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1 РЕЗИМЕ   

Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово е изработена со учество на сите засегнати страни во 
областите на руралниот развој. Во подготовкатa на планот беа вклучени претставници на сите целни 
групи од областите на делување, кои од свој аспект дадоа придонес за развивање на сеопфатен и 
корисен стратешки документ кој ги отсликува потребите и предлозите на засегнатите страни.   

Стратешкото планирање е демократски процес за креирање на визија, мисија и стратегии за 
достигнување на посакуваната иднина. Стратешкиот план за рурален развој на Општина Тетово е 
подготвен за периодот 2015-2020 година.  

Реализацијата на целите на Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово е во потполна согласност 
со целта на нацрт Националната Стратегија за Земјоделство и Рурален Развој за периодот    
2014-2020 година и тоа во поглед на: зголемување на конкурентноста на македонското земјоделско 
производство и прехрамбената индустрија, осигурување на одржлив развој на руралните средини и 
одржливо управување со природните ресурси.  

Од страна на тимот за изработка  беше детално анализирана Политиката за рурален развој на Европска 
Унија за периодот 2014 -2020 и приоритетите на Европската Унија беа усогласени со локалните потреби, 
при што работната група се фокусираше на локалната состојба и искористување на компаративните 
предности на руралните средини во Општина Тетово. 

Со имплементација на Стратешкиот план за рурален развој ќе се придонесе кон подобрување на 
состојбите и прашањата што се однесуваат на економско-социјалната положба, а со тоа ќе се подобри 
квалитетот на животот на граѓаните од руралните подрачја на Општина Тетово.    

Стратегија за рурален развој на Општина Тетово ја изработи Центарот за Промоција на Одржливи 
Земјоделски Практики и Рурален Развој – ЦеПроСАРД, а нејзината изработка е финансирана и нарачана 
од Општина Тетово. 
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2 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 

Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово е подготвена со партиципативно учество на сите 
засегнати страни во приоритетните области: претставници од бизнис секторот, локалната самоуправа, 
невладините организации и образовниот сектор вклучувајки представници од релевантните институции за 
средно и високо образование. Во изработката на стратегијата учествуваа: Федерација на Фармери на 
Република Македонија, Мрежа за Рурален Развој на Република Македонија, Државен Универзитет во 
Тетово, Средно Земјоделско Училиште во Тетово, Подрачна Единица на Министерство за Земјоделство, 
Шумарство и Водостопанство на Република Македонија, Агенција за Поттикнување на Развојот на 
Земјоделството – канцеларијата во Тетово, постојаната работна група за Регионален Рурален Развој на 
Југоисточна Европа со седиште во Македонија, претставници од Општина Тетово, индивидуални 
земјоделци, локални невладини организации и други засегнати страни. Во формирањето на базата на 
податоци потребна за анализата на руралното опкружување во Општина Тетово свои допринос со 
информации и документи дадоа и Министерство за Животна Средина - сектор за природа, ЈП Македонски 
шуми, ТВ Кисс Тетово, Планинарски клуб „Тетекс” Тетово, Агенцијата за Поддршка на Туризмот, Балкан 
Биосерт Подружница Скопје - акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско 
производство, преработки и промет. 

Истражувањето и изработката на документот се спроведуваше во 2014 година. По направеното 
истражување, основите на стратешкиот документ беа поставени на три еднодневни работилници, кој 
беше доработен во консултација со целиот тим за изработка. Исто така, беа спроведени интервјуа 
со представници од релевантни институции кои ги засега руралниот развој на Општина Тетово, како 
што се Регионалната Единица на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот 
Развој во Тетово и Подрачната Единица на Министерството за Земјоделство, Шумарство и 
Водостопанство во Тетово. За да се утврди состојбата на терен и да се добијат што ее можно 
подетални податоцибеше спроведено истражување преку анкетни прашалници и интервјуа со 
представници од руралното население, пред се земјоделци, кое живат во низинските и 
планинските села  кои се дел од Општина Тетово.  

Подготовката на стратешкиот план ги содржи следните чекори: 

1. Основни податоци за Општина Тетово; 

2. ПЕСТЛЕ анализа; 

3. SWOT анализа; 

4. Анализа на засегнати страни;  

5. Анализа на резултатите од истражувањето; 

6. Дефинирање визија, мисија и заеднички вредности на Општина Тетово; 

7. Дефинирање на приоритетни области; 

8. Дефинирање на стратешки цели; 

9. Подготовка на акционен план и временска рамка за имплементација. 
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3 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА ТЕТОВО 

Општина Тетово се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија, во Долната Полошка 
Котлина, а дел од населените места се лоцирани на падините на Шар Планина до границата со Косово.  

Слика 1 Местоположба на Општина Тетово 
Извор: Државен Завод за Статистика 

Општината се протега во правец од северо-
запад до југо-исток. На север, северо-запад 
и запад граничи со општините Драгаш и 
Призрен во Косово; на исток и југо-исток со 
општините Теарце, Јегуновце и Желино и на 
југ со општините Боговиње и Брвеница (види 
слика 2). 

Општината Тетово е сместена во средината 
на Полошкото Поле до планината Шара 
околу бреговите на реката Пена. Таа е дел 
од Полошкиот плански регион  и зафаќа 
простор од 87km². Општина ја сочинуваат 20 
населени места: 10 низински, 6 ридски и 4 
(Бозовце, Вејце, Вешала и Лисец) се 
планински. 

Градот Тетово се наоѓа на раскрсница на меѓународни коридори: коридорот VIII кој поминува низ градот 
Тетово и коридорот X кој е 40km оддалечен од Општината. Поради тоа, градот отсекогаш претставувал 
важен крстопат на патиштата на разни култури и цивилизации, од разни историски епохи, кои оставиле 
свој белег на неговиот развој. Тетово спаѓа меѓу најстарите градови во Република Македонија, во кој низ 
историјата се испреплетувале голем број култури засновани врз традицијата на граѓанските општества 
кои живеат во овие простории. 

Слика 2 Населени места во Општина Тетово 
Извор: Државен Завод за Статистика 

Општина Тетово има умерено 
континентална котлинска клима 
со просечна годишна 
температура од 11,6°C. Летата 
се топли и релативно влажни, 
зимите се ладни и снежни, а 
пролетта и есента се 
проследени со чести врнежи. 

Климатско – почвените, 
хидрографските и просторните 
услови во Општина Тетово 
одговараат за развој на 
земјоделството и сточарството. 

 
Поволните почвено - климатски услови овозможуваат одгледување на житни, градинарски, овоштарски, 
фуражни и индустриски култури. Високо планинските пасишта се погодни за интензивен развој на 
говедарството и овчарството во летниот период. Природни услови и богатото културно историско 
наследство претставуваат одлична основа за развој на руралните средини во oпштината. 

 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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4 ПЕСТЛЕ АНАЛИЗА 

Преку ПЕСТЛЕ анализата елаборирана е состојбата во руралната средина на Општина Тетово со тоа 
што се детално објаснети факторите кои се од важност за руралниот развој за Општината и тоа:  

 П (Political) – Политички фактори; 

 Е (Economic) – Економски фактори; 

 С (Social) - Социјални фактори; 

 Т (Technological) -  технолошки фактори; 

 Л (Legal) – правни фактори и  

 Е (Environmental) – фактори за заштита на животна средина. 

4.1 Политички фактори од важност за руралниот развој на Општината 

Во текот на периодот 2000-2012, во просек 21% од активното работоспособно население во Македонија, 
вклучувајќи го и населението од руралните делови на Општина Тетово, било вработено во земјоделскиот 
сектор (околу четири пати повеќе од ЕУ-25). Согласно официјалните податоци од Државен завод за 
статистика на РМ, 100,000 лица се вработени во земјоделството (вклучително вработени во претпријатија 
и земјоделци на кои земјоделството им е единствена дејност) и дополнителни 20,000 земјоделци на кои 
земјоделството не им е единствена дејност. Покрај редовно вработените лица забележан е голем број на 
сезонски вработувања (особено во секторите овоштарство и градинарство), за кои нема достапни 
прецизни податоци. Имајќи го во предвид овој факт, националната политика за земјоделство и рурален 
развој има големо значење за квалитетот на животот на населението во руралните средини и развојот на 
економијата во државата воопшто. 

Законот за земјоделство и рурален развој ги регулира основните прашања кои се однесуваат на 
планирањето на политиката и мерките, финансирањето на секторот, работата на институциите, органите 
во областа и сл. Со донесувањето на новиот Закон за земјоделство и рурален развој, како најзначаен 
правен акт на овој сектор, се овозможува зајакнување на правната рамка и подобрување на политиката и 
институциите во земјоделско-прехранбениот сектор и руралните средини, во согласност со тековните 
реформи во рамките на ЕУ. Заради потребата од приоритетно уредување на земјоделско-прехранбениот 
сектор, како и заради хармонизација на македонското законодавство со правниот поредок на ЕУ, Acquis 
communautaire, во ноември 2014 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
(во натамошниот текст: МЗШВ) ја подготви нацрт Стратегија за земјоделство и рурален развој за 
период 2014-2020 година.1 Најголем дел од активностите на Акциониот план на оваа Стратегија се 
вградени и во Национална стратегија за Европска интеграција на РМ, Акциониот план за пристапно 
партнерство, како и Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (Поглавје 11 - Земјоделство 
и рурален развој). 

Политиката за рурален развој во досегашниот период во Општината е регулирана со Стратегиите за 
економски развој на Општина Тетово и со изработката на Стратегијата за рурален развој за периодот 
2015-2020 година која претставува прва стратегија од овој вид  со која ќе се постави цврста основа за 
одржлив развој на руралните средини во Општината. Во процесот на изработка на овој стратешки 
документ се вклучени Националните приоритети на Република Македонија во делот на земјоделството и 
руралниот развој за периодот 2014 – 2020 година, како и приоритетите на Заедничката Земјоделска 

                                                           

 

 

1 http://www.mzsv.gov.mk/files/NSZRR_2014_2020_finalen_raboten_nacrt_za_mislenje.pdf 
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Политика на Европската Унија во периодот 2014 – 20202 , но сепак, прилагодени на условите во Општина 
Тетово. 

4.2 Економски фактори од важност за руралниот развој на Општина Тетово 

Економијата на Општина Тетово има значајно место во економијата на Република Македонија. 
Полошкиот плански регион во кој припаѓа Општина Тетово учествува во бруто домашниот производ  на 
Република Македонија со 7,3% во 2012 година3. За регионот е карактеристичен нискиот БДП по жител кој 
во 2012 изнесуваше 107.394 денари.  

Носители на економскиот развој на Општина Тетово се прехранбената индустрија, дрвната индустрија, 
индустријата за градежништво и производство на градежни материјали и текстилната индустрија. Покрај 
овие индустрии, развој на Општина Тетово овозможуваат и трговијата, угостителството и занаетчиските 
услуги. Во Општина Тетово постојат и поволни можности за засилен развој на туризмот, пред сè 
планинскиот, руралниот и еко-туризмот. 

Во однос на структурата на активните деловните субјекти, доминантни дејности во Општина Тетово се 
трговија на големо и мало и поправка на моторни возила застапени со 1.281 субјекти; преработувачка 
индустрија  со 355 субјекти и објекти за сместување и сервисни дејности со храна со 251 субјект. 
Структурата на деловните субјекти во Општина Тетово според Националната класификација на дејности 
е дадена во Табела 1. 

Табела 1 Структура на активни деловни субјекти по стопански сектори за Општина Тетово 
Реден 
број 

Стопански сектор 
Број на регистрирани 

деловни субјекти 

1 Земјоделство, шумарство и рибарство 27 

2 Рударство и вадење на камен 6 

3 
Преработувачка индустрија (производство на прехранбени производи и 
пијалоци, производи од тутун, текстил, кожа и дрво) 

355 

4 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 3 

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

7 

6 Градежништво 238 

7 Трговија на големо и мало, поправка на моторни возила и мотоцикли  1.281 

8 Транспорт и складирање 120 

9 Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 251 

10 Информации и комуникации 50 

11 Финансиски дејности и дејности на осигурување 17 

12 Дејности во врска со недвижен имот 7 

13 Стручни, научни и технички дејности 191 

14 Административни и помошни услужни дејности 60 

15 Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување 6 

16 Образование 39 

17 Дејности на здравствена и социјална заштита 158 

18 Уметност, забава и рекреација 42 

19 Други услужни дејности 149 

Вкупно 3.007 

Извор: Државен завод за статистика, Национална класификација на дејности, состојба на 31.12.2013 година 

                                                           

 

 

2 The CAP towards 2020 

3 Извор: Државен завод за статистика, МАКСтат база, пристапено на 25.02.2015, 
http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saveshow.asp 



 

Во Општина Тетово е забележан 
силен подем на новоформирани 
мали и средни претпријатија во 
приватна сопственост, кои стануваат 
основен двигател на локaлната 
економија. Во графиконот во 
продолжение е даден вкупниот број 
од 3.007 активни деловни субјекти по 
големина, состојба на 31.12.2013 
година според најновите податоци 
од Државниот завод за статистика. 
Најзначајни носители на стопанскиот 
развој во Општина Тетово се микро 
и малите претпријатија на кои 
отпаѓаат 2.980 од вкупно 3.007 
активни деловни субјекти. 

Графикон 1 Активни деловни субјекти по големина 
Извор: Државен завод за статистика, МАКСтат база, пристапено на 
25.02.2015 

Во Табела 2 се претставени активни деловни субјекти во земјоделство и рурален развој кои делуваат на 
територија на Општина Тетово. 

Табела 2 Активни деловни субјекти во земјоделство и рурален развој во Општина Тетово 
Име на фирма Име на фирма Име на фирма 

АРНОВА Рефет Меметнеби Салија 
с.Мала Речица 

Друштво ПЕРСИА ДООЕЛ експорт-
импорт с.Мала Речица 

МЕРЌИ Несет Изаир Имери 
с.Порој 

БАЛКАН Сабри Алији  
с.Голема Речица 

Друштво СЕЛЦЕ-ФАРМ ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово 

МИЛА-СТЕФ Бобан Јован 
Бојчески Тетово 

АГРО ИСМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз 
с.Џепчиште 

Друштво ТАРА ЛА ЦРОВ,TARA LA 
CROW ДОО експорт-импорт с.Фалиш 

МОТОФАНКА ДООЕЛ увоз-извоз  

АГРО ЏА ТП Џабир Селим Алили ЕДИЛ-ДАЦИ Амир Иљаз Адеми с.Селце М-ПРОДУКТ с.Мала Речица  

АГРО-АРТ Шенази Суби Салија ЕУРОПЕАН ПЛАНТС ДООЕЛ експ.-имп. НИТИОИЛКОМПАНИ 

АГРО-ЕКО Екрем Енвер Салија 
с.Мала Речица 

ЕРЗЕНИ ТРАНС ДООЕЛ  експорт-
импорт с.Шипковица 

НИО КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Голема Речица 

АГРО-ЦАЛИ увоз-извоз ДООЕЛ 
с.Џепчиште 

ЕУРОФРИТ ДООЕЛ експорт-импорт 
с.Голема Речица 

ПОЛОГ 

АЈЕТ Хаќим Халит Јашари с.Вејце  Земјоделска задруга АЉБАДЕНИ д.о.  РЕЧИЦА с.Речица 

АД-РА Агиме Абдулмаџит Фејзулахи 
с.Голема Речица 

ЗУЛЧЕ Зулќуфли Локман Сефери 
с.Голема Речица 

РЕЧИЦА Абдилбари Куртиши 
с.Голема Речица 

БАЧЕЛЛА-9Б ДОО експорт-импорт 
с.Џепчиште 

ИБАЛИНА ДООЕЛ експ.-имп. с.Ѓермо СЕМЕНТАЛ-МШ ДООЕЛ 

БИО ДЕКОР-АБ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Мала Речица  

Индивидуален земјоделец ДЕНИК 
Беадин Џевдет Бејадини с.Џепчиште  

СЕМИ Сабајдин Шукри Абдули 
Тетово 

ВАРДАР Елизабета Стојко Мишеска 
с.Сараќино 

ИЦЕ-ФРЕШ Мухарем Муамет Мазлами 
с.Голема Речица 

УРА с.Џепчиште 

ВЕМА-ПЛАНТ ДОО Тетово ЈАРКА ФРОНТ-АГРО КУРТИШИ ДООЕЛ 

ДЈАЛИЦА Мерџан Шукри 
Абдурамани с.Вејце  

ЌА-БЕ Сабедин Абдулхамид Хавзиу 
с.Џепчиште 

ХАДИСИ-ФАРМ Рафиз 
Абдурезак Аљија Тетово 

Друштво  АУС ФАРМ ДООЕЛ 
експорт-импорт с.Мала Речица 

КАЛЕЦ Љазим Зулбеар Нухија  
с.Голема Речица  

ХАРБИН Нури Џелал Сулемани 
Тетово 

Друштво ЃЕЉБРИМИ-АС ДООЕЛ 
експорт-импорт с.Голема Речица 

КОБИЛИЦА-ХБ ДООЕЛ експорт-импорт 
с.Бродец 

ЏЕРМА ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

Л.Д. ШАР ПЛАНИНА Тетово КОО-ПРОМ АД Тетово ШАРПЛАНИНЕЦ Тетово 

Друштво МЕЉИ-КОМ ВЈ ДООЕЛ 
експорт-импорт с.Мала Речица 

ЌУМШТ-ШАРИ Фекрије Садри Јонузи 
с.Лавце 

ШИЉ КОМПАНИ експорт-импорт 
с.Лавце 

Друштво МЕРСО-ТРАНС ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово 

Друштво ЈЕТИ-ЈБ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Порој 

ШПАТИ Неџбедин Фекри Абдии 
с.Џепчиште 

Извор: Општина Тетово, Канцеларија за Локален Економски Развој 



13 

 

Иако не е  во надлежност на локалната власт, значен придонес за развој на економијата во Општина 
Тетово ќе допринесе отварањето на Технолошко-развојната економска зона. Тетовска Индустриската 
Зона зафаќа површина од 94 хектари и лоцирана е во село Сараќино. Изградбата на инфраструктурата 
дава можност за отворање на поголем број фабрики, со што ќе се креираат нови работни места за 
жителите од Тетово, Гостивар и регионот. Според проекциите, во првата фаза се планира да се изградат 
25 до 30 индустриски објекти, кои би овозможиле отварање на близу 7.000 нови работни места. 
Функционирањето на зоната ќе овозможи отварање на нови бизниси од областа на руралната економија 
и ќе доведе до побрз раст и развој на руралните средини во Општината. 

Институции кои поддржуваат развој на руралните средини во Општина Тетово - На територијата на 
Општина Тетово за поддршка на земјоделството и руралниот развој функционираат две институции: 
Подрачната Единица на Министерството за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство на Република 
Македонија и Регионалната Единица на Агенцијата за Поттикнување на Развојот на Земјоделството.  

Банки на територијата на Општина Тетово - Во Тетово функционираат две експозитури на Прокредит 
Банка, колку што има и Стопанска Банка ад Скопје, а по една експозитура има и Стопанска Банка ад 
Битола, Халкбанк, НЛБ Тутунска, Алфа Банк, Охридска Банка, Комерцијална Банка и Шпаркасе Банка. 
Сите овие финансиски институции располагаат со одредени кредитни производи кои може да се 
искористат за поддршка на инвестиции за развој на руралните средини во Општината. 

Локална даночна политика на Општина Тетово - Во согласност со генералниот процес на 
децентрализација во Република Македонија, еден од клучните димензии е и фискалната 
децентрализација, т.е. фискална автономија во надлежноста на локалните самоуправи. Висината на овие 
локално дефинирани даноци и давачки, како и ефикасноста во нивното дефинирање и издавање 
овозможува документација за започнување на нови бизниси, како и проширување на дејноста или обемот 
на постоечките бизниси. Данокот на имот во Општината (вселени) изнесува 0,05% и данок на имот 
(невселени) изнесува 0,10%  од утврдената пазарна вредност на недвижноста; данокот на наследство и 
подарок за наследник од втор наследен ред изнесува 2%, додека за наследник од трет наследен ред е 
4%, а  Данокот на промет на недвижности  во Општината изнесува 3%. 

4.2.1 Потенцијал за развој на рурална економија во Општина Тетово  

Табела 3 Статистички податоци за населените места во Општина Тетово 
Населени 

места 
Надморска 

висина 
Површина 

km2 
Жители (во 000) Аграрна структура 

1994 2002 Земјоделско земјиште Пасишта Шуми Вкупно 

О. Тетово 824 264,8 80.275 86.580 7.303 9.726 6.837 23.866 

Бозовце 1.300 56,8 1.086 924 506 3.559 1.123 5.188 

Бродец 1.060 14,9 559 1.136 278 433 661 1.372 

Вејце 1.200 24,6 381 1.127 339 1.573 473 2.385 

Вешала 1.195 31,6 1.132 1.222 605 1.546 906 3.057 

Гајре 950 7,3 843 1.020 240 189 271 700 

Голема Речица 508 5,7 3.841 3.977 430 27 61 518 

Ѓермо 1.100 13,3 989 962 233 540 530 1.303 

Једоарце 560 1,5 13 5 49 24 68 141 

Лавце 780 5,5 277 298 169 55 305 529 

Лисец 1.200 13,7 831 692 371 667 331 1.369 

Мала Речица 490 3,5 7.069 8.352 141 8 20 169 

Отуње 985 5,8 - - - - - - 

Порој 500 5,2 2.705 2.899 250 22 155 427 

Сарачино 415 6,2 944 1.087 521 13 45 579 

Селце 800 14,4 2.119 2.538 452 170 766 1.388 

Сетоле 985 3,7 7 2 78 91 194 363 

Тетово 505 22,4 50.376 52.914 1.519 41 47 1.607 

Фалиш 438 4 558 546 366 16 4 386 

Џепчиште 480 4,5 3.964 4.051 324 25 55 404 

Шипковица 1.030 20,2 2.581 2.826 432 727 822 1.981 

Извор: Министерство за локална самоуправа, 2006 
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Во Табела 3 даден е преглед на руралните населени места во Општина Тетово и градот Тетово. 
Статистичките податоци за бројот на население во секое населено место се во согласност со 
официјалните податоци од последните два Пописа на население во 1994 и 2002 година според  Држаниот 
завод за статистика.  

Бозовце е сместено во западниот дел на Општина Тетово. Најзастапени почви во атарот на селото се 
кафеави шумски почви и ранкери. Поради тоа, селото има поволни услови за одгледување на семенски и 
меркантилен компир и сеани тревници со што ќе се обезбедат услови за поинтензивен развој на 
овчарството. Големата површина на шуми претставува ресурс за производство на брикети и пелети од 
шумски отпад и собирање на диворастечки шумски плодови. 

Бродец е сместен во северниот дел на Општина Тетово и се граничи со Република Косово. Најзастапени 
почви во селото се кафеавите шумски почви и ранкерите. Почвено-климатските услови одговараат за 
одгледување на компир, јачмен, овес, малини, капини, лешници и сеани тревници Условите се погодни и 
за развој на говедарството и овчарството.  

Вејце се наоѓа во северниот дел на Општина Тетово и граничи со Република Косово. Најзастапени почви 
во селото се кафеавите шумски почви и ранкерите. Селото има предуслови за одгледување на компир, 
овес, јачмен, сеани тревници, малини, капини и за развој на овчарството. 

Вешала на север се протега до границата со Република Косово. На територијата на селото се 
образувани кафеави шумски почви и ранкери врз силикатни супстрати. Овие почви во комбинација со 
климатските услови одговараат за одгледување на компир, овес, рж, капини, малини, а особено на сеани 
тревници. Сеаните тревници ќе обезбедат фуражна база за развој на сточарството, првенствено на 
овчарството. 

Гајре е сместено во средишниот дел на Општина Тетово, во близина на градот Тетово. Најзастапени 
почви во селото се кафеавите шумски почви и ранкерите. Главна дејност на населението е 
поледелството. Во селото постојат услови за одгледување на јачмен, компир, рж, овес, сеани тревници, 
лешници, капини, малини, костени, како и  за развој на говедарството и овчарството. 

Голема Речица е сместена во јужниот дел на Општина Тетово. Главна дејност на населението е 
поледелството. На територијата на Голема Речица, како резултат на ерозивните процеси на падинските 
терени се образувани делувијални почви. Тие се граничат со алувијални почви. На северозападните 
делови на селото се образувани кафеави шумски почви, ранкери и регосоли. На овие терени заради 
големиот пад на теренот најдобро е да се засеат вештачки ливади за да се спречи понатамошна ерозија 
на почвите. На поблагите делови од овој релјеф постојат услови за одгледување на јачмен, пченица, 
сеани тревници, костени, лешници, малини, капини и слично. На делувијалните и алувијалните почви кои 
се наоѓаат на падинските и рамничарските терени постојат поволни услови за одгледување на 
градинарски култури (пиперка, домат, зелка, праз), поледелски куптури (пченица, пченка, грав, јачмен) и 
овошни култури (јаболка, вишни, сливи, капини). На територијата на ова село постојат добри услови за 
одгледување на крупен добиток (молзни крави и телиња за тов). 

Ѓермо е сместено северно од градот Тетово, на север граничи со Општина Теарце. Селото Ѓермо 
располага со скромни услови за земјоделско производство. На неговата територија на силикатни 
супстрати се образувани кафеави шумски почви, ранкери и на пострмните наклони регосоли. Во овие 
почвени-климатски услови може да се одгледуваат компир, рж, јачмен, малини, капини, лешници, сеани 
тревници и друго. Овие услови се погодни и за одгледување на овци.  

