7,6 8,5 8,4 8,7 9,4 9,7 9,8 10,0 

Кредити на население 10,5 10,8 11,3 11,5 11,6 11,8 11,8 12,0 12,3 12,3 12,0 11,8 

Корпоративни кредити 4,0 4,4 4,9 4,0 4,8 6,1 6,0 6,4 7,2 7,8 8,2 8,6 

Буџетски дефицит (процент 
од БДП) 

0,4 1,6 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 4,4 

Табела 78: Макроиндикатори за 2014 година по месеци (извор: Државен Завод за Статистика на Р. Македонија) 



4.3. Даночни поволности за инвестирање во Технолошко Индустриските Развојни Зони 
(ТИРЗ)  
 
Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) е слободна зона од аспект на даночните закони во 
Република Македонија. Секое домашно или странско физичко или правно лице - корисник на ТИРЗ 
може да ги користи даночни поволности преку инвестирање во зоната. 
 

4.3.1. Даночни ослободувања и олеснувања 
 Корисникот на зоната е ослободен од плаќање данок на добивка за период од 10 години, 

доколку во рок од две години по годината на добивање на решението за започнување со 
работа под услови утврдени со закон, го започне вршењето на дејноста во зоната.  

 Корисниците на ТИРЗ кои вршат исплата на приходи кон странско правно лице во Република 
Македонија или во странство, должни се истовремено со исплатата на приходот да го 
задржат и да го уплатат данокот во висина од 10%. 

 Корисникот на зоната е ослободен од плаќање персонален данок на доход по основ на плати 
на вработени лица за период од 10 години. 

 Корисникот на зоната е ослободен од ДДВ за прометот на добра и услуги во ТИРЗ (освен 
прометот наменет за крајна потрошувачка) и за увозот на добра во ТИРЗ (под услов 
добрата да не се наменети за крајна потрошувачка). 

 
Детални информации за даночните поволности за инвестирање во Технолошко Индустриските 
Развојни Зони (ТИРЗ), условите за нивно користење, роковите и потребната документација се 
дадени во електронската верзија на Водичот за инвестиции во Источен плански регион која можете 
да ја најдете во CD-то во прилог на печатената верзија на Водичот и на веб страната 
www.investineastregion.mk. 
   
 

4.4. Водење бизнис во Македонија  
 
4.4.1. Регистрирање на компанија во Македонија 
Регистрацијата на трговски друштва во Република Македонија ја регулира Законот за Трговски Друштва 
кој е во функција од 2004 година, а Централниот Регистар на Македонија е овластената институција за 
регистрирање на компаниите. Овој закон е примарниот закон за регулирање на деловната активност во 
Македонија. Сите странски инвеститори ги добиваат истите права и привилегии како и Македонските 
државјани, така да странските инвеститори имаат право да основаат и да вршат активности во некој од 
дефинираните типови компании според Македонското Законодавство. Според Законот за трговски 
друштва, компаниите се формираат како посебни правни лица кои функционираат независно од 
нивните основачи, акционери и менаџери. Зависно од видот на трговското друштво, компаниите имаат 
сопствени права, обврски, назив и регистрирани седишта. Законот прави дистинкција помеѓу 5 видови 
на компании: 

 Јавно трговско друштво (ЈТД) 
 Командитно друштво (КД) 
 Друштво со ограниччена одговорност (ДОО/ДООЕЛ) 
 Акционерско Друштво (АД) 
 Командитно Друштво со Акции (КДА) 

    
Република Македонија има воведено едношалтерски систем кој им овозможува на инвеситорите да ги 
регистрираат своите компании во период 4 часа по поднесување на апликацијата (во пракса процесот 
може да потрае и до 1-2 работни дена). Инвеститорот може да регистрира компанија со едноставно 
одење до еден од шалтерите, собирање на сите потребни информации од истиот со обраќање на само 
еден вработен во институцијата. Ова значително ги намалува административните бариери и почетните 
трошоци.           
 
Детални информации за водењето бизнис во Р. Македонија, видовите компании, како и процедурите 
за регистрирање на различни видови компании во Македонија се дадени во електронската верзија на 



Водичот за инвестиции во Источен плански регион која можете да ја најдете во CD-то во прилог на 
печатената верзија на Водичот и на веб страната www.investineastregion.mk. 
 