Једоарце е сместено во источниот дел на Општина Тетово. Селото располага со мала површина на 
обработливо земјиште, каде се распространети кафеави шумски почви, ранкери и регосоли. Заради 
релативно малата надморка височина и почвените услови, можат да се одгледуваат поледелски култури 
(јачмен, овес, пченица), компир, лешници, костени, малини, капини, јаболка и друго. Условите за 
сточарско производство се скромни бидејќи нема доволно пасишта и обработливи површини за подигање 
на сеани тревници. 
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Лавце е сместено во средишниот дел на Општина Тетово, веднаш над градот Тетово. Природните услови 
во селото овозможуваат развој на полјоделството и шумарството. Во селото постојат услови за 
одгледување на поледелски култури (јачмен, овес, пченица), компир, лешници, костени, малини, капини, 
јаболка и друго. Покрај тоа, постојат и услови за сточарско производство, главно говедарство и 
овчарство. За развој на сточарството потребно е да се подигаат сеани тревници за обезбедување на 
потребната кабаста храна за добитокот. Од отпадот и дрвната маса во шумите постојат услови за 
отварање на семејни бизниси за преработка на дрвото и изработка на брикети и пелети. 

Лисец е сместен во јужниот дел на Општина Тетово. Во селото постојат поволни услови за развој на 
овчарското производство. Од земјоделските култури, со успех може да се одгледуваат компир, овес, рж, 
потоа малини, капини, лешници и сеани тревници. 

Отуње се наоѓа во источниот дел на Општина Тетово, до границата со Општина Теарце. Во Отуње, 
изминативе години нема население и спаѓа во групата на целосно иселени места, со незначителни 
услови за развој на земјоделското производство. 

Порој се наоѓа северо-источно од градот Тетово. Во реонот на селото доминантни се површините на кои 
се образувани делувијани и алувијални почви. На нив со успех може да се одгледуваат градинарски 
култури (пиперки, зелка, брокула, кељ, домати), поледелски култури (пченка, пченица, јачмен, грав), 
овошни култури (јаболка, вишни, капини), фуражни култури и тревни смески. Во селото постојат услови за 
интензивно говедарско производство (молзни крави и телиња за тов). 

Сараќино е сместено во југо-источниот дел на Општина Тетово. Територијата на селото е 
распространета на алувијални почви. Овие почви се погодни за одгледување на интензивни земјоделски 
култури: градинарски (пиперки, зелка, карфиол, брокула, домати, компири), поледелски (пченка, грав, 
пченица), овошни култури (јаболка, вишни, капини),и фуражни култури. Поволните почвено–климатски 
услови за одгледување на фуражни и поледелски култури овозможуваат развој на сточарството, особено 
говедарство и свињарство.  

Селце е сместено во средишниот дел на Општина Тетово. Најзастапени почви се кафеавите шумски 
почви и ранкерите. Во селото постојат услови за одгледување на житни култури (јачмен, компир, рж, 
овес), сеани тревници и овошни култури (лешници, капини, малини, костени). Исто така, во селото има 
услови за развој на говедарство и овчарство. 

Сетоле е сместено во источниот дел на Општина Тетово. Селото располага со мали површини за 
земјоделско производство, со оглед на фактот дека доминираат површините со шуми, можни се 
инвестиции во производство на брикети и пелети од шумски отпад и собирање на диворастечки шумски 
плодови. 

Градот Тетово се наоѓа во средишниот дел на Општина Тетово. Во градот доминираат урбасоли, 
алувијални и делувијални почви. На слободните земјоделски површини постојат поволни почвено-
климатски услови за одгледување на градинарски, поледелски и овошни култури. 

Фалиш е сместено во југоисточниот дел на Општина Тетово. Како и селото Сараќино и ова село е 
распространето на алувијални почви, погодни за одгледување на интензивни земјоделски култури: 
градинарски (пиперки, зелка, карфиол, брокула, домати, компири), поледелски (пченка, грав, пченица), 
овошни култури (јаболка, вишни, капини) и фуражни култури. Поволните почвено–климатски услови за 
одгледување на фуражни и поледелски култури овозможуваат развој на сточарството, особено 
говедарство и свињарство. 

Џепчиште се наоѓа во источниот дел на Општина Тетово, на границата со општините Теарце, Јегуновце 
и Желино. Во атарот на селото доминираат делувијални и алувијални почви. На нив со успех може да се 
одгледуваат градинарски култури (пиперки, зелка, брокула, кељ, домати), поледелски култури (пченка, 
пченица, јачмен, грав), овошни култури (јаболка, вишни, капини), фуражни култури и тревни смески. Во 
селото постојат услови за интензивно говедарско производство (одгледување на молзни крави и телиња 
за тов). 
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Мала Речица се наоѓа западно од градот Тетово. На поблагите делови од релјефот на територијата на 
селото постојат услови за одгледување на јачмен, пченица, сеани тревници, костени, лешници, малини, 
капини и слично. На делувијалните и алувијалните почви кои се наоѓаат на падинските и рамничарските 
терени постојат поволни услови за одгледување на градинарски култури (пиперка, домат, зелка, праз), 
поледелски култури (пченица, пченка, грав, јачмен) и овошни култури (јаболка, вишни, сливи, капини). Во 
селото постојат поволни услови за одгледување на крупен добиток (молзни крави и телиња за тов). 

Шипковица е сместенa во средишниот дел на Општина Тетово. Атарот на селото Шипковица е 
распространет во планински релјеф. Почвите се образувани врз силикатен супстрат и припаѓаат на 
кафеавите шумски почви, ранкерите и регосолите. Регосолите се образувани на пострмните наклони кои 
се обработуваат и каде ерозијата е силно изразена. Најдобро е на овие почви да се засеат сеани 
тревници, за да се спречи понатамошната ерозија на почвите. Во енклавите од кафеавите шумски почви 
и ранкерите постојат најповолни услови за одгледување на компир, малини и капини.  Засеаните 
тревници и природните пасишта обезбедуваат услови за интензивен развој на сточарско производство 
(говедарство и овчарство). Од отпадот од шумите постојат услови за отварање на капацитети за 
изработка на брикети и пелети. 

4.2.2 Земјоделско производство 

Вкупната земјоделска површина во Општина Тетово, изнесува 47.262ha, од кои 7.047ha се 
обработливи површини, а 40.215ha се пасишта, кои се одличен предуслов за развој на сточарството. 

Табела 4 Земјоделски површини по категории на користење во Општина Тетово во 2013 година 

Општина 
Земјоделска 

површина (ha) 
Обработлива површина (ha) 

Пасишта 
Вкупно Ораници и бавчи Овоштарници Лозја Ливади 

Тетово 47.262 7.047 4.651 197 2 2.197 40.215 

Извор: Државен завод за статистика, Поледелство, овоштарство  и лозарство, 20144 

Најзастапени овошни култури во Општина Тетово се вишната, која се одгледува на 56.777 стебла и 
јаболката кои во моментот се застапени со 55.425 родни стебла. Останати значајни овошни култури се 
крушите (8.030 стебла), сливите (5.560 стебла) и црешите (4.190 стебла). Во табелата подолу е 
претставено овоштарското производство во Општина Тетово по култури и оствареното годишно 
производство во тони за 2013 година.  

Табела 5 Производство на овошни култури во Општина Тетово 

Култура 
Број на стебла Производство 

Вкупно Родни Вкупно (t) (kg) по стебло 

Цреши 4.190 4.190 103 25 

Вишни 56.777 53.777 410 8 

Кајсии 920 920 17 19 

Дуњи 1.708 1.708 49 29 

Јаболка 55.425 55.425 2.006 36 

Круши 8.030 8.030 221 28 

Сливи 5.560 5.560 181 33 

Праски 1.060 1.060 29 27 

Ореви 4.184 4.184 97 23 

Лозја 2 4 14 4 

Извор: Државен завод за статистика, Поледелство, овоштарство  и лозарство, 2014 

Најзастапена култура во Тетовскиот регион е пченицата, која се одгледува на 710ha, по што следуваат 
гравот како меѓупосев на 625ha, луцерката на 454ha и компирот на 333ha.  

                                                           

 

 

4 http://www.stat.gov.mk/publikacii/5.4.14.02.pdf 
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Табела 6 Производство на житни, градинарски и фуражни култури во oпштина Тетово 

Култура 
Површина (ha) Производство 

Засеана Ожнеана Вкупно (t) Вкупно (kg/ha) 

Добиточен грашок - сено 24 24 93 3 892 

Граор – сено 37 37 156 4.227 

Пченица 710 710 2.912 4.101 

 'Рж 17 17 19 1.138 

Јачмен 54 54 112 2.066 

Овес 25 23 27 1.189 

Компир 333 333 5.814 17.459 

Кромид 76 76 707 9.303 

Лук 10 10 54 5.400 

Грашок 14 14 79 5.607 

Зелка 83 83 1.450 17.470 

Домат 154 154 2.196 14.257 

Пиперки 219 219 2.969 13.557 

Краставици 10 10 100 10.000 

Бостан 66 66 1.294 19.606 

Грав меѓупосев 
 

625 435 695 

Зелка меѓупосев 
 

73 1.710 23.425 

Детелина 11 11 30 2.727 

Луцерка 454 454 1.599 3.521 

Крмна пченка-зелена маса 82 82 1.118 13.634 

Добиточна репка-зелена маса 70 70 1.217 17.386 

Извор: Поледелство, овоштарство  и лозарство, Државен завод за статистика, 2013 

Согласно наведените почвено-климатски услови на територијата на Општина Тетово може да се донесе 
заклучок дека во низинските села постојат идеални услови за одгледување на крупен добиток, 
особено молзни крави, производство на компир, грав, пиперка, вишна и јаболка. Имајќи ја во 
предвид особено плодната почва во Полошката котлина, постојат предуслови за развој на речиси сите 
култури кои се одгледуваат на територијата на државата, освен за јужните култури кои бараат поголема 
топлина. Планински села во Општина Тетово располагаат со можности за интензивен развој на 
овчарството и козарството (особено во делот на Шар Планина), изградба на рибници и развој на 
планински туризам. Во селата кои се на средината на падините на Шар Планина има идеални услови за 
одгледување на костени, ореви и лешници. 

Шар-планинското сирење и жолтото сирење се познати специјалитети во Општина Тетово. 
Најкарактеристични градинарски производи се: Тетовски грав, Тетовски јаболка, костените, оревите и 
други5. 

Расположливоста на квалификувана и едуцирана работната сила е главен предуслов за ефикасен развој 
на руралните подрачја во Општината. Покрај тоа, поволната географска местоположба и конфигурација 
на теренот, плодната почва, поволните климатски услови, добрата хидролошка состојба, изобилството на 
пасишта и шуми се важни предуслови кои ја прават Општина Тетово атрактивно место за развој на 
земјоделството. Развојот на земјоделството во Тетовскиот регион дава големи можности за развој на 
стопанството, преку отварање на нови работни места, остварување на финансиски ефекти и 
обезбедување на повисок стандард и квалитет на живот на населението во руралните средини. 

 

                                                           

 

 

5
 Министерство за локална самоуправа, 2006 
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4.2.3 Шумарство 

Општина Тетово опфаќа дел од Шар Планина и претставува високо планинско подрачје богато со шуми. 
Површината под шуми е во опаѓање како резултат на се поголемата сеча во Шарпланинскиот регион. 
Согласно проценките, скоро 30% од вкупната сеча во регионот е дива сеча, која предизвикува големи 
ерозии. 

 
 

Графикон 2 Структура на шумски фонд во Општина Тетово 
Извор: ЛЕАП на Општина Тетово 

Шумите главно се состојат од борови и 
бука, како и други видови на дрвја кои го 
покриваат поширокиот дел од масивот 
помеѓу 600 и 1.600m. Структурата на 
шумскиот фонд во Општина Тетово по 
видови е претставена во графиконот од 
лево. 

Со шумскиот фонд на Општина Тетово 
стопанисува ЈП „Македонски шуми,“  
односно шумско стопанство   „Лешница“ 
Тетово. 

ЈП „Македонски шуми” изработува планови 
за стопанисување со шумите за стопанско-
економска намена. 

Планот за користење на дрвната маса се изработува врз основа на Плановите за стопанисување со 
шумите за стопанско-економска намена. Процената на шумскиот фонд со кој располага шумско 
стопанство „Лешница“ Тетово е дадена на табелата подолу. 

Табела 7 Шумски фонд на шумското стопанство „Лешница“ Тетово 
Површина (ha) Биомаса (m3) 

Вкупна 
површина 

Вкупна обрасната 
површина 

Високи 
дрва 

Ниски 
дрва 

Останати 
култури 

Шикара 
Дрвна 
маса 

Годишен 
прираст 

Етат 

28,971.85 26.335,6 2.305,2 23.688,8 195,2 146,4 1.975.869 42.845 274.744 

Извор: http://www.mkdsumi.com.mk/img/Sumski_Fond_Po_Podruznici.pdf 

4.2.4 Стопанисување со шумите во функција на руралниот развој 

Изобилството на биомасата претставува можност за отварање на погон за производство на 
пелети и брикети од шумски отпад. Особено е значајно што за изработка на брикети и пелети се 
користи отпадот од сечата во шумите. Искористувањето на  сувиот шумски отпад ќе допринесе кон 
намалување на пожарите, производство на енергија од обновлив извор (биомаса) и со тоа ќе се 
допринесе за заштита на животната средина во Општината. 

На надморска висина над 1.600m  дрвјата се поретки и им го отстапуваат местото на ливадите. На 
отворените делови од шумите се распростира богата автохтона флора на диворастечки растенија и 
шумски плодови. Во овие предели постојат одлични услови за собирање на шумски плодови. Во 
Полошкиот регион дефинирани се 5 региони на собирање на шумски плодови од кои 2 региони на 
собирање на шумски плодови целосно се на територијата на Општина Тетово, додека останатите три 
региони опфаќаат и делови од соседните општини6: 

                                                           

 

 

6 Проект на USAID „Експанзија на мали бизниси во Р. Македонија”, промовиран за Полошкиот регион на 18.10.2012 
http://www.time.mk/cluster/0edc6895e3/proekt-na-usaid-za-ekspanzija-na-mali-biznisi.html  

http://www.time.mk/cluster/0edc6895e3/proekt-na-usaid-za-ekspanzija-na-mali-biznisi.html
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Регион 1 – Вешала, локалитети каде се собираат плодовите (Вешала, Бозовце); 

Регион 2 – Тетово,  локалитети каде се собираат плодовите (Тетово, Гајре, Лисец, Порој, Селце, 
Шипковица, Гермо, Бродец, Вејце); 

Најмногу се собираат: Шарпланински чај (Sideritis Scardica) како лек против настинка и кашлица, жолт 
кантарион (Hipericum Perforatum), линцура (Lichenes, Altahea Officinalis, Gentijana Lutea) чиј корен се 
користи за лечење на стомачни болести, нане (Mentha piperita) и многу други лековити чаеви. Од 
шумските плодови се собираат: малинки, капинки, боровинки, шипки, диво јаболко, модра смрека, дренки, 
печурки и друго.  

Поради необврзувачката  законодавна  регулатива за инвертаризација на количините на шумски плодови, 
за Општина Тетово достапни се проценети количини на шумски плодови (Табла 8) преку имплементација 
на проектот на USAID „Експанзија на мали бизниси во Република Македонија”. 

Табела 8 Проценети количини на шумски плодови 
Плод Латинско име Количина (kg) 

Шипка Cynosbati Fructus 5.000 - 7.000 

Диво јаболко Pirus Мalus 5.000 

Модра смрека Juniperi Fructus 20.000 - 50.000 

Боровинка Vacinium Myrtili 50.000 - 70.000 

Вргањ Bolletus Edulis 5.000 - 10.000 

Лисичарка Cantharellus Cibarius 2.000 - 4.000 

Обичен смрчак Morchela Esculenta 1.000 - 1.500 

Извор: Проект на USAID „Експанзија на мали бизниси во Република Македонија” 

Иако овие предели располагаат со богата флора, регистриран е само еден откупен пункт ДТГТУ Меби - 
Прима ДОО Подружница, с. Пирок, Општина Боговиње. Овој откупен пункт на органски производи7, 
претставува позитивен пример за развој на мали бизниси.  

4.2.5 Занаетчиство и традиционални занаети 

Со Националната класификацијата на дејности не постои можност за  регистрирање на традиционалните 
занаети. Занаетчиите засега се регистрирани како дел од постоечките дејности прикажани погоре во 
Табела 1. Во Регионалната Занаетчиската Комора на Општина Тетово каде се регистрирани вкупно 219 
занаетчии (Табела 3), не постои категорија на дејност која би ги интегрирала традиционалните занаети.  

Табела 9 Запишани занаетчии во регистарот на Регионалната комора на Занаетчии – Тетово  
Р.бр. Дејност Вкупно Р.бр. Дејност Вкупно 

1 РТВ механичари 5 26 Произвоство на балони од гума 1 

2 Електромеханичари 8 27 Кујунџии 3 

3 Фризери 35 28 Часовничар 4 

4 Слаткари 5 29 Ковачи 4 

5 Кројачи 15 30 Фотокопир 1 

6 Пекари 4 31 Електроинсталатери 2 

7 Машинобравари 2 32 Наланџија 1 

8 Автомеханичари 17 33 Леблебиџија 2 

9 Вулканизери 5 34 Графика 1 

10 Каменорезец 1 35 Столари 6 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

7 http://www.balkanbiocert.mk/klienti_lista_mk.html 
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11 Моделар 1 36 Гатеристи 2 

12 Бурекџии 6 37 Винклери 2 

13 Златари 31 38 Стаклорезец 1 

14 Фотографи 4 39 Забавни игри 1 

15 Чевлари 4 40 Козметичари 2 

16 Автоелектричари 6 41 Производство на пластика 1 

17 Велосипедџија 2 42 Тапацирер 1 

18 Домашни ракотворби 7 43 Крзнар 1 

19 Лимари 7 44 Производство на кутии 1 

20 Плочкар 1 45 Клучар 1 

21 Сарач 1 46 Јажар 1 

22 Централно греење 3 47 Автоперална 2 

23 Бижутерија 3 48 Шапкар 1 

24 Ѕидари 2 49 Хемиско чистење 1 

25 Одржување на канализациони мрежи 1 
 

Вкупно 219 

Извор: Регионална Занаетчиска Комора –Тетово8 

Традиционалните занаети се предаваат од колено на колено и се во фаза на исчезнување. Во моментов 
најзастапени од традиционални занаети се домашните ракотворби и ги изработуваат жените Албанки. 

 
Слика 3 Традиционални занаети во Општина Тетово 

Извор: Архива на ЦеПроСАРД9 

                                                           

 

 

8 Податоците се добиени на 12.02.2015 година 

9 Тимот на ЦеПроСАРД направи посета на терен со цел да собере релевантни податоци за моменталната состојба и активности 
во населените места на Општина Тетово 
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4.2.6 Рурален туризам во Општина Тетово 

Потенцијалот на Тетовскиот регион преку развојот на туризмот во руралните средини претставува голема 
можност за остварување на финансиски придобивки и добар стандард на локалното население во 
руралните средини. Во развој на руралниот туризам во Општина Тетово од особена важност се 
туристичките атракции прикажани преку природните богатства и реткости и богатото културно историско 
наследство. Угостителски и сместувачките капацитети можат да допринесат за зголемување на 
посетеноста од страна на домашните и странски туристи. 

Вкупниот број на туристи кои ја посетиле Општина Тетово во 2014 година изнесува 6.604, од кои 3.306 
домашни и 3.298 странски туристи и притоа оствариле вкупно 7.974 ноќевања. Во споредба со 2011 
година кога Општина Тетово ја посетиле 5.501 туристи (2.882 домашни и 2.619 странски) и притоа 
оствариле 6.109 ноќевања, може да се констатира зголемување на посетеноста од 20%, односно 30,5% 
на остварените ноќевања.  Посетеноста на Општината од страна на домашните и странските туристи по 
месеци во 2014 година е прикажана во следната табела. 

Табела 10 Број на домашни и странски туристи и ноќевања во 2014 година во Општина Тетово 
Број на домашни и странски туристи и ноќевања по месеци во Општина Тетово 

Месец/ 2014 год. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Домашни туристи 

Број на туристи 808 505 288 195 140 89 230 222 136 107 117 469 

Број на ноќевања 2.203 1.982 866 227 226 125 333 285 201 150 198 656 

% 

Број на туристи 26,8 20,3 25,0 46,2 38,3 41,6 40,9 43,8 40,4 41,6 37,1 41,7 

Број на ноќевања 73,2 79,7 75,0 53,8 61,8 58,4 59,2 56,2 59,6 58,4 62,9 58,3 

Странски туристи 

Број на туристи 536 636 216 117 246 173 266 317 135 154 163 279 

Број на ноќевања 920 1.211 392 379 368 293 434 573 246 312 347 443 

% 

Број на туристи 36,8 34,4 35,5 31,8 40,1 37,1 38,0 35,6 35,4 33,1 32,0 38,6 

Број на ноќевања 63,2 65,6 64,5 68,2 59,9 62,9 62,0 64,4 64,6 67,0 68,0 61,4 

Извор: Државен завод за статистика10 

Во однос на земјата на припадност, бројот на странски туристи е прикажан на Табела 11. Најголем број на 
странски туристи во Општина Тетово доаѓаат од Косово (околу 26,7%) и Албанија (околу 15,5%), потоа од 
Србија, Турција, Германија, Словенија, Италија, Бугарија и Швајцарија. 

                                                           

 

 

10 http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp - Пристапено на  20.02.2015 

http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp
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Табела 11 Број на странски туристи по земји на припадност  

Земја на потекло Број на туристи Земја на потекло Број на туристи 

Австрија 125 Украина 19 

Албанија 1704 Унгарија 87 

Белгија 67 Финска 14 

Босна и Херцеговина 100 Франција 95 

Бугарија 380 Холандија 82 

Велика Британија 194 Хрватска 265 

Германија 492 Црна Гора 64 

Грција 137 Чешка 169 

Данска 106 Швајцарија 348 

Ирска 39 Шведска 62 

Исланд 6 Шпанија 34 

Италија 432 Други европски земји 101 

Косово 2.921 Африкански земји 7 

Латвија 5 Канада 34 

Литванија 2 С А Д 157 

Норвешка 66 Јужноaмерикански земји 3 

Полска 161 Израел 11 

Португалија 8 Јапонија 3 

Романија 85 Кина 1 

Руска Федерација 66 Кореја 5 

Словачка 87 Други азиски земји 46 

Словенија 437 Австралија 21 

Србија 1001 Нов Зеланд 2 

Турција 706   
 

Извор: Државен завод за статистика 

Општина Тетово изобилува со угостителски капацитети, кафеани и кафулиња, кафе барови, ноќни 
барови, ресторани, ќебапчилници, слаткарници, бурекџилници и сл. Според податоците од Државниот 
завод за статистика, вкупниот број на угостителски објекти во 2013 година изнесува 412 вклучувајќи 
ресторани и угостителски објекти кои нудат кафе и пијалоци, додека вкупниот број на сместувачки 
капацитети во Општина Тетово изнесува 19. Режимот на нивната работа, како и хигиенските стандарди 
и работното време, се под контрола на локалните и републичките органи надлежни за спроведување на 
прописите од оваа област.  

Табела 12 Капацитети за сместување во Општина Тетово 

 
Капацитети за 
сместување 

Број на соби Број на легла 
Површина на 
објектите (m2) 

Број на 
вработени 

Општина Тетово 19 394 989 19.364 114 

Извор: Државен завод за статистика, 2013 

Согласно последните податоци од Државниот Завод за статистика во 2013 година, вкупниот број на 
капацитети во угостителство во Општина Тетово изнесува 412, со вкупен број на 12.379 седишта. 
Вкупната површина со која располагаат угостителските објекти е 25.123m2, во нив работат 1.109 
вработени. 

Табела 13 Капацитети во угостителството во Општина Тетово 

 
Број на угостителски 

објекти 
Број на седишта 

Површина на 
објектите (m2) 

Број на 
вработени 

Општина Тетово 412 12.379 25.123 1.109 

Извор: Државен завод за статистика, 2013 

Општината Тетово, како една од атрактивните туристички дестинации во Република Македонија е 
претставена како предложена туристичка дестинација во Националната Стратегија за туризам. Согласно 
оваа стратегија, предлог туристичка дестинација Полог ги опфаќа Тетово, Попова Шапка, Лешок (Табела 
во прилог). 
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Табела 14 Предлог туристичка дестинација Полог 

Предлог туристичка дестинација Полог11 

Дестинацијата вклучува автентични етно-села и еко-села, манастири, планинарење, локални манифестации, 
гастрономија (бачила со автентични производи) 

Локација: Еко-етно регион во и околу Шар Планина  

Надлежност: Центар на Југозападен Плански регион 

Целни групи:  

 Домашни Регионални Туристи од ЕУ 

Млади 
Параглајдерство, 
планинарење, 
планински велосипедизам 

Параглајдерство, 
планинарење, 
планински велосипедизам 

Параглајдерство, 
планинарење, 
планински велосипедизам 

Семејства 

Етно-села, еко-туризам, 
манастирски туризам, 
планинарење, 
гастрономија 

Етно-села, еко-туризам, 
манастирски туризам, 
планинарење, 
гастрономија 

Етно-села, еко-туризам, 
манастирски туризам, 
планинарење, 
гастрономија 

Возрасни 

Манастирски туризам, 
еко-етно тури, фестивали, 
манифестации, 
планинарење 

Манастирски туризам, 
еко-етно тури, фестивали, 
манифестации, 
планинарење 

Манастирски туризам,  
еко-етно тури, фестивали, 
манифестации, 
планинарење 

Специфични целни групи: заинтересирани за еко и етно-туризам како и екстремни спортови 

Ценовна структура: Не постојат сместувачки капацитети во рурални средини (освен на Попова Шапка) 
Полог еко-етно регион треба да се споредува со цените на угостителските услуги во регионот. Прифатливо ниво на 
цени: 15 € по лице 

Промоција: Промоцијата на дестинацијата треба да биде насочена кон домашните и регионалните потенцијални 
туристи 

Извор: Националната Стратегија за туризам 2012-201712 

Во групата клучни носители на туристичката понуда спаѓаат и туристичките агенции и организации. Во 
Општина Тетово се забележува активноста на 32 туристички агенции. Поголемиот број на услуги кои ги 
нудат овие агенции се ориентирани кон излезен туризам за потребите на локалното население. Во 
наредниот период согласно предвидените активности во оваа стратегија, ќе се подготват специфични 
пакети на услуги прилагодени на потребите на различни целни групи. Во пакетите на услуги кои ќе 
се нудат на туристите ќе се обезбедат тури по живописните падини на Шар Планина, авантуристички 
туризам и можност за сместување и дегустација на вкусната локална традиционална кујна од тетовскиот 
регион. Во рамките на Општината постои туристички инфо центар кој во соработка со италијанската 
организација CRIC работи на собирање на податоци, анализа на состојбите и продукција на промотивен 
материјал за развој на туризмот во регионот.  

Корисни информации за сите туристи и заинтересирани субјекти кои планираат да го посетат градот 
Тетово и неговата околина можат да се најдат на повеќе интернет страници до пошироката јавност. Такви 
се на пример, интернет порталот на Општина Тетово http://www.tetovа.gov.mk/, туристичкиот портал 
“Virtual Turist“ http://www.virtualtourist.com/Tetovo Travel Guide и ски-информаторот 
http://skimacedonia.mk/tag/попова-шапка. На овие интернет портали објавени се детални информации за 
историјата на Тетово, историски споменици и знаменитости, сместувачките капацитети со кои располага 
градот и неговата околина, рестораните, туристичките агенции и сета пропратна инфрастуктура 
неопходна за организирање на комплетен престој на домашни и странски туристи.  

                                                           

 

 

11
 Национална стратегија за рурален туризам 2012-2017, Министерство за економија на Република Македонија 

12 http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/NAcionalna%20strategija%20za%20ruralen%20turizam.pdf 

http://www.tetovа.gov.mk/
http://www.virtualtourist.com/
http://skimacedonia.mk/tag/попова-шапка
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/NAcionalna%20strategija%20za%20ruralen%20turizam.pdf
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Туристички атракции 

Согласно Студијата за развој на Шарпланинскиот регион13, како една од општините кои припаѓаат на 
овој регион, Општина Тетово има огромен потенцијал за развој на туризмот. Сите природни убавини и 
реткости на Шар Планина ја прават планината најважен туристички центар во Општина Тетово. 
Пејсажот, природата и планинската идила привлекува голем број на туристи и претставува природен  
потенцијал кој дава можност за развој на туризмот на Шар Планина преку целата година. Во однос на 
пејзажите постојат многу атрактивни локалитети како што се Јелак, Лешница, Љуботен, Брустовац, 
како и Попова Шапка. Широки ридови и високи карпи го карактеризираат ова подрачје, додека флората 
потсетува на онаа од Алпите. Разновидната и ретка фора и фауна има големо значење за научни и 
истражувачки цели. Убавиот терен во склоп на планинскиот масив, релативната висина, шумските 
богатства и дивите животни, туристичките објекти и околу триесетте планински езера познати под името 
Планински очи овозможуваат развој на туризмот, посебно на алпинизмот и параглајдерството. Од 
аспект на туризмот, многубројниот жив свет претставува и главна атракција за ловџиите, што 
дополнително влијае врз развојот на туризмот.  

Најголемиот  туристички потенцијал во Општината е Попова Шапка. Центарот на Попова Шапка се 
наоѓа на надморска височина од околу 1.780m, одделечен 18km од градот Тетово. Центарот е пристапен 
преку асфалтиран пат и жичара од 7km. Попова Шапка располага со 11 ски-лифтови во должина од 
7,7km. Овие лифтови ги поврзуваат патеките за скијање во височина од 1.070-2.510m, а со должина од 
20km од кои 3 се направени по критериумите на Светската скијачка федерација (ФИС). На терените на 
Попова Шапка секоја година, почнувајки од 1947 година, се организира меѓународен натпревар 
„Шарпланински куп“ регистриран во ФИС организацијата. Покрај тоа, се организира и „Бека куп“, 
натпревар каде помладите генерации го покажуваат својот талент за скијање.  

Посебно интересни за развојот на туризмот во Општина Тетово претставуваат минералните и 
термоминералните извори кои се наоѓаат на подножјето на Шар Планина. Најголем број се ладни 
минерални води и нивниот број изнесува 21. Тие се лоцирани во близина на селото Мала Речица, во 
долината на реката Пена и во селото Шипковица. Атрактивна туристичка дестинација и место на голем 
број посетители претставува и бањата со термоминерална вода „Хисар“ која се наоѓа во долината на 
реката Пена. Капацитетот на водата изнесува 10.000hl/24h, а достигнува температура од 20,50С. 

Освен природните атракции, Општината се фокусира и на развој на останатите туристички атракции 
како што се  историските, културните, археолошките. Од посебно значење е Тетовската менада која 
претставува најстар археолошки пронајдок во околината на Тетово. Оваа статуа од бронза потекнува од 
периодот на Илирите, од VI век пред нашата ера, а пронајден е во 1933 година во близина на местото 
наречено Балезова Чешма. Статуата е со димензии 9cm во должина и 4cm во ширина. Денес статуата се 
наоѓа во Скопскиот музеј.  Исто така, од големо значење се и историските споменици од 
Османлискиот период кога се развива еден друг вид на култура посебно во регионот на Тетово. Во тој 
период се изградени многу јавни и верски објекти кои припаѓаат на исламската култура, пред се: џамии, 
теќиња, народни кујни за сиромашните, јавни бањи „амами“, фонтани „шадервани“ и друго.  

Градот Тетово располага со голем број на културни атракции кои ја прават туристичката понуда богата и 
комплетна за потребите на сите групи на туристи. Со доаѓањето на турците во XV век, градот Тетово се 
развива како град со многу цркви, џамии и споменици кои имаат посебна историска вредност. Во овој 
период се изградени повеќе културно-историски објекти: Шарена џамија,  Православен храм „Св. 
Кирил и Методиј“, Арабати Баба Теќе, Тетовското Кале, Стариот Амам, Црквата "Св. Атанасиј", 
Конакот на Халим Дерала, Камен мост на реката Пена (мост на топџиите) и други. Меѓу поважните 
културни институции за Општина Тетово се вклучуваат Домот на Културата „Иљо Антески-Смок“, 

                                                           

 

 

13 Епи Центар, Министерство за Економија, Студија за развој на туризмот во шарпланинскиот регион, 2010 
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библиотеката „Кочо Рацин“, а особено се интересни културно-уметничките друштва: КУД „Џеладин 
Зеќири“ (1949), КУД „Иљо Антевски-Смок“ и КУД „Јени Хајат“. Во Тетово постои и меморалниот музеј на 
тетовскиот крај, најмал етнолошки музеј во Џепчиште, историскиот архив.  

Одржувањето на многубројни фестивали и културни манифестации од локален и регионален 
карактер, поврзани со верските празници, традицијата и етнографските карактеристики го зголемуваат  
интересот  на домашните и странски туристи. 

4.2.7 Инфраструктура во руралните средини 

Патна инфраструктура - Еден од основните предуслови за развој на руралните делови на Општината е 
развиена патна инфраструктура. Локалната патна мрежа во Општина Тетово во 2013 година е со вкупна 
должина од 235km, од што изградени патишта од асфалт и коцка се 175km, макадам 2km, земјани 
патишта 47km и евидентирани се нестандардни патишта со должина од 11km. Општината прави напори 
за реконструкција на коловозот, изградба на тротоари, поставување на атмосферска канализација и јавно 
осветлување  на сите патни правци кои се во нејзина надлежност. Патни правци за кои е завршена 
рехабилитација со сретства од Светска банка и Европка банка за обнова и развој, а се од особен интерес 
за развој на руралните делови на Општина Тетово се: Тетово-Селце; Тетово-Бродец 1 фаза од 700m; 
Тетово-Фариш и Тетово-Требош14. 

Слабо-развиената шумска патна инфраструктура го попречува развојот на шумарскиот сектор. 
Недоволната отвореност на шумите со шумски патишта влијае врз брзото, кавалитетно и ефективно 
извршување на стручните работи во шумите, но и на навремената интервенција при појавата на шумски 
пожари. Локалното население, планинарските друштва и туристите, при своите посети ги користат 
постоечки планинарски патеки. Планинарски патеки кои се користат водат кон изворите на реката Пена, 
врвот Плат кој е со надморска висина од 2.398m, кон планинарскиот дом Шарски води (горно Јеловце), 
Корабскиот масив и други. Се користи и планинарската патека Шапка-Лешница-Шипковица, како и 
патеката Првата македонска трансверзала. За пешачење и возење на велосипеди се користат и патеките 
Попова Шапка-Вешала–Попова Шапка, која се протега по долината на реката Пена и патеката Шарски 
Води. Меѓутоа овие патеки не поседуваат соодветна сигнализација и потребна пропратна 
инфраструктура.   

Електрификација и јавно осветлување – Во Општина Тетово електричната енергија се дистрибуира 
преку подружницата „Електро Тетово”. Нисконапонската мрежа која ја дистрибуира електричната енергија 
за уличното осветлување изведена е како воздушна мрежа. Грижата за спроведување на уличното 
осветлување и потрошувачката на електричната енергија за осветлување, грење и ладење во јавните 
објекти е во надлежност на општина Тетово. За остварување на заштеди во потрошувачката на 
електрична енергија од интерес на општината е да изработи Програма за енергетска ефикасност и да ги 
применува принципите на енергетска ефикасност кај јавните објекти, односно да воведе мерки за 
стимулирање на користење на обновливи извори на енергија. 

Водоводен систем -Градот Тетово има проблеми во водоснабдувањето на градот во периодот кога 
капацитетот на изворите се намалува. Во летниот период во месеците јули и август и во зимскиот период 
кога дел од изворите замрзнуваат, а тоа се случува во јануари и февруари, се јавува недостиг на 
потребните количини вода за пиење. Од овие причини, ЈКП „Тетово“ е принудено да врши редовни 
рестрикции во водоснабдувањето. Јавното комунално претпријатие „Тетово“-Тетово задолжено е за 
управување и одржување на системите за водоснабдување и канализација во градот Тетово, управување 
со системот за водоснабдување во руралните села Фалише и Сараќино, за вршење на услуги за физички 
и правни лица во врска со начинот за приклучување на нови корисници во постоечката водоводна и 
канализациона мрежа. Стратегискиот пристап за решавање на проблемот со водоснабдувањето во 

                                                           

 

 

14 Извор: Јавно претпријатие за државни патишта на РМ 
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Општина Тетово се одвива во насока на изградба на втората фаза на новиот водоснабдителен систем во 
Тетово – осум ипол километарски довод на вода од собирна комора – “Лешница” до собирна комора – 
“Студена Река”, од една страна, додека од друга страна претстои рехабилитација на постоечката 
водоводна мрежи, нивна модернизација и намалување на техничките и ненаплатени губитоци на вода со 
постепено зголемување на тарифите за вода и подобрување на услугите од јавните претпријатија. Во 
руралните делови на општината присатни се рестрикции на вода за пиење во одредени временски 
периоди. 

Мелиоративни системи - Во Општина Тетово изграден е  еден систем за наводнување  и повеќе помали 
системи за наводнување покрај локалните реки. Системот за наводнување е во должина од 10km и на 
овој начин се наводнува најголем дел од обработливата површина во селата Речица, Фалише, Сараќино 
и Џепшиште. Потсистемот ‘’Џепчиште’’ е дел од системот Радиовце-Бистрица и опфаќа  површина од 
144ha во атарот на селото Џепчиште, помеѓу патот кој од Тетово ги поврзува сите села под Шар Планина 
кон границата со Косово и главниот канал од системот Радиовце-Бистрица. Наводнувањето преку овој 
систем се остварува гравитационо – со бразди. Според последниот Попис на земјоделството во 2007 
година вкупната наводнувана површина во Општина Тетово изнесува 1.911ha, а вкупниот број на 
индивидуални земјоделски стопанства коишто вршат наводнување е 3.59515. 

4.3 СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ 

4.3.1 Демографски профил на Општина Тетово 

Бројот на жители во Општина Тетово во 2013 година, ревидирани податоци од 01.08.2014 од Државниот 
завод за статистика, изнесувал 90.800, од кои 45.618 се мажи, а 45.182 се жени. Во последните години, 
бројот на жители во Општината бележи благ пораст од околу 1% на годишно ниво. Според бројот на 
население, Тетово е трета по големина Општина во земјата, веднаш по Куманово и Скопје. Густината на 
населеност е околу 328 жители на km2, а секое домаќинство брои околу 4,3 жители. Во градот Тетово 
живее најголем дел (околу 61%) од вкупното население во Општината16. 

Табела 15 Вкупен број на жители по години во Општина Тетово 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Број на жители 87.615 88.081 88.549 88.952 89.331 89.730 90.140 90.489 90.800 

Извор: Државен завод за статистика, МакСТАТ база, население во Општина Тетово 

Структурата на населението по возраст е прикажана во следната табела. 

                                                           

 

 

15 Извор: Државен Завод за Статистика, МАКСтат база, Попис на земјоделството пристапено на 25.02.2015  

16 Министерство за локална самоуправа, 2006 
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Табела 16 Структура на населението по возраст 

Години Вкупно Мажи Жени 

0 1.147 621 526 

1-2 2.291 1.205 1.086 

3-4 2.214 1.182 1.032 

5-6 2.228 1.147 1.081 

7-9 3.354 1.755 1.599 

10-14 5.879 3.029 2.850 

15-19 7.356 3.803 3.553 

20-24 8.149 4.225 3.924 

25-27 4.844 2.465 2.379 

28-29 3.022 1.551 1.471 

30-34 7.210 3.771 3.439 

35-39 6.907 3.463 3.444 

40-44 6.477 3.180 3.297 

45-49 6.580 3.241 3.339 

50-54 5.979 3.001 2.978 

55-59 5.000 2.440 2.560 

60-64 4.005 1.894 2.111 

65-69 2.959 1.386 1.573 

70-74 2.225 1.014 1.211 

75-79 1.726 752 974 

80+ 1.205 487 718 

Непозната возраст 43 6 37 

Вкупно во 2013год 90.800 45.618 45.182 

Извор: Државен завод за статистика, МакСТАТ база, население во Општина Тетово во 2013 година17 

Општина Тетово е мултиетничка средина каде што најголем дел од населението е од албанска 
национална припадност. Според последните официјални ревидирани податоци на 08.04.2010 година од 
Пописот на населението спроведен во 2002 година од вкупно 86.580 жители, Албанците се застапени со 
60.886 жители, по што следуваат Македонците со 20.053 жители, Турците со 1.882 жители, Ромите со 
2.357 и други националности кои во Општината се застапени со помал процент. 

Табела 17 Национална припадност на населението во Општина Тетово 
Група Албанци Македонци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останато 

Бројност 60.886 20.053 1.882 2.357 15 604 156 627 

Извор: Државен завод за статистика, ревидирани податоци на 08.04.2010, Попис на население во 2002 година18  

Невработеност  - бројот на невработени лица во Тетово во декември 2014 година изнесувал 13.074 
невработени (10,57% од вкупниот број на регистрирани невработени лица во Република Македонија кој во 
декември истата година изнесувал 123.661), од кои 6.424 се во градот Тетово, а 6.650 се во околните 
места19.  

Миграции - Општина Тетово нема силно изразени миграциони карактеристики. Според податоците од 
Државниот завод за статистика, во изминативе три години бројот на доселени и отселени лица е во 
благ пораст. Какрактеристично за Општината е дека бројот на доселени лица е помал од бројот на 
отселени лица и за 2013 година, односно 185 доселени лица и 194 отселени лица.  

                                                           

 

 

17  Ревидирани податоци, пристапено на 01.08.2014, http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp 

18 Ревидирани податоци на 08.04.2010 година http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saveshow.asp 

19 http://www.avrm.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/Dekemvri%202014/Nevraboteni122014k.pdf 

 

http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/SaveShow.asp
http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saveshow.asp
http://www.avrm.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/Dekemvri%202014/Nevraboteni122014k.pdf
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Графикон 3 Миграции на населението во Општина Тетово 
според возраста во 2013 година 

Извор: Државен завод за статистика, МАКСтат база, Миграции на 
населението по општини 

Специфично за Општина Тетово е 
големата разлика во отселените лица 
по пол. Имено, бројот на отселени 
жени од Општина Тетово е за неколку 
пати поголем од бројот на отселени 
мажи од Општината. Во однос на 
старосната структура, најголем број од 
доселените и отселените лица во 
Општината се на возраст од 20-29 
години. Бројот и старосната структура 
на отселеното и доселеното 
население во Општина Тетово во 
периодот 2013 година е претставен на 
графиконот во прилог. 

Како резултат на атрактивноста на многубројните научно-образовни институции кои се наоѓаат во 
границите на Општината, постои зголемување на бројот на привремено присутни лица, кои мигрираат во 
Општината на различни временски интервали. 

Образование - Подрачната единица на Министерство за Образование и Наука од Тетово е  надлежна за 
основното и средно образование на подрачјето на Општина Тетово. Според податоците од Државниот 
завод за статистика во Општина Тетово има 23 редовни основни општински училишта во кои во 
учебната  2013/2014 година се школувале 9.869 ученици, со кои работи наставен кадар од 759 
наставници. Во Општина Тетово функционираат и две специјални основни училишта со 4 паралелки и 
вкупно 24 ученици, со кои работи наставен кадар од 6 наставници со полно работно време.  

Вкупниот број на редовни средни училишта во Општина Тетово е 6, во кои на почетокот на учебната 
2013/2014 година  се запишале 9.262 ученици, со кои работи наставен кадар од 813 наставници. Во 
средните училишта се образуваат ученици од следните образовни профили: гимназиско образование, 
здравствена струка, лични услуги, економско-правна и трговска струка, сообраќајна струка, машинска 
струка, земјоделско-ветеринарна струка, електротехничка струка, градежно-геодетска струка, шумарско-
дрвопреработувачка струка, текстилно-кожарска струка, хемиско-технолошка струка, уметничко 
образование,  уметничко образование - музичка уметност. Во Анекс 1 од овој документ се наведени 
средните училишта во Општина Тетово и факултетите, со наставните планови и програми, во учебната 
2014/2015 година во Република Македонија. 

Во Тетово дејствуваат два универзитети: Државен Универзитет Тетово и Универзитет на Југоисточна 
Европа. Државниот универзитет  во Тетово е основан на 17 декември 1994 година на иницијатива на 
албанските интелектуалци, различните друштва и неполитички здруженија, како и на сите љубители на 
високото образование во земјата и пошироко. Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ), е основан во 
октомври во 2001 година, со поддршка на владите на земјите од ЕУ и САД.  УЈИЕ има правен  статус на 
јавно-приватен универзитет. Се состои од факултети, центри и институти како нејзини составни  делови 
специјализирани од областа на социо-економските науки. Согласно податоците од Државниот завод за 
статистика, на Државниот Универзитет во Тетово во 2011 година дипломирале 494 студенти и тоа 
најмногу на правниот факултет (177 студенти), потоа на економскиот (155) и на филолошкиот (86).  

Универзитетот на Југоисточна Европа е отворен во 2002 година и во себе содржи пет факултети20: На 
Универзитетот на Југоисточна Европа, во 2011 година дипломирале 815 студенти и тоа  на Факултетот за 

                                                           

 

 

20Веб страна на универзитетот (http://www.seeu.edu.mk/) 
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бизнис и економија - 171 студент, Факултет за јавна администрација и политички науки - 242 студенти, 
Факултет за јазици, култури и комуникација - 145, Правен факултет - 158 студенти и Факултет за 
современи науки и технологии 99 студенти. Во состав на УИЈЕ функционираат два института и 
Технолошки парк.  

Согласно анлизите направени за време на подготовката на Стратегијата за рурален развој на Општината, 
беше истакната потребата од отварање на земјоделски факултет на територијата на Општината, како 
важен предуслов за професионален и одржлив развој на руралните средини. 

Истражување и развој - Економската и социјалната добросостојба во Општина Тетово зависи од 
динамиката на продукцијата и квалитетот на апликацијата на новите знаења. Зголемувањето на 
компетентноста и конкурентноста на општеството во меѓународни рамки се објективизира во четири 
клучни процеси: подигањето на моќта на образованието, развојот на науката, негувањето и 
дисеминацијата на културата и културните вредности и стимулирањето на истражувањето и иновациите. 
За таа цел, согласно Националната програма за развој на образование во Република Македонија, 
Министерството за образование и наука презема мерки за стимулирање и поддршка на иницијативите кои 
се фокусирани во развојот на овие клучни полиња. Со цел унапредување на истражувањето и науката, 
Македонија има на располагање неколку Европски програми.  

Преку ангажирање на расположливите човечки капацитети од универзитетите, дел од активностите на 
Општина Тетово треба да се насочат кон искористување на расположливата финансиска поддршка од 
националните и европските програми во оваа област со цел да се постигне подобар развој на руралните 
средини и подобар квалитет на живот на населението. 

4.3.2 Локален Економско Социјален Совет – ЛЕСС на Општина Тетово 

Со цел да се  воспостави ефикасен економско социјален дијалог во Општината, кон крајот на август 2012 
година е формиран Локалниот Економско Социјален Совет на Општина Тетово, како заедничко 
советодавно и консултативно тело на Општина Тетово. Тоа е  основано со потпишување на заедничка 
спогодба помеѓу: Општината Тетово, Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на 
синдикати на Македонија и Конфедерација на слободни синдикати на Македонија. ЛЕСС има 
консултативно – советодавна функција и разгледува прашања и дава мислења, предлози и препораки до 
Советот на Општината и други органи за одредени прашања од економско социјалната сфера особено 
прашањето за вработувањето на младите и зајакнување на суштинските врски помеѓу потребите на 
пазарот на труд дефинирани од страна на деловните субјекти и вештините што се развиваат кај младите 
преку образовниот систем. ЛЕСС ги следи состојбите и разгледува прашања кои се однесуваат на 
подобрувањето на економско социјалната положба на работниците и работодавачите во Општината и 
дава свои мислења и предлози во насоките на делување. Заедничките вредностите на партнерите во 
ЛЕСС Тетово претставуваат водич во работењето на овој совет. Стратешкиот план ги вклучува следниве 
стратешки цели: 

 Зајакнување на капацитетите и промоција на ЛЕСС;  

 Промовирање на поволна деловна клима; 

 Промовирање на спроведувањето на законските регулативи за правата и обврските на 
работниците и работодавачите и   

 Промовирање на развој на образованието според потребите на пазарот на трудот.  

Со имплементацијата на Стратешкиот план на ЛЕСС Тетово ќе се придонесе кон подобрување на 
состојбите и прашањата што се однесуваат на економско-социјалната положба на работниците и 
работодавачите во Општината, а со тоа ќе игра значајна улога како партнер на Општината кон 
подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на урбаните и руралните средини во Општината.  
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4.4 ТЕХНОЛОШКИ ФАКТОРИ   

Според последните статистички податоци издадени од Државниот завод за статистика во септември 2014 
година, најголеми инвестиции во основни средства на ниво на држава во 2012 година имало во 
секторите: преработувачка индустрија (10.972 милиони денари), градежништво (210.888 милиони денари) 
и јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување (6.743 милиони денари). 

На следната табела се дадени инвестиции во основни средства според намената на вложувањата за 
Општина Тетово во 2012 година.  

Табела 18 Инвестиции во основни средства според намената на вложувањата за Општина Тетово  

Дејност 
Инвестиции 

(во милиони денари) 

Преработувачка индустрија 40 

Градежништво 369 

Трговија на големо и трговија на мало: поправка на моторни возила, моторцикли 135 

Транспорт и складирање 6 

Информации и комуникации 12 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 17 

Адмнистративни и помошн услужни дејности 13 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 179 

Образование 192 

Дејности на здравствена и социјална заштита 362 

Уметност, забава и рекреација 8 

Вкупно 1.333 

Извор: Државен завод за статистика, Инвестиции во основни средства, 201421 

Графикон 4 Инвестиции во основни средства според 
намената и техничката структура 

Извор: Државен завод за статистика, Инвестиции во основни 
средства, 2014 

Како што може да се види од табелата, 
најголеми вложувања Општината 
остварува во преработувачката индустрија 
и во градежниот сектор, а потоа во 
образованието, трговијата на големо и 
мало, снабдувањето со вода и објектите за 
сместување и дејностите со храна. 

Во согласност со истражувањата 
прикажани на графиконот инвестициите во 
основни средства според намената на 
вложувањата и техничката структура на 
Општина Тетово, во најголем дел се 
однесуваат на материјални средства. Во 
таа насока, инвестициите се вложуваат во 
изградба на згради, машини и опрема. 

4.5 ПРАВНИ ФАКТОРИ 

Законската основа врз која се темели развојот на земјоделството и руралните средини во Република 
Македонија е поставена со донесувањето на Стратегија за земјоделство и рурален развој за 
период 2007-2013 година и Законот за земјоделство и рурален развој. 