4.5. Закон за работни односи 
За работни односи меѓу работодавачи кои имаат седиште или престојувалиште во Република 
Македонија и кај нив вработените работници, кога работата постојано се врши на територијата на 
Република Македонија, како и во случаите кога работодавачот привремено ќе го упати работникот на 
работа во странство, обврските и правната рамка ја дава Законот за работни односи (“Службен весник” 
на РМ, бр. 16/2010). Овој закон се применува, исто така, за работните односи меѓу странските 
работодавачи и кај нив вработените работници, коишто се воспоставуваат врз основа на договорот за 
вработување заради вршење на работа на територијата на Република Македонија. Подетални 
информации за Законот за работни односи се дадени во електронската верзија на Водичот за 
инвестиции во Источен плански регион која можете да ја најдете во CD-то во прилог на печатената 
верзија на Водичот и на веб страната www.investineastregion.mk. 
  

 4.6. Државни празници во Република Македонија 
Државни празници во Република Македонија  

Нова Година 1 јануари 
Божиќ, Прв ден 7 јануари 
Велигден Втор ден Велигден 
Ден на трудот 1 мај 
Св. Кирил и Методиј, Ден на сесловенските  
просветители  

24 мај 

Рамазан Бајрам Прв ден Рамазан Бајрам 
Ден на Републиката  2 август 
Ден на независноста 8 септември 
Ден на народното востание  11 октомври 
Ден на Македонската револуционерна борба 23 октомври 
Св. Климент Охридски 8 декември 
Табела 79: Државни празници во Република Македонија (Извор: “Службен весник на Република Македонија” бр. 21/98 и 18/2007) 
 
 

 
 
 
Подетални информации за Република Македонија и водењето бизнис во Република 
Македонија има во електронската верзија на Водичот за инвестиции во Источен плански 
регион која можете да ја најдете во CD-то во прилог на печатената верзија на Водичот 
или на веб страната: www.investineastregion.mk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Да сумираме Зошто Источен плански регион на Република Македонија да биде Вашата 
следна бизнис дестинација: 
 

 Регионот има долга традиција во текстилната, рударската и дрвната индустрија, како и 
производството на земјоделски култури. Како резултат на ова, нашата работна сила е 
со високо развиени вештини, а сепак со конкурентни примања.  

 Географската поставеност на Источниот плански регион на Република Македонија, 
природните богатства и развиената инфраструктура ветуваат задоволување на широки 
инвеститорски визии. Желбата за употребата на човечкиот капитал, природните 
богатства и постоечката инфраструктура условија Локалните самоуправи и вработените 
во нив да бидат активни учесници, креатори и имплементатори на поволна клима за 
инвестирање.  

 Странските инвеститори ги уживаат истите права и обврски како и граѓаните на 
Република Македонија, имаме ниски даноци (10% данок на профит и приход, 0% данок 
на реинвестирање на профитот) и не се плаќа царина за внесената опрема за 
опремување на фабриките.   

 Од осамостојувањето, 1991 година, Р. Македонија е потписничка на бројни 
билатерални и регионални договори за слободна трговија и благодарение на 
местоположбата вашиот бизнис ќе има пристап до повеќе од 650 милиони 
потрошувачи.  

 Бидејќи макроекономската стабилност ни е приоритет, Македонскиот денар е врзан за 
Еврото  (1 МКД = 61.5 ЕУР) со што придонесуваме кон ниска инфлација.  
 

Нашата визија е јасна -  создаваме економски високо развиен регион кој е пожелно место за 
водење бизнис и каде инвестициите создаваат вредности. Нека Вашиот бизнис биде дел од 
оваа профитабилната деловна приказна.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Почитуван Инвеститору, 
 
Се надеваме дека, со Водичот за инвестиции во Источен планки регион 
Ви приложивме доволно факти да донесете правилна одлука за 
инвестирање во бизнис кој ќе генерира профит. Топло Ви ја 
препорачуваме веб страната www.investineastregion.mk каде ќе можете 
во секој момент да ги добиете најновите податоци и информации за 
сите релевантни прашања  од аспекти на Источен плански регион.    
 
За сите прашања и дилеми поврзани со ширењето на Вашиот бизнис во 
Источниот плански регион, Центарот за развој на Источен плански 
регион, Регионалниот Бизнис Центар при Центарот за развој на 
Источен плански регион, Локалите самоуправи и организациите за 
поддршка на бизнис секторот Ви стојат на располагање.  

    
Во очекување на Ваш повик и посета, 

Источен плански регион. 
 

 