                                                           

 

 

21 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=34 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=34
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Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на РМ“ бр. 134/2007) ги регулира основните 
прашања кои се однесуваат на планирањето на политиката и мерките, финансирањето на секторот, 
работата на институциите, органите во областа и слично. Во законот покрај дефинирањето на општите 
принципи на политиката за рурален развој и руралните средини, рурални заедници, рурални предели и 
рурални региони, детално е уредено реализирањето и остварувањето на приоритетните цели за 
решавање на развојните состојби во руралните средини и поттикнувањето на можностите и 
искористување на предностите за рурален развој во РМ. 

Владата на Република Македонија е во постапка на усвојување на новата Национална Стратегија за 
земјоделство и рурален развој за програмскиот период 2014-2020 година која е веќе објавена како 
нацрт верзија.  Во текот на изработката на Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово беа 
направени усогласувања со насоките на новата национална стратегија за земјоделство и рурален развој. 

4.6 ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ 

Со процесот на децентрализација на власта, решавањето на еколошките проблеми и заштитата на 
животната средина е доделена во надлежност на локална самоуправа. Единиците на локална 
самоуправа играат клучна улога во спроведување на голем дел од барањата, регулирани со 
националната законска регулатива од областа на животната средина. Општина Тетово преку изработка  и 
редовна имплементација на активностите во Локален акционен план за заштита на животната 
средина (ЛЕАП) има можност да ги решава состојбите со животната средина. Овој документ кој е од 
посебна важност потребно е постојано во согласност со законската регулатива да се обновува, а 
во текот на секоја година да се следат и ажурираат акционите планови. Поради тоа во планот на 
активности на Стратегијата за рурален развој е опфатена и подготовката на ваков план. Со подготовката 
на ваков документ ќе се придонесе за започнување на активности кои ќе придонесат за изнаоѓање на 
системско, долгорочно решение за заштита на животната средина и природата. Во насока на 
подобрување на состојбата со животната средина Меморандум за соработка и изработка на акционен 
план за заштита на животната средина потпишан е од страна на Општина Тетово и Универзитетот  на 
југоисточна Европа. 

Врз основа на анализите направени за состојбата со животната средина, Општина спаѓа во општина со 
висок степен на загаденост на животната средина и здравјето на населението. Ова се должи на 
постоењето на индустриски капацитети како „Силмак“ (Јегуновце) кои ги загадуваат сите медиуми на 
животната средина. Помалите индустриски погони, исто така придонесуваат кон загадување, со 
концентрација на штетните материи над дозвелените параметри. Се претпоставува дека поголемиот дел 
од погоните што користат фосилни горива за загревање на објектите, во технолошкиот процес 
придонесуваат за загадување на воздухот (прехранбените индустрии - пекарниците, индустрии за 
градежни материјали, преработка на алуминиум) и др. Сообраќајот во Тетово претставува  значаен 
линиски извор на загадување, особено  сообраќајот кои се одвива по автопатот Скопје-Тетово-Гостивар и 
регионалните патишта. Општина Тетово е на четврто место од градовите во државата (по Скопје, Охрид, 
и Битола), според степенот на моторизација (вкупен број на возила на 1.000 жители).  

Справување со отпад - За зголеменото загадување во Општината допринесува непостоењето на 
организирана депонија за цврст отпад на регионално ниво, палење на отпадот, огромно загадување од 
отпадните води што иницира и перманентно отстапување од квалитетот на водотеците во регионот кои се 
сливаат во реката Вардар. Дополнително постои опасност од контаминација на почвата заради високо 
антропогено влијание од употребата на вештачки ѓубрива, експлоатацијата на  минерални суровини, 
користењето на аероседименти, испуштањето на отпадни води од населбите, пренамената на 
земјоделското земјиште со високо приносна класа за непродуктивна намена; деградирањето на шуми; 
испуштање на хемиски и други загадувачи во површинските и подземните води; примена на стари 
технологии во стопанството, како и непостоење / некористење / застареност на системите за 
пречистување на отпадните гасови, комуналните и индустриските води. Депонии на отпад во Општина 
Тетово - целиот собран отпад од Тетово и Гостивар се депонира во привремената депонија во Русино-
Бањица, поради непостоење на санитарна депонија. Во ЈКП „Тетово“ постои студија за одредување 
локација за депонија во која се наведени седум локации во полошкиот регион кои можат да бидат 
искористени за депонирање на отпад, а да не влијаат во заштитеното подрачје на површинските и 
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подземните води на изворот Рашче. Една од приоритетните задачи на овој регион е управувањето со 
цврстиот отпад и изнаоѓање крајно решение за истиот.  

Биодиверзитет - Шар Планина изобилува со разновидни автохтони видови растенија. Во регионот има 
над 200 ендемични видови растенија. Раритет на овие простори претставува муниката (Pinus 
Heldreichii). Овој вид на растение го има само во горното сливно подрачје на реката Пена.  

Присатни се над 44 видови на див дивеч. Ендемични видови птици се орлите, соколите и јастребите. 
Меѓу многубројните видови птици што се наоѓаат во списокот на природните реткости се: златниот орел 
(Aquilla Chrisaetos), белиот орел на Шара, сивиот сокол (Falkoperegrinus), буфот (Bubo Bubo), еребиците, 
и други, а од цицачите: мечката (Ursus Archos), рисот (Lynx Lynx), дивата свиња (Sus Strota), дивокозата 
(Rupicarpa Rupicarpa), волкот (Canis Lupus), дивиот зајак (Lepus Europeus), лисицата (Vulpes Vulpes) и 
други. На овие простори порано живеел и еленот (Cervus Capreolus). Освен ловниот дивеч на Шар 
Планина се среќаваат и верверичката, куна белица, куна златица, јазовецот и друго. 

Во горните делови на многубројните планински водотеци се среќава Пастрмката од фамилијата 
Salmonide, поточно еден нејзин вид (Salmo Trutta Fario). Во средишните пониски текови на реките се 
среќаваат кленот и мрената.  

Во рамки на биодиверзитетот, неодминлив дел е автохтоната раса, кучето „Шарпланинец“ 
карактеристично по изгледот и неговата големина. Оваа автохтона раса е создадена самостојно, 
природно и без влијание од човекот, што претставува нејзина најголема предност. Денес се користи како 
ценет овчарски пес за заштита на стадата овци и кози од предатори, но и како домашен миленик во 
урбаните средини. 

Загадувањето на водите во Општина Тетово - се должи на природните процеси (ерозија, преку 
внесување големи количини минералии и органски материи), со испуштање еуфленти од домаќинствата, 
индустријата, земјоделството (поледелство и сточарство, несредените депонии и сообраќајници). Во 
состав на мерната мрежа на РХМЗ, во горниот тек на реката Вардар се застапени четири мерни места: 
Вруток, Балин Дол, Саракино и Јегуновце. Контролата на квалитетот на водата опфаќа анализа на 
физичко-хемиските, токсично-хемиски, микробиолошки-бактериолошки, сапробиолошки и радиолошки 
параметри. Проценката на квалитетот на површинските води се врши според пропишаните критериуми 
дефинирани со постојната законска регулатива. Од проценетиот квалитет на површинските води на 
Вардар, се утврдува перманентно отстапување од пропишаниот квалитет, особено по влевањето на 
комуналните и индустриските отпадни води од Тетово, што најмногу е присутно во населеното место 
Сараќино. Од испитуваните хемиско-токсични материи уште во горниот тек на реката (од мерното место 
Јегуновце до Скопје), постојано е присутен шествалентниот хром, повремено и со содржини поголеми од 
пропишаните максимално дозволени концентрации за трета-четврта класа квалитет. Општина Тетово 
(6.283.878m3/год.), според количините отпадни води што ги испушта во реката Вардар, се рангира веднаш 
по Скопје (10.457m3/год). Опасноста од загадување на подземните води во населените места во 
подножјето на Шара, произлегува од нивната релативно густа населеност, постоењето повеќе 
индустриски погони, големиот број неуредени депонии и вискофреквентниот сообраќај по регионалните 
патишта. Бидејќи не постои континуирано систематско следење на квалитетните својства на подземните 
води, не може да се зборува за состојбите на нивниот квалитет. Дел од Полошкиот регион (Тетово, 
Желино, Теарце и Јегуновце) припаѓа во првата и втората заштитна зона на изворот Рашче, затоа 
состојбите со квалитетот на површинските и подземните води имаат директно влијание врз квалитетот на 
водите од изворот. Моментално ниту во Општината ниту во регионот не постои ниедна пречистителна 
станица. Исто така, не е изработена студија или проектна документација за пречистителна станица.  

Загадување на воздухот -  квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Тетово се утврдува преку 
автоматска  мониторинг станица на следните мерни места: во дворот на гимназијата “Кирил Пејчиновиќ”, 
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кај Шарена џамија и во центарот на градот. Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10. 
Резултатите од мониторингот на параметрите од оваа мониторинг станица содржани се во месечните 
извештаи објавени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање и во текот 
на 201422 година покажуваат: 

- 313 денови во годината надминување на 24 часовната гранична вредност на параметарот  PM10 
(суспендирани честички со големина до 10 микрометри) од кои дури 53 денови во годината 
концентрациите на PM10 честички во воздухот имале вредност над 200 µg/m3 

- Максималната концентрација на измерени PM10 честички во воздухот од  659.1 µg/m3, вредност 
која е за 13 пати повисока од граничната вредност која изнесува 50 µg/m3  

Имајќи ги во предвид горенаведените податоци поврзани со состојбата воздухот во Тетово може да се 
констатира виско ниво на загаденост на  воздухот во Општината за што е неопходно превземање на итни 
мерки со цел намалување на енормното загадување. Во таа насока Општина Тетово спроведува 
акционен план за редуцирање на загаденоста на воздухот во Општината. 

Климатски промени – Хемиските супстанции што се испуштаат во атмосферата како резултат на 
човековите активности може да предизвикаат неповратни промени врз климата. Емисиите на СО2 и SO2 
резултираат и со појава на зголемен број на хронични болни од белодробни заболувања. Токму ова се 
причините поради кои на секој можен начин треба да се избегнува греење   

 

 

                                                           

 

 

22 http://airquality.moepp.gov.mk/?page_id=4367 
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5 SWOT АНАЛИЗА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО ОПШТИНА ТЕТОВО 

SWOT анализата (анализата на силните и слабите страни, како и можностите и заканите) за рурален 
развој во Општина Тетово е претставена во следната табела: 

Табела 19 SWOT анализа за економскиот развој во Општина Тетово 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Долгорочно искуство на Општината 

 Универзитетски центар 

 Мултикултурно општество 

 Млада популација 

 Поволни почвено-климатски услови 

 Потенцијални услови за развој на зимски 
туризам 

 Расположиви природни ресурси 

 Богато културно наследство на природни 
ресурси 

 Јака дијаспора 

 Богата традиционална кујна 

 Несоодветно едуциран кадар за рурален развој 

 Недоволно или неискористени обработиливи 
земјоделски површини 

 Недоволно искористени туристички центри 

 Недоволно развиена рурална инфраструктура  

 Недоволно искористени природни ресурси 

 Недоволно обучени стручни лица за 
изготвување на деловни бизнис планови за 
ИПАРД фондовите 

 Недоволно промовирање на културното 
наследство 

 Недоволно искористени финансиски средства 

 Невработеност 

 Слаб маркетинг 

 Недоволен сместувачки капацитет 

 Нема соодветни центри за едукација во поглед 
на рурален развој 

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ 

 Искористување на природните ресурси за 
развој на руралните средини 

 Искористување на расположливите човечки 
ресурси 

 Пристап до фондовите на ИПАРД програмата 

 Развој на рурален туризам 

 Богато културно наследство 

 Прекугранична соработка 

 Брендирање на еко и традиционални 
производи 

 “Slow food“  

 Неповолна политичка клима 

 Промена на законска регулатива 

 Природни непогоди 

 Зголемена миграција 

 
Идентификувањето на сите компоненти преку SWOT анализата за руралнот развој на Општината е важен 
чекор во планирањето на идните активности, со цел да се ублажи или минимизира нивното влијание врз 
развојот на руралните средини и квалитетот на живот во Општина Тетово. Во согласност со табелата 
дадена погоре во SWOT анализа преовладуваат силните страни  и можностите за делување во насока на 
позитивен руралниот развој на Општина Тетово наспроти слабите страни и заканите кои можат да 
предизвикаат значителни штети и да го отежнат животот во руралните области.  

SWOT анализата е многу важна во процесот на стратешко планирање, бидејќи овозможува 
идентификување и дефинирање на стратешките приоритети.   



35 

 

6 АНАЛИЗА НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА 
ТЕТОВО 

Анализа на засегнатите страни се состои од идентификување на внатрешните и надворешните засегнати 
страни и корисници на услуги и утврдување на нивните потреби. Оваа анализа има за цел да ги утврди 
постапките на комуникација со внатрешните и надворешните засегнати страни, да се утврдат проблемите 
и потребите за да можат тие прашања да се обработат и да се пронајде решение преку соодветни мерки. 
Резултатите од анализата на внатрешните/надворешните состојби претставуваат основа за сите други 
фази во стратешкото планирање, но и основа или појдовна точка за споредување и оценка на напредокот 
во спроведувањето на стратешкиот план и за негово ажурирање. Затоа, сите прибрани податоци и 
информации, самиот процес на анализирање и сите наоди треба детално да се евидентираат и чуваат. 

Табела 20 Анализа на засегнати страни во руралниот развој на Општина Тетово 

Групи на 
интерес 

Кој е нивниот 
интерес 

Капацитет/ 
Мотивација 

Други 
засегнати 

страни 

Релации со 
засегнати 

страни 

Влијание врз 
планираниот 

проект 

Земјоделци 
Подобрување на 
условите за работа 
и поголем профит 

Слаб капацитет 
имаат мотивација 

Општина 
АПРЗ 
МЗШВ 
Здруженија 

-+ 
++ 
+- 
+- 

Корисници на 
услуги 

АПРЗ 

Поголем број на 
земјоделци и 
подобар квалитет 
на услуги 

Среден капацитет 
имаат мотивација 

МЗШВ 
Општина 
Земјоделци 

+- 
-+ 
++ 

Партнери во 
имплементација 
на услугите 

Општина 
Подобрување на 
животот во 
руралните средини 

Среден капацитет 
средна мотивација 

Земјоделци 
Бизнис сектор 
Институции 

-+ 
+- 
++ 

Имплементатор 

Бизнис сектор Профит 
Среден капацитет 
средна мотивација 

Општина 
Институции 

+- 
+- 

Корисници и 
поддржувачи 

Невработени Вработување 
Слаб капацитет 
голема мотивација 

Општина 
АВРМ 
Институции 

-+ 
+- 
+- 

Корисници 

Институции 
Полесна 
имплементација на 
програми 

Среден капацитет 
средна мотивација 

Општина 
Бизнис сектор 

++ 
+- 

Партнери во 
имплементација и 
поддржувачи 

 
Соработката помеѓу групите на интерес и засегнатите страни е од голема важност и влијание за развој на 
руралните средини. Релациите кои се прикажани во табелата погоре покажуваат колкаво е влијанието и 
соработката помеѓу сите засегнати страни согласно нивното делување во полето на руралниот развој, а 
нивното значење е објаснето во Табела 21. 

Табела 21 Релации со засегнати страни 
++ Значително влијание, висока соработка 

+- Делумно влијание, средна соработка 

-+ Слобо влијание, мала соработка 

-- Нема влијание и соработка 

Извор: Сектор за меѓународен развој, 199323 и Сектор за финансии и човечки ресурси, 201424 

                                                           

 

 

23 http://www.dse.vic.gov.au/effective-engagement/toolkit/tool-stakeholder-analysis-stakeholder-matrix 

24 http://www.dfpni.gov.uk/content_-_successful_delivery-stakeholders_detail  

http://www.dse.vic.gov.au/effective-engagement/toolkit/tool-stakeholder-analysis-stakeholder-matrix
http://www.dfpni.gov.uk/content_-_successful_delivery-stakeholders_detail


36 

 

7 АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Во текот на изработката на Стратегијата, со цел да се добие мислење од поголем број на активни 
субјекти во руралние средини, беше спроведена анкета за моменталната состојба, проблемите, 
потребите на населението, бизнисите и институциите и видот на поддршка потребна за подобро и 
поефикасно функционирање и подобрување на квалитет на живот. Во анализата беа вклучени интервјуа 
со представници од релевантни институции во областа на руралниот развој на Општина Тетово, како 
што се Регионалната Единица на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот 
Развој во Тетово и Подрачната Единица на Министерството за Земјоделство, Шумарство и 
Водостопанство во Тетово. Интервјуа беа спроведени и со представници од руралното население, 
пред се земјоделци, кое живее во низинските и планинските села  кои се дел од Општина Тетово. 
Заклучоците од интервјуата, кои беа спроведени преку поставени прашања и одговори, се дадени 
подолу: 

- Кои видови на земјоделски култури се одгледуваат во селата на Општина Тетово?  

Најголем дел од испитаниците од низиските села одговорија дека одгледуваат житни култури: 
пченица, пченка, јачмен, тритикале, потоа компир, грав, здружен посев на пченка со грав, пиперка, 
зелка, домати, бостан, детелина, луцерка, вишна и јаболко. Во мали количини се одгледуваат и крушата 
и сливата. Во повисоките планински села обработливите површини најчесто се користат за 
одгледување на костени, ореви, лешници.  

- Кој вид на добиток се одгледува во селата во Општината? 

Во низинските села најголем  дел од испитаниците одговорија дека доминираат краварските фарми, 
фарми со бикови и свињарски фарми, додека во повисоките планински села постојат одлични 
планиски пасишта кои претставуваат одличен предуслов за развој на овчарството и козарството, па 
затоа и најголем дел од земјоделците одгледуваат ситен добиток, овци и кози. 

- Каква е состојбата во вашето земјоделско стопанство во последниве 3 години? 

Најголем дел од земјоделците се изјаснија дека постои тренд на подобрување, особено во текот на 
минатата 2013 година, а во 2014 година има поголем принос како резултат на обилните врнежи во текот 
на летниот период. Сепак, дел од земјоделците ја нагласија повисоката цена на репроматеријалите која 
влијае на зголемување на производната цена на културите и ги прави неконкурентни на пазарот. 

- Со кој вид на проблеми се соочувате во текот на проиводството? 

Најчест одговор од производителите беше нефункционалниот систем за наводнување, не редовно  
чистење на каналите за наводнување, проблемите со пристап до обработливо земјоделско 
земјиште, слаб пристап до информации, недостаток на финансии и поволни кредити за набавка на 
земјоделска механизација, проблеми со пласманот, потреба од отварање на откупни пунктови и 
ладилници, проблеми со квалитетот на семенскиот материјал,  средства за заштита и ѓубрива. 
Покрај овие проблеми беше наведена и расцепканоста на парцелите и нерешените имотно правни 
односи во селата, недоволната координација помеѓу институциите на локално ниво и малиот број на 
едукативни и информативни емисии за развој на земјоделството во медиумите. Проблемот со лошото 
искуство во минатото со задругите исто така влијае на земјоделците да донесат одлука да се здружат 
и заеднички да пристапат кон надминување на проблемите. 

- Со какви инфраструктурни проблеми се среќавате во текот на вашето работење и 
секојденвно живеење? 

Најголем дел од испитаниците се изјаснија дека голем проблем е лошата патна инфраструктура до 
нивите, проблеми со управување со отпад, не постоење на водовод и канализација која доведува до 
загаденост на водата од бунарите  поради близината на септичките јами. Во планинските села беше 
наведен проблемот со стари училишта и недостатокот на објекти за социјализација на младите и на 
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старите лица. Покрај тоа, беа наведени  административните проблеми со кои се соочуваат 
инвалидите во Општината и потребата за системско решавање на овој проблем. 

- Поддршката која е потребна за надминувањето на проблемите во производството? 

Беа наведени следните одговори: чистење на каналите за наводнување, реконструкција на 
постоечките канали и изградба на нови канали, воспоставување на откупен центар, спроведување 
на добра земјоделска пракса, попристапни кредити и кредитни пакети до 6 месеци (се земаат во пролет и 
се одплаќаат во есен по реколта), органзирање на обуки и информативни сесии на различни актуелни 
теми за земјоделците. 

- Според вас, кои се можностите и потенцијалите за развој на планинските села и  низинските 
села во Тетовскиот регион?  

Беа добиени повеќе интересни предлози кои укажуваат на тоа дека за развој на низинските села постојат 
идеални услови за одгледување на крупен добиток, производство на компир, грав, пиперка, вишна и 
јаболка. Имајќи ја во предвид особено плодната почва во Полошката котлина, може да се каже дека 
постојат предуслови за развој на речиси сите култури кои се одгледуваат на територијата на државата, 
освен за јужните култури кои бараат поголема топлина. Во висинските планински села во Општина 
Тетово постојат идеални услови за интензивен развој на овчарството и козарството поради големиот 
број на планински пасишта, но исто така и за изградба на рибници и развој на планински туризам. Во 
селата кои се на средината на падините на Шар Планина има идеални услови за одгледување на 
костени, ореви и лешници. 

Развојот на еко туризам во рураните средини на Општината е можност препорачана од најголем дел од 
испитаниците. Покрај тоа, заштитата на традиционални производи како тетовски грав, тетовско 
јаболко, шеќер пара, флија и обновата на автохтоните сорти, според испитаниците ќе доведат до 
промоција и развој на регионот и подобрување на квалитетот на живот на локалното население. 

- Кој вид на поддршка Ви е потребна за подобрување на условите за живот во руралните 
средини?  

Земјоделските производители ги наведоа следните предлози: намалување на комуналиите за 
легализација на дивоградби, подобрување на комуникацијата со локалните институции и органите на 
Општината, организирање на обуки, работилници и информативни сесии на различни актуелни 
теми за инфорирање и едукација на населението, подобрување на инфраструктурата, изградба на 
домови за дружење на стари лица, клубови за дружење за помладите, реконстукција на игралишта,  
организација на фудбалски турнири за дружење и социјализација на младите.  

- Кој вид на поддршка Ви е потребна за подобрување на услугите кои ги нудите за 
земјоделските производители? 

Како најголем проблем беше наведен лимитираниот број на вработени, недоволна координација помеѓу 
институциите на локално и нацинално ниво, недоволно финансиски средства за поголемо присуство на 
земјоделците на терен. Препораките од институциите за подобрување на состојбата се: подобрување на 
условите за работа на институциите, подобрена комуникација помеѓу институциите на локално ниво, 
организирање на состаноци за координација со Агенцијата за Финансиска Поддршка во 
Земјоделството и Руралниот Развој и иницирање и заедничка организација на обуки, едукативни 
сесии, трибини, тркалезни маси на различни теми во соработка со Општината. 
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8 СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

8.1 Визија, мисија и вредности 

Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово ќе даде насоки на локалната самоуправа за креирање 
на локалната политика за рурален развој во наредниот период. Нејзината имплементација ќе доведе до 
интензивен одржлив развој на руралните средини во општината, како и подобрување на квалитетот на 
животот на локалното население.  

Стратегијата е целосно прилагодена со новата политика за рурален развој на ЕУ и сите планирани 
активности се усогласени со поддршката на Европската Унија за развој на земјоделство и руралните 
средини.  

Визија  

До 2020  година руралната средина е посакувана и атрактивна туристичка дестинација, со 
развиена рурална инфраструктура, одржливо земјоделство која обезбедува квалитетен живот за 
руралното население.  

Мисија 

Подобрување на животните услови на локалното население во руралната средина преку 
анимирање на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во реализација на активности за социо-
економски развој и ставање на расположивите ресурси во функција на развојот. 

Вредности 

Вредностите на кои се темели идната политика за рурален развој на Општина Тетово во 
имплементацијата на сите активности предвидени во Стратегијата за рурален развој се следните: 

 Толеранција, соживот и меѓусебно разбирање на мултиетнички план – преку оваа вредност 
се изразува спремноста да се препознаат и почитуваат верувањата и однесувањата на другите 
во руралната средина и е клучна за стабилноста во општината. 

 Отвореност и транспарентност – преку оваа вредност се подразбира постојана и чесна 
комуникација со јавноста со цел поголемо запознавање со начинот на планирање и 
имплементација на локалните политики и функционирањето на локалната самоуправа.  

 Одговорност – оваа вредност подразбира квалитет и ефикасност во навремено остварување на 
целите за рурален развој. 

 Одржливост – вредност преку која во руралниот развој ќе се оствари долгорочност и 
континуитет на процесите и состојбите. Одржливиот развој овозможуваат оптимално користење 
на ресурсите за задоволување на сегашните и идни човекови потреби. 

 Посветеност – претставува вредност преку која се изразува добрата упатеност во 
постигнувањето на одредена цел. 

 Партнерство – како вредност подразбира квалитетна соработка меѓу засегнатите страни за 
развој на руралните средини. 

Со практична имплементација и континуирана примена на вредностите, општината ќе покаже дека е 
општествено одговорен субјект кој креира услови за стабилен одржлив развој и подобрен квалитет на 
живот на населението во руралните средини.  
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8.2 Стратешки цели 

Генералната цел на Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово за периодот 2015-2020 е 
следната: 

 
Стратешките цели се дефинирани  по генерално и ги опфаќаат вкупните потреби на руралниот дел од 
општината за решавање на речиси сите тематски проблеми. Овие цели не можат да се постигнат за кусо 
време, но со имплементирањето на специфичните  цели во првите три години, овој регион ќе има видлив 
прогрес и подобра економска иднина. 

Стратешките цели за рурален развој на општина Тетово за периодот 2015-2020 кои ќе овозможат 
подобрување на состојбата и квалитетот на живот се следните: 

1. Да се подобри конкурентноста на земјоделското производство; 

2. Да се подобри на бизнис климата во руралните средини со цел да се зголемат приходите на 
населението; 

3. Да се поддржува развојот на руралниот туризам; 

4. Да се подобри  руралната инфраструктура; 

5. Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја; 

6. Да се поддржи вмрежување (заедничко делување на релевантни чинители) и 

7. Да се подигне нивото на  знаењето и пристапот до информации во руралните делови на општината. 

8.3 Развојни столбови 

За спроведување на целите што се зацртани погоре во текстот, потребен е флексибилен пристап и сет 
регионални политички мерки и инвестиции кои ќе преземаат одговорност рапидно да ја менуваат 
економската и социјалната средина во регионот.  Поконкретно или групирано, целите за рурален развој 
на Општина Тетово ќе се постигнат преку следните четири приоритетни развојни столбови:  подобрување 
на рурална економијата, подобрување на рурална инфраструктура, одржлива животна средина, 
вмрежување и напредок во образованието на жителите од општината. 

Стратегијата за рурален развој е поделена во четири развојни столбови и тоа: 

 Рурална економија 

 Руралната инфраструктура  

 Заштита на животната средина 

 Вмрежување и едукација 

“Подобрување на конкурентноста и модернизирање на локалното земјоделско производство и 
преработувачката индустрија, одржлив развој на руралните средини и оптимално 
искористување на природните ресурси со почитување на начелата за заштита на природата и 
животната средина во општината”. 
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Слика 4 Столбови на рурален развој на Општина Тетово 
 

8.3.1 Рурална економија 

Подобрувањето на конкурентноста на земјоделското производство, но и подобрувањето на бизнис 
климата во руралните средини со цел зголемување на приходите на населението во руралните 
средини ќе ги зголеми можностите за развој на претприемништвото во руралните средини, ќе допринесе 
кон подобрување на условите за водење бизнис и ќе обезбеди услови за зголемување на инвестициите 
во селата во тетовскиот регион, што ќе резултира со зголемен приход на локалното население и развој 
на руралната економија.  

Развојот на земјоделството е важен предуслов за развој на руралните средини во Општина Тетово. 
Имајќи ги во предвид поволните почвено климатски услови, големиот број на земјоделци, традицијата на 
локалното население и добро познатите локални брендови на производи од растително и животинско 
потекло (тетовско јаболко, тетовски грав, шарско јагне, шарско сирење и други), поддршката на 
Општината во наредниот програмски период е од особена важност за подобрување на конкурентноста и 
побрзиот пристап до пазарите. Поради тоа, во Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово се 
предвидени голем број на активности кои ќе допринесат кон развој на земјоделското производство, 
негова модернизација и креирање на услови за воведување европските стандарди на земјоделството на 
локално ниво. 

Модернизацијата на земјоделството во регионот ќе биде поддржано со воведување на континуирано 
подобрување на знаењето и пристапот до информации на земјоделските производители и останатото 
локално население заинтересирано да започне да се занимава со земјоделско производство.  

Модернизирањето на земјоделството ќе се постигне и со инвестиции во обновување на механичките 
машинерии, техниките и развојот на човечките ресурси. За таа цел во доменот на надлежности што ги 
има Општината може се воведат мерки за поддршка на инвестиции во модернизирање на земјоделството 
(намалување или ослободување од локални даноци, комуналии, воведување на стимулации и слично), 
како и развој на човечки ресурси.  
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Преку координација со локалните институции кои работат на креирање и имплементација на политиките 
во земјоделството, Општина Тетово ќе организира низа едукативни работилници и информативни сесии 
за земјоделците на различни теми: нови и модерни технологии во земјоделството, воведување на 
стандарди во земјоделското производство, промена на законските регулативи и запознавање на 
локалното население со нивните права и обврски согласно новите закони и подзаконски акти кои ја 
регулираат областа на земјоделското производство.  

Да се подобри конкурентноста на земјоделското производство со модернизација на 
земјоделството во низиските села  можно е преку организирање обуки и информативни сесии за 
модернизација на раноградинарското производство на отворено и во заштитени простори, 
овоштарско производство и модернизација на одгледувањето на молзни крави. Ќе се поддржи 
примената на подобрени технологии во земјоделското производство преку користење на сертифициран 
семенски и саден материјал како еден од важните услови за зголемување на продуктивноста на 
производството. 

Зголемено локално производство на добиточна храна, особено производство од страна на самите 
одгледувачи на добиток, е предуслов за конкурентно сточарско производство. Преку промоција, со 
употреба на високопродуктивни хибриди и воведување на нови технологии на производство, пред се во 
делот на ефикасното наводнување се планира да се стимулира производството на добиточна храна. 
Во таа насока ќе се воведат специјални мерки за поддршка, придружени со советодавен пакет за 
адаптирање на напредните технологии. Овој вид на активности ќе биде имплементиран во координација 
и тесна соработка со Подрачната единица на Министерството за Земјоделство, Шумарство и 
Водостопанство во Тетово и Регионалната канцеларија на Агенцијата за Поддршка на Развојот на 
Земјоделството како особено значаен ресурс на стручна, ефикасна и бесплатна советодавна поддршка 
во земјоделството на локално ниво. Покрај тоа, ќе се искористи и целата расположлива поддршка од 
невладини организации и проекти особено Проектот за експанзија на мали бизниси имплементиран од 
Карана, а финансиран од УСАИД. 

Интензивирањето и модернизирањето на земјоделското производство вклучува воведување на нови 
ефикасни методи за наводнување на земјоделските површини. Општината ќе информира и 
промовира инвестициите во нова опрема за наводнување, кои согласно Националната Стратегија за 
земјоделство и рурален развој за периодот 2014 – 2020 година ќе бидат задолжително следени со пакет 
на советодавни упатства за примена на правилни агро-технички мерки кои заедно со воведеното, или 
подобрено наводнување, треба да овозможат максимизација на приносите и приходите од дадениот 
земјишен ресурс. 

Имајќи го во предвид фактот дека најефективниот начин на пренесување на знаењето до земјоделците е 
директната обука на фарма за веќе постоечки применети понапредни технологии на производство, 
Општината ќе го поддржи формирањето на демонстративно-показни земјоделски стопанства во 
рамките на средното земјоделско училиште, истражувачките институции при факултетите, или во рамките 
на земјоделските стопанства. Инвестициите за уредување на демонстративните стопанства и нивното 
одржување, како и покривањето на оперативните трошоци поврзани за обавување на демонстративната 
улога на овие стопанства ќе биде финансирана од страна на државата или од донаторски проекти. 

Согласно Стратегијата за рурален развој ќе се поддржат активности за заштита на квалитетот на 
земјоделските производи преку примена на ознаката за потекло, географска ознака и ознаката за 
гарантиран традиционален специјалитет согласно одредбите од Законот за квалитет на земјоделски 
производи. Производите кои се истакнуваат со своите посебности во делот на квалитетот како резултат 
на влијание на посебни природни или човечки фактори на одредено географско подрачје и чие 
производство, преработка или подготовка се одвива на традиционален начин ќе бидат поддржани во 
процесот на заштита на тие особености. 

- Изградбата на откупен центар за овошје и зеленчук  конкретно ќе допринесе за развој и 
подобрување на модернизација на земјоделското производство во низиските села. Покрај 
примарното производство, Општината ќе поддржува и иницијативи за отварање на 
преработувачки капацитети на земјоделските производи и основање на откупни центри на 
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локално ниво,со цел да се надминат проблемите на локалните земјоделци со пласманот на 
производите и добивање на додадена вредност на локално произведените земјоделски 
производи. За таа цел, Општината ќе организира информативни сесии за заинтересираните 
инвеститори, а ќе воведе и мерки за поддршка за компании кои се занимаваат со откуп и 
преработка на земјоделски производи на локално ниво. За решавање на проблемот со 
пласман на зеленчукот и овошјето во Општина Тетово, Општината ќе поддржи формирање на 
откупен центар за овошје и зеленчук. Откупниот центар ќе има целосна опрема за прием, 
калибрирање, пакување, чување и складирање на овошјето и зеленчукот, како и за негова 
доработка: сушење и замрзнување. Приоритетни култури за откуп во Општина Тетово се 
вишните, јаболката, пиперките и компирот. 

Општината ќе обезбеди локации на урбанизирано државно земјиште за реализација на инвестиции 
во капацитети за преработка на земјоделски производи, пред се овошје и зеленчук, или за 
преработка на сточарски производи (особено мали млекарници и мандри во планински подрачја) како и 
објекти за потребите за одгледување на добиток – штали, складишта за храна, бачила итн. (на пасиште 
или слободно земјоделско земјиште во државна сопственост). Мерката ќе вклучува идентификација на 
интересот за инвестирање на локации кои треба да се наоѓаат во непосредна близина на постоечките 
производни капацитети за примарно производство. Како потенцијално профитабилна алтернатива на 
постоечките поледелски и градинарски култури ќе се поддржи и производството на декоративни, 
лековити и зачински растенија. За таа цел, ќе се обезбеди информирање на земјоделците околу 
правилното одгледување и постбербен третман за некои позначајни плантажни култури (лаванда, 
оригано, нане, камилица и др.) на отворено и во заштитени простори (босилек). 

Во информативните и едукативните сесии ќе биде опфатено и пчеларството како гранка од 
земјоделството која има големо економско значење од вредноста на пчелните производи (мед, восок, 
полен, прополис, матичен млеч и пчелин отров), како и преку вредноста на зголемените приноси од 
земјоделските култури кои произлегуваат од учеството на пчелите во процесот на нивното опрашување. 

Од особен интерес за руралното население од висинските села ќе бидат обуките и информативните 
сесии за модернизација на овчарското и козарското производство, отварањето на рибници, 
собирањето на диворастечки шумски плодови и нивна преработка. 

- Да се подобри конкурентноста во планинските села ќе се реализира преку развој на мали 
бизниси  како на пример собирање и преработка на шумски плодови - Изобилството на 
шумските плодови претставува можност за отварање на нови откупни пунктови за шумски 
плодови. Албанското население повеќе е свртено кон собирање на шумски плодови како што се 
шипка, боровинка, капина, малина и шумска јагода како и костен, додека македонските собирачи 
повеќето собираат печурки. За таа цел ќе биде поддржана изградбата и отварањето на откупни 
пунктови и мали преработувачки капацитети за сушење на овошје и преработка на овошје и 
самоникнати плодови во џемови, мармелади и природни овошни сокови, што ќе влијае кон 
поттикнување на локалното производство на овошје и собирањето на плодови како исклучително 
важна активност за генерирање на приходи во ридско-планинските подрачја на Општината. 

- Негувањето и продолжувањето на старите занаети и традиции може да се остварува преку 
отварање на  Рурален клуб за традиционални занаети Негувањето и продолжувањето на 
старите занаети и традиции особено во руралните средини е од особено големо значење. Со цел 
да се пренесат традиционалните занаети на младите лица. Во овој клуб ќе се врши обука на 
младите лица, со што невработените лица ќе се здобијат со знаења и вештини со кои ќе можат 
да започнат сопствен бизнис, а воедно ќе се задржат старите занаети кои се атрактивни и за 
развој на руралниот туризам. Можен избор на локација за поставување на ваков клуб е во 
просториите на Центарот за Развој на Полошкиот Плански Регион во с.Џепчиште, кој е 
предвиден за реконструкција во делот на социјална инфраструктурна градба. 
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За да се подобри на бизнис климата во руралните средини со цел да се зголемат приходите на 
населението фокусот во Стратегијата за Рурален Развој е ставен на:  

- Промоција на потенцијалите за развој на бизнис во секторот земјоделство; 

- Поддршка на практиките за консолидација и окрупнување на земјоделското земјиште. 

Промоција на потенцијалите за развој на бизнис во секторот земјоделство најсоодветно ќе се спроведе 
преку изработка на  Брошура за  промоција на потенцијалите за развој на бизнис во секторот 
земјоделство - Започнувањето на нови бизниси во земјоделството од младите лица ќе се поттикнува 
преку информирање на младите за можностите за поддршка на инвестиционите проекти на младите 
земјоделци заинтересирани да се занимаваат со земјоделска дејност од националните програми за 
поддршка кои вклучуваат обезбедување на финансиски средства за реализација на бизнис идеите на 
младите земјоделци со целосно покривање на трошоците на инвестицијата за започнување на сопствен 
бизнис. Покрај тоа ќе биде промовирана можноста за  поголема поддршка за инвестициите од мерките за 
рурален развој реализирани од страна на млади земјоделци кој изнесува 55% и е за 5% поголем од 
процентот на поддршка на останатите возрасни категории на земјоделски производители. 

Општината ќе спроведе низа активности кои ќе допринесат кон зголемување на бројот на земјоделските 
стопанства со поголеми ангажирани капацитети и намалување на учеството на малите стопанства и 
земјоделските стопанства во вкупниот број на стопанства. Зголемување на бројот на големите 
земјоделски стопанства ќе се овозможи со привлекување на странски инвестиции во руралните 
средини за отворање на нови производствени капацитети, преку обезбедување на локални мерки за 
поддршка и нивно запознавање со националните мерки за поддршка на ваков вид на инвестиции.  

Покрај земјоделските дејности големо значење за обезбедената одржливост на економските активности 
во руралните средини се повеќе имаат и другите неземјоделски економски активности кои може да 
генерираат дополнителни приходи кон приходите од земјоделска дејност, или да претставуваат основно 
занимање за руралното население. Во таа насока ќе бидат поддржани активностите на руралното 
население за запознавање со можностите за диверсификација на нивните економски активности и 
остварување на приходи од неземјоделски активности во руралните средини. 

Започнување и подобрување на одржливоста на неземјоделските економски активности, но и 
обезбедување на дополнителни приходи на земјоделските стопанства, ќе биде овозможена преку 
промоција и подобро информирање за ИПАРД програмата со продолжување на мерката Мерка 302 - 
Диверзификација и развој на рурални економски активности од ИПАРД 2007-2013 програмата која може 
да се користи до 2016 година и Мерка 3.2 – Диверзификација на земјоделско стопанство и развој на 
руралните бизниси од ИПАРД програмата во новиот програмски период со почеток од 2015 година. Во 
таа насока ќе биде интензивирано информирањето за можностите за поддршка на започнувањето, 
проширување или модернизација на економските активности на рурален туризам, развој на 
занаетчиството и други традиционални активности, развој на услужни и рекреативни дејности, 
производство на обновлива енергија, преработка на земјоделските производи и директен 
маркетинг на земјоделски производи на самото земјоделско стопанство. 

Поддршка на практиките за консолидација и окрупнување на земјоделското земјиште  - Имајќи во 
предвид дека сегашната структура на ситните земјоделски стопанства произлегува пред се од малата 
површина на земјоделско земјиште и фрагментираноста на истото на голем број поединечни парцели, 
Општината ќе работи на информирање на земјоделците за практиките за консолидација и 
окрупнување на земјоделското земјиште кои ќе започнат во следниот период на национално ниво. 
Поттикнувањето на консолидацијата на земјоделското земјиште ќе се спроведува и преку информирање 
за подобрување на мобилноста на пазарот на земјоделско земјиште, вклучително продавањето и 
изнајмувањето на државното земјоделско земјиште. 

Развојот на руралниот туризам во Општината ќе биде поддржан и ќе се спроведат низа промотивни 
активности за одржувањето на туристичките центри кои можат да придонесат за зголемување на бројот 
на туристи. Опкружувањето во општината овозможува развој на посебните облици на руралниот туризам 
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како што се: туризам на селски домаќинства, ловен, риболовен, еко-туризам, спортско-рекреативен 
туризам, резиденцијален туризам (куќи за одмор), едукативен, гастрономски и етно-гастрономски, 
туризам на заштитени делови на природата и културен туризам. Општина Тетово ќе продолжи да работи 
на промоција и развој на туризмот, фокусирана  на најголемиот туристички потенцијал, Попова Шапка – 
зимски туризам и зимски спортови, но исто така и на останатите туристички атракции кои постојат во 
Општината и тоа историски, културни, археолошки, природни, итн. Покрај тоа, ќе се обезбедат мерки за 
поддршка на инвестиции на приватниот сектор во изградба на туристичка инфраструктура, сместувачки и 
угостителски капацитети во руралните средини. 

Во Стратегијата за Рурален Развој посебен фокус е ставен на изработката на проект за развој на 
селскиот – еко туризам. Промоцијата на руралниот туризам во Општина Тетово и промовирање на 
Општината како атрактивна туристичка дестинација ќе обезбеди услови за развој на туризмот во 
Општината со цел да се искористат компаративните предности на руралните средини во Општината, 
особено во планинските села каде постојат идеални услови за изградба на потребната инфраструктура и 
сместувачки капацитети за еко-туризам и спортско-рекреативен туризам. Во пакетите на услуги кои ќе се 
нудат на туристите ќе се обезбедат тури по падините на Шар Планина, инфраструктура за спортско-
рекреативен туризам и можност за сместување и дегустација на вкусната локална традиционална кујна 
од тетовскиот регион –етно–гастрономски туризам. Ќе се изгради потребната туристичка инфраструктура 
за развој на туризмот во Општината која вклучува изградба на пешачки и велосипедски патеки, нивна 
сигнализација и целокупна опрема за нивно ставање во функција за развој на туризмот. Реконструкцијата 
на жичарницата до Попова Шапка се очекува особено да допринесе кон развој на туризмот во општината. 
И покрај тоа што стопанисувањето со хотелите и ски-лифтовите се во надлежност на МЕПСО, 
туристичкиот центар П.Шапка е под надлежност на централната власт, функционирањето на овој 
комплексен центар е од особено важност за развој на руралната економија  во општината. По 
иницијатива и барање на Општина Тетово потребно е да се изработи физибилити студија, со вклучување 
на можноста за остварување на Јавно Приватно Партнерство (ЈПП). 

За развој на туризмот Општина Тетово ќе се фокусира на креирање на бренд кој во себе ќе ги содржи 
елементитe кои претставуваат основа за креирање дестинациски бренд: уникатност, историја, наративни 
приказни како и вештини и достигнувања на локалното население. Со имплементација на активностите во 
стратегијата, Општина Тетово ќе работи на идентификување и мапирање на постоечките капацитети за 
рурален туризам и креирање на профил на Општината преку кој ќе може интерактивно да се комуницира 
со заинтересираните туристи преку користење на современи алатки за промоции како што се социјалните 
мрежи, веб портали и слично. При тоа, ќе се одберат содржините кои обезбедуваат добра видливост и на 
мобилните уреди (smart phones), лаптопи и сл. Маркетинг промоциите во себе ќе содржат динамичка 
димензија на постојано промовирање на нови аудио визуелни презентирани атракции од регионот. 
Притоа, ќе се примени концептот во кој туристите сами ги создаваат содржините, со овозможување на 
праќање слики од непрофесионални автори, при што драстично се смалуваат трошоците за промоција, а 
се нуди и можност за континуирано подобрување на туристичкиот производ. 

Руралниот туризам, освен како основна содржина во приоритетните региони ќе се понуди и како 
дополнителна содржина на останатите форми на туризам, во форма на еднодневни туристички тури и 
тури со 3-4 дневен престој.  

Општината ќе воведе мерка за поддршка на локалните здруженија за лов, планинарење, 
параглајдеризам, велосипедизам, планинарски друштва и сл, кои ќе придонесат за побрз и одржлив 
развој на руралниот туризам. Имајќи ја во предвид чистата животна средина на падините на Шар 
Планина и искористување на можностите за развој на еко-туризмот, Општината ќе изработи проект за 
развој на селски еко-туризам, а ќе имплементира и промотивни и едукативни активности во таа насока. 
Со студијата ќе бидат детално анализирани четри основни компоненти за оправданост и развој на еко 
туризмот и тоа: социјалната компонента, зачувувањето на животната средина, техничката компонента и 
економската оправданост за развој на овој облик на туризам, Изработката и имплементацијата  на 
студијата ќе се спроведе со активно вклучување на населението, претставниците од општината и 
експерти во областа на биодиверзитетот кои ќе посочат кон издвојување на најдобрите, најубавите, 
уникатните  форми на растителен, животински вид кои постојат на територијата на Општина Тетово.  
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Иако по својата природа селскиот – руралниот туризам подразбира ангажман на лица од едно семејство, 
сепак гранката не може да доживее раст без вклучување на професионален кадар кој ќе обезбеди 
квалитетен производ. Маркетинг активностите, формирањето на пакетот услуги, формирањето на 
ценовните политики, следењето на трендовите и потребите на потенцијалните гости, тестирање и 
континуирано подобрување на производите, наметнува потреба од стручен кадар од областите маркетинг 
и финансии. За таа цел, Општината ќе организира неформални обуки и едукативни сесии во вид на 
неформално образование за поединци или групи, заинтересирани за бавење со активности 
поврзани со руралниот туризам. Иако вештините како подготовка на традиционални јадења, 
гостопримливост, способност за презентации и способност за раскажување на традиционални приказни 
се длабоко втемелени во македонската традиција, нудењето на истите во организирана форма, сепак се 
наметнува потреба од познавање на стандардите во угостителството, познавање на повеќе јазици 
(зависно од одбраниот сегмент гости), познавање на историјата и културата на регионот и други знаења и 
вештини за кои во моментот не постојат обуки ниту пак дефинирани критериуми. Ваков тип на обуки се 
планира да се организираат најмалку три пати годишно, на различни теми и за различни целни групи. 

8.3.2 Рурална инфраструктура 

Еден од основните предуслови за рурален и економски развој е постоење на неопходната рурална 
инфраструктура која обезбедува услови за квалитетен живот на населението. Развиената 
инфраструктура допринесува за: намалување на регионалните нееднаквости, за помали транспортни 
трошоци, зголемена трговска размена со другите региони и зголемување на приходите на селското 
население. Со инвестирање во подобрување на инфраструктурата се зголемува инвестицијата во 
руралните средини, но се зголемуваат приходите од другите неземјоделски гранки на руралната 
економија, како што е на пример туризмот. Со тоа се отвараат нови работни места, се смалува степенот 
на невработеност и се отвараат нови можности за вработување. Освен економски, развиената 
инфраструктура допринесува за подобрување на социјалниот аспект на живот во руралните средини, со 
тоа што се намалува степшенот на изолираност и со зголемување на друштвената интегрираност. И 
конечно добрата инфраструктура допринесува кон зголемена слобода на движење на руралната 
популација, мобилност и значително зголемена достапност на социјалните сервиси, како што се 
здравствените домови и амбуланти или училиштата. 
  
Фокусот  во Стратегијата за рурален развој на општината е ставен на подобрување на: 

a. Да се подобри патната инфраструктура и сигнализација,  
b. Да се изградат пешачки и велосипедски патеки, планинарски патеки и сигналитика,  
c. Да се подобри електрификација на партерните делови на јавните објекти и јавно осветлување,  
d. Да се подобри инфраструктурата за наводнување,  
e. Да се обезбеди достапност на чиста вода за пиење во потребни количини, 
f. Да се подобри изградба/ реконструкција на јавна социјална инфраструктура, 
g. Да се подобри изградба на туристичка инфраструктура, сместувачки и угостителски капацитети  

 
Патна инфраструктура и сигнализација - сообраќајно транспортниот систем во руралните делови на 
Општината Тетово, не ги исполнува законските барања како предуслов за непречено и квалитетно 
извршување на нивната функција (слика бр.5). 
 

 
Слика 5 Сообраќајница во низиско село 

Системот на сообраќајници во руралните делови 
во општината треба да ги прифаќа и пренесува 
токовите од локалните и магистралните 
сообраќајници, да ги поврзува локалните патни 
сообраќајници надвор од градското подрачје и 
да поврзува две или повеќе села како и 
одредени простори од внатрешноста на селата. 
Преку направена анализа на потребите за 
реконструкција на постоечката и изгрaдба на 
нова инфраструктура, приоритет во изградбата 
ставен е на следните улици: 
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- Тетово-Бродец 2 фаза со должина од 4.600m, каде што е предвидена реконструкција на 
коловозната конструкција, изградба на атмосферска канализација и јавно осветлување;  

- Бродец-Шипковица со должина од 1.600m, каде што е предвидена реконструкција на коловозната 
конструкција, поставување на дренажен систем на одведување на атмосферските води;  

- Тетово-Селце фаза 2 дел од Тетовско Кале инфраструктурно проширување со должина од 350m 
на коловозна конструкција. 

Изградба на пешачки и велосипедски патеки, планинарски патеки и нивна сигналитика – заради 
запазување на безбедносните стандарди при реконструкцијата и рехабилитацијата на постоечките улици 
неопходно е секаде каде постои можност да се изградат тротоари и да се постави соодветна 
сигнализација. Општината ќе работи на оспособување на велосипедски патеки. Од посебен интерес на 
корисници на велосипеди се планинските патеки: Попова Шапка–Вешала-Попова Шапка (по долината на 
река Пена) во должина од 37km и велосипедска патека Шарски води во должина од 98km. Планинарски 
патеки кои се атрактивни на територијата на општина Тетово за кои е потребна соодветна сигналитика 
(патокази и информативни билборди) и опрема за партерно уредување (клупи, корпи за отпадоци, 
одмаралишта и сл.) се: Шипка-Лешница-Шипковица; патека кон Врв Плат - 2.398m; пешачка патека 
Шарски води; патека Прва македонска трансверзала; патека Корабски масив; патека кон извори на река 
Пена; патека кон мечкина ливада/вргањ. Трасирање на планинарски патеки од интерес на планинарски 
друштва потребни се и на патеките с. Вејце- Врв Кобилица; с. Вејце-Црн Врв; патека Тетовско Кале – 
месност Три Води; патека с.Теарце – месност Три Води – извори на р Бистрица; патека с. Ново село – 
Боговињско езеро. Уредувањето на патеките потребно е да се реализира во соработка со соседните 
општини.  

Електрификација на партерните делови на јавните објекти и јавното осветлување - осветлувањето 
на дворовите од училиштата, амбулантите и останати објекти  кои се во сопственост на општината, може 
да го подобри безбедносниот впечаток и позитивно да делува на навиките за заштитата на животната 
средина во руралните средини. Општината работи на осветлување на поставување на јавно осветлување 
на улиците кои се во нејзина надлежност, па тука приоритет е ставен на етапна електрификација на патот 
кон Попова Шапка во должина од 7- 8km, во КО Лисец. Предвиденото осветлување на патот ќе се оствари 
со поставување на нов кабел, столбови и лед диоди од 3kw. 

Обезбедување на достапност на чиста вода за пиење – решавањето на снабдувањето со чиста и 
безбедна вода за пиење за населението како од урбаниот дел на Општина Тетово, така и во руралните 
делови од општината е од особена важност. Приоритетна активност на општината за обезбедување на 
здрава вода за пиење е изградба на бетонски резервоар на вода за пиење на локација Сончев Брег. 
Водата од резервоарот ќе се пушти кон постоечката водоводна мрежа, до домовите на жителите на 
с.Мала Речица. 

За инфраструктурните проекти во руралната средина во подготовка се основни проекти, по што ќе се 
започне со изнаоѓање на средства за нивна имплементација.  

Подобрување на инфраструктурата за наводнување - Со идниот систем за наводнување Равен-
Речица ќе биде опфатена целата неурбанизирана површина која се протега од горната страна на 
автопатот Тетово-Гостивар, од населените места кои припаѓаат на градовите Тетово и Гостивар и на 
општините Боговиње и Врапчиште, со вкупна бруто-површина од 3,920ha. Со овие инвестициони зафати 
ќе се обезбеди вода за наводнување на горните делови на селото Речица, со што ќе се обезбедат услови 
за интензивно земјоделско производство и на дополнителни земјоделски површини. Овој систем може да 
се изработува етапно во соработка со соседните општини, односно во соработка со регионалната 
канцеларија за развој на полошкиот плански регион. 

Изградба / реконструкција на јавна социјална инфраструктура - Унапредувањето на социјалниот 
развој на Општина Тетово ќе овозможи подобар квалитет на живот и можности за инклузивен развој на 
сите жители во руралните подрачја. За да се постигне унапредување на социјалниот развој на Општина 
Тетово предвидени се активности како изградба / реконструкција на јавна социјална инфраструктура  
во руралните средини: рурални клубови за негување на стари занаети и традиции, клубови за стари 
лица, интернет клубови, објекти за културни  манифестации, младински и рекреативни игралишта 
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(спортски  терени, изградба на мали игралишта) , партерното уредување на јавните објекти во 
руралната средина со поставување на урбана опрема (клупи, корпи, изградба на алпинетуми и 
сл.). Приоритет во инвестирањето ќе имаат населените рурални места кои се повеќе одалечени од 
градот и имаат ограничен пристап до културните и други социјални содржини. Можност за реконструкција 
постои кај веќе постоечки јавни објекти кои се под надлежност на општината и може да се пренаменат 
или да се дополнат со функционални содржини. Приоритетна локација е постоечкиот објект на Центарот 
за развој на Полошкиот плански регион во с. Џепчиште. Постоечкиот објектот е нов со површина од 
приближно 100m2,во кој сесместени канцелариски простории како и поголема сала. Објектот не е 
изграден во согласност со принципите на енергетската ефикасност. Со негова реконструкција ќе се добие 
енергетски ефикасен, функционален простор со можност да го користат локалните здруженија. 

Реконструкцијата на жичарницата до Попова Шапка се очекува особено да допринесе кон развој на 
туризмот во општината, за ваква инвестиција потребна е пред се изработка на квалитетна физибилити 
студија, со вклучување на можноста за остварување на ЈПП. Покрај тоа, постои можност општината да 
обезбедати мерки за поддршка на инвестиции на приватниот сектор во изградба на туристичка 
инфраструктура, сместувачки и угостителски капацитети во руралните средини преку намалување на 
комуналните обврски кон општината. 

Подобрувањето на руралната инфраструктура ќе допринесе кон поефикасно функционирање на 
населението и деловните субјекти во руралните средини. Одржливиот развој на руралните заедници ќе 
се обезбедува со подобрени услови за живот кои се поврзани со постоењето на солидна јавна 
инфраструктура на населените места и надвор од нив, и со обезбедување на приходи на руралните 
домаќинства од вршење на економските активности.  

8.3.3 Заштита на животната средина 

Обезбедувањето на основното право на човекот да живее во чиста и здрава животна средина е една од 
основните цели на Република Македонија на патот за обезбедување на сигурна позиција за своите 
граѓани во европски рамки. Правилното управување со богатите природни ресурси, особено со слатките 
води, како и биолошката и пределската разновидност, се извонредна можност за развој и за квалитетен 
живот на сегашните и на идните генерации. 

Секторот Животна средина е еден од носечките столбови во процесот на исполнување на барањата и 
постигнувањето на стандардите на Европската Унија. Во тој процес, Општината ќе ги насочи своите 
активности кон вградување на заштитата на  животната средина во останатите секторски политики, 
што понатаму води кон обезбедување одржлив развој на различните сектори на ефикасен и економичен 
начин.  

Воспоставување на систем и одржливи практики - Зачувувањето и унапредувањето на животната 
средина во руралните подрачја на долг рок ќе обезбеди одржлив развој на руралните средини преку 
поставување на потребната инфраструктура и  воспоставување на систем и одржливи практики за 
заштита на животната средина во Општина Тетово. Еден од главните аспекти кој ќе биде фокус на 
активностите во оваа насока на Општината е воспоставување на интегриран систем при заштитата на 
животната средина. Поради сериозноста на состојбата во однос на заштитата на животната средина во 
Општина Тетово, неопходно е континуирано следење и ажурирање на состојбата во делот на заштитата 
на животната средина. Прва активност која се планира да се спроведе е изработката/обновување на 
Локален Еколошки Акционен План за заштита на животната средина (ЛЕАП). Локалните акциони 
планови за животна средина се инструмент за поддршка на усогласување со барањата за животна 
средина во рамките на процесот на пристапување кон Европската Унија (ЕУ). Општина Тетово  во 
стратешкиот план за рурален развој има зацртано да се изработи/обнови Локален план за животна 
средина, со чија изработка ќе бидат идентификувани тековните проблеми поврзани со заштитата на 
животната средина, како и активностите потребни за нивно надминување со предвидени ресурси и 
временска рамка. Од особена важност е ажурирањето на акционените годишни планови за заштита на 
животната средина. Преку редовното следење на насоките дадени во изработената документација 
ЛЕАП–от ќе се даде можност за вклучување на јавноста за состојбата со заштитата на животната 
средина.  Голем дел од активностите на Општината во идниот период ќе биде поврзан со транспарентно 
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и редовно информирање на јавноста за состојбата со заштитата на животната средина: 
информирање на јавноста за случаите за надминување на дозволените емисии на загадување на 
животната средина и донесување акти за преземање на задолжителни мерки, доколку загадувањето е 
ограничено на подрачјето на територијата на Општината како и обезбедување на сите потребни мерки и 
пропишување на постапки со кои се обезбедува остварување на правото за пристап до 
информациите и учество на јавноста во донесување на одлуките кои се однесуваат на состојбата 
на животната средина и обезбедување на изјаснување на јавноста во постапката за донесување на тие 
одлуки. Во предвидениот програмски период потребнао е планиранање  и изработка и на документот за 
одржлив развој – Локална агенда 21. 

Управување со цврст отпад - Правилното управување со обемните количества на отпад што се создава 
од домаќинствата, индустријата  и од стопанството е од огромно значење за добросостојбата на 
општеството. Поради тоа, Општината ќе организира кампања за правилно управување со отпад, во кој ќе 
бидат влучени сите засегнати страни и целни групи: домаќинства, бизниси, ученици, вработени во 
локална администрација и целото локално население. Развивање на практиките на селектирање, 
рециклирање и обработка на секундарни суровини ќе допринесат во решавањето на проблемот во 
управувањето со отпадот. Со селектирањето на отпадот во сите сектори (јавниот, комерцијалниот и 
резиденцијалниот) ќе се придонесе за поедно управување во понатамошните фази со отпадот. 
Поддршката на општината на бизнис секторот кои работи во областа на рециклирањето и обработката на 
отпадот може да допринесе за зголемено вработување, нови приходи од рециклирање, намалување на 
отпад во депониите, а од друга страна почиста средина. За постигнување на ова потребна е поддршка на 
фирмите за собирање и обработка на секундарна суровина и поддршка на собирачите на секундарна 
суровина.   

Проблем во општината е и постоењето на дивите депонии и исфрлањето на отпад во руралните 
области. Затворањето и рекултивирањето на дивите депонии ќе допринесе за подобрување на 
хигиенските навики и визуелните ефекти кај сите корисници на руралните простори во општината. 
Отстранувањето на отпадот ќе придонесе за чиста и здрава средина, посакувана и атрактивна туристичка 
дестинација која на руралното население му овозможува  квалитетен  живот. Општината ќе ги фокусира 
активностите кон решавање на проблемот за управување со отпад преку лобирање и забрзување на 
процесот на изградба на регионална депонија.  

Управување со отпадни води - За решавањето на управувањето со отпадите води  во руралните 
делови на општина Тетово потребно е да се почитува законската регулатива, особено Законот за води. 
Поради непостоење на постројки за пречистување на вода, потребно е да се изнајдат сретства за 
изградбата на вакви станици, што претставува еден од поскапите проекти и при нивното изведување ќе 
биде побарана финансиска поддршка од централната власт и од европските фондови. 

Заштита на биодиверзитетот - За постигнување на висок степен на заштита на Шар Планина е 
предвидено преземање на активности во насока на прогласување на Шар Планина за заштитено 
подрачје. Важен аспект во заштитата на животната средина е и едукацијата и подигањето на свеста на 
сите засегнати и вклучени страни. Во таа насока во акциониот план е предвидена подготовка на план за 
подигање на свеста на различни целни групи. Исто така, е вклучено основање на природонаучен музеј 
во Тетово како и институт за проучување на биодиверзитетот на Шар Планина. Овие објекти ќе 
бидат искористени за едукативни активности. За  заштитата на биодиверзитетот во шумите потребно е да 
се регулира  неконтролирано сечење на шумите во руралните планински делови на општината и појавата 
на шумски пожари. Прогласување на Шар Планина за национален парк, може да допринесе за  поголема 
заштита  на биодиверзитетот во оваа област. Од донесување на Закон за Шар Планина, како национален 
парк најголема корист ќе имаат токму жителите во руралните места на Шар Планина. 

Намалување на ефектите од климатските промени - Преку обуки и информирање на земјоделските 
производители, Општината ќе допринесе и кон постигнување на новите предизвици на земјоделската 
политика како што се: примена на техники за намалување на негативните ефекти на климатските промени 
(практики за управување со почва, ефикасна употреба на азотни ѓубрива, оддржлива употреба на 
земјиштето, заштита на биодиверзитетот, управување со водите), подобрување на енергетска 
ефикасност (проекти за заштеда на енергија и производство на енергија од обновливи извори) со цел за 
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намалување на стакленичките гасови и делување кон ублажување на климатските прпмени, како и 
иновации и трансфер на „зелени” технологии во производството. Изобилството на биомасата 
претставува можност за отварање на погон за производство на пелети и брикети од шумски отпад. 
Особено е значајно што за изработка на брикети и пелети се користи отпадот од сечата во шумите. 
Искористувањето на  сувиот шумски отпад ќе допринесе кон намалување на пожарите, производство на 
енергија од обновлив извор (биомаса) и со тоа ќе се допринесе за заштита на животната средина во 
Општината. 

Сончевата енергија многу малку се искористува во руралните делови на Општина Тетово,  иако припаѓа 
во зона која во просек има 270 сончеви дена во годината. Можности во искористување на сончевата 
енергија за производство и обезбедување на електрична енергија е голема, а бенефитите би биле 
огромни, како за општината , така и комерцијалниот и резиденцијалниот сектор. Едноставни примери се 
бачилата во високите планински предели каде не постојат услови и технички можности за пристап на 
постоечката електрична мрежа. Општината ќе поддржи бизниси каде за  добивање на топлата вода се 
користат сончеви колектори, во технологии во кои има потреба од големи количини на топла вода, како 
што се преработка на овошје, зеленчук, шумски плодови, млеко и сл.  

За подобрување на условите за заштита на животната средина во однос на намалување на ефектите од 
климатските промени предвидени се: 

a. Промотивни активности за примена на обновливи извори на енергија и мерки за 
подобрување на енергетската ефикасност и  

b. Поддршка на инвестиции во руралните средини за искористување на обновливите извори 
на енергија. 

Покрај превземањето на сите горенаведени мерки и активности за заштита и унапредување на животната 
средина, Општината ќе работи и кон поттикнување на развој на образованието и јавната свест во 
областа на заштитата на животната средина, преку организирање на информативни сесии и кампањи 
за сите целни групи. 

8.3.4 Вмрежување и едукација 

8.3.4.1 Вмрежување 

Вмрежувањето на релевантни чинители за заедничко делување може да се остварува на различно ниво 
(локално, регионално, европски), но секогаш е со остварување на одреден бенефит и постигнување на 
развој. Вмрежувањето во општината особено за развој на руралната средина оди во насока на 
формирање на задруги со цел да се унапреди земјоделското производство; локални акциски групи (ЛАГ-
ови)  за спроведување на проекти; вмрежување може да се оствари и кај невладините организации на 
жени, стари лица, младински организации на локално ниво за развој на инклузивна и претставничка 
структура / платформа на соодветни организации и соодветни структури. 
 
Формирање на задруги - формирањето на земјоделски задруги е еден од приоритетите на Република 
Македонија во процесот на прилагодување со ЕУ. Во 2013 година Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во Република Македонија донесе Закон за земјоделски задруги со кои 
финансиски и технички се поддржува формирањето и функционирањето на земјоделските задруги. 
Новата легислатива во земјата има овозможува производителите сами да решаваат за начините на 
здружување, организирање и за своите активности. Преку здружување на постоечките капацитети, со 
заедничко обезбедување средства за механизација и по пат на здружување на земјоделските површини, 
земјоделците стануваат економски помоќни, а тоа допринесува за економски развој на општината. Во 
Република Македонија задругарството се уште е во зачеток, откако е донесен Законот за земјоделски 
задруги, формирани се 19 задруги. 

Организирањето на производителите во форма на земјоделски задруги е единствениот начин да се 
издржат силните притисоци на развиените економии. Големите производители од Европа имаат огромни 
предности како развиена технологија, знаења, така што задугарството е единствената форма што им 
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овозможува на помалите производители поекономично и  рационално делување. Производителите во 
Општина Тетово самите ќе ги одредат производствените активности во задругите во согласност со 
карактеристиките на областа во која делуваат. Европските практики укажуваат дека одредени помали 
задруги пронашле специфични, препознатливи производи карактеристични за одредени региони како 
вина, сирења, месни преработки, производи што се произведуваат во помали количини што се 
наметнуваат на пазарот со особен квалитет, а кои масовните производители не можат да ги следат. 

Со цел да ги поддржи земјоделските производители, Општина Тетово ќе го поддржи формирањето на 
земјоделски задруги во наредниот период преку подобро запознавање со предностите и 
можностите за финансиска поддршка, како и светските искуства од функционирањето на 
земјоделски задруги. Со цел да ја зголеми конкурентноста на локалното земјоделско производство, 
Општината планира да организира информативни сесии за предностите од формирање на 
земјоделски задруги како успешен модел за подобрување на условите за функционирање на малите 
земјоделци. Преку заедничка набавка на репроматеријали, заедничка продажба на производите, полесен 
пристап до обуки и техничка поддршка и можностите за финансиска поддршка кои ги нуди државата преку 
националната Програма за финансиска поддршка во руралниот развој согласно Законот за земјоделски 
задруги. Паралелно со инвестициите во подобрување на пазарната инфраструктура на самите 
откупни места, ќе вклучат и воспоставување на подолгорочни односи на соработка, обука на 
земјоделците за примена на соодветни агротехнички мерки кои ќе придонесат кон подобрување на 
квалитетот и заштита на природните ресурси. 

Формирање на локални акциски групи (ЛАГ) Зајакнувањето на партиципативниот пристап, 
идентификацијата на потребите на локалните заедници, дизајнирањето на соодветни мерки во стратегии 
за локален развој на рурални средини и нивното спроведување, ќе се обезбеди преку промоција на 
ЛИДЕР пристапот. ЛИДЕР пристапот е  форма на јавно-приватно партнерство базиран на 
воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ) од членови на локалната самоуправа, бизнис и 
невладиниот сектор и подготовка на нивни плански документи во интерес на заедницата. Општината ќе 
организира серија обуки со цел подобро информирање за доброто владеење и мобилизирање, за 
референтните национални документи и документите на ЕК што се однесуваат на оваа 
проблематика како и подобро запознавање со постапката за формирање ЛАГ-ови. Општината 
редовно ќе информира за можностите за поддршка на Локалните Акциски Групи преку мерките од 
Националната програма за рурален развој во 2015 и 2016 година, а почнувајќи од 2017 година од 
Мерката 3.3 - Подготовка и спроведување на Локални развојни стратегии - ЛИДЕР пристап поддржана од 
ИПАРД 2014-2020 програмата, која ќе биде фокусирана на три главни активности на: 1. Формирањето и 
градење на капацитетот на избраните ЛАГ-ови за функционирање на групата и спроведување на мали 
проекти, 2. Спроведување на локалните иницијативи и активности на заедницата вклучени во локалните 
стратегии за рурален развој, и 3. Учество во спроведување на проекти за соработка на пошироко ниво 
надвор од територијата на локалната заедница. Со ваквиот пристап ќе се охрабрат и развијат 
капацитетите на руралното население за заедничко дејствување во насока на развивање и спроведување 
на интегрирани локални развојни стратегии преку комбинација на ресурси, знаење и вештини на 
претставниците од сите вклучени актери.  

Општина Тетово ќе треба да донесе одлука од Советот за учество во ЛАГ-от односно за 
пристапување како соосновач на Здружение “Локална Акциона Група” со седиште во Тетово. Локална 
Акциона Група ќе ги има следните цели:  

a. Да се промовира руралниот развој преку локалните иницијативи и партнерства;  
b. Да се подобрат животните и работните услови на територијата на која делува ЛАГ-от;  
c. Да се придонесе во зачувување на постојните и создавање на нови работни места;   
d. Да се придонесе во создавање на нови можности за оддржлив развој;  
e. Да придонесе за развој на територијата на која делува ЛАГ-от,  
f. Да се развие меѓусебната соработка и вмрежување помеѓу заинтересираните страни на кои им е 

во интерес развој на руралните средини како и  
g. Да се искористи и развива постоечкиот потенцијал за рурален развој со примена на иновативни 

пристапи. 
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ЛАГ-от ќе се регистрира во Централен регистар на РМ како здружение во кое ќе членуваат јавниот, 
приватниот и граѓанскиот сектор. Во ЛАГ-от пожелно е да бидат влкучени повеќе општини за остварување 
на заедничка цел. Општините Тетово, Јегуновце и Теарце како дел од Полошкиот регион и близината на 
Шар Планина, пожелно е заеднички да формираат ЛАГ за економски развој . Членките на ЛАГот преку 
партиципативен процес на стратешко планирање ќе подготват повеќегодишен стратешки план, со кој 
ќе се имплементираат иницијативи за рурален развој во општината. По формирањето, ЛАГот ќе работи 
на соработка со останатите ЛАГ ови во државата и вклучување во Националната Мрежа за Рурален 
Развој која ќе ја формира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Република 
Македонија.  Во ЛАГ-от можат да отпочнат со изработка, развивање и спроведување на проекти за  развој 
на  рурален туризам, формирање на откупен центар на овошје др.  

По завршувањето на овој процес, регистрираниот ЛАГ според принципите и карактеристиките на ЕУ 
ЛЕАДЕР  пристапот, ќе може да ги користи финансиски средства од ЕУ и ИПАРД фондовите, од 
национални програми за рурален развој, амбасади и други донаторски програми. 
 
8.3.4.2 Едукација 

Подобрување на формалното како и на неформалното образование е особено важен приоритет за развој 
на човечките ресурси и намалување на невработеноста во руралните делови од општината, особено ако 
се целна група ранливите групикако што се  женте во руралните средини, млади невработени лица, 
лицата со посебни потреби. Со цел да се разрешат бројните структурни слабости во работната сила, 
Општина Тетово ќе обезбеди  поддршка на инвестициите во рамките на развојот на неформалното 
образование кај ранливите групи за да ја зголеми можноста за самовработувањето. За зголемувањето на 
продуктивноста во земјоделскиот сектор Општина Тетово ќе овозможи едукација на фармерите, особено 
на младите кои се многу полесно ги прифаќаат и применуваат современите методи на земјоделско 
производство.  
 
Едукација на жени од руралните средини - Зголемување на неформалното образование на жените 
во областа на познавањето на компјутерските вештини, познавање на странски јазици може да допринесе 
за развој на самовработувањето и вработувањата на жените. Едукацијата на жените од руралните 
средини може да се остварува преку формирање на клубови за само помош во кои може да се 
спроведат и обуки за човековите права, негување на традиционалните вештини и занаети и др. Во 
средините каде што нема градинки, клубовите за само помош на жените од руралните средини можат да 
им овозможат згрижување на децата или негување на стари и изнемоштени лица, што е од особено 
значење во искористувањето на времето на жените фармери или жените претприемачи. Значајна е 
едукацијата на жените во можностите за користење на европските фондови за подобрување и развој на 
земјоделското произвотство  и користењето на најдобрите достапни техники за примарно и секундарно 
земјоделско производство. Со Стратегија за рурален развој ќе се обезбеди поддршка на активности и 
мерки кои креираат услови за зголемено учество на жените во земјоделските и другите руралните 
активности  и нивното членување во здруженија со соодветна професионална орјентација (Федерација на 
жени фармери, Неформалната Мрежа за Рурален Развој, Центарот за промоција на земјоделски практики 
и рурален развој) и нивното вмрежување, што ќе биде важна движечка сила за промени на сите нивоа. 
 
Едукација на млади фармери – Континуираниот пристап до обуки и информации во руралните средини 
ќе обезбеди подобрување на конкурентноста преку зголемување на знаењето на учесниците за новите 
техники и технологии на производство и јакнењето на човечкиот капацитет. Овозможувањето на 
континуиран трансфер на знаење за подобрување на човечките ресурси ќе овозможи ефикасно 
спроведување на предвидените промени и реформи, кои треба да водат кон постигнување на крајната 
цел зголемување на конкурентноста на земјоделското производство и одржлив развој на руралните 
средини. Модерните технологии на земјоделско производство допринесуваат за зголемување на 
продуктивноста и подобар квалитет на производите. Органското производство е исто така една од 
можностите за иден развој во руралните делови на општината. 

- Обуки за воведување на нови технологии во земјоделството - Општина Тетово ќе 
организира во соработка со факултетите и институтите.  Организираните обуки ќе ги 
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презентираат предностите од воведување на нови модерни технологии во земјоделството пред 
младите фармери во општината. Воведувањето на нови модерни технологии ќе ја намали 
производната цена на локалните производи и ќе ги направи поатрактивни и  поконкурентни на 
пазарот.  

- Обуки и информативни сесии за воведување на стандарди и промена на законската 
регулатива во земјоделството - Успешното усогласување на локалното земјоделско 
производство со европското производство и воведување на стандардите за квалитет и добра 
земјоделска пракса како и прилагодувањето кон новата законска регулатива се предизвици со 
кои ќе се соочат земјоделските производители во општината. За да го подобри процесот на 
информирање, општината ќе организира обуки и инфо сесии за земјоделските производители на 
кои ќе се презентираат сите новитети и законски обврски кои треба да бидат спроведувани во 
пракса. 

- Обуки и информативни сесии за поддршка на можностите и мерките кои се финансираат 
со средствата од ИПАРД - Потребни се и организирани информативни средби и зголемена 
информираност на локалното население за можностите кои ги нуди ИПАРД програмата. 
Подобреното земјоделско производство и развојот на рураните средини ќе се обезбеди и со 
зголемена искористеност на средствата од ИПАРД. Зголеменото користење на ИПАРД 
средствата ќе се обезбеди преку обезбедување на обуки и информативни сесии за поддршка на 
можностите и мерките кои се финансираат со средствата од ИПАРД.   

Покрај тоа, со цел да ги приближи расположивите кредитни линии кои се нудат за земјоделците, како и за 
малите и средните претпријатија, најмалку еднаш годишно ќе бидат организирани информативни 
средби со банките и другите финансиски институции кои нудат кредитни продукти за инвестиции во 
руралните средини.  

Општината ќе спроведе кампања за подигнување на свеста на помладите групи од руралното 
население, за можностите за развој на кариера во руралниот туризам. Ќе се организираат 
информативни сесии за запознавање со програмите за поддршка на самовработување и вработување на 
млади лица, кои можат да се искористат за зголемување на самовработување во рурална средина.  

8.4 Приоритети на Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово 

Реализацијата на стратешките цели кај сите развојни столбови би требало да се имплементираат 
паралелно и истовремено, во зависност од специфичните цели. За финансирање на активностите од 
оваа развојна стратегија,  кои што би требало да се во согласност со приоритетите на стратегијата, 
усвоени се општи критериуми т.е. критериуми во кои сите проекти (активности) ќе бидат селектирани и 
одобрени за финансирање во рамките на Стратегијата за Рурален Развој на Општина Тетово, а тие се 
следните: 
 

a. Мерките и активностите предвидени во проектот мора да се во согласност со стратешките 
долгорочни цели и мерки од овој документ за Рурален Развој на Општина Тетово и на другите 
локални стратегиски документи на општината; 

b. Проектот, активноста мора да биде релевантна во смисла на проектната намера и решавањето 
на проблемите во општината за остварување на целите; 

c. Проектот, активноста мора да биде исплатлива, финансиски ефективна и да создава трајна или 
долгорочна додадена вредност односно со еден збор, да биде одржлив. 

Врз основа на проценката на тековната развојна позиција на руралните делови на Општина Тетово 
утврдени се приоритетните специфични цели и приоритетните активности за руралниот развој во 
општината. 
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РАЗВОЕН СТОЛБ - РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Стратешка цел 1 Да се подобри конкурентноста на земјоделското производство 

- Специфична цел 1.1 Модернизација на земјоделството во низиските села  

- Специфична цел 1.2 Да се подобри развој на мали земјоделски бизниси во планинските села  

- Специфична цел 1.3 Негувањето и продолжувањето на старите занаети и традиции Рурален 
клуб за традиционални занаети 

Стратешка цел 2 Да се подобри на бизнис климата во руралните средини со цел да се 
зголемат приходите на населението 

- Специфична цел 2.1 Промоција на потенцијалите за развој на бизнис во секторот земјоделство 

- Специфична цел 2.2 Поддршка на политиките за консолидација и окрупнување на земјоделското 
земјиште 

Стратешка цел 3 Да се поддржи развојот на руралниот туризам 

- Специфична цел 3.1 Израбока на проект за селски –еко туризам 

РАЗВОЕН СТОЛБ - РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Стратешка цел 4 Да се подобри руралната инфраструктура 

- Специфична цел 4.1 Реконструкција и рехабилитација на улици  

- Специфична цел 4.2 Подобрување на пешачки и велосипедски патеки 

- Специфична цел 4.3 Електрификација и јавно осветлување 

- Специфична цел 4.4 Обезбедување на чиста вода за пиење 

- Специфична цел 4.5 Подобрување на социјална инфраструктура 

РАЗВОЕН СТОЛБ - ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Стратешка цел 5 Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја 

- Специфична цел 5.1 Да се воведе систем на одржливи практики за следење на состојбата 

- Специфична цел 5.2 Да се подобри справувањето со цврст отпад 

- Специфична цел 5.3 Да се подобри управувањето со  отпадните води 

- Специфична цел 5.4 Да се заштити биодиверзитетот  

- Специфична цел 5.5 Да се намалат ефектите од климатските промени 

РАЗВОЕН СТОЛБ – ВМРЕЖУВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА 

Стратешка цел 6 Да се поддржува вмрежување (заедничко делување на релевантни чинители)  

- Специфична цел 6.1 Формирање на задруги 

- Специфична цел 6.2 Формирање на ЛАГ 
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Стратешка цел 7 Да се подигне нивото на  знаењето и пристапот до информации во руралните 
делови на општината 

- Специфична цел 7.1 Едукација на жени од руралните средини    

- Специфична цел 7.2 Едукација на млади фармери и претприемачи 
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9 ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНА ТЕТОВО  

Во Табела 22 е даден табеларен приказ на приоритетите на  Стратегијата за рурален развој. 
 
Табела 22 Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово 
Развоен столб Стратешка цел Специфична цел Активности 

РУРАЛНА 
ЕКОНОМИЈА 

1 Да се подобри 
конкурентноста на 
земјоделското 
производство 

1.1 Да се модернизира 
земјоделството во низиските 
села 

1.1.1 Изградба на откупен центар за 
овошје и зеленчук 

1.2  Да се подобри развој на 
мали бизниси во планинските 
села 

1.2.1 Собирање и преработка на шумски 
плодови 
 

1.3 Негувањето и 
продолжувањето на старите 
занаети и традиции 

1.3.1 Рурален клуб за традиционални 
занаети 
 

2 Да се подобри на 
бизнис климата во 
руралните средини 
со цел да се 
зголемат 
приходите на 
населението 

2.1 Промоција на 
потенцијалите за развој на 
бизнис во секторот 
земјоделство 

2.1.1 Изработка на брошура за промоција 
на потенцојалот за развој на бизнисот во 
секторот земјоделство 

2.1.2 Поддршка на политиките за 
консолидација и окрупнување на 
земјоделското земјиште 
 

3 Да се поддржи 
развојот на 
руралниот туризам 

3.1Проект за развој на селски 
– еко туризам 

3.1.1 Изработка на физибилити студија за 
селски еко туризам 

3.1.2 Изработка на брошура за селски еко 
туризам 

3.1.3 Промоција на селски –еко тутизам 
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Развоен столб Стратешка цел Специфична цел Активности 

РУРАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

4. Да се подобри  
руралната 
инфраструктура 
 

4.1 Изградба  / 
реконструкција и 
рехабилитација на улици со 
должина од 6.550m’  
 
- Тетово-Бродец 2 фаза 
- Бродец-Шипковица 
- Тетово - Селце фаза 2 

4.1.1 Рекогносцирање на терен и 
подготовка на прелиминарна 
документација (геомеханички и 
геодетски проект) 

4.1.2 Подготовка на основен проект 

4.1.3 Изработка на физибилити студија 
за обезбедување на сретства за 
финансирање  

4.1.4 Изградба/ реконструкција на улици 

4.2 Подобрување на 
пешачки и велосипедски 
патеки со должина од 
15.000m’25 

4.2.1 Рекогносцирање на терен и 
подготовка на прелиминарен извештај 

4.2.2 Подготовка на основен проект 

4.2.3 Изработка на физибилити студија 

4.2.4 Подобрување и поставување на 
сигналитика на патеките 

4.3 Поставување на јавно 
осветлување со вкупна 
должина од 7.000m’ 
патот кон Попова Шапка  
КО Лисец 

4.3.1 Рекогносцирање на терен и 
подготовка на прелиминарен извештај 

4.3.2 Подготовка на основен проект 

4.3.3 Изработка на физибилити студија 

4.3.4 Поставување на мрежа за јавно 
осветлување 

4.4 Обезбедување на чиста 
вода за пиење / Изградба на 
бетонски резервоар на вода 
за пиење на локација 
Сончев Брег за Мала Речица 

4.4.1 Рекогносцирање на теренот и 
прелиминарни испитувања 
(геомеханички и геотехнички) 

4.4.2 Изработка на основен проект 

4.4.3 Изработка на документација за 
екопномска оправданост 

4.4.4 Изведба на објектот 

4.5 Подобрување на 
социјална инфраструктура / 
реконструкција на  дом во 
с.Џепчиште 

4.5.1 Изработка на прелиминарна 
анализа и документација 

4.5.2 Подготовка на основна 
документација 

4.5.3. Изработка на документација за 
екопномска оправданост  

4.5.4 Реконструкција на објектот 

 

                                                           

 

 

25
 Избор на приоритетни патеки во дел Рурална инфраструктура / Изградба на пешачки и велосипедски патеки, планинарски 

патеки и нивна сигналитика 
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Развоен столб Стратешка цел Специфична цел Активности 

ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

5 . Да се зачувува 
и унапреди 
животната средина 
во руралните 
подрачја 

5.1 Да се вооведе систем на 
одржливи практики за 
следење на состојбата 

5.1.1Изработка /Обновување на ЛЕАП 

5.1.2 Да се изработат годишни акциони 
планови 

5.1.3 Редовно да се ажуррираат 
акционите планови 

5.2 Да се подобри 
справувањето со цврст отпад 

5.2. 1 Развивање на селектирање, 
рециклирање и обработка на секундарни 
суровини  

5.2.2 Отстранување на диви депонии на 
отпад 

5.3 Да се подобри 
управувањето со  отпадните 
води 

5.3.1 Намалување на употреба на 
вештачки ѓубрива и пестициди во 
земјоделството 

5.3.2 Спроведување на законска 
регулатива за поставување на мали 
пречистителни постројки кај 
преработувачки капацитети кои се во 
надлежност на општината  

5.4 Да се заштити 
биодиверзитетот  

5.4.1 Воспоставување на институт за 
проучување на биодиверзитетот на Шар 
Планина 

5.4.2 Основање на природен музеј во 
Општина Тетово 

5.4.3 Проект за заштита на шумите од 
непланско сечење и пожари  

5.5 Да се намалат ефектите 
од климатските промени 

5.5.1Промоција за искористување на ОИЕ 
и ЕЕ 

5.5.2 Отварање на погон за производство 
на пелети и брикети од шумски отпад 

5.5.3 Поддршка за искористување на 
сончевата енергија во руралните средини 
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Развоен столб Стратешка цел Специфична цел Активности 

ВМРЕЖУВАЊЕ 
И ЕДУКАЦИЈА 

6 Да се поддржи 
вмрежување 
(заедничко 
делување на 
релевантни 
чинители) 

6.1 Формирање на задруги 

6.1.1 Организирање на информативни 
сесии за предностите од формирање на 
земјоделски задруги 

6.1.2 Проект за формирањето на 
земјоделски задруги  

6.2 Формирање на Локална 
Акциона Група - ЛАГ 

6.2.1 Организирање серија обуки за 
подобро запознавање со постапката за 
формирање ЛАГ 

6.2.2 Донесување на одлука од Советот 
за учество во ЛАГ и регистрирање на 
ЛАГ-от, подготовка на стратешк план за 
работа на ЛАГ-от 

6.2.3 Изработка развивање и 
спроведување на проекти од страна на 
членовите од ЛАГ-от 

7 Да се подигне 
нивото на  
знаењето и 
пристапот до 
информации 

7.1 Едукација на жени од 
руралните средини    

7.1.1 Зголемување на неформалното 
образование кај жените 

7.2 Едукација на млади 
фармери 

7.2.1 Обуки за воведување на нови 
технологии во земјоделството 

7.2.2 Обуки и информативни сесии за 
воведување на стандарди и промена на 
законската регулатива во земјоделството 

7.2.3 Обуки и информативни сесии за 
поддршка на можностите и мерките кои 
се финансираат со средствата од 
ИПАРД. 

 



10 АКЦИОНЕН ПЛАН И ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА 

10.1 Предлог активности  

10.1.1 Предлог активности во развоен столб РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА 

 

 

 

Стратешка цел 1 Да се подобри конкурентноста на земјоделското производство 

Специфична цел 1.1 Да се модернизира земјоделството во низиските села / Изградба на откупен центар за овошје и зеленчук 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

1.1.1 
Подготовка на прелиминарна 
документација за избор на 
локација за изградба 

Подготвен извештај за 
спроведената анализа 

Усвоен извештај на 
седница на Совет 
 

Записник од  
седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 1.500,00 

1.1.2 Подготовка на основен проект 

Подготвени проекти за 
изградба на откупен центар 
со почитување на 
релевантна законска 
регулатива 

Подготвени проекти Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

1година 
3.500,00 

 

1.1.3 

Изработка на физибилити 
студија со цел обезбедување на 
сретства за финансирање од 
донатори и сл. 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на состаноци со 
донатори 

Копија од 
апликација за 
обезбедување 
на средства 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 3.000,00 

1.1.4 
Изградба на откупен центар за 
овошје и зеленчук 

Изграден откупен центар 

Број на издадени 
дозволи за градба 
Килограми на 
откупени производи 

Копија од 
Технички прием 

Општина Тетово 1година 300.000,00 

В к у п н о 308.000,00 

Извор на финансирање: ИПАРД, ИПА II компонента Прекугранична соработка  и инвеститори 
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Стратешка цел 1 Да се подобри конкурентноста на земјоделското производство 

Специфична цел 1.2  Да се подобри развој на мали бизниси во планинските села / Воспоставување на пункт за  собирање и преработка на шумски плодови 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

1.2.1 
Подготовка на прелиминарна 
документација за избор на 
локација 

Подготвен извештај за 
спроведената анализа 

Усвоен извештај на 
седница на Совет 
 

Записник од  
седница на 
Совет 

Општина Тетово;Сектор 
за ЛЕР Македонски 
Шуми, АПРЗ; ПЕ на 
МЗШВ 

6 месеци 1.500,00 

1.2.2 Подготовка на основен проект 

Подготвени проекти за 
изградба/реконструкција на 
постоечки објект како на  
пункт за  собирање и 
преработка на шумски 
плодови 

Подготвени проекти Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 3.500,00 

1.2.3 
Отварање на пункт за  собирање 
и преработка на шумски плодови 

Отворен собирен центар 

Број на издадени 
дозволи за градба 
Килограми на 
откупени производи 

Копија од 
Технички прием 

Општина Тетово 6 месеци 30.000,00 

В к у п н о 35.000,00 

Извор на финансирање:  ИПАРД и сопствено учество на земјоделските производители 
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Стратешка цел 1 Да се подобри конкурентноста на земјоделското производство 

Специфична цел 1.3 Негувањето и продолжувањето на старите занаети и традиции / Отварање на рурален клуб за традиционални занаети 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

1.3.1 
Подготовка на прелиминарна 
документација за избор на 
локација 

Подготвен извештај за 
спроведената анализа 

Усвоен извештај на 
седница на Совет 
 

Записник од  
седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР. 
НВО 

6 месеци 1.500,00 

1.3.2 Подготовка на основен проект 

Подготвени проекти за 
изградба/реконструкција на 
постоечки објект како на  
пункт за  собирање и 
преработка на шумски 
плодови 

Подготвени проекти Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 3.500,00 

1.3.3 
Отварање на  рурален клуб за 
традиционални занаети 

Отворен  рурален клуб за 
традиционални занаети 

Број на издадени 
дозволи за градба 

Копија од 
Технички прием 

Општина Тетово 
Сектор за ЛЕР 
НВО 

6 месеци 20.000,00 

В к у п н о 24.000,00 

Извор на финансирање:  ИПАРД и сопствено учество на општината, ИПА II компонента Прекугранична соработка, Национални финансиски средства 
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Стратешка цел 2 Да се подобри на бизнис климата во руралните средини со цел да се зголемат приходите на населението 

Специфична цел 2.1 Промоција на потенцијалите за развој на бизнис во секторот земјоделство 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

2.1.1 

Изработка на брошура и 
промоција на потенцојалот за 
развој на бизнисот во секторот 
земјоделство 

Изработена брошура 

Усвоен извештај  за 
изготвена брошура на 
седница на Совет 
 

Записник од  
седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

1 година 20.000,00 

2.1.2 

Поддршка на политиките за 
консолидација и окрупнување на 
земјоделското земјиште 
 

Подготвени проекти за 
промотивниактивности за 
поддршка на политиките за 
консолидација и 
окрупнување на 
земјоделското земјиште 

Број на  подготвени 
проекти годишно 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР; АПРЗ; 
ПЕ на МЗШВ 

3 години 
15.000,00 

 

В к у п н о 35.000,00 

Извор на финансирање:   Сопствено учество на општината, ИПА II компонента Прекугранична соработка 
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Стратешка цел 3 Да се поддржи развојот на руралниот туризам 

Специфична цел 3.1Проект за развој на селски – еко туризам 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

3.1.1 
Изработка на физибилити 
студија за селски еко туризам 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на состаноци со 
донатори 

Копија од 
апликација за 
обезбедување 
на средства 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 5.000,00 

3.1.2 
Изработка на брошура за селски 
еко туризам 

Изработена брошура 

Усвоен извештај  за 
изготвена брошура на 
седница на Совет 
 

Записник од  
седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 20.000,00 

3.1.3 
Промоција на селски –еко 
тутизам 

Подготвени проекти за 
промотивни активности 

Број на  подготвени 
проекти годишно 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР; АПРЗ; 
ПЕ на МЗШВ 

3 години 
15.000,00 

 

В к у п н о 40.000,00 

Извор на финансирање:    Национална програма за рурален развој, ИПАРД,ИПА II компонента Прекугранична соработка  и сопствено учество на општината 
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10.1.2 Предлог активности во развоен столб РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

                                                           

 

 

26  Избор на приоритетна улица во дел Рурална инфраструктура/ Патна инфраструктура и сигнализација 

Стратешка цел 4 Подобрување на руралната инфраструктура 

Специфична цел 4.1 Изградба  / реконструкција и рехабилитација на улици со должина од 6.550m’ 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

4.1.1 

Рекогносцирање на терен и 
подготовка на прелиминарна 
документација (геомеханички и 
геодетски проект) 

Подготвен извештај за 
спроведената анализа, 
геомеханички и геодетски 
проект 

Усвоен извештај на 
седница на Совет 
 

Записник од  
седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 2.000,00 

4.1.2 Подготовка на основен проект 

Подготвени проекти за 
патна инфраструктура со 
почитување на релевантна 
законска регулатива 

Најмалку 2 подготвени 
проекти годишно 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

1 година 
6.500,00 

 

4.1.3 

Изработка на физибилити 
студија со цел обезбедување на 
сретства за финансирање од 
донатори и сл. 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на подготвени 
физибилити студии 

Копија од 
физибилити 
студии 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 6.000,00 

4.1.4 
Изградба/ реконструкција на 
улици 

Изградени нови делници и 
реконструирани постоечки 
патишта во согласност со 
поставени приоритети26 

Број на 
реконструирани и 
изградени 
патишта;Технички 
прием на делницата 

Копија од 
Технички прием 
на делницата 

Општина Тетово 4 години 2.600.000,00 

В к у п н о 2.614.500,00 

Извор на финансирање : Национална програма за рурален развој, ИПАРД и сопствено учество на општината 
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27 Избор на приоритети во дел Рурална инфраструктура/ Изградба на пешачки и велосипедски патеки, планинарски патеки и нивна сигналитика 

Стратешка цел 4  Подобрување на руралната инфраструктура 

Специфична цел 4.2  Подобрување на пешачки и велосипедски патеки со должина од 15.000m’ 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

4.2.1 
Рекогносирање на терен и 
подготовка на прелиминарен 
извештај 

Подготвен извештај 
Усвоен извештај на 
седница на Совет 

Записник од  
Седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 1.000,00 

4.2.2 Подготовка основен проект 

Подготвени проекти за   
подобрување на постоечки 
пешачки и велосипедски 
патеки 

Број на подготвени 
проекти 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

1 година 3.500,00 

4.2.3 

Изработка на физибилити 
студија со цел обезбедување на 
сретства за финансирање од 
донатори и сл. 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на подготвени 
физибилити студии 

Копија од 
физибилити 
студии 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 3.000,00 

4.2.4 
Подобрување и поставување на 
сигналитика на патеките 

Зголемена број на нови и 
рехабилитирани - уредени 
пешачки и велосипедски 
патеки27 

Број на подобени 
пешачки и 
велосипедски патеки; 
технички прием 

Копија од 
технички прием 
на системот 

Општина Тетово 3 години 300.000,00 

В к у п н о 307.500,00 

Извор на финансирање :  Национална програма за рурален развој, ИПАРД, ИПА II компонента Прекугранична соработка 
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Стратешка цел 4 Подобрување на руралната инфраструктура 

Специфична цел 4.3  Поставување на јавно осветлување со вкупна должина од 7.000m’ 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

4.3.1 
Рекогносцирање на терен и 
подготовка на прелиминарен 
извештај 

Подготвен извештај за 
спроведената анализа 

Усвоен извештај на 
седница на Совет 

Записник од  
Седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 1.000,00 

4.3.2 Подготовка на основен проект 

Подготвен основен проект 
со почитување на 
релевантна законска 
регулатива 

Број на подготвени 
проекти 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

1 година 3.500,00 

4.3.3 
Изработка на физибилити 
студија 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на подготвени 
физибилити студии 

Копија од 
физибилити 
студии 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 3.000,00 

4.3.4 
Етапно поставување на мрежа за 
јавно осветлување 

Поставено јавно 
осветлување на предвидена 
локација 

Број на завршени 
делови на јавно 
осветлување; 
технички прием 

Копија од 
технички прием 

Општина Тетово 3 години 300.000,00 

В к у п н о 307.500,00 

Извор на финансирање :   Национална програма за рурален развој, ИПАРД и сопствено учество на општината 
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Стратешка цел 4  Подобрување на руралната инфраструктура 

Специфична цел 4.4  Обезбедување на чиста вода за пиење / Изградба на бетонски резервоар на вода за пиење на локација Сончев Брег за Мала Речица 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

4.4.1 
Рекогносцирање на теренот и 
прелиминарни испитувања 
(геомеханички и геотехнички) 

Подготвен извештај за 
спроведената анализа, 
геомеханички и геодетски 
проект 

Усвоен извештај на 
седница на Совет 

Записник од  
Седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 1.500,00 

4.4.2 Изработка на основен проект 
Подготвен проект со 
почитување на релевантна 
законска регулатива 

Број на подготвени 
проекти 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 2.500,00 

4.4.3 
Изработка на документација за 
екопномска оправданост 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на подготвени 
физибилити студии 

Копија од 
физибилити 
студии 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 4.000,00 

4.4.4 Изведба на објектот 
Изграден резервоар за 
чиста вода 

Технички прием 
Копија од 
технички прием 

Општина Тетово 6 месеци 40.000,00 

В к у п н о 48.000,00 

Извор на финансирање :   Национална програма за рурален развој, ИПАРД и сопствено учество на општината 
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Стратешка цел 4 Подобрување на руралната инфраструктура 

Специфична цел 4.5 Да се подобри  социјалната инфраструктура / Реконструкција на  дом во с.Џепчиште 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

4.5.1 

Изработка на прелиминарна 
анализа и документација; 
елаборат за енергетска 
ефикасност 

Подготвен елаборат за 
енергетска ефикасност 

Усвоен елаборат на 
седница на Совет 

Записник од  
Седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 3.500,00 

4.5.2 
Подготовка на основна 
документација 

Подготвени проект за  
реконструкција на 
постоечкиот објект 

Број на подготвени 
проекти 

Копија на проект 
Општина Тетово; 
Сектор за урбанизам 

6 месеци 1.500,00 

4.5.3. 
Изработка на документација за 
екопномска оправданост 

Изработена документација 
за аплицирање за 
добивање на сретства од 
различни донатори 

Број на состаноци со 
донатори 

Записници од 
состаноци 

Општина Тетово; 
Сектор за ЛЕР 

6 месеци 2.500,00 

4.5.4 Реконструкција на објектот Изграден објект Технички прием 
Копија од 
технички прием 

Општина Тетово 6 месеци 25.000,00 

В к у п н о 32.500,00 

Извор на финансирање :    ИПАРД и сопствено учество на општината, ИПА II компонента Прекугранична соработка, Национални финансиски средства 
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10.1.3 Предлог активности во развоен столб ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

Стратешка цел 5   Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја 

Специфична цел 5.1  Да се вооведе систем на одржливи практики за следење на состојбата 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

5.1.1 
Изработка /Обновување на 
ЛЕАП 

Обновен ЛЕАП 
Усвоен ЛЕАП на 
седница на Совет 

Записник од  
Седница на 
Совет 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

6 месеци 5.000,00 

5.1.2 
Да се изработат годишни 
акциони планови 

Изработени годишни 
планови 

Број на подготвени 
годишни планови 

Копија на 
подготвени 
годишни 
планови 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

6 месеци 3.000,00 

5.1.3 
Редовно да се ажуррираат 
акционите планови 

Ажурирана документтација 
Навремена 
реализација на 
програмата 

Записници од 
состаноци 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

3 години 0 

В к у п н о 8.000,00 

Извор на финансирање  Сопствени средства на Општина Тетово 
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Стратешка цел 5   Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја 

Специфична цел 5.2 Да се подобри во управувањето со цврст отпад 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

5.2.1 

Да се развиве практика на  
селектирање, рециклирање и 
обработка на секундарни 
суровини преку изработка на 
проектни апликации 

Намалени количини на 
отпад 
 

Број на нови фирми за 
за рециклирање 
Ново вработени 

Број на проекти 
Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

3 години 50.000,00 

5.2.2 
Отстранување на и 
рекултивирање на диви депонии 
на отпад 

Подобрен квалитет на 
почва и вода 

Количина на собран 
отпад 
Површина на 
рекултивирани диви 
депонии 

Програма за 
управување со 
отпад на 
општината 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

3 години 100.000,00 

В к у п н о 150.000,00 

Извор на финансирање :    ИПАРД и сопствено учество на општината, ИПА II компонента Прекугранична соработка 
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Стратешка цел 5   Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја 

Специфична цел 5.3   Да се подобри управувањето со  отпадните води 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

5.3.1 
Проект за намалување на 
употреба на вештачки ѓубрива и 
пестициди во земјоделството 

Подобрен квалитет на 
почва и вода 

Количина и видови на 
пестициди 

Програма за 
управување со 
отпад на 
Општина Тетово 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

3 години 5.000,00 

5.3.2 

Спроведување на законска 
регулатива за поставување на 
мали пречистителни постројки 
кај преработувачки капацитети 
кои се во надлежност на 
општината 

Подобрен квалитет на 
почва и вода 

Количина и видови на 
пестициди 

Програма за 
управување со 
отпад на 
Општина Тетово 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

3 години 0 

В к у п н о 150.000,00 

Извор на финансирање  Национална програма за рурален развој, ИПАРД и сопствено учество на општината 
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Стратешка цел 5   Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја 

Специфична цел 5.4  Да се заштити биодиверзитетот во руралните делови на општината 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

5.4.1 
Воспоставување на институт за 
проучување на биодиверзитетот 
на Шар Планина 

Воспоставен институт за  
проучување на 
биодиверзитетот  на Шар 
Планина 

Усвоен план на 
седница на Совет; 
документација за 
основање на нститут 

Записник од 
Советот на 
Општина Тетово 
и 
копија од 
документација 
за основање на 
институт 

Општина Тетово; 
Државен Универзитет 
Тетово; Универзитет 
Кирил и Методиј 

3 години 490.000,00 

5.4.2 
Основање на природен музеј во 
Општина Тетово 

Основан и функционален 
природен музеј 

Усвоен план на 
седница на Совет; 
документација за 
основање на музеј 

Записник од 
Седница на 
Советот на 
Општина 
Тетово; 
копија од 
документација 
за основање на 
музеј 

Општина  Тетово 3 години 3.200.000,00 

5.4.3 
Проект за заштита на шумите од 
непланско сечење и пожари 

Сочуван биодиверзитет во 
руралното опкружување 

Број на ново засадени 
дрва, 
 

Студија за 
заштита на 
шумите 

Општина Тетово; 
Сектор за животна 
средина 

3 години 10.000,00 

В к у п н о 3.700.000,00 

Извор на финансирање   Национални средства, ИПА II компонента Прекугранична соработка 



73 

 

 

 

Стратешка цел 5   Да се зачувува и унапреди животната средина во руралните подрачја 

Специфична цел 5.5    Да се намалат ефектите од климатските промени 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

5.5.1 
Промоција за искористување на 
ОИЕ и ЕЕ 

Организирани по 3 настани 
годишно и изработен 
промотивен материјал 

Организирани 9 
настани; број на 
учесници во 
кампањата; број на 
испечатени 
промотивни 
материјали; 1 спот во 
првата година 

Електронска 
копија од  спот; 
листа на 
учесници; 
агенди; фото-
документација; 
копија од 
промотивни 
материјали 

Општина  Тетово; НВО; 
АПРЗ 

3 години 25.000,00 

5.5.2 
Отварање на погон за 
производство на пелети и 
брикети од шумски отпад 

Погон за производство на 
пелети / брикети 
Намалена емисија на СО2 

Број на отворени 
бизниси; 
Килограми 
произведени брикети 
и пелети 

Копија на проект 

Општина  Тетово; 
Сектор за животна 
средина; Земјоделски 
производители ; JKП 
Македонски Шуми; ПЕ на 
МЗШВ; АПРЗ; 

1 години 150.000,00 

5.5.3 
Проект за поддршка за 
искористување на сончевата 
енергија во руралните средини 

Фотоволтаици и соларни 
панели  
Намалена емисија на СО2 

Број на поставени 
фотоволтаици и 
соларни колектори 

Електронска 
копија од  спот;  
фото-
документација; 
копија од 
промотивни 
материјали 

Општина  Тетово;  
Сектор за животна 
средина; НВО; АПРЗ 

3 години 100.000,00 

В к у п н о 275.000,00 

Извор на финансирање    Национална програма за рурален развој, ИПАРД и сопствено учество на земјоделските производители, Сопствени средства на општината 
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10.1.4 Предлог активности во развоен столб ВМРЕЖУВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешка цел 6    Да се поддржи вмрежување (заедничко делување на релевантни чинители) 

Специфична цел 6.1  Формирање на задруги 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

6.1.1 

Организирање на информативни 
сесии за предностите од 
формирање на земјоделски 
задруги 

Организирани по 3 настани 
годишно и изработен 
промотивен материјал 

Организирани 9 
настани; број на 
учесници во 
кампањата; број на 
испечатени 
промотивни 
материјали; 1 спот во 
првата година 

Електронска 
копија од  спот; 
листа на 
учесници; 
агенди; фото-
документација; 
копија од 
промотивни 
материјали 

Општина  Тетово; НВО; 
АПРЗ 

3 години 15.000,00 

6.1.2 
Проект за формирањето на 
земјоделски задруги 

Формирани функционални 
задруги 

Број на регистрирани 
задруги 
Број на членови во 
земјоделските задруги 
Број на состаноци на 
земјоделските задруги 

Копија на проект 

Општина  Тетово Сектор 
за ЛЕР;  Земјоделски 
производители, АПРЗ; 
ПЕ на МЗШВ 

3 години 30.000,00 

В к у п н о 45.000,00 

Извор на финансирање: Национална програма за рурален развој, ИПАРД и сопствено учество на земјоделските производители 
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Стратешка цел 6    Да се поддржи вмрежување (заедничко делување на релевантни чинители) 
Специфична цел 6.2  Формирање на ЛАГ 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

6.2.1 
Организирање серија обуки за 
подобро запознавање со 
постапката за формирање ЛАГ 

Организирани настани и 
изработен промотивен 
материјал 

 Број на организирани  
настани; број на 
учесници во 
кампањата; број на 
испечатени 
промотивни 
материјали 

Електронска 
копија од  спот; 
листа на 
учесници; 
агенди; фото-
документација; 
копија од 
промотивни 
материјали 

Општина  Тетово; 
Јегуновце и 
Теарце;Сектор за ЛЕР; 
Земјоделски 
производители ; ПЕ на 
МЗШВ; АПРЗ;НВО 

1 година 5.000,00 

6.2.2 

Донесување на одлука од 
Советот за учество во ЛАГ и 
регистрирање на ЛАГ-от и 
подготовка на стратешки план за 
работа на ЛАГ-от 

Регистриран ЛАГ 

Донесена одлука од 
совет на сите 
општинивклучени во 
ЛАГ-от 
Докумен од Централен 
регистар за формиран 
ЛАГ 
Стратешки план 

Копија на 
документација 
од регистрација 
на ЛАГ 

Општина  Тетово; 
Јегуновце и 
Теарце;Сектор за ЛЕР; 
Земјоделски 
производители ; ПЕ на 
МЗШВ; АПРЗ;НВО 

6 месеци 10.000,00 

6.2.3 
Изработка развивање и 
спроведување на проекти од 
страна на членовите од ЛАГ-от 

Функционален ЛАГ 

Број на изработена 
проектна 
документација; 
Број на реализирани 
проекти 

Копија на 
проектна 
документација 
Завршни 
извештаи од 
реализирани 
проекти 

Општина  Тетово; 
Јегуновце и 
Теарце;Сектор за ЛЕР; 
Земјоделски 
производители ; ПЕ на 
МЗШВ; АПРЗ;НВО 

3 години 10.000,00 

В к у п н о 25.000,00 

Извор на финансирање:  Национална програма за рурален развој, ИПАРД, Проект за експанзија на мали бизниси 
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28 Избор на приоритетни обуки во дел развоен столб Вмрежување и едукација/Едукација на жени од руралните средини 

Стратешка цел 7    Да се подигне нивото на  знаењето и пристапот до информации 

Специфична цел 7.1   Едукација на жени од руралните средини 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

7.1.1 
Зголемување на неформалното 
образование кај жените 

Организирани обуки за 
јазични и компјутерски 
вештини; човекови права; 
негување на 
традиционалните вештини и 
занаети28 

Број на организирани  
обуки; број на 
учесници во обуките; 

Извештај за 
извршени 
актвности; Листа 
на учесници; 
агенди; фото-
документација; 

Општина  Тетово Сектор 
за ЛЕР 

3 години 20.000,00 

В к у п н о 20.000,00 

Извор на финансирање :   Сопствени средства на општината 
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Стратешка цел 7    Да се подигне нивото на  знаењето и пристапот до информации 

Специфична цел 7.2 Едукација на млади фармери 

Р.Б. Активност Резултат Индикатор 
Извор за 

верификација 
Одговорен 

Временска 
рамка 

Буџет EUR 

7.2.1 
Обуки за воведување на нови 
технологии во земјоделството 

Организирани обуки за нови 
модерни технологии во 
земјоделството 

Број на организирани  
обуки; број на 
учесници во обуките;  

Извештај за 
извршени 
актвности; Листа 
на учесници; 
агенди; фото-
документација;  

Општина  Тетово Сектор 
за ЛЕР;  АПРЗ; ПЕ на 
МЗШВ, ДУТ, институти и 
факултети 

1 години 10.000,00 

7.2.2 

Обуки и информативни сесии за 
воведување на стандарди и 
промена на законската 
регулатива во земјоделството 

Организирани обуки и 
информативни сесии за 
воведување на стандарди и 
промена на законската 
регулатива во 
земјоделството 

Број на организирани  
обуки; број на 
учесници во обуките;  

Извештај за 
извршени 
актвности; Листа 
на учесници; 
агенди; фото-
документација;  

Општина  Тетово Сектор 
за ЛЕР;  АПРЗ; ПЕ на 
МЗШВ, ДУТ, институти и 
факултети 

1 години 8.000,00 

7.2.3 

Обуки и информативни сесии за 
поддршка на можностите и 
мерките кои се финансираат со 
средствата од ИПАРД. 

Организирани 
информативни средби и 
зголемена информираност 
на локалното население за 
можностите кои ги нуди 
ИПАРД програмата 

Број на организирани  
обуки; број на 
учесници во обуките;  

Извештај за 
извршени 
актвности; Листа 
на учесници; 
агенди; фото-
документација;  

Општина  Тетово Сектор 
за ЛЕР;   Земјоделски 
производители, АПРЗ; 
ПЕ на МЗШВ, здруженија 
на земјоделци, комори  

1 години 5.000,00 

В к у п н о 23.000,00 

Извор на финансирање:  Сопствени средства на општината 



11 СПРОВЕДУВАЊЕ И БУЏЕТ 

11.1 Организација и координација на активностите за спроведување на стратегијата 

Главен носител и организатор на Стратегијата за Рурален Развој е  е Општина Тетово преку Секторот за 
локален економски развој ЛЕР како и развој и промоција на туризмот и менаџерскиот тим за споведување 
на целите и активностите во согласност со развојните столбови. За имплементација на активностите за 
развој ќе се организираат сите засегнати страни од општинско ниво. За да се подели одговорноста и да 
се распределат задачите на различни нивоа на одговорност, пожелно е да се формираат менаџерски 
тимови, кои ќе работат во согласност со развојните столбови и тоа: 

1. Развоен столб рурална економија – одговорен менаџерски тим делегиран од Секторот за 
локален економски развој како и развој и промоција на туризмот 

2. Развоен столб рурална инфраструктура – делегиран менаџерски тим од Секторот за урбанизам 
комунални дејности и животна средина 

3. Развоен столб заштита на животна средина – делегиран менаџерски тим од Секторот за 
урбанизам комунални дејности и животна средина и 

4. Развоен столб вмрежување и едукација  -делегиран менаџерски тим од Секторот јавни 
дејности/единица за образование. 

Менаџерските тимови ќе бидат составени од еден до три проект-менаџери во зависност од обемот и 
бројот на стратешки цели и активности. Менаџерските тимови и партнерите при реализацијата на 
проектните активности ќе бидат координирани од координативно тело составено од координатор и негов 
заменик од претставниците на секторот за  ЛЕР. 

11.1.1 Ангажирање на јавните институции локалните организации во областа на 
руралниот развој 

Ангажираноста на засегнатите страни од локално ниво е следно: 
 

1. На општинско ниво - Општина  Тетово Сектор за локален економски развој како и развој и 
промоција на туризмот, Сектор за за урбанизам комунални дејности и животна средина, Секторот 
јавни дејности/единица за образование; НВО-и; Земјоделски производители, Здруженија на 
земјоделци;  

2. На регионално ниво – Агенција за Поддршка и Развој на Земјоделството; Подрачна единица  на 
Министерство Земјоделство Шумарство и Водостопанство, Подрачна единица шумско 
стопанство   „Лешница“ Тетово ; 

3. Државен Универзитет Тетово, институти и Државен Универзиттет Кирил и Методиј, ЈП 
Македонски шуми. 
 

11.1.2 Извори на финансирање 

Меѓу идентификуваните извори на финасирање,посебно се истакнуваат следните пет според: домашни 
буџетски средства од Централен буџет ; локални буџетски средства од општинaта, грантови, ИПА , ИПА II 
компонента - Прекугранична соработка, фондови од Европска Унија; билатерални грантови од амбасади 
во РМ и агенции за развој; финансиски средства од приватен капитал (ЈПП), Национална програма за 
рурален развој, ИПАРД, Проект за експанзија на мали бизниси .  
 
Вкупните трошоци за реализација на активностите се индикативни и се нешто повеќе од 8 милиони евра, 
односно 8.148.000,00 евра. Од предвидените сретства за развојниот столб заштита на животната средина 
предвидени се 53%, а најмалку сретства се наменети за развојниот столб вмрежување и едукација, само 
1%. За развој на руралната инфраструктура ќе треба да се одделат 41% од сретствата предвидени во 
финансискиот план за Стратегијата за Рурален Развој на Општина Тетово за развојниот период од  2015 
до 2020 година. 
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На следниот графички приказ е даден финасискиот план за реализација на активностите по развојни 
столбови во процентуална застапеност: 

5%

41%53%

1%
рурална економија

рурална инфраструктура

заштита на  животна средина

вмрежување и едукација

 
Графикон 5 Финансиски план по развојни фондови  

11.2 Системи на мониторинг и евалуација 

Мониторинг - Следењето и контролата на реализацијата на активности од Стратегијата за Рурален 
Развој ќе  се одвива постојано преку извештаи од проект менаџерите до раководителот на Секторот за 
локален економски развој како и развој и промоција на туризмот. Раководителот на ЛЕР за реализација 
на активностите ќе го известува градоначалникот на Општина Тетово. Воколку се користат сретства од 
донатори за реализација на активностите, известувањата од проект менаџерите на тимовите редовно ќе 
се доставува до донаторите. 

Евалуација - Евалуацијата на Стратегијата за Рурален Развој ќе се врши во три наврати и  тоа: кон 
крајот на 2016, кон крајот на 2018 и кон крајот на 2020. На крајот од последниот квартал на 2020 година ќе 
се изработи завршен извештај за квалитетот на реализираните активности по стратешкиот документ и ќе 
се започне со изработка на нов стратешки документ за наредниот развоен период. Препораките од 
последната евалуација ќе бидат искористени за подготовка на следната Стратегија за Рурален Рззвој на 
општината. 

 
 
 



11.3 Временска рамка на активности и искористување на сретства 

Табела 23 Развоен столб – Рурална економија (во евра) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1

1.1.1
Подгот овка на прелиминарна документ ација за 

избор на локација за изградба
6 месеци 750.00 750.00

1.1.2 Подгот овка на основен проект 1 година 875.00 875.00 875.00 875.00

1.1.3
Изработ ка на физибилит и ст удија за обезбедување 

срет ст ва за финансирање од донат ори
6 месеци 750.00 750.00

1.1.4 Изградба на от купен цент ар за овошје и зеленчук 1 година 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

1.2

1.2.1
Подгот овка на прелиминарна документ ација за 

избор на локација 
6 месеци 750.00 750.00

1.2.2 Подгот овка на основен проект 6 месеци 1,750.00 1,750.00

1.2.3
От варање на пункт  за  собирање и преработ ка на 

шумски плодови
6 месеци 15,000.00 15,000.00

1.3

1.3.1
Подгот овка на прелиминарна документ ација за 

избор на локација 
6 месеци 750.00 750.00

1.3.2 Подгот овка на основен проект 6 месеци 1,750.00 1,750.00

1.3.3
От варање на  рурален клуб за т радиционални 

занает и
6 месеци 10,000.00 10,000.00

2.1

2.1.1
Изработ ка на брошура и промоција на пот енцојалот  

за развој на бизнисот  во сект орот  земјоделст во
1 година 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2.1.2
Поддршка на полит икит е за консолидација и 

окрупнување на земјоделскот о земјишт е
3  години 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

3.1

3.1.1
Изработ ка на физибилит и ст удија за селски еко 

т уризам
6 месеци 2,500.00 2,500.00

3.1.2 Изработ ка на брошура за селски еко т уризам 6 месеци 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3.1.3 Промоција на селски –еко т ут изам 3 години 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

2019

Кварт ал

2020

Кварт ал

Изградба на откупен центар за овошје и зеленчук

2015 2016 2017 2018
Времет раење  

на акт ивност а
Aкт ивност

Воспоставување на пункт за  собирање и преработка на шумски плодови

Отварање на рурален клуб за традиционални занаети

 Промоција на потенцијалите за развој на бизнис во секторот земјоделство

Проект за развој на селски – еко туризам

Р.бр Кварт ал Кварт ал Кварт ал Кварт ал
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Табела 24 Развоен столб – Рурална инфраструктура (во евра) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.1

4.1.1
Рекогносцирање на т ерен и подгот овка на прелиминарна 

документ ација (геомеханички и геодет ски проект )
6 месеци

500.00 500.00

4.1.2 Подгот овка на основен проект 1 година
1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00

4.1.3
Изработ ка на физибилит и ст удија со цел обезбедување 

на срет ст ва за финансирање од донат ори и сл.
6 месеци

3,000.00 3,000.00

4.1.4 Изградба/ реконст рукција на улици 4 години
162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00 162,500.00

4.2

4.2.1
Рекогносирање на т ерен и подгот овка на прелиминарен 

извешт ај
6 месеци

500.00 500.00

4.2.2 Подгот овка основен проект 1 година
875.00 875.00 875.00 875.00

4.2.3
Изработ ка на физибилит и ст удија со цел обезбедување 

на срет ст ва за финансирање од донат ори и сл.
6 месеци

3,000.00 3,000.00

4.2.4 Подобрување и пост авување на сигналит ика на пат екит е 3 години
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

4.3

4.3.1
Рекогносцирање на т ерен и подгот овка на прелиминарен 

извешт ај
6 месеци

500.00 500.00

4.3.2 Подгот овка на основен проект 1 година
875.00 875.00 875.00 875.00

4.3.3 Изработ ка на физибилит и ст удија 6 месеци
3,000.00 3,000.00

4.3.4 Ет апно пост авување на мрежа за јавно освет лување 3 години
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

4.4

4.4.1
Рекогносцирање на т еренот  и прелиминарни испит увања 

(геомеханички и геот ехнички)
6 месеци

750.00 750.00

4.4.2 Изработ ка на основен проект 6 месеци
1,250.00 1,250.00

4.4.3 Изработ ка на документ ација за екопномска оправданост 6 месеци
2,000.00 2,000.00

4.4.4 Изведба на објект от 6 месеци
20,000.00 20,000.00

4.5

4.5.1 
Изработ ка на прелиминарна анализа и документ ација; 

елаборат  за енергет ска ефикасност
6 месеци

1,750.00 1,750.00

4.5.2 Подгот овка на основна документ ација 6 месеци
750.00 750.00

4.5.3. Изработ ка на документ ација за екопномска оправданост 6 месеци
1,250.00 1,250.00

4.5.4 Реконст рукција на објект от 6 месеци
12,500.00 12,500.00

  Да се подобри  социјалната инфраструктура /Реконструкција на  дом во с.Џепчиште

2019

Кварт ал

2020

Кварт ал

 Изградба  / реконструкција и рехабилитација на улици со должина од 6.550m’

2015 2016 2017 2018

Кварт ал Кварт ал Кварт ал Кварт ал

 Подобрување на пешачки и велосипедски патеки со должина од 15.000m’

Поставување на јавно осветлување со вкупна должина од 7.000m’

Р.бр Aкт ивност
Времет раење  

на акт ивност а

Обезбедување на чиста вода за пиење /Изградба на бетонски резервоар за вода за пиење на локација Сончев Брег за Мала Речица
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Табела 25 Развоен столб – Заштита на животна средина (во евра) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5,.1

5.1.1 Изработ ка /Обновување на ЛЕАП 6 месеци 2,500.00 2,500.00

5.1.2 Да се изработ ат  годишни акциони планови 6 месеци 1,500.00 1,500.00

5.1.3
Редовно да се ажуррираат  акционит е 

планови
3 години 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2

5.2.1
Да се развиве практ ика на  селект ирање, 

рециклирање и обработ ка на секундарни 
3 години 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67

5.2.2
От ст ранување на и рекулт ивирање на диви 

депонии на от пад
3 години 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

5.3

5.3.1
Проект  за намалување на упот реба на 

вешт ачки ѓубрива и пест ициди во 
3 години 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

5.3.2
Спроведување на законска регулат ива за 

пост авување на мали пречист ит елни 
3 години 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4

5.4.1
Воспост авување на инст ит ут  за проучување 

на биодиверзит ет от  на Шар Планина
3 години 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33 40,833.33

5.4.2
Основање на природен музеј во Општ ина 

Тет ово
3 години 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67 266,666.67

5.4.3
Проект  за зашт ит а на шумит е од непланско 

сечење и пожари
3 години 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

5.5

5.5.1 Промоција за искорист ување на ОИЕ и ЕЕ 3 години 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

5.5.2
От варање на погон за производст во на 

пелет и и брикет и од шумски от пад
1 години 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00

5.5.3
Проект  за поддршка за искорист ување на 

сончеват а енергија во руралнит е средини
3 години 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

 Да се подобри во управувањето со цврст отпад

 Да се подобри управувањето со  отпадните води

Да се заштити биодиверзитетот во руралните делови на општината

    Да се намалат ефектите од климатските промени

2019

Кварт ал

2020

Кварт ал

  Да се вооведе систем на одржливи практики за следење на состојбата

Р.бр

2015 2016 2017 2018

Кварт ал Кварт ал Кварт ал Кварт ал
Времет раење  

на акт ивност а
Aкт ивност
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Табела 26 Развоен столб – Вмрежување и едукација (во евра) 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Организирање на информат ивни сесии за предност ит е 

од формирање на земјоделски задруги
3 години 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Проект  за формирањет о на земјоделски задруги 3 години 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Организирање серија обуки за подобро запознавање со 

пост апкат а за формирање ЛАГ
1 година 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Донесување на одлука од Совет от  за учест во во ЛАГ и 

регист рирање на ЛАГ-от  и подгот овка на ст рат ешки план
6 месеци 4,500.00 4,500.00

Изработ ка развивање и спроведување на проект и од 

ст рана на членовит е од ЛАГ-от
3 години 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

Зголемување на неформалнот о образование кај женит е 3 години 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67

Обуки за воведување на нови т ехнологии во 

земјоделст вот о
1 години 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Обуки и информат ивни сесии за воведување на 

ст андарди и промена на законскат а регулат ива во 
1 години 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Обуки и информат ивни сесии за поддршка на 

можност ит е и меркит е на ИПАРД
1 години 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

 Едукација на жени од руралните средини

Едукација на млади фармери

2018

Кварт ал

2018

Кварт ал

  Формирање на задруги

2015 2016 2017 2018

Кварт ал Кварт ал Кварт ал Кварт ал
Времет раење  

на акт ивност а
Aкт ивност

  Формирање на ЛАГ

 
 



12 УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА 

ТИМ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈАТА 

Стратегијата за рурален развој на Општина Тетово ја изработи тимот на Центарот за Промоција на 
Одржливи Земјоделски Практики и Рурален Развој – ЦеПроСАРД со учество на надворешни консултанти: 
М–р Марина Филипоска, докторант на Факултетот за Земјоделски Науки и Храна во Скопје, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј – Скопје и Ариел Шабан – магистер на науки. 

 

ЦеПроСАРД 
Ул. Орце Николов 172 
1000 Скопје, Р. Македонија 
Тел/факс: + 389 2 3061 391 
http://www.ceprosard.org.mk 

Изработката на стратегијата е финансирана и нарачана од Општина Тетово. 

ЦеПроСАРД им изразува голема благодарност за несебичниот и огромен придонес во изработката на 
Стратегијата за Рурален Развој на Општина Тетово на: 

ОПШТИНА ТЕТОВО – СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА 
ТУРИЗМОТ 

УЧЕСНИЦИ ВО РАБОТНИТЕ ГРУПИ 

Име и презиме Назначен Институција 

Петре Петрески Раководител на одделение  АПРЗ РЕ Тетово 

Петре Атанасовски Советник за сточарство АПРЗ РЕ Тетово 

Бранко Карапеовски Советник за поледелство АПРЗ РЕ Тетово 

Бесник Реџепи Професор Државен Универзитет Тетово 

Елми Јусуфи Доцент Доктор Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Институт за сточарство 

Бајрам Руфати Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Блерим Исмаили Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Џеладин Нухи Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Кирил Ристоски Член Мрежа за Рурален Развој на РМ 

Хисен Џемаили Советник Општина Тетово 

Ирфан Одаи Сектор за ЛЕР Општина Тетово 

Идриз Шаќири Сектор за ЛЕР Општина Тетово 

Визлим Ќамили Сектор за ЛЕР Општина Тетово 

Јован Пауновски Наставник ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово 

Симбиле Ајдини Наставник ССОУ „Моша Пијаде“ Тетово 

Арбен Халили Извершен директор Стопанска Комора на Северозападна Македонија 

Дамјан Сурлевски Технички асистент SWG RRD 

Нусрт Фазлиу Член Федерација на Фармери на РМ 

Мемет Синани Потпредседател Федерација на Фармери на РМ 

Баки Шакири Член Федерација на Фармери на РМ 

 

http://www.ceprosard.org.mk/
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УЧЕСНИЦИ ВО ИНТЕРВЈУАТА 

Интервјуирани представници од РУРАЛНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Име и презиме Населено место Функција 

Петко Мишески С. Сараќино Индивидуален земјоделец 

Драги Илиевски Фалише Индивидуален земјоделец 

Џеладин Нухии Речица Индивидуален земјоделец 

Абдирезак Јахја Речица Индивидуален земјоделец 

Беадин Беадини Џепчиште Индивидуален земјоделец 

Зеќирија Изети Селце Индивидуален земјоделец 

 

Интервјуирани претставници од ИНСТИТУЦИИТЕ КОИ РАБОТАТ ВО ОБЛАСТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕНИОТ РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНО НИВО 

Име и презиме  Институција 

Бајрам Руфади Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Блерим Исмаили Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Џеладин Нухи Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Махир Исмаили Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Јетон Рушити Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Спироски Миољуб Советник МЗШВ ПЕ Тетово 

Петре Петрески Раководител на одделение АПРЗ РЕ Тетово 

Бранко Карапејоски Советник за поледелство АПРЗ РЕ Тетово 
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